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الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل ســـعود
المؤسس

الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
خادم الحرمين الشريفين 

 صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود

ولـــي العهـــد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



تجربة مصرفية جديدة

البنك األهلي 
السعودي



رؤيتنـــا وأهـدافنـا اإلستـراتيجيـة

وضع البنك األهلي الســعودي رؤيتــه ليكون المجموعة المالية 
والمصرفيــة الرائدة محليــًا وإقليميًا من خالل تحقيق أهدافه 

اإلســتراتيجية المتمثلة في أن يكون البنك األول في الدخل، واألول 
فــي األرباح، واألفضل فــي خدمة العمالء، واألفضل في الخدمات 

اإللكترونيــة، والخيار األول للموظفين.

 قصـة عالمتنـــا التجـاريـة: عصـٌر جـديـد 
في القطـــاع المصـرفي السعـودي

إننا نؤمن بأن مملكتنا تشهد نموًا متالحقًا في كافة القطاعات، وهذا 
النمــو يحتاج إلى دعم شــامل من بنــٍك كبير رائد يقدم خدمات بنكية 
مبتكــرة تواكــب العصر وتلبــي احتياجات الوطن. هذا البنك يجب أن 

يمتلــك تاريخــًا وتراثًا عريقًا يبني عليه رؤية طموحة للمســتقبل ويمتلك 
اإلمكانــات والقــدرات الكبيرة التــي تمكنه من إنجاز رؤيته ليكون بنك 

الوطــن. مــن هنا جاءت فكرة اندماج بنكيــن عريقين هما األهلي التجاري 
وســامبا ليكون بمثابة ميالد عمالق مصرفي وطني رائد باســم “البنك 

األهلي الســعودي”. فهذا البنــك بما يمتلكه من قدرات وإمكانات 
ســيكون قــوة داعمة للمملكــة لتحقيق رؤية الوطن بتقديم أفضل 

الفرص القتصادنا وشعبنا، وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة المالية 
العالمية، ومشاركة قيمنا وتفكيرنا وخبراتنا مع العالم، وتشجيع اإلبداع 

والتفكير والتخطيــط والعمل محليًا وعالميًا.

قـيـمـنــا

الوطن
نضــع الوطن أواًل – لُنمكن الوطن وأبنائه

التقنية
ر التقنيــة إلحداث نقلة نوعية فــي القطاع المصرفي بالمملكة ُنســخَّ

األفضل لعمالئنا
نقّدم خدمة مثالية فعمالؤنا يســتحّقون األفضل

المستقبل
نشــّجع التفكير اإلبداعي المتجدد فهو أســاس مستقبلنا

البنك األهلي الســعودي – انطالقة جديدة لمصرفية عصرية

ُيعدُّ البنك األهلي الســعودي هو أكبر مؤسســة مالية 
فــي المملكة العربية الســعودية، وأحد أبرز القوى المالية 

اإلقليمية. تأســس البنك عام 1953م تحت مســمى البنك 
األهلي التجاري. وفي أبريل 2021م، نشــأ البنك األهلي 
الســعودي نتيجًة إلكمال أضخم وأســرع اندماج في تاريخ 

المنطقــة بين البنك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية. 
واآلن، يمتلك البنك األهلي الســعودي شــركات فرعية وتابعة 

تمــارس أعمالها في ثماِن دول حول العالم.

ويلعــب هذا الكيــان المصرفي العمالق الجديد دورًا بارزًا في 
دعــم التحول االقتصــادي للمملكة بهدف إحداث نقلة نوعية 

فــي القطاع المصرفي الســعودي ودعم تحقيق رؤية المملكة 
2030؛ إذ تتوافق إســتراتيجيته مع الرؤية وبرامجها. وبفضل 

قدراته التمويلية الضخمة كأكبر ممّول مؤسســي، يســاهم 
البنك األهلي الســعودي في تلبية تطلعات وطموحات 

المشــاريع المســتقبلية الداعمة لرؤية المملكة 2030.
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 صافي الدخل العائد إلى مســاهمي البنك
بعد احتســاب الزكاة وضريبة الدخل

مليار ريال سعودي 

2021  2020  2019  2018  2017

 12.7 مليار
ريال سعودي  

حافظ البنك األهلي الســعودي على أدائه 
 القــوي خالل عام 2021م محققًا أرباحًا 

صافية بلغت 12.7 مليار ريال ســعودي

 118.5 
مليار ريال سعودي  

ســاهمنا في تحقيق رؤية المملكة بتمكين 
المواطنيــن من امتالك منازلهم، فحققت 

محفظة التمويل العقاري نموًا بنســبة %61 
لتصل إلى 118.5 مليار ريال ســعودي

 11 + مليون
عميل 

 أكثــر من 11 مليون عميل يثقون 
في البنك األهلي الســعودي

9 
أشهر  

 إتمام االندماج األســرع واألضخم في 
 المنطقة خالل 9 أشــهر، ودمج ونقل 

الحســابات في 6 أشهر فقط

 914 مليار
ريال سعودي 

 الكيــان المصرفي األول في المملكة، 
بحجــم أصول تتجاوز 914 مليار ريال

 % 98.9 
 وصلت نســبة السعودة 98.9%، وبلغت

 نســبة اإلناث في التعيينات الجديدة
26.1% خالل عام 2021م

 587 مليار 
ريال سعودي  

 أكبــر كيان مصرفي في المملكة من 
حيــث حجم ودائع العمالء

% 99 
 وصلت نســبة المعامالت المالية عبر 

القنــوات اإللكترونية إلى 99% بمصرفية 
األفراد، و98% بالمصرفية التجارية الشــاملة

إجمالي الموجودات
مليار ريال سعودي 

444.8452.2506.8
599.4

914.1

249.2308.9 265.1318.7 281.8353.4
346.7416.4

495.9586.9

التمويل والسلف، بالصافي
مليار ريال سعودي 

ودائع العمالء
مليار ريال سعودي 

إضــاءات على أهم اإلنجازات في عام 2021م

البنك األهلي الســعودي، 
عمالق مصرفي ســعودي جديد، 

وقــوة مالية إقليمية

63.064.768.4
79.4

162.2

9.809.59
11.4011.44

12.67

 حقوق الملكية العائدة 
البنك لمساهمي 

مليار ريال سعودي 

2021  2020  2019  2018  2017

2021  2020  2019  2018  20172021  2020  2019  2018  20172021  2020  2019  2018  2017



رئـيـس  كلمـة 
مجلــس اإلدارة

كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

اســتمرت مســيرتنا نحو تحقيق رؤية البنك 
وتطلعاته اإلســتراتيجية. فالبنك األهلي 

كياٌن مصرفٌي ســعودي عمالق وقوة 
اقتصاديــة إقليمية كبيرة.
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ويلتزم البنك األهلي السعودي بمبادئ الحوكمة 
السليمة للشركات وكذلك أعلى المعايير الدولية في 
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعالقات المستثمرين 

واإلفصاح عن البيانات المالية الموحدة السنوية.

ز البنك على دعم ازدهار اقتصادنا ووطننا وشعبنا،  وركَّ
ن من خالل برامج المسؤولية المجتمعية تحت  وتمكَّ

مظلة “أهالينا” من تنفيذ عدة مشاريع متميزة لمساعدة 
فئات مختلفة من المجتمع السعودي، وكذلك الشراكة 

مع رواد ورائدات األعمال ومالك المنشآت الصغيرة لدعم 
االبتكار والرخاء في مجتمعنا.

ونجح البنك خالل عام 2021م من دعم مبادرات رؤية 
2030، وشمل ذلك دعم المشاريع العمالقة، وقد أبرم 

البنك العديد من اتفاقيات المشاريع الكبرى وشارك في 
تمويل مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، 

وكذلك أسهم في 
تقديم الدعم للمنشآت 

المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة 

من أجل المساهمة 
في نمو اقتصاد 

المملكة؛

فحافظ على ريادته للسوق في تقديم الخدمات 
م عبر  المصرفية لهذه الشريحة وفي حجم التمويل الُمقدَّ

برنامج كفالة؛ إذ تصدر البنك األهلي السعودي البنوك 
السعودية في برنامج كفالة 95 والتمويل من خالل 

هيئة “ُمنشآت”.

ولدعم المواطنين الســعوديين في امتالك منازل العمر، 
دعم البنك األهلي الســعودي برامج وزارة اإلسكان 

وصنــدوق التنمية العقارية بحلول متميزة في التمويل 
العقــاري؛ إذ بلغت قيمة التمويالت العقارية 118.5 
مليار ريال ســعودي لمساعدة األسر السعودية في 

امتالك مساكنهم.

واستمر هدف تمكين 
أصحاب الكفاءات 

من السعوديين 
والسعوديات وتعزيز 
مشاركة المرأة في 
العمل من األهداف 

األساسية للبنك. ونجح 
البنك في الوصول بنســبة الســعودة إلى %98.9 

وكانت نســبة 26.1% من التعيينات الجديدة من اإلناث 
في عام 2021م، ما رفع نســبة اإلناث في الوظائف 

بالبنك إلى 13.8%، وبلغت نســبتهن في اإلدارة 
التنفيذية  %10.1.

وال يســعني إالَّ أن أتقدم نيابًة عن مجلس اإلدارة 
بخالــص االمتنان لمقام خادم الحرمين الشــريفين الملك 

ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود - حفظه اهلل - وإلى 
صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ولــي العهد نائب رئيس مجلس 

الــوزراء وزير الدفاع، وإلــى حكومة خادم الحرمين 
الشــريفين. كما أود أن أتوجه بالشــكر إلى مجلس 

الشــؤون االقتصاديــة والتنمية، ووزارة المالية، والبنك 
المركزي الســعودي، وهيئة الســوق المالية، ووزارة 

التجارة واالســتثمار علــى دعمهم لقطاع الخدمات 
الماليــة والمصرفية في المملكة.

كما أود اغتنام هذه الفرصة ألتوجه بالشــكر لمســاهمي 
البنك األهلي الســعودي وعمالئنا الكرام على ثقتهم 
ودعمهــم، وجميــع موظفينا الذين بذلوا كافة الجهود 

للحفاظ على ريادتنا للقطاع المصرفي الســعودي.

ــار بن عبد الواحد الخضيري عمَّ
رئيس مجلس اإلدارة

كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

يســرني بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن 
أقدم لكم التقرير الســنوي للبنك األهلي 
ل عامًا  الســعودي لعام 2021م، الذي مثَّ

اســتثنائيًا في تاريخ البنك مع إنجاز أكبر 
وأســرع اندماج في المنطقة ليؤسس كيانًا 
مصرفيًا عمالقًا قادرًا على المســاهمة في 

دعم رؤية الســعودية 2030.

لقد كان عام 2021م عامًا حاســمًا في المملكة، 
فقد اســتكملت فيه حكومة خادم الحرمين الشــريفين 

إجراءاتها القوية لدعم االقتصاد، واســتمرت في 
اإلجراءات االســتباقية للتغلب على آثار جائحة كورونا 

الذي أثر على دول العالم بأســره. ورغم التحديات التي 
فرضتها الجائحة، حقق االقتصاد الســعودي نموًا قويًا 

في الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 3.3% محققًا بذلك 
تعافيًا ملحوظًا من التراجع الذي بلغت نســبته %4.1 

ن من العودة  خالل العام الســابق بســبب الجائحة، وتمكَّ
للتوســع في األنشــطة والتنوع االقتصادي. ويأتي هذا 

كدليــٍل قوي علــى الصمود والمرونة والحكمة في 
التعامــل مع هذه الظروف مــن قبل المملكة وقيادتها 

وحكومتها وهيئاتها التنظيمية وشــعبها.

وحافظ القطــاع الخاص ككل، والقطاع المصرفي 
الســعودي على وجه الخصوص، على األداء الجيد؛ فقد 

أســهمت الرســملة القوية ومستويات السيولة الوفيرة 
والجــودة االئتمانية العالية والبيئــة التنظيمية الحصيفة 

في الحفــاظ على نمو القطاع وربحيته.

وقــد نجح البنك في إتمــام عملية االندماج بين البنك 
األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية التي بدأت 
قانونــًا بتاريــخ 1 أبريل 2021م، ثم نجح في نقل ودمج 

عمالء ســامبا وموظفيهــا وأنظمتها وعملياتها خالل 
وقٍت قياســي بلغ تســعة أشهر فقط من هذا التاريخ، 

ممــا أثبت قدراتنا الكبيــرة والخبرات المتميزة في فريق 
اإلدارة، والجهود االســتثنائية التي بذلها موظفونا.

ورغــم التحديــات والصعوبات التي واجهها البنك في 
عملية االندماج، اســتمرت مســيرتنا نحو تحقيق رؤية البنك 

وتطلعاتــه اإلســتراتيجية. فالبنك األهلي كياٌن مصرفٌي 
ســعودي عمالق وقوة اقتصادية إقليمية كبيرة يمتلك 

أصواًل ضخمة بلغت 914 مليار ريال ســعودي، وحقق 
البنك نموًا في صافي الدخل العائد للمســاهمين 

ليصل إلى 12.7 مليار ريال ســعودي، وبلغ ربح الســهم 
2.99 ريال ســعودي، وحافظ البنك على قوة واســتقرار 

االئتمانية. تصنيفاته 
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كمــا حققــت المصرفية الدولية صافي دخل 547 مليون ريال ســعودي 
قبل احتســاب الضريبة، مما ســاهم في زيادة ربح المجموعة رغم 

الظــروف االقتصادية الصعبة التي شــهدتها بيئة العمليات بجانب 
التقلبات الشــديدة في أسعار العملة. 

وعلــى صعيــد التمويل، حافظنا على ثقة عمالئنا وأســهم ذلك في زيادة 
حجم اإليداعات، مما نتج عنه زيادة في حجم الســيولة. ومع التوســع 

في تنفيذ إســتراتيجيتنا لزيادة الحســابات الجارية، اســتطعنا تعزيز منتجاتنا 
للعمــالء أصحاب المالءة المالية العالية بالمصرفية الخاصة والوســام، 
ومنتجــات إدارة النقــد، بجانــب تعزيز قدراتنا الرقمية الرائدة. وقد أدى 

التوســع في طرح الخيارات التمويلية بالمصرفية التجارية الشــاملة، 
وكوننــا أول بنــك في المنطقة يطلق اإلطار العام للتمويل المســتدام 

إلى تحســين مزيج التمويل والتكلفة،.

ــع البنك  أما على مســتوى قطاعات التمكين اإلســتراتيجية، فقد توسَّ
فــي عمليــات التحول اإللكتروني، مما أدى إلى زيادة اســتخدام 

العمــالء للقنــوات اإللكترونية، وتحول المعامــالت والمبيعات في كل 
من مصرفية األفراد والشــركات لهذه القنوات. وشــهد العام كذلك 
تحســنًا في الكفاءة التشــغيلية من خالل أتمتة العمليات باســتخدام 

الروبوتات واســتخدام نمــاذج العمل الذكية والتقنيــات المتقدمة في 
فروعنا. شبكة 

بإيجــاٍز يمكننــا القــول بأن عام 2021م كان هو عام نجاح االندماج 
بين البنك األهلي الســعودي ومجموعة ســامبا المالية؛ إذ تمت 

ــد الطريق لخلق قيمة أكبر  عمليــة االندماج في وقٍت قياســي، ما مهَّ
للمســاهمين. وعلى الرغم مــن التعقيدات والتحديات التي واجهناها 
لتحقيــق هــذا اإلنجاز، إال أننا واصلنا تنفيذ أجندتنا اإلســتراتيجية وزيادة 

حجم أعمالنا الرئيســية، مما يمنحنا الثقة لالســتمرار في النمو وتحقيق 
أفضــل النتائج خالل عام 2022م وما بعده.

أود أن أختتــم حديثــي بالتوجه بالشــكر إلى مجلس اإلدارة على دعمه 
المســتمر طوال العام، وللزمــالء والزميالت من موظفي البنك األهلي 

الســعودي الذيــن لم يدخروا جهدًا لتحقيــق أهدافنا، ولجميع عمالئنا 
لثقتهم فينا كشــريٍك إســتراتيجي يصنع الغد معهم.

ســعيد بن محمد الغامدي
العضو المنتدب والرئيــس التنفيذي للمجموعة

وبعــد اليــوم القانوني لالندمــاج في 1 أبريل 2021م، نجح البنك في نقل 
جميع حســابات مجموعة ســامبا المالية خالل تســعة أشهر فقط، أي قبل 

الموعد المحدد بوقٍت قياســي، وبســرعة تفوق صفقات االندماج المماثلة. 
ويأتــي هــذا اإلنجاز الكبير ليعكس تفانــي اإلدارة التنفيذية وموظفي البنك، 

وقدرة إدارات البنك المختلفة على تركيز جهودها للمشــاركة في تســطير 
تاريٍخ جديٍد للبنك األهلي الســعودي.

وبجانــب تلــك الجهود الكبيرة والتحديات الضخمــة التي واجهتنا في عملية 
االندماج خالل العام، اســتمرت رحلتنا لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا اإلســتراتيجية 
دون توقــف، مــا نتج عنه مواصلة الزخم في جميع أعمال البنك الرئيســية. 
وأحرزنــا تقدمــًا ملحوظًا خالل العام في نمــو محفظة التمويل العقاري، 

وتعزيز قدرتنا على تحقيق إيرادات من أنشــطة غير تمويلية، وتحســين 
الكفاءة التشــغيلية لعملياتنا من خالل األتمتة، وانتشــار الفروع الذكية، 

وتســريع وتيرة التحول اإللكتروني.

وســاعدت هذه الجهود بجانب الزيادة في حجم أعمال البنك نتيجة االندماج 
علــى تحقيــق أداء مالي قوي خالل عام 2021م؛ إذ نما صافي الدخل 
العائد للمســاهمين ليصل إلى 12.7 مليار ريال ســعودي، وبلغ إجمالي 

األصول في تاريخ 31 ديســمبر 2021م حوالي 914 مليار ريال ســعودي.

جــاء هــذا األداء القوي والنمو مدفوعين بالتعافي الملحوظ الذي شــهده 
اقتصــاد المملكــة في ظل التحديات الهائلــة التي فرضتها جائحة كوفيد 

-19 عالميــًا خــالل عام 2020م. وُرغم أن آثــار الجائحة ال زالت ُتلقي بظاللها، 
إال أن السياســات االســتباقية والتدابير الشــاملة التي اتخذتها حكومة خادم 

الحرمين الشــريفين للســيطرة على تفشــي الجائحة، وحزمة إجراءات الدعم 
لمختلــف قطاعات المملكة، أعطت االقتصاد الســعودي القدرة على 

االنتعــاش وتحقيق أداٍء متميز خالل العام.

وعلى مســتوى أعمال البنك الرئيســية، فقد حققت مصرفية األفراد أداًء 
ماليــًا قويــًا في عــام 2021م؛ فبلغ صافي دخل البنك 5.5 مليار ريال 

وســجلت نموًا إجماليًا في الدخل من العمليات بنســبة 27% ليصل إلى 
12.8 مليار ريال ســعودي. ســاهم في تحقيق ذلك التوســع في حجم 

األعمــال نتيجة االندماج مع ســامبا، والنمــو الكبير في محفظة التمويل 
العقاري بنسبة %61.

وفــي مجــال المصرفية التجارية الشــاملة، كان تركيزنا اإلســتراتيجي على 
إدارة المحفظــة بكفــاءة لزيــادة القيمة مــع تعزيز العوائد. وأدت زيادة 

حجــم األعمــال بســبب الدمج إلى نمو إجمالي دخــل العمليات ليصل إلى 
12.7 مليار ريال ســعودي، وهو ما يمثل 7.5 مليار ريال ســعودي من 

صافــي الدخــل، بينما بلغــت أصول المصرفية التجارية الشــاملة 523 مليار 
ريال سعودي.

وحققت شــركة األهلي المالية الســعودية صافي دخل بلغ 970 مليون 
ريال ســعودي نتيجة دمج أعمال ســامبا كابيتال ونمو اإليرادات من 

العمليات والمشــاركة الفاعلة في صفقات كبيرة.

شــهد عام 2021م تطوراٍت كبيرة في تاريخ البنك؛ فقد شــّكل 
اندمــاج البنــك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية نقطة تحول 

تاريخية في القطاع المصرفي الســعودي، واســتطعنا إتمام أسرع 
وأكبر عملية اندماج شــهدتها المنطقة لينشــأ الكيان المصرفي 

العمالق “البنك األهلي الســعودي”. 

كلمــة العضو المنتدب والرئيــس التنفيذي للمجموعة
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أعضاء مجلس اإلدارة

عمــار بن عبدالواحد الخضيري 
رئيس مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي – ممثل عن صندوق االســتثمارات العامة
رئيــس اللجنة التنفيذية

راشــد بن إبراهيم بن محمد شريف 
عضــو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

عضو لجنة المخاطر

ســعود بن سليمان الجهني 
عضــو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي 

ممثل عن المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
عضو لجنة المخاطر

يزيــد بن عبدالرحمن الحمّيد
نائــب رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذي
ممثل عن صندوق االســتثمارات العامة

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

ســعيد بن محمد الغامدي 
العضــو المنتدب والرئيس التنفيذي 

عضــو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر

عبدالرحمــن بن محمد العودان
عضــو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

ممثل عن المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
عضو لجنة المخاطر

عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس
عضو مجلس اإلدارة - مســتقل

رئيس لجنة المراجعة

أمين عام مجلس اإلدارة 
أحمــد بن ربيع الرويلي

رئيــس الحوكمة واألمانة العامة للمجلس

زيــد بن عبدالرحمن القويز 
عضو مجلس اإلدارة - مســتقل

عضــو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة المخاطر

إبراهيم بن ســعد المعجل
عضــو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

ممثل عن صندوق االســتثمارات العامة
عضــو اللجنة التنفيذية

شــيال بنت عذيب الرويلي
عضو مجلس اإلدارة - مســتقل

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت 

زياد بن محمد مكي التونســي 
عضو مجلس اإلدارة - مســتقل

عضــو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

ســعيد بن محمد الغامدي 
العضــو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك األهلي الســعودي

أحمــد بن علي الظبي
الرئيــس المالي للمجموعة

شجاعت نديم نديم
رئيس مجموعة األعمال الدولية واإلســتراتيجية

طــالل بن أحمد الخريجي
 الرئيــس التنفيذي للمصرفية التجارية الشــاملة

ماجــد بن حمدان الغامدي
الرئيــس التنفيذي لمصرفية األفراد

نايف بن صفوق المرشــد
رئيــس المخاطر للمجموعة

مطلق بن ســالم العنزي 
رئيس الموارد البشــرية للمجموعة

فــؤاد بن عبد اهلل الحربي
رئيس االلتزام للمجموعة

عبد العزيز بن محمد الشوشــان 
رئيــس المراجعة الداخلية للمجموعة

ســليمان بن عبد العزيز العبيد
رئيــس الخدمات اإلدارية للمجموعة

وليد بن حســن عبد الشكور 
رئيــس القانونية للمجموعة

صالــح بن محمد صالح
رئيس تقنيــة المعلومات للمجموعة
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معًا – أصبحنا 
البنك األهلي 

السعودي
وجود بنك ســعودي ووطني بهذه اإلمكانات 

الهائلة، والتجربة الثرية، وشــبكة العالقات 
العابرة للحدود، يمكنه أن يؤدي دور الشــريك 

االقتصــادي والتمويلي القوي والموثوق 
لالقتصاد الوطني السعودي.
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أكمل البنك األهلي الســعودي بعد 15 شــهرًا فقط 
مــن تاريخ إبــرام االتفاقية اإلطارية الُملزمة لالندماج 

أضخم وأســرع عملية اندماج تاريخية شــهدتها 
المنطقــة جمعــت بين البنك األهلي التجاري 

ومجموعة ســامبا المالية. لينشــأ أكبر كيان مصرفي 
ســعودي بأصول تجاوزت 914 مليار ريال، وقاعدة 

حقــوق ملكية هي األكبر فــي المنطقة تجاوزت قيمتها 
162 مليار ريال.

هــذا الكيــان المصرفي الجديد الذي أصبح هو الكيان 
األكبر في المملكة، وأحد أكبر البنوك في الشــرق 

األوسط، هو أول بنك 
سعودي يقترب من 
نادي أكبر 100 بنك 
فــي العالم من حيث 

األصــول – تبلغ أصولها 
حوالي ربع تريليون 

دوالر.

واآلن أصبح البنك األهلي الســعودي قوة مالية 
إقليميــة كبيرة، خصوصــًا أن للبنكين المندمجين حضور 

فــي بعض دول المنطقة والعالم.

وبعــد وصوله إلى خــط النهاية ألجندة عملية االندماج، 
بدأ البنك األهلي الســعودي مرحلًة جديدة من العمل 

ليرســم معالم المســتقبل للصناعة المصرفية السعودية، 
فالكيان الجديد، مدعومًا بحصة ســوقية تصل إلى %31 

ورأس مال بشــري يمثل ثروته الحقيقية، ســيدعم االزدهار 
االجتماعي والتحول االقتصادي في المملكة، ويســهم 

بتمكيــن المواطنين والشــركات الوطنية وتعزيز فرصها 
للنمــو، بمــا يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

معًا – أصبحنا البنك األهلي الســعودي
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توقيٌت حاسٌم لالندماج
إن توقيت عملية االندماج ُيعد مســألة في غاية 

األهميــة، وذلــك لتزامنها مع التحوالت الكبرى التي 
تمر بها المملكة ســواء على الصعيدين االقتصادي 

واالســتثماري أو على الصعيد التنموي، كما عّبرت عن 
ذلك رؤية 2030. 

فمســيرة التحول التي تشــهدها المملكة اليوم مع 
ما يواكبها من مشــاريع عمالقة وحركة نشــطة 

الســتقطاب االســتثمارات العالمية، وخطوات 
جــادة لتعزيــز مكانة المملكــة واقتصادها اإلقليمية 

والعالميــة، يســتدعي وجود كيانــات مصرفية عمالقة 
وقادرة على االســتجابة 
للمتطلبــات الناتجة عن 

التغيرات. هذه 

لذلك فوجود بنك 
سعودي ووطني 

بهذه اإلمكانات 
الهائلة، والتجربة الثرية، 

وشــبكة العالقات العابرة للحدود، يمكنه أن يؤدي 
دور الشــريك االقتصادي والتمويلي القوي والموثوق 

لالقتصاد الوطني الســعودي.

ومع اكتمال هذا 
االستثنائي،  االندماج 

فــإن القطاع المصرفي 
السعودي كان على 
موعــد مع وافٍد جديد 
بإرٍث تاريخي ستكون 

لــه اليد العليا في 
تســطير قصــة فريدة من نوعهــا فهو اليوم يمثل أحد 

الالعبين الرئيســيين في التحول الذي تشــهده المملكة 
السعودية. العربية 

وترتكز إســتراتيجية هــذه القوة اإلقليمية المصرفية 
الصاعــدة، بما تملكه مــن إمكاناٍت كبيرة تمكنها من 

إثــراء تجربة العمــالء بالمزيد من الحلول والمنتجات 
المبتكــرة، على االســتثمار في التقنية الرقمية، وزيادة 

الوعي بالثقافة المالية، وتعزيز سياســة االدخار، وتقديم 
حلــول تمويلية ُتلبي احتياجات المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة. هذه المبادرات سُتسهم في االرتقاء 
بجــودة الحياة من خالل مبــادرات تمويلية ترضي تطلعات 

العمالء وفــق برنامج تطوير القطاع المالي.

 بعــد االندمــاج، أصبح البنك األهلي الســعودي أكثــر قربًا من عمالئه الذين وصل عددهم اآلن
 إلــى أكثــر مــن 11 مليون عميل، يخدمهم فــي أكثر من 500 فرع، وأكثر من 476 جهاز ضمن

 شــبكة األجهــزة الذاتيــة، ونحو 213,776 ألف جهــاز نقاط بيع، وأكثر من 950 خدمة ذاتية،
اف آلي. وأكثــر من 3,073 جهاز صرَّ

معًا – أصبحنا البنك األهلي الســعودي

+مليون
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وبعد شــهرين من بدء الدمج، تم اإلعالن عن اســم الكيان 
الجديد، وتم توحيد جميع مهام التعامل المباشــر مع 

العمالء مثل التســويق والمبيعات. وقد ســاعدت هذه 
الخطــوة البنك الجديــد في التواصل الفعال مع العمالء، 

وصاحب ذلــك تدريب مكثف لموظفي الخطوط 
األماميــة لتمكينهم من االســتجابة االحترافية لطلبات 

العمالء في الوقت مناســب. كما تم بعد ذلك دمج 
مهام المســاندة والرقابة األخرى في وقٍت قصير.

أمــا دمج األعمال الرئيســية لــكال البنكين فكان هو 
التحــدي األكبر، وذلك 

مستوى  بسبب 
التعقيــد والتفاصيل 

الدقيقة.

وقد بدأ ذلك 
بدمــج أنظمة تقنية 

التي  المعلومات 
تتطلــب جهــدًا هائاًل والتزامًا كبيرًا من الفرق المشــاركة. 

وقــد كان النجــاح في دمج تقنية المعلومات شــيئًا 
حيويــًا مــن أجل دمج النظام القديم فــي بنية تقنية 

جديــدة تتســم بالتخطيط الجيد والتتبــع المنهجي، وقد 
ســاعد كل ذلــك في تمكيــن البنك من إتمام دمج 

الحســابات واألنظمة بكفاءة واقتدار.

ولعل أهم المزايا الرئيســية لالندماج كانت هي التوســع 
في شــبكة الفروع والتواجد القوي للبنك في جميع 

أنحاء المملكة. وقد أســهم ذلك في وصول البنك 
األهلي الســعودي لقاعدة العمالء التي تم دمجها 
من ســامبا في أماكن ومدن ومناطق جديدة ليقدم 
لهــم منتجــات وخدمات متميزة بعد إطالق القنوات 

اإللكترونيــة الموحــدة للبنك الجديد. وهذا ينطبق كذلك 
علــى  عمالء المصرفية التجارية الشــاملة؛ إذ أن الميزانية 

العموميــة للبنك الجديــد أعطت البنك قدرات تمويلية 
أكبر للمشــاريع الكبرى، وشــبكة فروع دولية أكثر، 

ومجموعة أوســع من المنتجات والخدمات. 

منهجيتنــا في دمج البنكين
إن النجــاح في الدمج ُيقــاس بتحقيق أربعة عوامل 

رئيسية هي:
تحقيق وفورات كبيرة  •

 •  إتمام االندماج في وقٍت أســرع من المخطط له 
بفترة طويلة

إدارة الثقافــة والتغيير في البنك الجديد  •
تنفيذ حوكمة قوية  •

ل  إن تحقيــق وفــورات كبيرة من عملية االندماج ُيمثِّ
أحــد أهم عوامل النجاح فــي عملية دمج البنكين، فهو 

متطلــٌب ضــروري لتحقيق نمو يفوق مجموع ما كان 
البنكان. يحققه 

وكان البنــك األهلــي قد تنبأ بحجم الوفورات أثناء أداء 
إجــراءات العنايــة الواجبة، حيث كان لديه فهٌم واضٌح 
ودقيٌق بشــأن نوعية الوفورات التي يمكن تحقيقها 

وكيفيــة تحقيقهــا. وبدأت هذه العملية بوضع نموذج 
العمل المســتهدف للبنك الجديد، وكان ذلك بمثابة 

البنية األساســية والدليل اإلرشــادي لجميع أنشطة الدمج 
الالحقــة. بعد ذلك، تــم تخصيص فرق عمل للقيام بالمهام 

األساســية ومهام المســاندة، وهو ما تطلب إشراك 
اإلدارة التنفيذيــة في عملية االندماج.

ورغم أن دمج مهام المســاندة في العادة يتطلب 
حوالي 6 أشــهر، ودمج األعمال الرئيســية يتطلب أكثر 

من عام، إال أن البنك األهلي الســعودي تمكن من إنجاز 
الدمــج في كٍل منهما 

فــي وقٍت أقل بكثير 
من المخطط.

ومن أوائل المهام 
التــي تم دمجها هي 

الموارد  البشــرية، حيث 
حــرص البنك على توحيد 

جميع الموظفين تحت مظلة عمل واحدة، وسياســات 
وإجــراءات موحدة، ونظام أجور موحد، ومنظومة أداء 
واحدة. وهو ما أســهم في دمج ثقافة البنكين وإدارة 

التغيير بكفاءة واقتدار.

أهم محطات االندماجمعًا – أصبحنا البنك األهلي الســعودي
25 يونيــو 2020م األهلــي التجاري يوقع اتفاقية 

إطارية غير ملزمة لدراســة االندماج مع “ســامبا”.

11 أكتوبــر 2020م توقيــع اتفاقية اندماج ملزمة بين 
“األهلي التجاري” و”ســامبا” التخاذ الخطوات الالزمة 

لتنفيذ صفقة االندماج.

24 ديســمبر 2020م بدأ البنك األهلي ومجموعة 
ســامبا المالية العمــل للحصول على جميع الموافقات 

النظاميــة الالزمة الندماج البنكين.

1 فبراير 2021م الكشــف عن اســم الكيان المقترح بعد 
إتمام االندماج: “البنك األهلي الســعودي”، المشروط 

بالحصــول علــى الموافقات التنظيمية ذات الصلة 
وموافقة مســاهمي البنكين.

8 فبراير 2021م “هيئة الســوق المالية” تعلن عن 
موافقتهــا علــى طلب البنك األهلي التجاري لزيادة رأس 

ماله  لغرض الدمج مع مجموعة ســامبا المالية.

1 مارس 2021م مســاهمو البنك األهلي ومجموعة 
 ســامبا المالية يصوتون لصالح إتمام عملية االندماج 

بين البنكين.

1 أبريــل 2021م أعلــن البنك األهلي التجاري ومجموعة 
ســامبا المالية عن إتمام اندماجهما رســميًا تحت اسم 

“البنك األهلي الســعودي” وبدء عملياته تحت الهيكل 
التنظيمي واالسم الجديد.

6 يونيو 2021م البنك األهلي الســعودي يطلق هويته 
الجديدة تحت شــعار “معًا نصنع الغد”.

1 يوليو  2021م انطالق عملية نقل الحســابات من 
مجموعة ســامبا المالية إلى البنك األهلي الســعودي.

 11 يوليو 2021م البنك األهلي الســعودي يعلن 
 عن نفاذ اندماج شــركة األهلي المالية وشــركة 

سامبا كابيتال.

31 ديســمبر 2021م انتهاء كامل عمليات نقل 
الحســابات من مجموعة ســامبا المالية إلى البنك 

األهلي الســعودي واستكمال كافة إجراءات االندماج. 
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إن التزام البنك 
بمبدأ تكافؤ الفرص 

الوظيفية مبني على 
معايير الكفاءات 

والجدارات واألداء. 
كمــا التزم بمبدأ تحقيق 

التكاملية  المساواة 
بين الجنســين، والمســاواة في بيئة العمل واألجور، 

والتطويــر والتدريب وفرص االرتقاء والتطور الوظيفي، 
وتعيين قيادات نســائية ضمن فريق اإلدارة التنفيذية، 

وهــو مــا يمثل دلياًل قويًا على هذا االلتزام.

التواصــل الفعال مع العمالء أثناء االندماج
أولــى البنك األهلي الســعودي أهمية كبيرة للتواصل 

بشــكل حثيث مع عمالء ســامبا عبر قنوات متعددة 
للتحديث المســتمر عن ســير عملية الدمج. ولتحقيق 
ذلــك، تواصل البنك مــن خالل جميع أنواع التواصل 

وشــمل ذلك اإلخطارات عبر التطبيق، والرســائل النصية 
القصيرة بأكثر من 30 مليون رســالة، ورســائل البريد 

اإللكتروني، والرســائل الصوتيــة التلقائية بأكثر من 600 
ألف رســالة صوتية، والرســائل التعريفية والفيديوهات 

التوضيحيــة بأكثــر من 300 رســالة على صفحات التواصل 
للبنك.  االجتماعي 

بنك العام 2021
فاز البنك األهلي الســعودي بجائزة “بنك العام 2021 
 The Banker في الشــرق األوســط” من مجلة ذا بانكر

تقديرًا لنجاحه في عملية االندماج األســرع واألضخم 
 فــي المنطقــة واألداء المتميز في بيئة اقتصادية 

غير مواتية.

ومنذ اليوم األول لالندماج، أشــرك البنك الجميع في 
إنجاحه؛ فقدمت الموارد البشــرية عن طريق إدارة 

التدريــب والتطويــر دورات عملية لجميع الفرق واإلدارات 
خــالل كل مرحلــة من مراحل االندماج، وبرامج تطوير 
وإعــادة تأهيل لجميــع الموظفين الذين تم تكليفهم 

بمهام عمل جديدة.  

وألن البنك األهلي الســعودي يؤمن بأن موظفيه 
يمثلــون رأس المــال الحقيقي للمجموعة، لم يتوقف 

ســعيه إلى تعزيز بيئــة العمل الجذابة التي تحفز القدرات 
البشــرية والمهنية على اإلنتاج والنمو. فقد ســاعدت 

برامج الموارد البشــرية الشــاملة على تطوير المهارات 
الوظيفيــة ورفع جودة أداء الموظفين.

وفي الوقت ذاته، حرص البنك األهلي الســعودي في 
الســنة األولى النطالق أعماله على تشــجيع الموظفين 

على التعبير عن آرائهم بكل شــفافية والمســاهمة 
في رســم مسار البنك 

لتحقيق أهدافه 
اإلستراتيجية مما كان 

لــه األثر الكبير على 
تعزيز والء وارتباط 

الموظفين.

وعلى الرغم من 
تحديات االندماج، تمكن البنك األهلي الســعودي من 
الحفاظ على معدل تســرب وظيفي منخفض في عام 

2021م، باإلضافــة إلى تحقيق أداء أفضل عمومًا.

كمــا نظم البنــك للموظفين خالل العام العديد من 
الفعاليــات االجتماعيــة، ليعزز خلق بيئة وثقافة عمل 
البنك األهلي الســعودي، ويزيد من ارتباط وانســجام 

موظفــي البنكين المندمجين.

 الدمج الكامل للقطاعات الرئيســية 
خالل 6 أشهر فقط

في مصرفية األفراد، نجح البنك األهلي الســعودي في 
فتح حســابات ألكثر من 1.4 مليون حســاب جديد للعمالء 

األفراد، تشــكل 100% من إجمالي العمالء األفراد، 
وطباعــة وتوزيــع أكثر من 1.4 مليون بطاقة مدى وأكثر 

مــن 200 ألف بطاقة ائتمانية.

وفي مصرفية الشــركات، تم فتح حســابات ألكثر 
مــن 11,000 عميل يشــكلون 100% من عمالء فئة 

الشــركات الصغيرة والمتوسطة، واســتكمل البنك 
فتــح وتفعيل حســابات 100% مــن العمالء في فئة 

الكبرى. الشركات 

وفي الخزينة، انتهى البنك من إغالق الحســابات 
االســتثمارية في ســامبا بنسبة 100%، وتم نقل %100 

من المنتجات االســتثمارية الخاصة.

أما األهلي المالية وســامبا كابيتال، فقد اســتطاع البنك 
إغالق محافظ ســامبا للمنتجات والعمالء بنســبة %100، 

وتــم نقل 100% من األوراق المالية المحلية.

وفــي القطاعات اإلدارية األخرى والفروع، تم دمج 
أنظمة إدارة الموارد البشــرية )HRMS( والمشتريات 

والمالية بنســبة 100%، كما تم دمج الفروع من كال 
البنكين لتقديــم خدمات متكاملة للعمالء.

الكيان الجديــد يصل للعمالء أينما كانوا
بعــد االندماج، أصبــح البنك األهلي الســعودي أكثر 

قربــًا مــن عمالئــه الذين وصــل عددهم اآلن إلى أكثر 
مــن 11 مليــون عميــل بالمجموعــة، يخدمهم في أكثر 

مــن 500 فــرع، وأكثر من 3,073 جهاز ضمن شــبكة 
أجهــزة الصــرف اآللي، وأكثــر من 12  ألف موظف 

فــي المملكــة، وأكثــر من 4 آالف موظف في 
شــركاته التابعة.

التقنيــة أهم عوامل تمكين االندماجمعًا – أصبحنا البنك األهلي الســعودي
إن نجاح البنك األهلي الســعودي في دمج األنظمة 
التقنيــة بين البنكين هو أهم المحطات الرئيســية في 

نجــاح عمليــة االندماج، وقد حدث ذلك في وقٍت 
ن البنك من االســتفادة من المزايا  قياســي، مما مكَّ

الكبيرة لالندماج مع مجموعة ســامبا.

ذت مجموعة كبيرة من مشــاريع  باإلضافة إلى ذلك، ُنفِّ
التقنيــة بنجاح ضمن إســتراتيجية البنك لنموذج العمل 
الذكي التي يتبناها البنك األهلي الســعودي. وقد 

تضمــن ذلك زيادة كبيرة في أتمتمة العمليات باســتخدام 
الروبوتــات، والتنفيذ الكفء، و المعالجة الفورية 
الســريعة، مما أســهم في تسريع عمليات مكاتب 

المســاندة وتعزيز كفاءة العمليات.

 رأس مالنا البشــري كان على رأس 
أولويــات البنك عند االندماج

علــى الرغم مــن المخاوف التي ترتبط بعمليات 
االندماج عند بدايته، التزم البنك األهلي الســعودي 

بــدوره الوطني فــي التمكين والحفاظ على المواهب 
والكفاءات الســعودية المتميزة؛ إذ تم تعيين جميع 

الرؤســاء والتنفيذيين من القيادات المؤهلة لكال 
البنكيــن المندمجيــن. وحتى يضمن البنك األهلي 

الســعودي المصداقية واإلنصاف في االختيار، تم 
تعيين شــركة استشــارية عالمية رائدة في مجال 

الموارد البشــرية لتقييم المرشــحين وضمان اختيار أفضل 
الكفاءات للوظائف القيادية.
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استعــراض 
األعمـــال

حقــق البنك نمــوًا كبيرًا في محفظة التمويل 
العقــاري وتعزيز اإليرادات غير التمويلية 

والنهوض بالكفاءة التشــغيلية وتسريع وتيرة 
التحول اإللكتروني.
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ويمهــد اكتمــال عملية االندماج الطريق لتحقيق وفورات كبيرة، فضاًل عن 
فرص النمو المحتملة من أجل زيادة القيمة لجميع المســاهمين. ويســتهدف 

البنك مع زيادة حجم األعمال، وتبادل أفضل الممارســات، والمكاســب 
الســنوية المحققة نتيجة الكفاءة في العمليات بعد االندماج إلى تحقيق 
وفورات ســنوية في التكلفة ُتحســب سنويًا وفقًا إلتمام مراحلها بالكامل 

بقيمة 1.2 مليار ريال ســعودي، والتي تم تحقيق 520 مليون ريال ســعودي 
منهــا خــالل عــام 2021م. ويتوقع البنك إنفاق ما إجماله 900 مليون ريال 
ســعودي على تكاليف الدمج على أســاس النفقات النقدية، والتي أنفق 

منها 700 مليون ريال ســعودي في عام 2021م، ومن المتوقع أن ينفق 
منها 200 مليون ريال ســعودي في عام 2022م.

وعلــى الرغــم من صعوبة عملية االندمــاج خالل العام والتحديات المواكبة 
لها، فقد اســتمر البنك في الســعي لتحقيق أهدافه اإلســتراتيجية دون 
توقف، األمر الذي أدى إلى اســتمرار نمو أعماله الرئيســية بال انقطاع. 
باإلضافــة إلــى ذلك، فقد حقق البنك نمــوًا كبيرًا في محفظة التمويل 
العقــاري وتعزيز اإليرادات غير التمويلية والنهوض بالكفاءة التشــغيلية 

وتســريع وتيرة التحول اإللكتروني.

 ونتيجــًة لهــذه اإلنجازات في تحقيق األهداف اإلســتراتيجية، حافظ البنك 
على الزخم في أنشــطته الرئيســية، وشــهد نمو محافظ التمويل استقرارًا 

مقارنــًة بالعــام الماضي؛ إذ أن النمو الكبيــر في التمويل بمصرفية األفراد 
قد قابله انخفاٌض في مبالغ الســداد واالســتحقاقات في التمويل 

بالمصرفيــة التجارية الشــاملة. هــذا باإلضافة إلى أن االنخفاض الطفيف في 
االســتثمارات لتحقيق مكاســب رأسمالية وانخفاض الموجودات األخرى، 
وهو ما ســاهم في انخفاض إجمالي الموجودات بنســبة 2% إلى 878 

مليار ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2021م. وعالوًة على ذلك، تم 
تحســين مزيــج التمويل خالل العام إلدارة تكلفــة التمويل، وبالتالي أصبحت 
ل 77.5% بنمٍو قدره 6% مقارنًة  ودائع الحســابات الجارية واالدخارية ُتشــكِّ

بالعــام الماضــي. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المســاهمين 14.7 مليار 
ريال ســعودي لعام 2021م، بانخفاض قدره 6% عن عام 2020م، وُيعزى 

ذلك بشــكل رئيســي إلى انخفاض بنســبة 3% في دخل العمليات ناتج عن 
انخفاض الدخل ذي الصلة باالســتثمار وارتفاع مصاريف التشــغيل.

رت وزارة المالية نمو  وبالنظــر إلــى التوقعات المســتقبلية، فقد قــدَّ
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي بنســبة 7.4% لعام 2022م، وجاء 

هــذا التقدير مدعومًا باســتمرار الزخم في أســواق الطاقــة، والتقدم نحو 
تحقيــق أهــداف رؤية الســعودية 2030. وعالوًة علــى ذلك، أعلن صندوق 

االســتثمارات العامــة عن العديد مــن المبادرات الوطنية التي ســتلعب 
دورًا حيويــًا فــي تمويل المشــاريع الوطنية الكبرى، وعقد شــراكات 

محتملــة مــع جهــات محليــة ودولية لخلق فرص عمل جديدة وتشــجيع 
اســتثمارات جديدة فــي المملكة.

اســتعراض أعمال مجموعة البنك األهلي الســعودي *

استعراض اإلســتراتيجية والبيئة التشغيلية
شــهد البنك األهلي الســعودي تطورات تاريخيًة في عام 2021م، حيث 
كان هــو العــام الذي احتفــل فيه البنك بإتمام أكبر وأســرع عملية اندماج 
مصرفــي فــي المنطقــة. وكان اليوم األول لالندماج مع مجموعة ســامبا 
الماليــة هــو 1 أبريل 2021م عقب اســتيفاء متطلبــات االندماج النظامية 
والتنظيميــة واإلجرائيــة. وقــد نتج عن عملية االندماج تأســيس أكبر كيان 
مصرفــي فــي المملكة العربية الســعودية بلغــت موجوداته 878 مليار 

ريال ســعودي، وبلغت حقوق المســاهمين 131 مليار ريال ســعودي، 
بالحســابات التقديرية.

 وقد نجح البنك األهلي السعودي في إتمام عملية الدمج في وقٍت 
قياسي خالل تسعة أشهر من اليوم القانوني األول لعملية االندماج، أي 
قبل الخطة الزمنية المقررة مسبقًا بوقٍت قياسي، وبوتيرة أسرع كثيرًا من 
صفقات االندماج بهذا الحجم. كما بدأ نقل أكثر من 1.4 مليون عميل من 

األفراد و11,000 عميل من الشركات في 1 يوليو 2021م، واكتملت 
عملية النقل في غضون 6 أشهر. باإلضافة إلى ذلك، اكتملت عملية دمج 

سامبا كابيتال وشبكة الفروع والموارد البشرية والمشتريات واألنظمة 
المالية بنجاح خالل العام. واألهم من ذلك هو أنه خالل عملية الدمج، حافظ 

الة مع العمالء لضمان  البنك األهلي السعودي على قنوات تواصل فعَّ
دمج حساباتهم بفاعلية والحد من العوائق التي قد تواجههم. وقد كانت 

سرعة عملية الدمج ونجاحها خير دليل على تفاني وكفاءة فريق عمل البنك 
األهلي السعودي، والتركيز القوي من جانب البنك على عملية التنفيذ.

مــا لــم ُيذكــر خــالف ذلــك علــى أســاس التقارير الواردة، فإن جميع األرقام مذكورة تقديرية. وقد ُأِعدت المعلومــات المالية التقديرية إلظهار اآلثار الجوهرية المحتملــة لعملية اندماج البنك األهلي 
دة التاريخية افتراضًا بأن االندماج قد تمت في 1 ينايــر 2020م وعلى قائمة الدخل التاريخية  التجــاري ومجموعــة ســامبا الماليــة - التــي تمــت فــي 1 أبريل 2021م - على قائمة المركز المالــي الموحَّ

دة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م. الموحَّ

استعراض األعمال

شــهد البنك األهلي السعودي تطورات تاريخيًة 
فــي عــام 2021م، حيث كان هو العام الذي 

احتفل فيه البنك بإتمام أكبر وأســرع عملية 
اندمــاج مصرفي في المنطقة. وكان اليوم 
األول لالندماج مع مجموعة ســامبا المالية 

هو 1 أبريل 2021م عقب اســتيفاء متطلبات 
االندمــاج النظامية والتنظيمية واإلجرائية.

التشغيلية البيئة 

ــنًا ملحوظًا خالل عام 2021م، وذلك بعد  ــَنت البيئة التشــغيلية تحسُّ تحسَّ
التحديــات التــي فرضتها جائحة كورونا خالل عام 2020م وآثارها في 
جميع أنحاء العالم. وقد جاء هذا التحســن نتيجة حزمة من السياســات 
االســتباقية والتدابيــر الصحية التي اتخذتهــا حكومة المملكة العربية 
ق الناتج المحلي  الســعودية للســيطرة على تفشــي الجائحة. فقد حقَّ

اإلجمالي الحقيقي نموًا خالل عام 2021م بنســبة 3.3% مقارنًة 
باالنخفاض الذي شــهده عام 2020م بنســبة 4.1%، ويرجع السبب في 

ذلك إلى ارتفاع أســعار النفط.

رة خالل عام 2021م إلى 930  ووصــل إجمالي اإليــرادات الحكومية الُمقدَّ
مليار ريال ســعودي، بزيادة قدرها 18.9% عن عام 2020م، مع ارتفاع 
اإليرادات غير النفطية لتصل إلى 372 مليار ريال ســعودي مقابل 369 

ــن عجز الموازنة  مليار ريال ســعودي في العام الســابق. ونتيجًة لذلك، تحسَّ
ــنًا ملحوظــًا في عام 2021م ليصل إلى 85 مليار ريال  التقديــري تحسُّ

ســعودي بعد أن كان 294 مليار ريال ســعودي في عام 2020م.

وقــد لعــب القطاع المصرفي دورًا مهمًا في تســهيل هذا التعافي، 
قت موجودات البنوك الســعودية نموًا بنســبة 10% خالل العام  وحقَّ

ل  لتصل إلى رقم قياســي تاريخي قدره 3.3 تريليون ريال ســعودي، لُتشــكِّ
ل 88.5% في  102.2% من الناتج المحلي اإلجمالي بعد أن كانت ُتشــكِّ

عام 2019م. وُيعزى ذلك بشــكل أساســي إلى نمو االئتمان المصرفي 
للقطاعيــن العــام والخاص بنســبة 16% ليصل إلى 2.1 تريليون ريال 

ســعودي. كما حافظت الودائع المصرفية على نمٍو جيٍد بنســبة %8، 
ق رقمًا قياســيًا قدره 2.1 تريليون ريال ســعودي. لُتحقِّ

وأظهر ســلوك األفراد في اإلنفاق خالل عام 2021م اســتمرار الرغبة 
فــي الشــراء من خــالل منصة دفع إلكترونية متكاملة، ما ســاعد على 

الحفــاظ علــى نمــو مبيعات نقــاط البيع على جميع المســتويات، مثل قيمة 
المبيعــات وحجمهــا وعــدد أجهزة نقاط البيــع. وبحلول نهاية عام 2021م، 

د الطريق  تجــاوز عــدد أجهــزة نقاط البيع مليون جهاز ألول مــرة، ما مهَّ
لزيــادة قيمــة المبيعات إلى أكثر من 44.4 مليار ريال ســعودي خالل شــهر 

2021م. ديسمبر 

 520 مليون
يســتهدف البنك مع زيادة حجم األعمال، وتبادل 

أفضل الممارســات، والمكاسب السنوية المحققة 
نتيجــة الكفــاءة في العمليات بعد االندماج إلى 

تحقيق وفورات ســنوية في التكلفة ُتحســب سنويًا 
وفقــًا إلتمام مراحلهــا بالكامل بقيمة 1.2 مليار ريال 

ســعودي، والتي تم تحقيق 520 مليون ريال ســعودي 
منها خالل عام 2021م.

 نسبة النمو السنوي 
للقطاعــات غير النفطية

 نسبة النمو السنوي
النفطية للقطاعات 

نســبة النمو السنوي في 
الخدمات الحكومية 

 نســبة النمو السنوي في 
الناتج المحلي اإلجمالي
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استعراض البيانات المالية
العمومية الميزانية 

وفقًا للحســابات التقديرية، تراجعت الميزانية العمومية اإلجمالية بنســبة %2 
خالل عام 2021م لتصل إلى 878 مليار ريال ســعودي نتيجة انخفاض فائض 

الســيولة، واالنخفاض الضئيل في المحفظة االســتثمارية لتحقيق مكاسب 
رأســمالية، وانخفاض الموجودات األخرى بســبب انخفاض مراكز المشتقات 

المالية بشــكٍل رئيســي. وقد كان التمويل مستقرًا مقارنًة بالعام الماضي؛ إذ 
أن النمو في التمويل بمصرفية األفراد قد قابله ســداد واســتحقاقات في 

التمويل بالمصرفية التجارية الشــاملة. وانخفضت المطلوبات بنســبة %3 
لتناســب االنخفاض في إجمالي الموجودات، ويرجع ذلك إلى حٍد كبير إلى 

انخفاض حجم الودائع نتيجة تحســين مزيج التمويل.

التمويل والسلف
اســتقر صافي التمويل والســلف الســنوي عند مبلغ 501.6 مليار ريال 

ســعودي وفقًا للحســابات التقديرية، حيث قابل النمو القوي في محفظة 
التمويــل بمصرفية األفراد انخفاض فــي التمويل بالمصرفية التجارية 

الشــاملة والمصرفية الدولية.

قت محفظة التمويل بمصرفية األفراد نموًا بنسبة 27% مليار ريال  حقَّ
سعودي خالل عام 2021م نتيجًة للنمو القوي في محفظة التمويل 

العقاري بنسبة 44% ونمو محافظ التمويل األخرى بمصرفية األفراد بنسبة 
16%، مع مساهمة قوية من محفظة التمويل الشخصي عالية الجودة.

أما تمويل الشــركات فقد تراجع بنســبة 17% نتيجة ارتفاع مبالغ السداد 
ســات المالية  وتركيز البنك على نمو القيمة، في حين انخفض تمويل المؤسَّ

بنســبة 42% نتيجة االســتحقاقات المتوقعة، وإعادة الهيكلة اإلستراتيجية 
للمؤسســات المالية وإعادة النظر في مســتوى قبول المخاطر.

ــر التمويــل بالمصرفية الدولية بانخفاض قيمة الليرة التركية بنســبة  وتأثَّ
قدرها 44%، ما أدى إلى انخفاض بنســبة 28% بالريال الســعودي بقيمة 

6.2 مليار ريال، على الرغم من التوســع في أنشــطة التمويل بالعملة 
المحلية بنســبة تقارب %30.

االستثمارات
تراجعت محفظة االســتثمارات تراجعًا طفيفًا بنســبة 1% في عام 2021م 

لتصل إلى 240.8 مليار ريال ســعودي. وجاء ذلك نتيجة مبيعات األوراق 
المالية االنتهازية خالل النصف األول من العام بشــكٍل أساســي. زاد 

االســتثمار في األوراق المالية الحكومية الســعودية بنســبة سنوية قدرها 
5%، وهو ما يعكس دور البنك األهلي الســعودي كأحد صانعي القرار 

بالســوق ومستثمر رئيسي على حٍد سواء.

تعتمــد المحفظة االســتثمارية علــى أوراق مالية عالية الجودة، 86% منها 
ذات درجة اســتثمارية أولى.

ودائع العمالء
بلغ إجمالي ودائع العمالء 586.9 مليار ريال ســعودي كما في 31 
ل انخفاضًا بنســبة 6% عن نهاية عام 2020م،  ديســمبر 2021م، ما مثَّ

حيث اســتفاد البنك محليًا من مركز الســيولة الممتاز الذي يتمتع به ونمو 
الحســابات المحلية الجارية بقيمة 12.1 مليار ريال ســعودي لتقليل الودائع 

ألجل وغيرها من الودائع باهظة التكلفة. وهناك عامل آخر ســاهم في 
هذا االنخفاض وهو انخفاض قيمة الليرة التركية بنســبة 44%، ما أدى إلى 

انخفاض الودائع بنســبة 17% في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي، 
بالرغم من النمو القوي بنســبة 50% الذي حققه البنك بالعملة المحلية.

جودة االئتمان
وفقــًا لالحصائيــات المعلنة، زادت التمويالت المتعثرة بنســبة 31% خالل 

عام 2021م لتصل إلى 8 مليار ريال ســعودي. وقد نتج ذلك عن التمويالت 
المتعثــرة الناجمــة عن األعمال االعتياديــة للبنك، وكذلك عن توفيق تصنيف 
الحســابات المشــتركة بين البنك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية 

مباشــرًة بعد اليوم القانوني األول لالندماج، بما في ذلك الموجودات 
المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة بقيمة 2.6 مليار 

ريال ســعودي، وهي الموجودات منخفضــة القيمة االئتمانية التي تم 
شــراؤها من مجموعة ســامبا المالية في تاريخ اإلثبات األولي في 1 أبريل 
2021م، فبلــغ إجمالــي التمويالت منخفضة القيمــة االئتمانية المعلن عنها 
10.7 مليار ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2021م. نتج عن هذا ارتفاع 

في نســبة التمويالت المتعثرة بلغ 39 نقطة أســاس لتصل إلى %2.11 
حســب الُمعلن في نهاية عام 2021م. وباســتثناء األصول المالية منخفضة 

القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة، بلغت نســبة التمويالت المتعثرة 
الُمعلنة 1.60%، أي أقل بمقدار 12 نقطة أســاس عن العام الســابق.

نظــرة عامة على الميزانية العمومية وفقًا للحســابات التقديرية

2021
مليار ريال سعودي

2020
نسبة التغير %مليار ريال سعودي

-34%52.279.5النقد واألرصدة لدى البنك المركزي الســعودي
ســات المالية 136+%40.217.0أرصدة لدى البنوك والمؤسَّ

-2%240.8244.5االستثمارات
0+%501.6501.2التمويل والسلف، بالصافي

-20%43.554.2موجودات أخرى
-2%878.3896.4إجمالي الموجودات

ســات المالية األخرى 18+%115.497.4أرصدة للبنوك والمؤسَّ
-6%586.9622.2ودائع العمالء

-20%5.97.4سندات دين مصدرة
-6%38.841.1مطلوبات أخرى

المطلوبات -3%747.0768.1إجمالي 
3+%130.7127.4حقوق الملكية العائدة لمســاهمي البنك

-33%0.60.9حقوق األقلية
2+%131.3128.3إجمالي حقوق الملكية

رأس المال
بلغت نســبة رأس المال األساســي )الشريحة األولى( )T1( الُمعلنة %18.4 

كما في 31 ديســمبر 2021م، بينما بلغت نســبة كفاية رأس المال 
19.2%. وانخفضت هذه النســب بشــكل طفيف مقارنًة بمســتويات نهاية 
عــام 2020م، حيــث إن تحقيق األرباح المبقاة قد قابله بشــكٍل كبير تأثير 

االندماج على الرســملة. وال يزال مركز رأس مال البنك األهلي الســعودي 
قويًا وفي مســتوى أعلــى بكثير من الحد األدنى التنظيمي.

السيولة
ل صافي التمويل  يتمتع البنك بمركز ســيولة قوي ومســتقر. بلغ ُمعدَّ

المســتقر المعلن 120% في نهاية عام 2021م مقارنًة بنســبة 123% في 
ــنت نسبة تغطية الســيولة الُمعلنة لتصل إلى  نهاية العام الســابق، بينما تحسَّ
230% خالل الربع الرابع من عام 2021م مقارنًة بنســبة 172% خالل الربع 
المماثــل مــن العام الماضي. وباإلضافة إلى ذلك، بلغت نســبة التمويل إلى 

الودائع التي فرضها البنك المركزي الســعودي 74.5%، وهي نســبة أقل 
بكثيــر من الحــد األعلى التنظيمي البالغ %90.

التركيز على التمويل
تتمثل األولوية اإلســتراتيجية المســتمرة لدى البنك األهلي الســعودي في 
الحفــاظ على قاعدة تمويل تتســم بالكفــاءة وانخفاض التكلفة والتنوع عن 
طريق التركيز على زيادة أرصدة الحســابات الجارية وتوســيع خيارات تمويل 

المصرفية التجارية الشــاملة.

واصل البنك البناء على نجاحاته المحرزة في الســنوات الســابقة، وشــهد 
عــام 2021مزيدًا من التحســن فيما يتعلق بــإدارة النقد والمنتجات 
والخدمــات المقدمــة للعمالء من أصحاب المــالءة المالية العالية، 

باإلضافة إلى توســيع نطاق نموذج عمل مصرفية األفراد وتحســين تجربة 
العميــل فــي القنوات اإللكترونية. وقــد أثمرت هذه الجهود زيادة في 

الحســابات الجارية واالدخارية لتصل إلى 455.1 مليار ريال ســعودي خالل 
العــام. وعلــى صعيد تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة، واصل 

البنك التوســع في خيارات التمويل من حيث تنويع خيارات االســتحقاق 
واألولويــة في الســداد. ففــي 20 يناير 2021م، نجح البنك في إصدار 

شــهادات صكوك من الشــريحة األولى بعمولة ثابتة بقيمة 4.7 مليار ريال 
ســعودي مخصصــة بالدوالر األمريكي، ليكون إصدار مــن المملكة العربية 

الســعودية لصكوك الشــريحة األولى اإلضافية العابرة للحدود بالدوالر 

نظــرة عامة علــى الميزانية العمومية الُمعلنة

نسبة التغير 20212020%

-12 نقطة أساس1.72%1.60%نســبة التمويالت المتعثرة
-799 نقطة أساس143.45%135.46%نســبة تغطية التمويالت المتعثرة

-90 نقطة أساس19.3%18.4%نسبة المالءة المالية
-110 نقطة أساس20.3%19.2%نســبة كفاية رأس المال

+5,750 نقطة أساس172%230%نسبة تغطية السيولة
-300 نقطة أساس123%120%نســبة التمويل المستقر

 نســبة تمويل البنك المركزي السعودي 
+260 نقطة أساس71.9%74.5%إلى ودائع العمالء

األمريكــي وفقــًا لمعاييــر بازل 3، وقد تم إصدارها بتكلفة تمويل تشــجيعية. 
كما مارس البنك حق االســتدعاء على صكوكه الحالية من الشــريحة 

األولــى والبالغــة 2.7 مليار ريال ســعودي في مارس 2021م. ولعب البنك 
دورًا نشــطًا خالل العام في االســتفادة من تواجد فروعه الدولية لتنويع 

قاعــدة المســتثمرين وزيادة تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة مع 
خفــض التكاليــف. وفي الربع الرابع من عام 2021م، نشــر البنك األهلي 

الســعودي اإلطار العام للتمويل المســتدام في الربع األخير من عام 
2021م، ليصبــح أول مجموعــة ماليــة بالمملكــة تصدر مثل هذا اإلطار، مما 

يؤكــد علــى التزام البنك بدعم أجنــدة التنمية المســتدامة للمملكة المنبثقة 
عــن رؤية المملكة العربية الســعودية 2030. 

قائمة الدخل
وفقًا للحســابات التقديرية، انخفض صافي الدخل العائد إلى المســاهمين 
بنســبة ســنوية قدرها 6% ليصل إلى 14.7 مليار في عام 2021م بســبب 
انخفاض بنســبة 3% في إجمالي دخل العمليات، وزيادة بنســبة 5% في 
ــن جزئي في تكلفة المخاطر بنســبة %12. مصاريف التشــغيل، قابله تحسُّ

دخل العمليات
بلــغ دخــل العمليات 29,930 مليون ريال ســعودي خالل عام 2021م، 

بانخفاٍض نســبته 3% مقارنًة بعام 2020م بســبب انخفاض الرســوم 
ومصــادر الدخــل األخرى، وذلك على الرغــم من ارتفاع صافي دخل 

الخاصة. العموالت 

وارتفع صافي دخل العموالت الخاصة بنســبة ســنوية قدرها 1% ليصل إلى 
22,495 مليون ريال ســعودي، وجاء هذا االرتفاع من خالل نمو متوســط 
ــن مزيج التمويل،  األصول المدرة للدخل من التمويل واالســتثمارات وتحسُّ

الت الســوق المنخفضة. على الرغم من معدَّ

بلــغ هامــش صافي دخل العموالت الخاصة 2.92% لعام 2021م، وهو 
ل انخفاضًا بمقدار 15 نقطة أســاس عن عام 2020م بســبب تأثير  ما ُيمثِّ

انخفــاض األســعار، وهو ما تم تخفيفه جزئيــًا من خالل التغيير اإليجابي في 
مزيــج الموجــودات في مصرفية األفراد وجهود تحســين الميزانية العمومية 

التــي تضمنــت خفض المطلوبات األكثــر تكلفة، وتركيز البنك على اإلدارة 
بهدف زيادة القيمة في مصرفية الشــركات.
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عوامل التمكين اإلســتراتيجي للمجموعةاستعراض األعمال
اإلنتاجية والقدرات اإللكترونية

 واصــل البنك األهلي الســعودي االبتكار فــي منتجاته وخدماته اإللكترونية 
مع تحســين تجربة العمالء في الوقت ذاته. وقد تبنى البنك إســتراتيجية 
“التحول اإللكتروني أواًل” للكشــف عن آفاٍق جديدة من الفرص والمزايا 

التنافســية مــن خالل خلق قيمة أفضــل للعمالء باالبتكار والتحليالت 
المتقدمة لصياغة الحلول الرائدة بالســوق. 

ــن البنك من قدراته الرقمية مما أســهم في  وفي عام 2021م، حسَّ
زيادة كبيرة في اســتخدام العمــالء للمنصات اإللكترونية، وزيادة حجم 
المعامــالت والمبيعــات عبر القنــوات اإللكترونية في كٍل من مصرفية 

األفراد والمصرفية التجارية الشــاملة.

ففــي مصرفيــة األفــراد، تمثلت أهداف البنك لعام 2021م في تعزيز 
قدراته وزيادة اســتخدام العمــالء للقنوات اإللكترونية في جميع 

المنتجــات والخدمات، وزيادة المبيعــات اإللكترونية في جميع منتجات 
ل اســتخدام القنوات اإللكترونية  تمويــل األفــراد. ونتيجًة لذلك، ارتفع ُمعدَّ

إلــى 79% في عام 2021م، بينمــا وصلت المعامالت عبر القنوات 
اإللكترونيــة إلــى 99% مع تنفيذ العديد من المبادرات التي تســتهدف 
نقــل جميــع العمليات من الفروع إلى القنوات اإللكترونية، مما أســهم 

فــي انخفــاض العمليات التي تتم عبــر الفروع لتصل إلى 1% فقط. وفيما 
يتعلــق بالمبيعــات عبر القنوات اإللكترونيــة، فقد بلغ إجمالي المبيعات 

اإللكترونية في مصرفية األفراد 62%، وتم فتح 88% من الحســابات عبر 
القنوات اإللكترونية للبنك األهلي الســعودي.

انخفضت الرســوم ومصادر الدخل األخرى بنســبة ســنوية قدرها 12% لتصل 
إلى 7,435 مليون ريال ســعودي. نتج هذا في األســاس عن عودة الدخل 

من االســتثمار لمســتوياته الطبيعية مقارنًة بالعام الســابق عندما ظهرت 
فرص كبيرة لتحقيق مكاســب رأســمالية من بيع األوراق المالية. باإلضافة 

إلى ذلك، تراجع الدخل من الرســوم على الخدمات المصرفية بنســبة ســنوية 
قدرها 4%، ويرجع ذلك في األســاس إلى انخفاض التمويل، وتوفيق 
السياســات بخصوص تناقص الدخل من الرســوم في كٍل من التمويل 

والتجــارة، وعملية تحســين نفقات البطاقــات االئتمانية التي تمت لمرة 
واحــدة خالل العام الماضي، فــي حين انخفض دخل العمليات األخرى 

بســبب ارتفــاع تكاليف التأمين المرتبــط بالنمو القوي في محفظتي 
ض هذا االنخفاض في الدخل من  التمويل العقاري والشــخصي. وقد عوَّ

الرســوم نمو الدخل من أســواق رأس المال بنســبة سنوية قدرها 6% نتيجة 
زيادة نشــاط األسواق ومشاركة شــركة األهلي المالية السعودية النشطة 

في صفقات كبيرة بأســواق رأس المال.

مصاريف العمليات
زادت مصاريف العمليات بنســبة ســنوية قدرها 5% لتصل إلى 10,021 

مليون ريال ســعودي. جاء ذلك نتيجة الزيادة بنســبة 26% في المصاريف 
اإلدارية والعمومية األخرى لتصل إلى 3,390 مليون ريال ســعودي بســبب 

زيــادة ضريبــة القيمة المضافة، وزيــادة مصاريف التواصل مع العمالء في 
تقنيــة المعلومات والخدمات اإلدارية، وعمليات الشــطب لمرة واحدة ذات 

الصلــة بمجال تقنية المعلومــات، والمخصصات اإلضافية في العقارات 
المملوكة بســبب إعادة تقييم الضمانات التي يتم اســتعادتها.

ض الزيادة في مصاريف العمليــات جزئيًا انخفاُض التكاليف  وقــد عوَّ
فين بنســبة 4% لتصل إلى 4,883 مليون ريال ســعودي  قة بالموظَّ المتعلِّ
بســبب وقف صرف بدل غالء المعيشــة في عام 2020م، وانخفاض عدد 
فيــن، بجانــب وفورات التكاليــف نتيجة عملية االندماج، على الرغم  الموظَّ

فين المســتحقين  من الزيادات الســنوية في الرواتب الممنوحة للموظَّ
للزيــادة خــالل العام. وكذلك تم تحقيــق وفورات في التكلفة في جميع 

خطــوط مصاريف العمليات األخرى.

أدى هذا االرتفاع في المصاريف بنسبة 5%، إلى جانب االنخفاض بنسبة 
3% في دخل العمليات إلى زيادة سنوية بنسبة 2.5 نقطة مئوية في نسبة 

التكلفة إلى الدخل للمجموعة لتصل إلى 33.5% بالحسابات التقديرية. 

الخســائر االئتمانية وتكلفة المخاطر للتمويل
ــنت تكلفــة المخاطــر للمجموعة خالل عام 2021م بمقدار 12 نقطة  تحسَّ

أســاس لتصل إلى 58 نقطة أســاس بالحســابات التقديرية، وكان هذا بسبب 
انخفاض بنســبة 10% في مخصصات الخســائر للتمويل لتصل إلى 3 مليون 

ريال ســعودي، بينما زاد المتوســط اإلجمالي للتمويل بنســبة 8% سنويًا. 
واســتمر البنــك في تطبيق اإلدارة الحصيفــة للمخاطر في عمليات تغطية 
االكتتابــات وإدارة مخاطر االئتمان، ويطبق البنك كذلك ممارســات قوية 

فــي عمليات تعويض خســائر االئتمان وعمليات التحصيل.

توزيعات األرباح
أوصــى مجلــس اإلدارة في أغســطس 2021م بتوزيع أرباح مرحلية عن 

النصــف األول مــن العام بمبلغ 2,911 مليون ريال ســعودي )بما يعادل 
0.65 ريال ســعودي للســهم(، وقد ُدِفَعت خالل شــهر أغسطس 2021م. 

وبعــد نهايــة العام، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أربــاح نهائية مقترحة 
لعــام 2021م بمبلــغ 4,030 مليون ريال ســعودي )بما يعادل 0.90 ريال 

ســعودي للســهم(. وبذلك تصل األرباح الموزعة عن العام بأكمله إلى 
6,941 مليون ريال ســعودي )بما يعادل 1.55 ريال ســعودي للســهم(، 

ل 54.8% من األرباح المعلنة. وهــو مــا ُيمثِّ

اعترافــًا بــدوره الريادي فــي مجال التحول 
اإللكترونــي، منحــت مجلة جلوبــال فاينانس 

البنــك األهلي الســعودي جائزة أفضل 
بنــك فــي المصرفية اإللكترونية للشــركات، 

وإدارة النقــد عبــر اإلنترنــت، وخدمات تمويل 
التجــارة، وأفضــل بوابــة إلكترونية على 

اإلنترنــت، وأفضــل تطبيــق بنكي، وأفضل 
واجهــة برمجــة تطبيقــات مصرفية في 

المملكــة العربية الســعودية.

نظرة عامة على قائمة الدخل بالحســابات التقديرية

2021
مليون ريال سعودي

2020
نسبة التغير %مليون ريال سعودي

1+%22,49522,274صافــي دخل العموالت الخاصة
-12%7,4358,494الرسوم ومصادر دخل أخرى

-3%29,93030,768إجمالي دخل العمليات
العمليات 5+%)9,525()10,021(مصاريف 

-12%)3,340()2,942(إجمالي مخصصات الخسائر
-5%16,96717,903صافــي الدخل من العمليات

376+%)51()243(الدخل/ )المصاريف( األخرى غير التشــغيلية
-6%16,72417,852صافي الدخل قبل احتســاب الزكاة وضريبة الدخل

-7%)2,088()1,948(مصاريــف الزكاة وضريبة الدخل
-6%14,77615,764صافي الدخل بعد احتســاب الزكاة وضريبة الدخل

-7%115123صافــي الدخل العائد إلى حقوق األقلية
-6%14,66115,641صافي الدخل العائد إلى المســاهمين

-3.0715bps%2.92%نســبة هامش صافي دخل العموالت الخاصة )%(
2.5ppts+31.0%33.5%نســبة التكلفة إلى الدخل )%(

-0.7012bps%0.58%نســبة تكلفة المخاطرة )%(
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وفي المصرفية التجارية الشاملة، كان لالستثمار المتواصل في منصتي استعراض األعمال
إي كورب وإي تريد دوٌر كبير في استمرار دعم البنك األهلي السعودي 

لعمالئه من الشركات والمؤسسات من خالل توفير منتجات متطورة 
والتنفيذ الفوري للخدمات؛ فزاد استخدام العمالء للقنوات اإللكترونية خالل 

العام ووصلت نسبة نقل المعامالت المالية إلى القنوات اإللكترونية إلى 
98%، وبلغت نسبة الحسابات التي تم فتحها عبر القنوات اإللكترونية نسبة 

عت شبكة نقاط البيع خالل العام لتصل إلى 213,776  51%. وقد توسَّ
جهازًا، األمر الذي رفع الحصة السوقية لنقاط البيع لدى البنك األهلي 

السعودي إلى أكثر من %21.

واعترافــًا بدوره الريادي في مجــال التحول اإللكتروني، منحت مجلة 
جلوبــال فاينانــس البنك األهلي الســعودي جائزة أفضل بنك في المصرفية 
اإللكترونيــة للشــركات، وإدارة النقد عبــر اإلنترنت، وخدمات تمويل التجارة، 

وأفضــل بوابــة إلكترونية على اإلنترنــت، وأفضل تطبيق بنكي، وأفضل 
واجهــة برمجــة تطبيقات مصرفية في المملكة العربية الســعودية. كما 
منحــت مجلــة جلوبال بانكنج آند فاينانس البنك األهلي الســعودي جائزة 

“التطبيق المصرفي األكثر ابتكارًا لألفراد” في الشــرق األوســط.

 كما شــهد عام 2021م مزيدًا من التحســن في الكفاءة التشــغيلية من 
خــالل أتمتــة العمليات عــن طريق الروبوتات، حيث وصل عدد الروبوتات 

المســتخدمة إلــى 381 روبوتًا يقومــون بأتمتة العديد من العمليات في 
البنــك حيــث يعالجون 3 مالييــن معاملًة خالل العام، موفرين بذلك عددًا 

كبيرًا من ســاعات العمل في عمليات المســاندة.

رأس المال البشري
وضع البنك األهلي الســعودي أحد أهدافه اإلســتراتيجية ألن يكون الخيار 

األول للموظفين، وواصل االســتثمار لتعزيز مشــاركة الموظفين وارتباطهم 
ووالئهــم وتوفيــر بيئة عمل جذابة لهم خالل عام 2021م.

لعب فريق الموارد البشــرية في البنك األهلي الســعودي دورًا أساســيًا في 
إنجــاح عملية االندماج، والمســاهمة في تحــول الهيكل التنظيمي، وإحداث 

االنســجام بين موظفي البنكين، بجانب االســتفادة المثلى من إدارات 
فين  العمــل والموظفيــن بكال البنكين، وكذلك ضمــان التوزيع العادل للموظَّ

علــى المناصب وفقًا للكفاءة، وتعميم سياســات وإجراءات الموارد 
البشــرية، وهياكل األجور، ودمج أنظمة الموارد البشــرية. وقد تحقق ذلك 

مــع الحفاظ على المشــاركة اإليجابية مــن الموظفين والمحافظة على 
معدل تســرب وظيفي منخفض خالل عام 2021م.

وأثنــاء عملية الدمج، واصل البنك األهلي الســعودي التزامه باالحتفاظ 
بأفضل الكفاءات الســعودية وتمكينها؛ إذ جعل األولوية في َشــغل 

المناصــب ألصحاب الكفــاءات الحاليين من كال البنكين. وخالل العام، 
أعيدت هيكلة برنامج البنك األهلي الســعودي للخريجين الســعوديين 

وإطالقه في هيئة برنامج رواد األهلي من خالل شــراكة إســتراتيجية مع 
 Kaplanو HBP Corporate Learning كليــة هارفــارد لألعمال من خالل

Middle East. وبلغت نســبة الســعودة 98.9% بحلول نهاية العام.

وقد اســتمر البنك األهلي الســعودي في توظيف النســاء وتمكينهن خالل 
العــام، حيــث كانت 26.1% مــن التعيينات الجديدة خالل العام من اإلناث، 
ما رفع معدل مشــاركتهن إلى 13.8% من إجمالي الموظفين، و%10.1 

فــي مناصــب تنفيذية بحلول نهاية عام 2021م.

 لطالما كان التدريب والتطوير جزءًا أساســيًا من إســتراتيجية البنك األهلي 
الســعودي، لــذا فإنه على الرغم من التحديــات التي فرضتها جائحة كورونا 

صة أكثر  م البنك من خــالل أكاديميته المتخصِّ وعمليــة االندمــاج، فقد نظَّ
مــن 125 برنامجــًا تدريبيــًا باإلضافة إلى ورش العمل الفريدة خالل العام، 

ل يومي تدريب لكل  والتي اســتغرقت أكثر من 11,800 يوم تدريب، بمعدَّ
ف بمنحهم شــهادات مهنية  ــف. كمــا أّهل البنك أكثر من 8,000 موظَّ موظَّ

إلزامية من البنك المركزي الســعودي.

وخالل الربع الثالث من عام 2021م، أطلق البنك اســتبيان “مســارنا” على 
فين وارتباطهم من  منصــة “غدنــا”، وقاس من خالله مســتويات رضا الموظَّ

فين ومبادرات ملموســة  ر خط أســاس لمشــاركة الموظَّ دة، ما وفَّ نواٍح متعدِّ
يهــدف إلى تنفيذها خــالل الفترة المتبقية من عام 2022م.

اســتعراض نتائج قطاعات األعمال
مصرفية األفراد

ُتعد مصرفية األفراد لدى البنك األهلي الســعودي خيارًا رائدًا لألفراد 
م مجموعة  فــي المملكة؛ إذ تمتلك حصة ســوقية كبيــرة ومتنامية، وتقدِّ

منتجات شــاملة متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية وتخدم مجموعة 
متنوعــة من شــرائح العمالء بدايــًة من العمالة الوافدة وصواًل إلى عمالء 

المصرفيــة الخاصــة ومالك المنشــآت الصغيرة. ويقدم البنك هذه الخدمات 
من خالل شــبكة فروع واســعة االنتشــار، ومدراء عالقة على أعلى مستوى 

مــن االحترافية، ومنصات إلكترونية رائدة.

استعراض اإلســتراتيجية ونتائج العمليات
كانــت عمليــة االندماج مع مجموعة ســامبا المالية أحد مجاالت التركيز 
الرئيســية لمصرفية األفراد خالل العام. حيث ُنِقَلت حســابات 1.4 مليون 

عميــل إلى البنك األهلي الســعودي، وُدِمَجت مجموعات منتجات األفراد 
وقنوات التوزيع ونماذج العمل لدى ســامبا بنجاح وفي وقت قياســي. 

ولتحقيــق ذلــك، تم طباعة وتوزيــع 1.4 مليون بطاقة خصم وأكثر من 
225,000 بطاقة ائتمانية على عمالء ســامبا الُجُدد. وقد ســاهمت 

اإلمكانات اإللكترونية للبنك األهلي الســعودي في اإلســراع من االنتهاء 
من االندماج، وتم االســتفادة منها في تفعيل 80% من الحســابات 

المنقولــة. واألهــم من ذلك أن البنــك حافظ خالل عملية الدمج على 
ــال مع العمالء لضمان نقل حســاباتهم ومنتجاتهم بكفاءة  التواصــل الفعَّ

والحد من المشــكالت التي قد تواجه العمالء، وذلك من خالل إرســال 
30 مليون رســالة نصية و600,000 رســالة صوتية و300 مقطع فيديو 

معلوماتي رســومي، باإلضافة إلى مشــاركة األخبار المســتمرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي للبنك.

باإلضافــة إلــى إتمام عملية الدمــج، نجحت مصرفية األفراد في تنفيذ 
خططهــا لنمــو حجم محفظة التمويل خــالل العام؛ فارتفع صافي التمويل 

بنســبة 27% خالل العام.

 أطلق البنك اســتبيان “مسارنا” على 
 منصــة “غدنا”، وقاس من خالله 

فين وارتباطهم   مســتويات رضا الموظَّ
دة من نواٍح متعدِّ

% 26.1 
اســتمر البنك األهلي السعودي في توظيف 

النســاء وتمكينهن خالل العام، حيث كانت 
26.1% مــن التعيينــات الجديدة خالل العام من 
اإلناث، ما رفع معدل مشــاركتهن إلى %13.8 

من إجمالي الموظفين.
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المصرفية التجارية الشــاملةاستعراض األعمال
ُيَعد قطاع المصرفية التجارية الشــاملة في البنك األهلي الســعودي هو 

األكبــر مــن نوعــه في المملكة؛ إذ يمتلك أصواًل تزيد عن 522 مليار ريال 
ســعودي، بما في ذلك التمويل واالســتثمارات. وتقدم مصرفية الشركات 

الرائدة في الســوق حلواًل تمويلية مبتكرة متوافقة مع الشــريعة اإلسالمية، 
بجانب حلول التمويل التقليدية ، بما في ذلك تمويل المشــاريع والتمويل 

المهيــكل ومنتجــات الودائع ومصرفية النقد والتجارة والخدمات التجارية 
لجميع فئات الشــركات بالمملكة، بدايًة من المنشــآت الصغيرة والمتوسطة 

وحتى الشــركات الكبرى التي تحتاج لحلول تمويلية متخصصة. 

تدعم اإلدارات األخرى داخل المصرفية التجارية الشــاملة الحلول 
والخدمــات المقدمة للعمالء، فمصرفيــة النقد والتجارة العالمية تقدم 

لعمالئنــا خدمــات تمويل التجــارة، وإدارة النقد، ويتم تقديم هذه الخدمات 
عبــر المنصــات اإللكترونية المخصصة لجميع شــرائح عمالء البنك، بجانب 

توفيــر حلول مخصصة معدة مســبقًا تلبي احتياجات العمالء. 

يدير البنك األهلي الســعودي أيضًا أكبر أنشــطة للخزينة وأســواق المال 
ر  فــي القطاع المصرفي الســعودي وفــي منطقة الخليج ككل، حيث يوفِّ
مجموعــًة كاملــًة من منتجــات التحوط، وحلول زيادة األرباح، وكذلك حلول 

إدارة االســتثمار وصناعة الســوق. كما تتولى مجموعة الخزينة مســؤولية 
إدارة الســيولة ومخاطر أسعار الفائدة للبنك.

استعراض اإلســتراتيجية ونتائج العمليات
كان عــام 2021م عامــًا متميزًا في المصرفية التجارية الشــاملة بالبنك 

األهلي الســعودي؛ وكان أهم اإلنجازات هي القدرة على إتمام عمليات 
دمج عمالء الشــركات والخزينة في ســامبا. فقد ُفِتَح أكثر من 11,000 

حســاب جديد في مصرفية الشــركات وتم تفعيلها، وبذلك يكون قد تم نقل 
جميع عمالء ســامبا من المنشــآت الصغيرة والمتوســطة والشركات إلى 

منصــة البنك األهلي الســعودي، وذلك قبــل الوقت المحدد بفترة كبيرة. 
كمــا أكملت الخزينة وقطاع األســواق الدوليــة النقل الكامل لمنتجات 

ســامبا االســتثمارية بعد وقت قصير من اليوم القانوني األول لالندماج. 

كمــا أتــاح االندماج فرصًة أكبر لمراجعة الهيــكل التنظيمي، وضم مختلف 
أعمال الشــركات والخزينة معًا تحت مظلة المصرفية التجارية الشــاملة، 

وكذلك تحســين نمــاذج التغطية لتعزيز خدمة العمالء.

زت المصرفية التجارية الشــاملة على تحقيق أهدافها  وإســتراتيجيًا، ركَّ
المتمثلــة فــي إدارة عملياتها بكفــاءة لتحقيق قيمة أعلى وزيادة الدخل 
واألربــاح من األنشــطة غير التمويلية مــن خالل زيادة حجم عمليات البيع 

َز ذلك خالل العام من خالل إنشــاء وتعزيز مجاالت البيع  المتقاطــع، وقــد ُعزِّ
المتقاطــع وتنفيذ إســتراتيجية “بنــك واحد” التي وضعها البنك األهلي 

الســعودي، حيث تشــترك فرق العمل المختلفة وإدارات البيع المتقاطع 
في إدارة حســابات العمالء والتواصل معهم لتســويق المنتجات لهم. وقد 

أســهم ذلــك في اقتناص العديد مــن الفرص مع عمالء كٍل من الخزينة، 
واألســواق العالميــة، ومصرفية النقــد والتجارة، وغيرها من مجاالت مصرفية 

الشــركات، وكذلك في أسواق رأس المال.

ــزت المصرفيــة التجارية الشــاملة بصورة إضافية خالل عام 2021م على  وركَّ
زيادة حجم محفظتي التمويل واالســتثمار . في مصرفية الشــركات، ُأديرت 

محفظــة التمويــل بعناية لتحقيق أقصــى قيمة ممكنة، كما ُعِزَزت مرونة 
الميزانيــة العموميــة من خالل تعديالت القيمــة العادلة ذات الصلة بعملية 

االندماج وعن طريق تبني نهج متحفظ لتنســيق حســابات مراحل خســائر 
االئتمــان المتوقعــة والمخصصات. وأنهت محفظة االســتثمار العام بتحقيق 

أرباح وصلت إلى 241 مليار ريال ســعودي في نهاية العام؛ إذ واصل 
البنــك تعزيــز دوره بصفته الوكيل الرئيســي إلصدارات الصكوك الحكومية 

الســعودية، كما نجح في االســتفادة من الفرص المتاحة في الســوق لزيادة 
عوائد االستثمار. 

لعب البنك دورًا نشــطًا في دعم مبادرات رؤية 2030 في جميع شــرائح 
التمويــل؛ إذ أبرم اتفاقيات تمويل لمشــروعات ضخمة، ومول كبرى 

مشــروعات البنية التحتية وغيرها من المشــروعات الرائدة في المملكة 
العربيــة الســعودية، وواصل لعــب دوره بصفته الخيار األول المفضل لدى 

أكثر مشــروعات التمويل الكبيرة تطورًا في المملكة.

وكان الزخم القوي والمســتمر فــي محفظة التمويل العقاري من 
العوامل األساســية لهذا النمو؛ إذ تمثل المحفظة أولويًة إســتراتيجيًة 

رئيســيًة لمصرفية األفراد تتماشــى مع األجندة الوطنية الرامية لزيادة تملك 
المواطنين للمنازل. ومن خالل التعاون الوثيق مع وزارة اإلســكان وصندوق 
التنميــة العقاريــة، نمت محفظة التمويل العقاري للبنك األهلي الســعودي 
خالل عام 2021م لتصل إلى 118.5 مليار ريال ســعودي بنهاية العام. وقد 

تحقق ذلك من خالل تحســين قدرات البيع عبر الفروع والمبيعات المباشــرة 
ال للتحليالت المتقدمة الســتهداف العمالء  واإلنتاجية، واالســتخدام الفعَّ

المحتمليــن وإدارتهم بكفاءة، وكذلك بتوســيع العالقات مع الُمطورين 
والوكالء وأصحاب المجمعات الســكنية. 

كما أســهم البنك بشــكٍل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خالل 
دعم المنشــآت الصغيرة من خالل برنامج مصرفية الشــركات ليصل إجمالي 

المنشــآت التي يخدمها البنك إلى أكثر من 230,000 منشــأة.

وعلى صعيد قنوات التوزيع، يمتلك البنك األهلي الســعودي أكبر شــبكة 
فروع مصرفية في المملكة، بها 506 فرع، و130 مركز حواالت ســريعة 
اف آلــي. ولتعزيز هذه القنوات االعتيادية،  كويــك باي، و3,073 جهاز صرَّ

ع البنــك من العمل على أهــم أولوياته وهي التحول اإللكتروني؛  ســرَّ
إذ أحــرز تقدمــًا كبيرًا في تحويــل المنتجات والخدمات والعمليات إلى 
القنــوات اإللكترونية، ودعم ذلك بالتحليــالت المتقدمة. ونتيجة لذلك، 

وصلــت المبيعــات عبــر القنوات اإللكترونية إلى 62%، وتم فتح 88% من 
الحســابات إلكترونيــًا، وإتمام 99% مــن المعامالت المالية لمصرفية األفراد 

عبــر قنوات البنك اإللكترونية.

% 62 
 وصلــت المبيعات عبر القنوات 

 اإللكترونيــة إلى 62%، وتم فتح 
88% من الحســابات إلكترونيًا.

% 98 
ل اســتخدام القنوات   بلغ ُمعدَّ

 اإللكترونيــة في المصرفية التجارية 
 الشــاملة 98% واستمرت نسبة 

فتح الحســابات عند %51.

وحافظ البنك على ريادته للســوق من حيث حجم تمويل المنشــآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة والتمويل عبر برنامج كفالة؛ وتصدر البنك 

األهلي الســعودي البنوك الســعودية في برنامج كفالة 95 بقيمة تمويل 
إجمالية بلغت 4.2 مليار ريال ســعودي، وكذلك التمويل ضمن برنامج 
كفالة بتمويالت زادت عن 18 مليار ريال ســعودي منذ بداية البرنامج. 

ع البنك ثالث اتفاقيات جديدة مع “منشــآت” لدعم المنشــآت المتناهية  وقَّ
الصغر والصغيرة والمتوســطة، واحتل المرتبة األولى في تمويل المنشــآت 

الصغيرة والمتوســطة بقيمة 1.4 مليار ريال ســعودي من خالل “منشآت”.

واســتمر البنك في التقدم اإللكتروني خالل عام 2021م، بما في ذلك 
ترقية منصة التجارة اإللكترونية eTrade ودمج شــبكة SwiftNet للشــركات 

ــع البنك في شــبكة نقاط البيع خالل العام، األمر الذي  الكبرى. وقد توسَّ
رفع الحصة الســوقية لنقاط البيع لدى البنك األهلي الســعودي بنســبة 
ل اســتخدام القنوات اإللكترونية للشــركات %98  21%، بينما بلغ ُمعدَّ

واســتمرت نسبة فتح الحسابات عند %51.

أسواق رأس المال
نشــأت شــركة األهلي المالية الســعودية بعد دمج شركتي األهلي كابيتال 

وشــركة ســامبا كابيتال وإدارة االســتثمار، وقد تم الدمج بشكل قانوني 
في 9 يوليو 2021م. وفي وقٍت الحق، أكملت شــركة األهلي المالية 

الســعودية دمج أذرع رأس المال في أقل من ســتة أشــهر، ما أدى إلى 
إنشــاء أكبر شــركة في أســواق رأس المال بالمملكة العربية السعودية بكل 

المقاييس. وتدير شــركة األهلي المالية الســعودية خمســة خطوط أعمال، 
وهي: إدارة األصول وإدارة الثروات والمصرفية االســتثمارية واألوراق 

المالية واالستثمارات الخاصة.

 في الربع الرابع من عام 2021م، نشــر 
البنك األهلي الســعودي اإلطار العام 

للتمويل المســتدام في الربع األخير من 
عــام 2021م، ليصبح أول مجموعة مالية 

بالمملكــة تصدر مثل هذا اإلطار
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وخالل العام، نجحت شــركة األهلي المالية الســعودية في تعزيز موقعها استعراض األعمال
مت المشــورة بشأن  الريادي في مجال المصرفية االســتثمارية، حيث قدَّ

العديد من الصفقات التاريخية في المملكة. عملت شــركة األهلي 
المالية الســعودية كمدير اكتتاب مشــترك إلصدار سندات سيادية عالمية 

لحكومة المملكة العربية الســعودية بقيمة 5 مليارات دوالر أمريكي، 
ومدير اكتتاب مشــترك إلصدار صكوك دولية ألرامكو الســعودية بقيمة 6 

مليارات دوالر، ومدير اكتتاب ومدير ســجل اكتتاب مشــترك إلعادة شراء 
مبكر وإصدار صكوك لحكومة المملكة بقيمة 33.4 مليار ريال ســعودي، 

ومستشــار مالي ومدير اكتتاب مشــترك لشركة االتصاالت السعودية 
ومنســق عالمي ومدير ســجل اكتتاب لشركة االتصاالت السعودية وصندوق 

االســتثمارات العامة للطرح المســوق بالكامل لشركة االتصاالت السعودية 
الذي بلغت قيمته 12 مليار ريال ســعودي، وهو األول من نوعه في 

المملكة، ومستشــار مالي ومدير اكتتاب ومدير ســجل اكتتاب ومنسق 
عالمي ومتعهد تغطية لطرح عام أولي لمجموعة تداول الســعودية بقيمة 

3.8 مليار ريال ســعودي، ومدير اكتتاب مشــترك ومتعهد تغطية ومدير 
ســجل اكتتاب لطرح عام أولي لصالح الشــركة العربية لخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت )Solutions by STC( بقيمة 3,6 مليار ريال ســعودي، باإلضافة 
إلــى العديــد من الصفقات البارزة األخرى عبر خطوط خدماته.

وفي االســتثمارات الخاصة، نجحت شــركة األهلي المالية السعودية 
في نقل محافظ شــركتي األهلي المالية وســامبا كابيتال، وأتمت إطار 

الحوكمــة لألعمــال، باإلضافة إلى تعزيز فريق العمل لتمكين الشــركة من 
العمل بكفاءة على: )1( إدارة ســيولة الشــركة واســتثماراتها، )2( توفير 

التمويــالت الالزمة لقطاعات العمل المختلفة بالشــركة عند الحاجة.

المصرفية الدولية
يمتلك البنك األهلي الســعودي حصًة أغلبية بنســبة 67.03% في بنك 

تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي “تركيا فاينانس” وهو بنك مشــاركة يمارس 
أعماله وفقًا ألحكام الشــريعة اإلســالمية، ويعمل من خالل استقطاب 

حســابات جارية وحسابات اســتثمار مشاركة في األرباح وتقديم التمويل 
للعمالء من األفراد والشــركات من خالل شــراكات التمويل والتأجير 

وتقاســم الربح والخســائر. كما يمتلك البنك األهلي الســعودي أيضًا حصًة 
أغلبية تبلغ 84.51% في بنك ســامبا المحدود )“ســامبا باكســتان”(، والذي 

تم االســتحواذ عليه كجزء من عملية الدمج مع ســامبا. ويشــارك سامبا 
باكســتان في األعمال المصرفيــة التجارية والخدمات ذات الصلة، وهو 

مدرج في ســوق األسهم في باكستان.

استعراض اإلســتراتيجية ونتائج العمليات
بنــك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي “تركيا فاينانس”

اســتمرت التحديات التي تواجهها البيئة التشــغيلية في تركيا خالل عام 
2021م، حيث عانت من ارتفاع معدالت التضخم وتقلبات أســعار صرف 

العمــالت األجنبيــة وبعض اآلثار المتبقيــة للجائحة التي أثرت على العالم 
بأســره. وعلــى الرغم من التحديــات الكبيرة، كان أداء بنك تركيا فاينانس 
قويًا وأحرز تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بأولوياته اإلســتراتيجية. وشــملت 

تلــك األولويات تنمية الحســابات الجاريــة وتحقيق النمو في أعمال تمويل 
مًا كبيرًا خالل العام من خالل  األفــراد ذات العائــد المرتفع. كما ُأحــرز تقدُّ
توســيع أعمال تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أدى إدخال 

التغطيــة الذكيــة للقروض المتعثرة وحــزم منتجات الخدمات المصرفية اآللية 
إلى حدوث نمو قوي في تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وزيادة 

الدخل من رســوم الشــركات الصغيرة والمتوسطة. كما استمرت أعمال 
التحســين الرقمــي خالل عام 2021م، حيــث ُنفذت العديد من المنتجات 

الجديــدة مــن خالل القنوات اإللكترونية، وإدخال مزيد من التحســينات على 
تطبيقــات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وتوســيع العالقات 

مــع العمــالء من خالل الحمالت والشــراكات الرقمية. ونتيجًة لذلك، نما 
عدد العمالء من مســتخدمي القنوات اإللكترونية النشــطين بنســبة %15. 

وعــالوًة علــى ذلك، تمكن بنك تركيــا فاينانس من زيادة وصوله إلى العمالء 
عبــر القنــوات اإللكترونية إلى 29%، بينمــا وصلت مبيعات المنتجات 

النشــطة عبر القنوات اإللكترونية إلى 56% في عام 2021م. واســتمر بنك 
تركيــا فاينانــس في المحافظة على المركــز الجيد لرأس المال بجانب حجم 

السيولة القوي.

بنك ســامبا المحدود “بنك سامبا باكستان”
انضم بنك ســامبا باكســتان اعتبارًا من 1 أبريل 2021م ما ســاهم بمبلغ 

25.7 مليون ريال ســعودي في صافي دخل المصرفية الدولية في عام 
2021م. أكمــل البنــك العام بنجــاح، وحقق أرباحًا مع تمتعه بقوة رأس 
المال والســيولة. وخالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، قرر 

البنك األهلي الســعودي تقييم البيع المحتمل لســامبا باكســتان إلى 
األطراف المهتمة، وهذه العملية تســير على ما يرام.

استعراض اإلســتراتيجية ونتائج العمليات
في مجال إدارة األصول وإدارة الثروات، اســتمرت شــركة األهلي المالية 

الســعودية ريادتها كأكبر شــركة إدارة أصول في المملكة، حيث تبلغ 
أصــول العمــالء المدارة عبر مختلــف فئات األصول المحلية والدولية 247.8 
مليار ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2021م، وحافظت على تصنيف 
MQ1 - وهو أعلى تصنيف من موديز لجودة شــركات إدارة االســتثمارات. 

وخالل العام، أطلقت شــركة األهلي المالية الســعودية صندوق جامعة 
الملــك ســعود الوقفي وصندوق األهلــي كابيتال االئتماني الثاني إل بي، 

وصنــدوق األهلــي كابيتال األســيوي للنقل، وذلك بالتعاون مع عدد من 
شــركات إدارة األصول العالمية البارزة. كما أضافت شــركة األهلي المالية 

فين  الســعودية عميلين جديدين من المؤسســات إلى برنامج ادخار الموظَّ
وحصلت على 5 جوائز من Lipper Fund لصناديق شــركة األهلي المالية 

ل  ــرات تقديرًا “ألدائها القوي المعدَّ دة األصول والمؤشِّ الســعودية متعدِّ
حســب المخاطر مقارنًة بمثيالتها”.

في مجال األوراق المالية، نجحت شــركة األهلي المالية الســعودية في 
الحفاظ على مكانتها الرائدة بحصة ســوقية بلغت 20.4% في ســوق 

الوســاطة لعام 2021م مع الحفاظ على نظام التســعير. وباإلضافة إلى 
ق  ذلك، لعب قطاع األوراق المالية دورًا رائدًا في تنفيذ الطرح المســوَّ
بالكامل لشــركة االتصاالت الســعودية خالل عام 2021م. كما أضاف 

فين  قطــاع األوراق الماليــة عمياًل جديدًا إلى برنامج خطة أســهم الموظَّ
ليصل بذلك عدد العمالء إلى خمس شــركات رائدة مدرجة. ومن اإلنجازات 

قها قطــاع األوراق المالية خالل العام إطالق تطبيق  األخــرى التــي حقَّ
األهلــي تــداول الجديد على الهاتف الجــوال، فضاًل عن تعزيز أنظمة التداول 
بالهامش وعروض المنتجات. وأخيرًا، توســعت أعمال شــركة األهلي المالية 

الســعودية من خالل تحالفها مع “BNY Mellon” بغرض تقديم خدمات 
الحفــظ المحليــة والدوليــة المتكاملة، ما يزيد نطاقها اعاون إلطالق أول 
خدمــة إلدارة البيانــات في المملكة العربية الســعودية لصالح كبار مالك 

األصول في البالد.

جوائز 2021م

 البنك األهلي الســعودي أفضل بنك 
في الشــرق األوسط لعام 2021م

مــن مجلة ذا بانكر

البنك األهلي الســعودي أفضل بنك في 
المملكة العربية الســعودية لعام 2021م

مــن مجلة ذا بانكر 

 أفضل بنك في الشــركات واالستثمار 
بالمملكة العربية الســعودية

 ضمن جوائز مجلة آســيا موني ألفضل البنوك 
في الشرق األوسط 2021م

 أفضــل بنك في خدمات إدارة 
النقــد اإللكترونية بالمملكة

 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 
البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

 أفضل بنك رقمي للشــركات 
بالمملكة والمؤسسات 

 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 
البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

أفضــل بنك في خدمــات تمويل التجارة بالمملكة
 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل

البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

أفضــل بوابة إلكترونيــة عبر اإلنترنت بالمملكة
 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 

البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

أفضــل تطبيق جوال بنكي بالمملكة
 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 

البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

أفضل واجهة برامــج للتطبيقات بالمملكة
 ضمن جوائــز مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 

البنــوك الرقمية عالميًا لعام 2021م

 جائزة أفضل مؤسســة تمويلية 
للوحدات الســكنية تحت اإلنشاء

سكني

 أفضــل بنك في مصرفية األفراد 
بالمملكة العربية الســعودية

ضمن جوائز مجلة “ريتايل بانكر إنترناشــيونال”

 أفضــل بنك في المصرفية الخاصة 
بالمملكة العرية الســعودية

ضمــن جوائز مجلة ذا بانكــر العالمية للمصرفية 
الخاصة 2021م

 أفضــل بنك في المملكة العربية 
الســعودية من حيث األمان

 ضمــن جوائز مجلــة جلوبال فاينانس لتصنيفات 
أفضــل البنوك أمانًا في العالم 2021م

 ثالــث أفضــل بنك ضمن قائمة أكثر 100 
شــركة على مستوى الشرق األوسط

ضمن جوائز مجلة فوربس الشــرق األوسط

 البنك الثاني في الشــرق األوسط 
)مــن حيث المالءة المالية(

 ضمــن جوائــز مجلة ذا بانكر لقائمة أكبر 1000 
بنك على مســتوى العالم 2021م

 247.8 
مليار

استمرت شــركة األهلي المالية السعودية 
ريادتها كأكبر شــركة إدارة أصول في المملكة، 

حيــث تبلغ أصــول العمالء المدارة عبر مختلف 
فئات األصــول المحلية والدولية 247.8 مليار 

ريال سعودي
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وقد نجح البنك األهلي الســعودي في تحديد أصول خضراء وأصول الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
اجتماعيــة تزيــد قيمتها عن 48 مليار ريال ســعودي مؤهلة للتمويل 

المســتدام، وســتعمل مجموعة عمل التمويل المســتدام من اآلن فصاعدًا 
علــى إدارة عمليــة تخصيص اإليرادات للمشــاريع الخضراء و/ أو االجتماعية 

المؤهلة ورصدها.

شــفافية ومصداقية في اإلفصاح
ســتتوافق معايير تقارير الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشــركات لدى البنك األهلي الســعودي مع المبادئ اإلرشادية لإلفصاح 
المعمول بها في الســوق المالية الســعودية )تداول(. وقد وضعت تداول 

المبادئ اإلرشــادية لتكون مرجعًا للشــركات المدرجة بهدف مساعدتها 
علــى فهــم المتطلبات وتلبيتها. وتتوافق هذه المبادئ اإلرشــادية مع 
المعايير والتوقعات الدولية وستشــجع الشــركات على اإلفصاح طوعًا 

عن أدائها من حيث الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات، 
وســتوفر لها الهيكل والدعم الالزمين لتحقيق ذلك.

أمــا فيمــا يخص إصدار التقارير بالبنك األهلي الســعودي على وجه 
الخصوص، فإنها تســتهدف اإلبالغ عن األمــوال المخصصة لألصول المؤهلة 

وتأثير االســتثمارات الفعلية وفقــًا لمجموعة من المقاييس المحددة 
بوضوح. وهدف البنك من هذا هو منح المســتثمرين واألطراف ذات 

العالقة الثقة واالطمئنان من خالل هذه المنهجية التي تتســم بالشــفافية 
وأن يكون مثااًل تحتذي به المؤسســات األخرى.

سبق وريادة والتزام
يــدرك البنك األهلي الســعودي الطلــب الكبير من المســتثمرين العالميين 

على الفرص االســتثمارية المســتدامة / الخضــراء، كما ُيدرك أهمية 
الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات كنموذج جديد في 

األســواق الماليــة العالمية. وســيلتزم البنك باإلفصاح عــن التقدم الُمحرز 
في هذا المجال بشــفافية، وبالعمل على تشــجيع المزيد من األنشــطة 

التــي ســتفيد بيئتنــا ومجتمعاتنا، مع تأســيس البنيــة التحتية الالزمة لمزيد 
النمو. من 

االســتدامة على رأس أولوياتنا في البنك األهلي الســعودي
ل االســتدامة إحدى أولويات رؤية المملكة العربية الســعودية 2030؛  ُتمثِّ

فالمملكة تســتهل حاليًا حقبًة جديدًة، وتســتهدف الوصول باالنبعاثات 
إلى صفر بحلول عام 2060م. وتماشــيًا مع الرؤية، احتل البنك األهلي 

الســعودي ريادة البنوك الســعودية فكان أول مجموعة مصرفية تضع إطارًا 
عامًا للتمويل المســتدام في المملكة وفقًا لمبادئ الســندات الخضراء، 

ن البنك من إصدار ســندات/ صكوك مســتدامة أو المشاركة  وهو ما ســًيمكِّ
فــي أي صفقات أخرى ذات صلة بالممارســات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشــركات. وتعد صفقة إعادة الشــراء الخضراء األخيرة األولى 
من نوعها التي أبرمها البنك األهلي الســعودي مثااًل جيدًا على أنشــطة 
التمويــل التــي يتيحها هذا اإلطار، فقد نتــج عنها تخصيص تمويل مضمون 

لألصول الخضراء المؤهلة.

اإلطار العام للتمويل المســتدام
ُيدرك البنك األهلي الســعودي أهمية أن يكون في طليعة الشــركات 

التي تضع إســتراتيجية الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات؛ 
فهذه الممارســات تتماشــى مع العديد من القيم األساســية التي يطبقها 

البنك اآلن. وكعادته في تحقيق الســبق دائمًا، اســتعان البنك األهلي 
ن  الســعودي بالخبرات العالمية لتطبيق أفضل الممارســات الدولية؛ فعيَّ

مستشــارًا خارجيًا لهيكلة الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشــركات من أجل تقديم االستشــارات في عملية وضع حجر األســاس لتنفيذ 

الرؤية اإلســتراتيجية للبنك في هذا المجال وتطويرها.

وقــد تضمنــت جهود البنك في دعم هذا التوجه إنشــاء مجموعة عمل 
التمويــل المســتدام التي تضــم ممثلين من مختلف اإلدارات ذات العالقة 

بالبنــك. والهدف من إنشــاء مجموعة العمــل هو المراقبة الحثيثة ورفع 
التقارير والتحفيز على التوســع في األنشــطة التي ســتعزز من جهود البنك 

فــي تقديــم النفع للبيئة والمجتمعــات التي نمارس فيها أعمالنا.

 48 مليار
 نجح البنك األهلي الســعودي 

 فــي تحديد أصول خضراء 
 وأصــول اجتماعية تزيد قيمتها 

 عن 48 مليار ريال ســعودي 
مؤهلة للتمويل المســتدام. 
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تقـريـر مجلـس 
اإلدارة 

علــى الرغم ممــا انطوت عليه عملية االندماج 
بيــن البنكيــن من تحدياٍت وتعقيداٍت كبيرة 

خالل عام 2021م، اســتمر البنك في تحقيق 
أهدافه اإلســتراتيجية دون توقف، مما 

أسهم في اســتمرار أعمال البنك الرئيسية 
دون انقطاع.
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تقرير مجلس اإلدارة

وبجانب إتمام عملية الدمج بســرعة وسالســة، نجحت مصرفية األفراد في تنفيذ خطط نمو محفظة التمويل خالل العام. فقد شــهد البنك زخمًا قويًا 
ومســتمرًا في محفظة التمويل العقاري، التي تمثل أولويًة إســتراتيجيًة رئيســيًة لمصرفية األفراد انســجامًا مع أولويات الرؤية التي تســتهدف زيادة تملك 
المواطنيــن للمنــازل. ومــن خــالل التعاون الوثيق مع وزارة اإلســكان وصندوق التنمية العقارية، نمت محفظة التمويل العقاري للبنك األهلي الســعودي 

خالل عام 2021م بنســبة 45% محققًة 118.5 مليار ريال ســعودي بنهاية العام. كما أســهم البنك بشــكٍل كبير في تحقيق أهداف الرؤية من خالل دعم 
المنشــآت الصغيرة من خالل برنامج مصرفية الشــركات ليصل إجمالي المنشــآت التي يخدمها البنك إلى أكثر من 230,000 منشــأة.

وما زالت شــريحة العمالء أصحاب المالءة المالية الكبيرة تســتحوذ على تركيٍز كبيٍر من البنك في مصرفية األفراد، واســتفادت من عملية االندماج وقاعدة 
التمويل الكبيرة لدى ســامبا لتعزيز منتجاتها وخدماتها لهذه الشــريحة، وتمكنت من زيادة حجم التغطية للمصرفية الخاصة، وعمالء الوســام بكافة شــرائحه.

واســتمر البنــك فــي العمــل علــى التحول اإللكتروني؛ فأحــرز تقدمًا كبيرًا في زيادة حجم المنتجات والخدمات التي تتم عبــر القنوات اإللكترونية، والتحول 
اإللكترونــي للفــروع، وأتمتــة العمليات، واالســتفادة مــن التحليالت المتقدمة. ونتيجًة لذلك، تخطى حجــم المبيعات من خالل القنوات اإللكترونية %62 

خــالل عــام 2021م؛ وتــم فتح 88% من الحســابات عبــر القنوات اإللكترونية، ووصلت المعامالت المالية بمصرفية األفــراد 99% من إجمالي حجم العمليات.

المصرفية التجارية الشــاملة
كان عــام 2021م عامــًا حافــاًل باإلنجــازات في المصرفية التجارية الشــاملة بالبنك األهلي الســعودي؛ إذ حققت نمــوًا قويًا في دخل العمليات بلغ 12.7 

مليار ريال ســعودي، األمر الذي أســهم في وصول صافي الدخل إلى 7.5 مليار ريال ســعودي. وقد تحقق ذلك نتيجة التوســع في حجم األعمال بعد 
االندماج مع ســامبا؛ إذ ارتفع إجمالي أصول المصرفية التجارية الشــاملة ليصل إلى 523 مليار ريال ســعودي.

ولعل أبرز اإلنجازات بالمصرفية التجارية الشــاملة هو النجاح في دمج أعمال الخزينة والشــركات لدى ســامبا؛ إذ ُفِتَح أكثر من 11,000 حســاب جديد 
في مصرفية الشــركات وتم تفعيلها بالكامل، وبذلك يكون البنك قد نجح في نقل جميع عمالء ســامبا من شــريحة المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة 

نت الخزينة كذلك من نقل جميع منتجات ســامبا االســتثمارية بعد وقٍت قصير بعد اليوم  والمتوســطة والشــركات إلى منصة البنك األهلي الســعودي، وتمكَّ
القانوني األول. 

زت المصرفية التجارية الشــاملة على تحقيق أهدافها اإلســتراتيجية المتمثلة في زيادة الدخل واألرباح من األنشــطة غير التمويلية من خالل زيادة حجم  وركَّ
َز ذلك خالل العام من خالل إنشــاء وتعزيز مجاالت البيع المتقاطع وتنفيذ إســتراتيجية “بنك واحد” التي وضعها البنك  عمليــات البيــع المتقاطــع، وقــد ُعــزِّ

األهلي الســعودي. وقد أســهم ذلك، بجانب االندماج مع ســامبا اعتبارًا من 1 أبريل 2021م، في زيادة الدخل من الرســوم لتصل إلى 789 مليون ريال 
سعودي خالل عام 2021م.

وأولت المصرفية التجارية الشــاملة تركيزًا إضافيًا لزيادة حجم محفظتي التمويل واالســتثمار. ففي مصرفية الشــركات، ُأديرت محفظة التمويل بكفاءة 
كبيــرة لتحقــق أقصــى قيمــة ممكنــة، وبمرونة أعلى في الميزانية العمومية؛ فقد نمت محفظة االســتثمارات اإلجمالية لتصل إلى 241 مليار ريال ســعودي؛ 

إذ واصل البنك تعزيز دوره بصفته وكيل رئيســي إلصدارات الصكوك الحكومية الســعودية. أدت هذه الجهود مجتمعًة إلى وصول نســبة العائد إلى 
الموجــودات إلى 3.0% خالل هذا العام.

ولعبت المصرفية التجارية الشــاملة دورًا نشــطًا في دعم مبادرات رؤية 2030 في جميع شــرائح التمويل، بدايًة من توقيع صفقات تمويل مشــاريع البنية 
التحتية والمشــاريع العمالقة، وصواًل إلى دعم المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة. وحافظ البنك على ريادته للســوق من حيث حجم تمويل 
المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة والتمويل عبر برنامج كفالة؛ إذ تصدر البنك األهلي الســعودي البنوك الســعودية في برنامج كفالة 95 

وتمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من خالل هيئة “ُمنشآت”.

واســتمر البنــك فــي إحــراز تقــدٍم كبير في مجال التحول اإللكتروني بالمصرفية التجارية الشــاملة أيضًا خالل عــام 2021م؛ فوصل حجم المعامالت المالية 
التــي تمــت عبــر القنــوات اإللكترونيــة للمصرفية التجارية الشــاملة إلى 98% من إجمالي حجم العمليات، بينما وصلت الحصة الســوقية للبنك األهلي 

الســعودي في نقاط البيع إلى 21% من الحصة اإلجمالية.

أسواق رأس المال
نجحت شــركة األهلي المالية الســعودية “SNB كابيتال” )المعروفة ســابقًا بشــركة األهلي المالية(، الذراع االســتثماري للبنك األهلي السعودي، وهي أكبر 

بنك اســتثماري ومدير لألصول في المملكة العربية الســعودية، في زيادة اإليرادات التشــغيلية بنســبة 37% وصافي الدخل بنســبة 19% في عام 2021م.

واســتمرت شــركة األهلي المالية الســعودية، التي تدير 248 مليار ريال ســعودي من أصول العمالء كما في 31 ديســمبر 2021م في الحفاظ على 
مكانتها كأكبر شــركة إدارة أصول في المملكة، محافظًة على تصنيف MQ1. وقد أطلقت الشــركة ثالثة صناديق – صندوق جامعة الملك ســعود الوقفي 

وصنــدوق األهلــي كابيتــال االئتمانــي الثاني إل بي، وصندوق األهلي كابيتال األســيوي للنقل، كما أضافت عميلين جديدين من المؤسســات إلى برنامج 
.Lipper Fund ادخــار الموظفيــن، وحصلت على 5 جوائز من

نجحت شــركة األهلي المالية الســعودية أيضًا في الحفاظ على مركزها الريادي كأكبر شــركة في مجال الوســاطة؛ إذ بلغت حصتها الســوقية 20.4% خالل 
عــام 2021م، بجانــب النجــاح فــي نمــو مجال خدمات األوراق المالية من خالل تقديم برنامج ادخار ألســهم الموظفين لعميل جديد. كذلك توســعت أعمال 
خدمــات األوراق الماليــة فــي تحالفهــا مــع بي إن واي ميلون “BNY Mellon” بغرض تقديم خدمات الحفظ المحلية والدولية المتكاملة، وتوســيع نطاق 

تعاونهــا إلطــالق أول خدمــة إلدارة البيانــات في المملكة العربية الســعودية لصالح كبار مالك األصول في المملكة.

يســر مجلس إدارة البنك األهلي الســعودي أن يقدم لكم تقريره الســنوي عن أداء البنك 
وإنجازاته وقوائمه المالية الموحدة لعام 2021م وأنشــطته وشــركاته التابعة والزميلة.

1. أنشطة البنك الرئيسية
ل الوحدات اإلســتراتيجية للبنك، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مختلفة، كما تقدم منتجات  يتكون البنك من أربعة قطاعات تشــغيلية رئيســية ُتمثِّ

متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية )غير مرتبطة بعموالت خاصة ويتم اعتمادها واإلشــراف عليها من قبل هيئة شــرعية مســتقلة(، وُتدار بشــكل منفصل 
على أســاس الهيكلة اإلدارية والتقارير الداخلية.

مصرفيــة األفــراد: تقــدم الخدمــات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والمنشــآت المتناهية الصغــر والصغيرة التي تتضمن التمويل 
والحســابات الجارية باإلضافة إلى منتجات موافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية وتشــرف عليها هيئة شــرعية مستقلة بالبنك.

المصرفية التجارية الشــاملة: تقدم الخدمات المصرفية للشــركات والمنشــآت المتوســطة والكبرى، ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية، بمــا فــي ذلــك خدمات النقد وخدمات التجــارة، والمنتجات االئتمانية. باإلضافة إلى ذلك، تقدم جميع منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المراســلة 

بما في ذلك ســوق المال وصرف العمالت األجنبية لعمالء المجموعة، إضافة إلى القيام باالســتثمارات ونشــاطات المتاجرة )محليًا وخارجيًا(.

ســوق المال: تقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالســتثمار المصرفي وإدارة االســتثمارات الخاصة وخدمات األوراق المالية )المحلية 
والعالمية(. واإلقليمية 

المصرفية الدولية: تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية الســعودية وتشــمل بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي وبنك ســامبا باكســتان.

2. أهــم األحداث الجوهرية واإلنجازات
شــهد عام 2021م نشــأة أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية الســعودية

ــل عــام 2021م محطــة تاريخيــة مهمــة في تاريخ البنك األهلي الســعودي؛ إذ كان هو العام الذي احتفل فيه البنك بإنجاز أكبر وأســرع عملية اندماج  مثَّ
فــي القطــاع المصرفــي بالمنطقــة. وكان اليــوم األول لالندماج مع مجموعة ســامبا المالية هو 1 أبريل 2021م عقب اســتيفاء متطلبات االندماج النظامية 
والتنظيمية واإلجرائية. وقد نشــأ عن عملية االندماج تأســيس أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية الســعودية تجاوزت أصوله 900 مليار ريال ســعودي، 

وبلغت الحقوق العائدة للمســاهمين 150 مليار ريال ســعودي.

ن من نقل 100% من حســابات عمالء ســامبا إلى  وقد نجح البنك األهلي الســعودي في إتمام عملية الدمج في وقٍت قياســي خالل تســعة أشــهر؛ إذ تمكَّ
د الطريق لتحقيق وفورات كبرى وتحســين فرص النمو لزيادة القيمة العائدة للمســاهمين. ويســتهدف  البنك األهلي الســعودي في ســتة أشــهر فقط، ما مهَّ

البنك مع زيادة حجم األعمال، وتبادل أفضل الممارســات، والمكاســب الســنوية المحققة نتيجة الكفاءة في العمليات بعد االندماج إلى تحقيق وفورات 
ســنوية في التكلفة بقيمة 1.2 مليار ريال ســعودي يتم تحقيقها تدريجيًا. ويعكس النجاح في إتمام عملية الدمج بســرعة وكفاءة القدرات الكبيرة التي 

يمتلكها البنك األهلي الســعودي التي تمكنه من التركيز على تحقيق أهدافه اإلســتراتيجية بكفاءة.

وعلــى الرغــم ممــا انطــوت عليــه عملية االندماج بين البنكين من تحدياٍت وتعقيداٍت كبيرة خالل عام 2021م، اســتمر البنك في تحقيق أهدافه اإلســتراتيجية 
ن البنك من تحقيق تقدٍم كبيٍر في حجم محفظة التمويل العقاري، وزيادة  دون توقف، مما أســهم في اســتمرار أعمال البنك الرئيســية دون انقطاع. وتمكَّ

حجم اإليرادات من األنشــطة األخرى غير التمويلية، وتعزيز الكفاءة التشــغيلية، وتســريع وتيرة التحول اإللكتروني. وقد أثمرت هذه التطورات وتوســع البنك 
نتيجــة االندمــاج عــن أداء مالــي قــوي لعام 2021م؛ إذ نما صافي الدخل العائد للمســاهمين ليصل إلى 12.7 مليار ريال ســعودي، وبلغ إجمالي األصول 

914 مليار ريال ســعودي كما في تاريخ 31 ديســمبر 2021م.

ــن الذي شــهدته البيئة التشــغيلية بالمملكة بعد تعافى االقتصاد الســعودي من الصعوبات  وقد أســهم في تحقيق هذه الزيادة في النمو واألرباح التحسُّ
التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19 عالميــًا بدايًة من عام 2020م، وُيعزى ذلك إلى حٍد كبير إلى مجموعة شــاملة من السياســات التي اتخذتها الحكومة 

الة للســيطرة على تفشــي الجائحة، وسياســات الدعم التي قدمتها لمختلف القطاعات. الســعودية للحد من آثار كورونا بجانب التدابير الصحية الفعَّ

مصرفية األفراد
حققت مصرفية األفراد أداًء ماليًا قويًا في عام 2021م؛ إذ بلغ صافي الدخل لديها 5.5 مليار ريال ســعودي وســجلت نموًا إجماليًا في الدخل التشــغيلي 

بقيمة 12.8 مليار ريال ســعودي.

ــل االندمــاج مــع مجموعــة ســامبا المالية أهــم نطاقات التركيز لمصرفية األفراد خالل عام 2021م؛ إذ تم نقل حســابات 1.4 مليون عميل بمصرفية األفراد  مثَّ
إلى البنك األهلي الســعودي، ودمج منتجات األفراد والفروع ونماذج العمل لدى ســامبا بنجاح في وقٍت قياســي خالل ســتة أشــهر فقط.
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مت األهلي المالية الســعودية االستشــارات في الصفقات التاريخية: إصدار ســندات لحكومة المملكة العربية  وفي مجال المصرفية االســتثمارية، قدَّ
الســعودية بقيمة 5 مليارات دوالر، وإصدار صكوك دولية ألرامكو الســعودية بقيمة 6 مليارات دوالر، وإعادة الشــراء المبكر وإصدار صكوك لحكومة 
المملكة بقيمة 33.4 مليار ريال ســعودي، وطرح تم تســويقه بالكامل لشــركة االتصاالت الســعودية بقيمة 12 مليار ريال ســعودي، وطرح عام أولي 

لمجموعة تداول الســعودية بقيمة 3.8 مليار ريال ســعودي، وطرح عام أولي لشــركة شــركة حلول االتصاالت الســعودية بقيمة 3.6 مليار ريال ســعودي، 
بجانــب العديد من الصفقات األخرى الكبيرة.

وأخيرًا، نجحت األهلي المالية الســعودية في تأســيس إدارة االســتثمارات الخاصة إلدارة ســيولة الشــركة واســتثماراتها، مع توفير التمويل ألعمال الشركة.

الدولية المصرفية 
يتكون قطاع المصرفية الدولية للبنك األهلي الســعودي من فرعه التركي بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي وكذلك بنك ســامبا المحدود )ســامبا 

باكســتان( الذي يمارس أنشــطته في باكســتان واســتحوذ عليه البنك كجزٍء من عملية االندماج مع مجموعة ســامبا. وخالل عام 2021م، نجحت المصرفية 
الدولية في المســاهمة بمبلغ 547 مليون ريال ســعودي في صافي الدخل لمجموعة البنك األهلي الســعودي.

فقد حقق بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي صافي دخل بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية بقيمة 269 مليون ريال ســعودي، وأســهم في إضافة 
قيمة لمجموعة البنك األهلي الســعودي رغم التقلبات في أســعار الصرف األجنبي والتحديات الكبيرة التي شــهدتها البيئة التشــغيلية. وأحرز بنك تركيا 

تقدمًا نحو تحقيق أولوياته اإلســتراتيجية المتمثلة في تنمية الحســابات الجارية وحســابات التوفير، وتحقيق نمو في التمويل الشــخصي ذي العائد المرتفع. 
وأســهم البنك كذلك في زيادة المســاهمة في الدخل من الرســوم من خالل خدمات إدارة النقد والتجارة الخارجية، مما ســاعد في تنويع قاعدة اإليرادات. 

وركز بنك تركيا على أحد أولوياته لتنفيذ إســتراتيجية التحول اإللكتروني، وأحرز تقدمًا كبيرًا في ذلك، مما أســهم في زيادة نســبة العمالء النشــطين في 
القنــوات اإللكترونية بجانب الزيادة فــي حجم المعامالت اإللكترونية.

أما بنك ســامبا باكســتان فقد تم دمجه منذ 1 أبريل 2021م، وســاهم في صافي دخل المصرفية الدولية لعام 2021م بقيمة 25.7 مليون ريال ســعودي. 
ر البنك األهلي الســعودي تقييم عملية البيع المحتملة لبنك ســامبا باكســتان لألطراف  ومع نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديســمبر 2021م، قرَّ

المهتمين، وهذه العملية تســير بصورة جيدة.

التركيز على التمويل
تتمثل األولوية اإلســتراتيجية المســتمرة للبنك األهلي الســعودي في الحفاظ على قاعدة تمويل تتســم بالكفاءة وانخفاض التكلفة والتنوع عن طريق 

التركيز على زيادة أرصدة الحســابات الجارية وتوســيع خيارات تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة.

واصل البنك البناء على نجاحاته المحرزة في الســنوات الســابقة، وشــهد عام 2021مزيدًا من التحســن فيما يتعلق بإدارة النقد والمنتجات والخدمات 
المقدمــة للعمــالء مــن أصحــاب المالءة المالية العالية، باإلضافة إلى توســيع نطاق نموذج عمل مصرفية األفراد وتحســين تجربة العميل في القنوات 

اإللكترونية. وقد أثمرت هذه الجهود -إلى جانب مســاهمة االندماج مع مجموعة ســامبا المالية- نمو الحســابات الجارية لتصل إلى 454 مليار ريال 
سعودي بنهاية العام.

وعلى صعيد تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة، واصل البنك التوســع في خيارات التمويل من حيث تنويع خيارات االســتحقاق واألولوية في 
الســداد. ففي 20 يناير 2021م، نجح البنك في إصدار شــهادات صكوك من الشــريحة األولى بعمولة ثابتة بقيمة 4.7 مليار ريال ســعودي، كما قام 

بســداد صكوك الشــريحة األولى الحالية بقيمة 2.7 مليار ريال ســعودي في مارس 2021م. باإلضافة إلى ذلك، نشــر البنك األهلي الســعودي اإلطار العام 
للتمويــل المســتدام فــي الربــع األخيــر من عام 2021م، ليصبــح أول مجموعة مالية بالمملكة تصدر مثل هذا اإلطار، مما يؤكــد على التزام البنك لدعم أجندة 

التنمية المســتدامة للمملكة المنبثقة عن رؤية المملكة العربية الســعودية 2030. ولعب البنك دورًا نشــطًا خالل العام في االســتفادة من تواجد فروعه 
الدولية لتنويع المســتثمرين وزيادة تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة مع خفض التكاليف.

اإلنتاجية والقدرات اإللكترونية
إن نجــاح البنــك األهلــي الســعودي فــي دمج األنظمة التقنية بين البنكين هو أهم المحطات الرئيســية في نجــاح عملية االندماج، وقد حدث ذلك في وقٍت 

ن البنك من االســتفادة من المزايا الكبيرة لالندماج مع مجموعة ســامبا. قياســي، مما مكَّ

ذت مجموعة كبيرة من مشــاريع التقنية بنجاح ضمن إســتراتيجية البنك لنموذج العمل الذكي التي يتبناها البنك األهلي الســعودي.  باإلضافة إلى ذلك، ُنفِّ
وقد تضمن ذلك زيادة كبيرة في أتمتمة العمليات باســتخدام الروبوتات، والتنفيذ الكفء للمعالجة الفورية الســريعة، مما أســهم في تســريع عمليات 

مكاتب المســاندة وتعزيز كفاءة العمليات.

وعمــل البنــك األهلــي الســعودي خالل عام 2021م على تعزيز قدراته الرقمية والتوســع فيها، ما أدى إلى زيــادة كبيرة في التحول اإللكتروني 
للعمــالء ونقــل المعامــالت للقنــوات اإللكترونيــة وزيادة حجم المبيعات اإللكترونية في كٍل من مصرفية األفراد والشــركات. ففي مصرفية األفراد، 

وصلــت المعامــالت عبــر القنــوات اإللكترونيــة إلى 99% مع تنفيذ العديد من المبادرات التي تســتهدف نقل جميــع العمليات من الفروع إلى القنوات 
اإللكترونيــة، ممــا أســهم فــي وصــول العمليات التي تتم عبر الفــروع إلى 1% فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات عبر القنــوات اإللكترونية، فقد بلغ إجمالي 

المبيعــات اإللكترونيــة فــي مصرفيــة األفراد 62%، وتم فتح 88% من الحســابات عبر القنوات اإللكترونية للبنك األهلي الســعودي. عالوًة على ذلك، أدت 
االســتثمارات في التقنية داخل فروع البنك األهلي الســعودي إلى زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية لتصل إلى 474 جهازًا.

ومع اســتمرار االســتثمارات في المنصات اإللكترونية لمصرفية الشــركات بالبنك األهلي الســعودي بهدف دعم العمالء من الشــركات من خالل تقديم 
المنتجــات عبــر القنــوات اإللكترونيــة والتنفيذ الفوري للخدمات، زاد اســتخدام العمالء لهذه القنوات؛ إذ وصلت معامــالت التمويل عبر القنوات اإللكترونية 

إلى 98%، وتم فتح 51% من حســابات الشــركات إلكترونيًا. وقد توســعت شــبكة أجهزة نقاط البيع خالل العام لتصل إلى 213,776 جهازًا، مما أســهم في 
زيــادة حصــة البنك الســوقية في نقاط البيع إلى 21% مــن حيث عدد األجهزة وعدد العمليات.

رأس المال البشري
وضع البنك األهلي الســعودي أحد أهدافه اإلســتراتيجية ألن يكون الخيار األول للموظفين، وواصل االســتثمار لتعزيز مشــاركة الموظفين وارتباطهم 

ووالئهــم وتوفيــر بيئة عمل جذابة لهم خالل عام 2021م.

لعب فريق الموارد البشــرية في البنك األهلي الســعودي دورًا محوريًا في إنجاح عملية الدمج، والمســاهمة في ارتباط وانســجام موظفي البنكين 
المندمجين، ودمج أنظمة إدارة الموارد البشــرية. وقد تحقق ذلك مع الحفاظ على المشــاركة اإليجابية من الموظفين والمحافظة على معدل تســرب 

وظيفــي منخفض خالل عام 2021م.

وأثناء عملية االندماج، واصل البنك األهلي الســعودي التزامه بالحفاظ على أفضل الكفاءات الســعودية وتمكينها حيث جعل األولوية في شــغل 
المناصب ألصحاب الكفاءات من داخل البنكين. وقد أعيدت هيكلة برنامج البنك األهلي الســعودي للخريجين الســعوديين وإطالقه تحت مســمى برنامج 

رواد األهلي، وبلغت نســبة الســعودة بالبنك 98.9% بنهاية العام.

واســتمر البنك األهلي الســعودي في توظيف النســاء وتمكينهن خالل العام؛ إذ بلغت نســبة اإلناث في التعيينات الجديدة 26.1%، ما رفع معدل 
مشــاركتهن إلــى 13.8% مــن إجمالي الموظفين و10.1% في فريــق اإلدارة التنفيذية بنهاية عام 2021م.

ونظرًا ألن التدريب والتطوير يمثالن جزءًا أساســيًا من إســتراتيجية البنك األهلي الســعودي، عقد البنك أكثر من 125 برنامجًا تدريبيًا باإلضافة إلى ورش 
العمــل المتميــزة خالل عــام 2021م محققًا أكثر من 11,800 يوم تدريبي.

وفي الربع الثالث من عام 2021م، أطلق البنك اســتبيان “مســارنا” على منصة غدنا بالتعاون مع شــركة استشــارات عالمية متخصصة لقياس مســتويات 
ارتبــاط وتمكيــن الموظفيــن على أكثر من محور وتحليــل النتائج واألخذ باقتراحات الموظفين.

المســؤولية المجتمعية للبنك األهلي السعودي
واصــل البنــك األهلــي رحلته في دعــم المجتمعات المحلية وتمكينها من خالل برنامج المســؤولية المجتمعية “أهالينا”. 

ففي إطار برنامج أهالينا لالســتثمار االجتماعي، الذي يهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تنفيذ مشــاريع مســتدامة تتماشــى مع رؤية 2030، 
ل البنــك 17 مشــروعًا تنمويــًا فــي جميع أنحاء المملكة خالل عام 2021م، وقد اســتفاد منها 537 مواطنــًا، وحصل 117 موظفًا من 18 منظمة غير  مــوَّ

ربحيــة على تدريبات تنمية القدرات.

وشــملت برامــج أهالينــا التطوعيــة خالل عام 2021م 644 موظفًا من موظفي البنك األهلي الســعودي وأفــراد عائالتهم في 25 مدينة في جميع أنحاء 
المملكة، شــاركوا في 35 مبادرة بما يعادل 2,952 ســاعة تطوعية. باإلضافة إلى ذلك، اســتمر عمل موظفي البنك األهلي الســعودي التطوعي في 

مبادرة تطوع المحترفين؛ إذ شــارك 175 متطوعًا في 162 مشــروعًا بما يعادل 378 ســاعة تطوعية لصالح 920 مســتفيدًا، بقيمة اقتصادية إجمالية تخطت 
200,000 ريال سعودي.

واســتمر برنامج تمويل األســر المنتجة في توفير تمويل متناهي الصغر لســيدات األســر المنتجة من خالل قروض جماعية للمجموعات المســتثناة من 
مت التمويالت من خالل ســتة فروع مســتقلة خاصة بالمســؤولية المجتمعية )أهالينا( في جدة والرياض واألحســاء وحائل وبريدة  الكفاالت التقليدية. وقدُّ

وأبها. وزاد عدد التمويالت المقدمة خالل عام 2021م للمســتفيدات عن 5 آالف تمويل بإجمالي تمويالت بلغت 20.2 مليون ريال ســعودي.

واســتمر تركيز البنك األهلي الســعودي على برنامج رواد األعمال لتمكين فئة الشــباب والشــابات والســعي إلعدادهم للمســتقبل وتمكينهم ليصبحوا 
رواد أعمال قادرين على بدء مشــاريع ناجحة. وقد تم اختيار 10 مشــاريع في كل من مســرعة األعمال المتخصصة التقنية المالية ومســرعة ريادة األعمال 
االجتماعية من أجل دعمهم خالل العام. وفي ســبيل نشــر وتطوير ثقافة ريادة األعمال، دعم البنك األهلي الســعودي بالشــراكة مع منشــآت “جولة نشــر 

ثقافــة ريــادة األعمال في الجامعات” لرفع مســتوى الوعــي الريادي في 15 جامعة حول المملكة. 

ووفر البنك األهلي الســعودي من خالل مبادرة اإلســكان التنموي 139 وحدة ســكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للســكن الفوري لألســر األكثر احتياجًا 
لتملــك الســكن خــالل العــام، وبذلــك يصــل إجمالي عدد الوحدات الســكنية التي قدمها البرنامج منذ إطالقه إلى 500 وحــدة في 26 مدينة في جميع 

المملكة. أنحاء 

ملخص عام 2021م
كان عــام 2021م هــو عــام نجــاح االندماج بين البنك األهلي الســعودي ومجموعة ســامبا المالية؛ إذ تمت عملية االندمــاج قبل الوقت المقرر لها لتكون 

هي صفقة االندماج األســرع مقارنًة بصفقات االندماج المماثلة، وتم دمج حســابات ســامبا خالل تســعة أشــهر وتم نقل جميع العمالء في أقل من 6 أشــهر. 
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي شــهدتها عملية االندماج، إال أن البنك األهلي الســعودي واصل تحقيق أهدافه اإلســتراتيجية ونمو أعماله الرئيســية.
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إستراتيجية عام 2022م
يمثــل عــام 2022 بدايــة حقبــة جديدة للبنك األهلي الســعودي من حيث النمو وزيادة القيمة، مســتفيدًا من وضعه الريادي كأكبــر كيان مصرفي بالمملكة 

وقــوة مالية ضخمة بالمنطقة.

تشــمل األولويــات اإلســتراتيجية للبنــك خالل عام 2022م نمــو محفظة التمويل وزيادة األرباح، مع العمل على خفــض التكاليف والتقليل من المخاطر، 
واالســتفادة من مزايا االندماج. باإلضافة إلى ذلك، ســيعمل البنك األهلي الســعودي على تحســين القنوات اإللكترونية والقدرات اإلبداعية، كما سيســتمر 

فــي التزامــه بتعزيــز رأس ماله البشــري. ويمكن تلخيص ذلك في األهداف والمبادرات اإلســتراتيجية التالية لقطاعــات األعمال المختلفة بالبنك:

تحسين قيمة األصول

عوامل التمكين اإلستراتيجيةالتمويل

مصرفية األفراد
نمو الحصة السوقية

التوسع في الفروع
التحول اإللكتروني

التقنية
مضاعفة حجم المنتجات والخدمات 

اإللكترونية

القدرات التقنية
تجربة العميل

المشاريع الرقمية

مصرفية الشركات
البحث عن الفرص لزيادة القيمة

تحسين عملية التسعير
البيع المتقاطع

اإلنتاجية
تحسين الكفاءة التشغيلية

االستعانة بالروبوتات والذكاء 
االصطناعي

أتمتة عمليات الخدمات المساندة
خفض التكاليف

الخزينة
تحسين المحفظة االستثمارية

خطة االستثمار اإلستراتيجية
المحافظة على الجودة والسيولة 

في المحفظة

الحسابات الجارية
نمو الحسابات الجارية

عمالء الوسام والمصرفية الخاصة
الوصول للعمالء وتحسين تجرية 

العميل

الشركات التابعة
زيادة حجم المساهمة في القيمة

الكفاءة واإلنتاجية
تنوع المحفظة

 تمويل أعمال المصرفية 
التجارية الشاملة

التوسع في خيارات التمويل

المزج بين المنتجات والعمالت
تنويع قاعدة المستثمرين

مصرفيــة األفراد: نمو الحصة الســوقية وتعزيز التحول اإللكتروني
نمو الحصة الســوقية في التمويل.	 
نمو الحصة الســوقية في الحسابات الجارية.	 
زيــادة حجم المبيعــات والخدمات من خالل القنوات اإللكترونية.	 
تعزيز الكفاءة من خالل أتمتة الخدمات المســاندة واالســتعانة بالروبوتات.	 
التوســع في الفروع من خالل إســتراتيجية الفروع الذكية.	 

المصرفية التجارية الشــاملة: نمو الحصة الســوقية من حيث األصول وزيادة العوائد
مصرفية الشــركات - زيادة الحصة الســوقية في القطاعات األكثر جذبًا واالســتفادة من الفرص المنبثقة عن رؤية 2030 وتوســيع المنصات الرقمية 	 

وزيادة حجــم أعمال مصرفية النقد والتجارة.
الخزينة - تحســين عائدات محفظة االســتثمار وزيادة حجم تمويل أعمال المصرفية التجارية الشــاملة.	 

الشــركات التابعة: زيادة القيمة باالســتفادة من وضع البنك الحالي وحجم أعماله.
شــركة األهلي المالية الســعودية – تعزيز األعمال الحالية وتشــكيل مالمح نمو أســواق رأس المال المحلية واإلقليمية، مع تحقيق الكفاءة واإلنتاجية 	 

لألصول واألفراد.
المصرفيــة الدوليــة – زيادة حجم األعمال ورفع مســتوى الكفاءة واإلنتاجية.	 
المشــاريع الرقمية – قيادة االبتكار لتحقيق الريادة.	 

3. النتائج المالية
واصل البنك نجاحه في المحافظة على زيادة أرباحه الســنوية، وتنفيذ العديد من المبادرات لتحقيق أهدافه اإلســتراتيجية بما يحقق تطلعات المســاهمين 

واحتياجــات العمالء والموظفين.

حقق البنك أرباحًا صافية بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمســاهمي البنك خالل عام 2021م بلغت 12.7 مليار ســعودي مقابل 11.4مليار ريال ســعودي 
للعام الســابق، بزيادٍة قدرها 1,228 مليون ريال ســعودي ونمٍو نســبته 11%. وبلغ ربح الســهم الواحد بعد الزكاة وضريبة الدخل 2.99 ريال ســعودي.

وارتفع صافي الدخل من العموالت الخاصة بنســبة 33% حيث بلغ 22.1 مليار ريال ســعودي خالل عام 2021م مقابل 16.7 مليار ريال ســعودي العام 
الســابق، وبلغ إجمالي دخل العمليات خالل العام 28.5مليار ريال ســعودي مقارنة بدخل العام الســابق الذي بلغ 21.5 مليار ريال ســعودي بنســبة نمو 

33%. وارتفــع إجمالــي مصاريــف العمليات من 8.5 مليار ريال إلى 13.8 مليار ريال ســعودي.

أما موجودات البنك فقد زادت بنســبة 53% لتصل إلى 914 مليار ريال ســعودي مقابل 599 مليار ريال ســعودي في نهاية العام الســابق. وبلغت محفظة 
التمويل والســلف 496 مليار ريال ســعودي خالل عام 2021م مقابل 347 مليار ريال ســعودي في العام الســابق بارتفاٍع قدره 43%. في المقابل، ارتفعت 
االســتثمارات لتصل إلى 241 مليار ريال ســعودي مقارنة بمبلغ 145 مليار ريال ســعودي وذلك بارتفاع قدره 66%، بينما ارتفعت ودائع العمالء بنســبة %41 

لتصل إلى 587 مليار ريال ســعودي مقابل 416 مليار ريال ســعودي في العام الســابق.

وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي الســعودي المالية خالل الســنوات الخمس الماضية )بالمليون ريال ســعودي(: 
20212020201920182017

914,150599,446506,819452,177444,792إجمالي الموجودات
495,898346,705281,843265,062249,234تمويل وسلف بالصافي

بالصافي 240,540144,853134,077118,090114,578استثمارات 
المطلوبات 751,380519,228437,476386,508380,516إجمالي 

586,944416,419353,389318,701308,942ودائع العمالء
162,19879,41068,44357,73756,041إجمالي حقوق الملكية العائدة لمســاهمي البنك

28,46221,45820,57518,92718,345إجمالي دخل العمليات
13,7918,4487,7198,0828,392إجمالي مصاريف العمليات

12,66811,44011,4019,5948,377صافي دخل الســنة العائد لمساهمي البنك

وفيما يلي ملخص للنتائج المالية للقطاعات التشــغيلية للبنك األهلي الســعودي خالل عامي 2020م و2021م )بالمليون ريال ســعودي(:
المـجمـــــــوع المصرفية الدوليةســـوق المــالالمصرفية التجارية الشاملةمصرفية األفراد

2021202020212020202120202021202020212020

12,78310,18912,7068,5341,5561,1331,4171,60228,46221,458إجمالي دخل العمليات 
7,2094,1335,0412,8395853179551,15913,7918,448إجمالي مصاريف العمليات

صافــي الدخل قبل الزكاة 
5,4626,0167,4585,62597081654747514,43812,933والضريبة

350,954223,616522,727331,9494,7923,09035,67640,789914,150599,443إجمالي الموجودات
المطلوبات 346,752248,004371,323233,67257242332,73237,129751,380519,228إجمالي 

وفيما يلي صافي الدخل موزعًا على البنك وشــركاته التابعة الجوهرية )بالمليون ريال ســعودي(:
صافي الدخل العائد 

لمساهمي البنك
النسبة من صافي 

الدخل %

89.9%11,383البنك األهلي السعودي
7.8%991شــركة األهلي المالية - وشركاتها التابعة

2.1%269بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي - )البنك التركي( وشــركاته التابعة
0.2%26ســامبا بنك ليميتد، باكســتان )اس بس ال( 

100%12,668المجموع
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4. التحليل الجغرافي لإليرادات 
تتحقق إيرادات البنك من نشــاطاته داخل وخارج المملكة حســب التصنيف الجغرافي التالي )بالمليون ريال ســعودي(:

المملكة العربية 
المجموعأخرىمملكة البحرينالجمهورية التركيةالسعودية

202122,3301,4037343,99528,462

5. التصنيف االئتماني 
ــدت وكاالت التقييــم االئتمانيــة العالميــة أن البنــك األهلي يحتفظ بتقييم مســتقر خالل عام 2021م بما يعكس تطلعات البنك المســتقبلية في زيادة  أكَّ

الربحيــة وحجم الســيولة. ويوضح الجدول أدناه تفاصيــل تقييم الوكاالت العالمية:

وكالة التقييم 

2021

التوقعاتطويل األجل قصير األجل

مستقرPA1-1موديز

مستقرA-A-2ستاندرد آند بوورز
مستقرF1-Aفيتش

انتلجنس مستقرA1+Aكابيتال 

6. توزيع األرباح 
وفقــًا للمــادة )47( مــن النظام األساســي للبنــك، وطبقًا القتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العامة، ومــع مراعاة أحكام نظام مراقبة البنوك، 
صة للخســائر المحتملة والزكاة وأي ضرائب أخرى واألعباء  ع أرباح الشــركة الســنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والمبالغ الُمخصَّ ُتوزَّ

األخــرى أيًا كانت على الوجه اآلتي:
ض معدله إذا بلغ مجموع ( 1) يجنــب 25% مــن الربــح الصافــي لتكويــن احتياطي نظامــي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيــب أو أن ُتخفِّ

هــذا االحتياطــي مبلغًا يعادل كامل رأس المال؛ 
ب نســبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، وال يجوز اســتخدام ( 2) للجمعيــة العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتراح مجلس اإلدارة - أن ُتجنِّ

االحتياطــي االتفاقــي إال بقــراٍر مــن الجمعيــة العامة غيــر العادية. وإذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصًا لغرٍض معين، جــاز للجمعية العامة العادية - بناًء 
ر صرفه فيما يعود بالنفع على الشــركة أو المســاهمين. على اقتراح مجلس اإلدارة - أن ُتقرِّ

تجنيــب مبالغ التطهير؛( 3)
بعــد خصــم المبالــغ الــواردة فــي الفقــرات أعاله، توزع من الباقي حصة أولى للمســاهمين ال تقل عن 5% )خمســة بالمائة( من رأس مال الشــركة، ( 4)

فــإذا كان الباقــي مــن الربــح الصافــي ال يكفــي لدفع الحصة المذكورة فال يجــوز للمســاهمين المطالبة بتوزيعها من أرباح الشــركة الصافية في 
التالية؛ السنوات 

بعــد خصــم المبالــغ الــواردة فــي الفقرات أعاله بما فيها الفقرة )4(، ُتخصص نســبة من الباقي كمكافأة لمجلــس اإلدارة وفقًا للتعليمات الصادرة في ( 5)
هذا الشــأن من البنك المركزي السعودي؛

ُيســتخدم الباقــي بعــد ذلــك - بنــاًء علــى اقتراح مجلس اإلدارة - لتكوين احتياطي إضافي أو لتوزيعــه كحصة إضافية من األرباح، أو في أي غرض آخر ( 6)
تقــرره الجمعيــة العامــة. ومــع ذلــك ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أية حصة مــن األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة؛

يجوز بقراٍر من مجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الســعودي توزيع أرباٍح مرحلية بشــكٍل ربع ســنوي أو نصف ســنوي ُتخصم ( 7)
من األرباح الســنوية وفقًا للقواعد الُمنظمة لذلك والصادرة عن هيئة الســوق المالية.

وقــد وافــق مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى تفويض الجمعية العامة غير العاديــة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 06 مايو 2021م في قراره بتاريخ  1442/12/29هـ 
الموافق 2021/08/08م بتوزيع أرباح نقدية على مســاهمي البنك وذلك عن النصف األول من عام 2021م بواقع 0.65 ريال ســعودي للســهم الواحد 

وذلك بإجمالي مبلغ 2,910,700,000  ريال ســعودي إلجمالي عدد 4,478,000,000 ســهم وبما يمثل 6.5% من القيمة االســمية للســهم، لمســاهمي 
البنك المالكين لألســهم يوم االســتحقاق وتاريخ األحقية للمســاهمين المالكين لألســهم بنهاية تداول يوم 1443/01/04هـ الموافق 2021/08/12م 

والمقيدين في ســجل مســاهمي البنك لدى شــركة مركز اإليداع لألوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االســتحقاق، وقد تم توزيع هذه 
األربــاح بتاريخ 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م.

هــذا وأوصــى مجلــس إدارة البنــك للجمعية العامة لمســاهمي البنك بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين عــن النصف الثاني من العام 2021م بواقع 0.90 
ريال ســعودي للســهم الواحد، وذلك بإجمالي مبلغ 4,030,200,000 ريال ســعودي إلجمالي عدد 4,478,000,000 ســهم مســتحقة لألرباح وبما يمثل 
9% من القيمة االســمية للســهم مســتحقة لمســاهمي البنك المالكين لألســهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بســجالت البنك لدى 

شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وســيتم إيداع هذه األرباح وتاريخ التوزيع بعــد موافقة الجمعية العامة 
على هذه التوصية.

وبالتالي ســيكون مجموع ما تم توزيعه على الســادة مســاهمي البنك عن العام 2021م من أرباح بواقع 1.55 وذلك بإجمالي مبلغ 6,940,900,000 
ريال ســعودي وبما يمثل 15.5% من القيمة االســمية للسهم.

ُيذكر أن البنك قد اســتقطع ما نســبته 5% من توزيعات أرباح النصف األول من عام 2021م كضريبة اســتقطاع طبقًا ألحكام المادة )68( من النظام 
الضريبي والمادة )63( من الئحته التنفيذية وذلك للســادة المســتثمرين األجانب غير المقيمين الذين يتم تحويل أرباحهم عن طريق الوســيط المالي المقيم، 

وســيتم اســتقطاع النســبة ذاتها من جميع توزيعات األرباح للبنك ما لم يزود البنك بما يفيد عكس ذلك.

7. توزيع الدخل 
مليون ريال سعودي

14,438صافي دخل ســنة 2021م قبل الزكاة وضريبة الدخل
1,653الزكاة وضريبة الدخل

2,892 المحــول إلى االحتياطي النظامي
2,911توزيعــات أرباح مرحلية مدفوعة

4,030توزيعــات أرباح نهائية مقترحة
485تكاليف متعلقة بالشــريحة األولى صكوك

116حقوق األقلية
2,351المحــول إلى األرباح المبقاة

8. اإلفصاح عن بيانات المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة
)1( اإلفصاح النوعي 

)أ(  التعريــف المعتمــد للمنشــآت المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة، والمبادرات التي اتخذهــا البنك لدعم المنشــآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســطة: 

المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة هي الشــركات والمؤسســات التي تبلغ مبيعاتها الســنوية أقل من 200 مليون ريال ســعودي وتنقسم 
إلى ثالث فئات:

المنشــآت المتناهية الصغر: هي التي تبلغ مبيعاتها الســنوية أقل من 3 مليون ريال ســعودي؛	 
المنشــآت الصغيرة: هي التي تبلغ مبيعاتها الســنوية أكثر من 3 مليون ريال ســعودي وأقل من 40 مليون ريال ســعودي؛	 
المنشــآت المتوســطة: هي التي تبلغ مبيعاتها الســنوية أكثر من 40 مليون ريال ســعودي وأقل من 200 مليون ريال ســعودي	 

)ب( مبادرات البنك األهلي الســعودي اإلســتراتيجية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:
يقدم البنك األهلي الســعودي دعمه لشــريحة المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة من خالل العديد من المبادرات والبرامج التمويلية. 

يســتحوذ البنك األهلي الســعودي على حصة كبيرة من تمويل هذه الشــريحة بلغت 43 مليار تقريبًا من خالل عدة برامج من ضمنها برنامج كفالة؛ إذ تم 
تصنيف البنك األهلي الســعودي كبنٍك ســعودي رائد من حيث قيمة الكفاالت الممنوحة لعمالء المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، فقد 
قفــزت قيمــة التمويــالت التــي منحتهــا البنوك مجتمعًة بضمان برنامج كفالة لتتجاوز 61.5 مليار ريال ســعودي منــذ بداية البرنامج حتى نهاية عام 2021م، 

وتجاوز نصيب البنك األهلي الســعودي منها 18.9 مليار ريال ســعودي، ليصل بذلك عدد المنشــآت التي اســتفادت من تمويل البنك األهلي الســعودي 
ضمــن برنامــج “كفالــة” إلــى أكثر من 3,548 منشــأة جديــدة منذ بداية البرنامج، إضافة إلى تصدر البنك األهلي الســعودي البنوك التي تفاعلت مع برنامج 

البنــك المركــزي الســعودي للتمويــل المضمون وذلك للتخفيف من اآلثــار المالية واالقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتمكين قطاع المنشــآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة من القيام بدوره في تعزيز االســتقرار االقتصادي خالل هذه المرحلة الحرجة.

ونظرًا لألهمية القصوى لتلك الشــريحة من العمالء، أنشــأ البنك األهلي الســعودي لجنة داخلية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة يترأســها 
الرئيس التنفيذي بشــكل شــهري تختص بدعم قطاع المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، كما أعاد البنك تنظيم فريق العمل لدعم القطاع 

بفاعليــة أكبــر، فأنشــأ إدارتين متخصصتين لتلك الشــريحة من أجل التركيز علــى خدمتها على أفضل وجه وهما:
مصرفية األعمال: تدعم المنشــآت متناهية الصغر والصغيرة، التي ال تزيد مبيعاتها الســنوية عن 40 مليون ريال ســعودي	 
مصرفية المنشــآت التجارية: تدعم المنشــآت المتوســطة التي تتراوح مبيعاتها الســنوية بين 40 و200 مليون ريال ســعودي	 

ومع المســتقبل الواعد لهذا القطاع، يضع البنك إســتراتيجياته لقياس جودة وكفاءة مســتوى الخدمات المقدمة لهذه الشــريحة من العمالء، تتضمن برامج 
تمويليــة متخصصــة يعمــل علــى تطبيقها فريق عمل متخصص من أصحاب الخبــرات والكفاءات العالية في هذا المجال.

الشراكات واالتفاقيات:
في إطار مســاهمة البنك األهلي الســعودي لتحقيق رؤية المملكة العربية الســعودية 2030 في زيادة نســبة تمويل هذه المنشــآت لتصل إلى %20 

بحلول عام 2030، يواصل البنك تعزيز الشــراكات اإلســتراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وشــبه الحكومية، وفيما يلي أهم المبادرات والشــركات 
التي تم العمل عليها مع شــركائنا خالل عام 2021م كما يلي:

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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الهيئة العامة للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة )منشــآت)
اتفاقية البرامج التمويلية، بحيث يســهم البنك األهلي الســعودي بدراســة وتصميم برامج تمويلية خاصة بالمنشــآت الصغيرة والمتوســطة لإلســهام في 	 

تنميتهــا وتعزيز قدراتها؛ 
اتفاقية االنضمام لبوابة التمويل اإللكترونية لمنشــآت، التي تهدف إلى تســهيل وصول رواد األعمال والمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 	 

إلــى الخدمــات التمويليــة من البنك األهلي الســعودي من خــالل توفير قناة إلكترونية تمكنهم من االطالع على بيانــات الجهات التمويلية وخدماتها 
التمويليــة والتواصل معها والتقــدم إليها بطلبات التمويل؛

اتفاقية تثقيف وتدريب وتطوير المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، بحيث يقوم البنك األهلي الســعودي بتطوير برامج تدريبية متخصصة 	 
لقطاع المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة.

اتفاقيــة برنامــج االمتيــاز التجــاري، بحيــث يعمل البنك على تصميم برامج تمويلية مبتكرة بهوامش ربح منافســة لتمويل المنشــآت العاملة في مجال االمتياز 	 
التجاري، وتجاوز عدد المســتفيدين من البرنامج 70 منشــأة. 

دعم المحتوى المحلي من خالل تأهيل المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة وتســهيل وصولها إلى األســواق والفرص االســتثمارية المتاحة 	 
مــن خالل بوابة جدير اإللكترونية.

تعزيز حلول الدفع اإللكترونية التي تشــمل خدمتي “إي باي” )Pay-E) ونظام الربط المباشــر )B2B)، التي ســتدعم عمالء المنشــآت التجارية في إدارة 	 
عمليــات التحصيل والدفع أوتوماتيكيًا.

تصميم وتطوير برامج توعية إلكترونية تســتهدف تحســين القدرات المالية، ونشــر التوعية بين عمالء الشــركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة.	 

الشركة الســعودية للصناعات األساسية “سابك”
اتفاقية تعاون من خالل مبادرة “نســاند” التي تعزز الدور الوطني في توطين الصناعة؛ إذ شــارك البنك األهلي الســعودي بقســم مخصص في معرض 	 

مؤتمر سابك 2020. 

الهيئــة العامة للترفيه
ــع البنــك األهلــي الســعودي مذكــرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيــه لتطوير منتجات مخصصة يمكنها دعم المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة 	  وقَّ

والمتوسطة لالســتثمار في مشاريع الترفيه.

برنامج كفالة: 
ــل البنــك اتفاقيــة منتــج محفظــة الكفاالت مع برنامج كفالة التي من شــأنها تقليص عدد األيام المطلوبة للحصول علــى موافقة البرنامج على ضمان 	  فعَّ

المنشــآت إلى يومي عمل، وذلك وفقًا إلجراءات ومعايير محددة.
كما أن البنك األهلي الســعودي جزٌء من منتج المحفظة الجديد الذي أطلقه برنامج كفالة لدعم المنشــآت متناهية الصغر من خالل زيادة نســبة التغطية 	 

إلى 90% مع مبلغ تمويل أقصى ال يزيد عن 500 ألف ريال ســعودي.

برنامــج تمويل نقاط البيع للتجار
م المنتج خصيصًا 	  أطلــق البنــك األهلــي الســعودي برنامجــًا لتمويل نقاط البيع للتجار لدعم االحتياجات التشــغيلية للتجار بضمان عمليات نقــاط البيع. ُصمِّ

للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة كخيار تمويلي ســريع ســهل الحصول عليه، والذي ال يكون متاحًا من خالل برامج التمويل التقليدية.

الخدمات اإللكترونية
في ظل تركيز البنك األهلي الســعودي على دعم هذه الشــريحة، أطلق البنك حملة إلكترونية لدعم المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 	 

تهدف إلى زيادة وعي هذه الشــريحة بأوجه الدعم والمنتجات المختلفة التي يقدمها البنك، كما يمكن للمنشــآت الحصول على الخدمات والتســهيالت 
البنكية بكل يســر من خالل منصة إلكترونية تتيح للعمالء خاصية فتح الحســابات البنكية والحصول على منتجات إدارة النقد وطلب التســهيالت االئتمانية. 

مبــادرات التدريب وورش العمل االفتراضية 
قــدم البنــك األهلــي الســعودي العديــد من الدورات وورش العمل االفتراضية وذلك بالتعاون مع منشــآت والغرف التجارية لغــرض تطوير الخبرات المالية 
والمصرفيــة للمنشــآت المتناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة ومســاعدتهم في اتخاذ القرارات المالية المناســبة، والقائمــة التالية تمثل بعض الدورات 

التــي تم تقديمها: 
دورة فن إدارة التدفقات النقدية بالتعاون مع منشــآت؛	 
أســس دعم المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة عند تقديم طلب تمويل بالشــراكة مع منشآت؛	 
آليات البنك األهلي الســعودي لتمويل المنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة ضمن تمويل قطاع التعليم بالشــراكة مع منشــآت؛	 
الحلول والخيارات التمويلية لرواد األعمال والمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة بالتعاون مع منشــآت؛	 
برنامج تمويل االمتياز التجاري بالشــراكة مع منشــآت.	 

واســتمر البنك األهلي الســعودي في نشــر رســائل تثقيفية من خالل وســائل التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك موجهة للمنشــآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســطة لتوعية المنشــآت باإلجراءات المالية التي يجب اتخاذها لدعم األنشــطة التجارية وللتخفيف من أثار جائحة كورونا، وللتعريف ببرامج 

الدعم المقدمة من البنك المركزي الســعودي وســبل االســتفادة منها، وذلك باإلضافة إلى تخصيص البنك األهلي الســعودي لفريق عمل ورقم مجاني 
لإلجابة على أي استفســارات تخص برامج الدعم. 

اإلفصاح الكمي لعام 2021م )بآالف الرياالت الســعودية(
اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالبيان

922,98812,303,37921,718,31934,944,686التمويل للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة – بنود داخل الميزانية
528,5122,564,4465,552,7848,645,742التمويل للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة – بنود خارج الميزانية

 التمويل داخل الميزانية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 
7%4.38%2.48%0.19%كنســبة من إجمالي التمويالت داخل الميزانية

 التمويل خارج الميزانية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 
10%6.36%2.94%0.61%كنســبة من إجمالي التمويالت خارج الميزانية

2,4087,2317,74117,380عــدد التمويالت )داخل وخارج الميزانية(
1,9283,2111,4286,567عدد عمــالء التمويل )داخل وخارج الميزانية(

1438783111,332عــدد التمويــالت المضمونة من برنامج "كفالــة" )داخل وخارج الميزانية( كإجمالي
101,4621,620,1252,142,1393,863,726إجمالــي التمويــات المضمونــة مــن برنامج "كفالــة" )داخل وخارج الميزانية(

اإلفصاح الكمي لعام 2020م )بآالف الرياالت الســعودية(
اإلجماليالمتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرالبيان

22,510,116 17,100,577 5,193,577 215,962 التمويل للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة– بنود داخل الميزانية
6,512,474 3,986,325 2,186,234 339,915 التمويل للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة– بنود خارج الميزانية

 التمويل داخل الميزانية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 
6.95%5.28%1.60%0.07%كنســبة من إجمالي التمويالت داخل الميزانية

 التمويل خارج الميزانية للمنشــآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 
17.37%10.63%5.83%0.91%كنســبة من إجمالي التمويالت خارج الميزانية

2,1126,8797,11716,108عــدد التمويالت )داخل وخارج الميزانية(
1,7513,0561,2686,075عدد عمــالء التمويل )داخل وخارج الميزانية(

95684212991عــدد التمويــالت المضمونة من برنامج "كفالــة" )داخل وخارج الميزانية( كإجمالي
زانية( رنامج "كفالة" )داخل وخارج المي 69,1341,276,4191,567,8532,913,407إجمالــي المضمونة مــن ب

9. مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجــان التابعة وكبار التنفيذيين
)أ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بالبنك األهلي الســعودي

أعدَّ مجلس إدارة البنك سياســة المكافآت الســنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وتم اعتماد تلك السياســة من الجمعية العامة 
للمســاهمين بتاريخ 06 مايو 2021م. وتهدف هذه السياســة إلى وضع معايير معتمدة مســبقًا لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت اللجان 

التابعة له وشــروط استحقاقها. 

تتحــدد المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلس إدارة البنــك واللجان المنبثقة عنه وفق األطر التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات اإلشــرافية، 
ويحكمها بشــكل عام المبادئ الرئيســية للحوكمة للبنوك العاملة في المملكة العربية الســعودية وضوابط التعويضات الصادرتين عن البنك المركزي 

الســعودي، والئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية، ونظام الشــركات الصادر عن وزارة التجارة، والنظام األساســي للبنك.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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ولضمان حوكمة فّعالة، اشــترطت هذه السياســة أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشــيحات والمكافآت. كما راعت هذه السياســة أن تكون 
المكافأة كافية الســتقطاب أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ذوي الكفاءة والخبرة المتناســبة مع نشــاط البنك، ويوضح الجدول أدناه المكافآت 

والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلس اإلدارة، دون وجود أي انحراف جوهري عــن اللوائح واألنظمة المنظمة لذلك:

أعضاء مجلس اإلدارة

األرقام بالريال السعودي
المكافآت المتغير ةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلون
-330,000-------330,000---300,00015,00015,000محمــد بن علي بن محمد الحوقل*

زيــد بن عبدالرحمن بن عبداهلل 
500,0003,000-------800,000---700,00040,00060,000القويز

زيــاد بن محمد مكي بن صالح 
500,0003,000-------752,500---662,50035,00055,000التونسي

347,5003,000-------347,500---312,50025,00010,000شــيال بنت عذيب مطلق الرويلي
عبــداهلل بن عبدالرحمن صعينين 

460,0003,000-------460,000---400,00025,00035,000الرويس**
2,137,50012,000-------2,690,000---2,375,000140,000175,000المجموع

ثانيــًا: األعضاء غير التنفيذيين
-207,500-------207,500---187,50015,0005,000مارشل شارلز بيلي***
-222,500-------222,500---187,50015,00020,000ديفيد جيفري ميك***

انيــس بن احمد بن محمد 
-207,500-------207,500---187,50015,0005,000موءمنه***

راشــد بن إبراهيم بن محمد راشد 
500,0003,000-------560,000---500,00040,00020,000شريف

ســعود بن سليمان بن عوض 
500,0003,000-------555,000---500,00035,00020,000الجهني

8,500,0003,000-------8,000,0008,510,000--450,00035,00025,000عمــار بن عبدالواحد فالح الخضيري
402,5003,000##-------402,500---362,50030,00010,000يزيد بــن عبدالرحمن إبراهيم الحمّيد
357,5003,000-------357,500---312,50025,00020,000إبراهيم بن ســعد إبراهيم المعجل

عبدالرحمن بن محمد 
442,5003,000-------442,500---387,50025,00030,000العودان*****

11,340,00018,000 -------8,000,00011,465,000--3,075,000235,000155,000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيون
 ســعيد بن محمد بن علي 

500,0003,000-------685,000---600,00040,00045,000الغامدي****
500,0003,000-------685,000---600,00040,00045,000المجموع

يشــغل ســعادة العضــو محمــد بــن علي بن محمد الحوقل منصب رئيس لجنة المراجعة للــدورة المنتهية بتاريخ 14مايو 2021م  *  
يشــغل ســعادة العضو عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس منصب رئيس لجنة المراجعة لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 15 مايو 2021م  **  

انتهــت العضويــة بنهاية دورة المجلس بتاريخ 14مايو 2021م  ***  
ســعيد بــن محمــد بــن علي الغامدي بصفته عضوًا منتدبًا لــدورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 15 مايو 2021م  ****  

يشــغل ســعادة العضــو عبدالرحمــن بن محمد العودان منصب عضو لجنة المراجعة للــدورة المنتهية بتاريخ 14مايو 2021م  ***** 
تــم تخفيــض المجموع الكلي ألعضاء مجلس اإلدارة إلــى المبلغ المحدد وفقًا لألنظمة.  #  

ســيتم تخفيــض المجمــوع الكلــي إلجمالي المكافأة عن فترة العضوية بمجلس إدارة ســامبا ومجلس إدارة األهلي إلــى المبلغ المحدد وفقًا لألنظمة.  ##  

) ب( مكافــآت أعضــاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعضــاء اللجنة التنفيذية

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

اإلجماليالجلسات

150,00025,000175,000عمــار بن عبدالواحد فالح الخضيري*
125,00030,000155,000ســعيد بن محمد بن علي الغامدي**

37,5005,00042,500راشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف 
62,50020,00082,500د. إبراهيم بن ســعد إبراهيم المعجل***
ــن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز  100,00030,000130,000زيد ب

اد بن محمد مكي بن صالح التونســي 100,00030,000130,000زي
16,66600,00016,666طــالل بن أحمد الخريجي****

591,666140,000731,666المجموع

عمــار بــن عبدالواحــد فالح الخضيري بصفته رئيس مجلس اإلدارة ورئيــس اللجنة التنفيذية اعتبارًا من 2021/04/01م   *  
**  ســعيد بــن محمــد الغامــدي – رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيس اللجنــة التنفيذية حتى تاريخ 2021/03/31م وبصفته العضو المنتدب وعضو فــي اللجنة التنفيذية اعتبارا من 2021/04/01م  

د. إبراهيــم بــن ســعد إبراهيــم المعجل عضو في اللجنة التنفيذيــة اعتبارًا من دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  ***  
طــالل بــن أحمــد الخريجي – بصفتــه الرئيس التنفيذي المكلف وعضو تنفيذي فــي اللجنة التنفيذية حتى تاريخ 2021/03/31م  ****  

أعضاء لجنة المخاطر

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

اإلجماليالجلسات

00,0005,0005,000مارشــل شارلز بيلي #
00,0005,0005,000ديفيــد جيفري ميك #

00,0005,0005,000انيــس بن احمد بن محمد موءمنه #
100,00020,000120,000ســعود بن سليمان بن عوض الجهني 

16,6665,00021,666طــالل بن أحمد الخريجي*
125,00015,000140,000 زيد بــن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز**

62,50015,00077,500راشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف***
75,00015,00090,000ســعيد بن محمد بن علي الغامدي****

62,50015,00077,500عبدالرحمــن بن محمد العودان*****
441,666100,000541,666المجموع

انتهــت عضويــة اللجنة بنهاية دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/05/14م  #  
طــالل بــن أحمــد الخريجــي - بصفته الرئيــس التنفيذي المكلف وعضو تنفيذي في اللجنــة التنفيذيةلجنة المخاطر حتى تاريخ 2021/03/31م  *  

زيــد بــن عبدالرحمــن القويز رئيس لجنــة المخاطر في دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  **  
راشــد بن إبراهيم بن محمد راشــد شــريف عضو لجنة المخاطر في دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  ***  

ســعيد بــن محمــد بــن علي الغامدي عضو لجنة المخاطر فــي دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 05/15اعتبارا من 2021/04/01م  ****  
عبدالرحمــن بــن محمــد العودان عضو لجنــة المخاطر في دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  ***** 

أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت 

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

اإلجماليالجلسات

75,00015,00090,000 زيد بــن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز*
162,50025,000187,500زياد بن محمد مكي بن صالح التونســي**

00,00015,00015,000ديفيد جيفري ميك***
62,50010,00072,500يزيد بــن عبدالرحمن إبراهيم الحمّيد #

62,50010,00072,500شــيال بنت عذيب مطلق الرويلي #
362,50075,000437,500المجموع

زيــد بــن عبدالرحمــن القويز رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت حتى نهايــة دورة مجلس اإلدارة التي انتهت بتاريخ 2021/05/14م  *  
زياد بن محمد مكي بن صالح التونســي رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت اعتبارا من دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  **  

ديفيــد جيفــري ميــك عضو في لجنة الترشــيحات والمكافآت حتى نهايــة دورة مجلس اإلدارة التي انتهت بتاريخ 2021/05/14م  ***  
أعضــاء فــي لجنة الترشــيحات والمكافــآت اعتبارا من دورة مجلس اإلدارة التي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  #  

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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) ج( مكافــآت رئيس اللجنــة ومكافآت أعضاء لجنة المراجعة
لة وقواعد اختيار  أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العادية لمســاهمي البنك فــي اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2019م الئحة عمل لجنــة المراجعة الُمعدَّ

أعضائهــا ومهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائها بمــا يتوافق مع األنظمة واللوائح واجبة التطبيق والصادرة عن الجهــات التنظيمية ذات العالقة في 
المملكة العربية الســعودية، والنظام األساســي للبنك؛ إذ راعت لجنة الترشــيح والمكافآت عند تحديد المكافآت الســنوية المعايير المعتمدة دون وجود أي 

انحــراف جوهــري عــن اللوائح واألنظمــة المنظمة لذلك. ويوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضــات المدفوعة ألعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

اإلجماليالجلسات

112,50015,000127,500محمــد بن علي بن محمد الحوقل*
150,00035,000185,000عبداهلل بــن عبدالرحمن صعينين الرويس**

200,00050,000250,000د. خالــد بن محمــد الطويل – عضو من خارج المجلس
200,00050,000250,000د. عبدالرحمــن بــن محمد البراك – عضو من خارج المجلس

75,00015,00090,000عبدالرحمــن بــن محمد العودان – عضو من خارج المجلس***
75,00015,00090,000هاني بن ســليمان الشــدوخي – عضو من خارج المجلس***

125,00035,000160,000علي بن ســليمان العائد – عضو من خارج المجلس****
125,00035,000160,000عبدالعزيــز بن ســليمان العتيقي – عضو من خارج المجلس****

1,062,500250,0001,312,500المجموع

محمــد بــن علــي بــن محمد الحوقل بصفته عضو مجلس إدارة مســتقل – ورئيس لجنة المراجعــة حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/05/14.م  *  
عبــداهلل بــن عبدالرحمــن صعينين الرويس بصفته عضو مجلس إدارة مســتقل – ورئيــس لجنة المراجعة اعتبارًا من تاريخ 2021/06/28م  **  

عضــو لجنــة المراجعة من خارج المجلــس حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/05/14م  ***  
عضــو لجنــة المراجعــة من خارج المجلس فــي دورتها الجديدة اعتبارًا من تاريخ 2021/05/15م  **** 

)د( مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة ســامبا المالية واللجــان التابعة للفترة من 01/01/2021م حتــى 31/03/2021م بنهاية الدورة 
االندماج لنفاذ 

أعضاء مجلس اإلدارة
)مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

األرقام بالريال السعودي
المكافآت المتغير ةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلون
-125,000------125,000-----125,000د. خالد بن عبداهلل الســويلم

-135,000------135,000---10,000-125,000علــي بن هادي آل منصور
-125,000------125,000-----125,000فهــد بن إبراهيم المفرج

-160,000------160,000---5,000-155.000عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس**
-125,000------125,000-----125,000د. وليد بن ســليمان أبانمي

-670,000------670,000---15,000-655,000المجموع

ثانيــًا: األعضاء غير التنفيذيين
-#130,000------130,000---5,000-125,000عمــار بن عبدالواحد الخضيري*

-125,000------125,000-----125,000يزيــد بن عبدالرحمن الحميد
-135,000------135,000---10,000-125,000د. إبراهيم بن ســعد المعجل

-135,000------135,000---10,000-125,000علي حســين علي رضا
-160.000------160.000---5,000-155,000إياد بن عبدالرحمن الحســين***

-685,000------685,000---30,000-655,000المجموع

وافق مجلس إدارة مجموعة ســامبا المالية على صرف مبلغ 5,000,000 ريال ســعودي مكافأة لســعادة رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري نظرًا لجهوده في عملية    *  
االندماج، كما وافق مجلس إدارة مجموعة ســامبا المالية على منح 190,000 ســهم لســعادته نظير مهامه كرئيس مجلس للســنتين المنتهية في 2019م و2020م.   

رئيــس لجنة المراجعة خالل الربع األول 2021م.  **  
عضــو لجنة المراجعة خالل الربع األول 2021م.  ***  

ســيتم تخفيــض المجمــوع الكلــي إلجمالي المكافأة عن فترة العضوية بمجلس إدارة ســامبا ومجلس إدارة األهلي إلــى المبلغ المحدد وفقًا لألنظمة.  #  

)هـ( مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة - الربع األول 2021م

أعضــاء اللجنة التنفيذية
)مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

المجموعالجلسات

5,0005,000ال يوجدعمار بــن عبدالواحد الخضيري )داخل المجلس(
10,00010,000ال يوجدإبراهيم بن ســعد المعجل )داخل المجلس(

10,00010,000ال يوجدعلي حســين علي رضا )داخل المجلس(
10,00010,000ال يوجدعلــي هادي آل منصور )داخل المجلس(

ال يوجد*ال يوجد*ال يوجدروبــرت أكفيلد )خارج المجلس(
35,00035,000-المجموع

* ال ينطبــق: عضــو اللجنة التنفيذية االستشــاري من خارج أعضاء المجلس.

) و( مكافــآت رئيــس اللجنــة ومكافآت أعضاء لجنــة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة - الربع األول 2021م

أعضاء لجنة المراجعة
)مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

بالريال السعودي
المكافآت الثابتة عدا 

بدل حضور الجلسات
بدل حضور 

المجموعالجلسات

30,0005,00035,000عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس 
30,000ال ينطبق30,000عبدالعزيز بن ســليمان العتيقي

30,000ال ينطبق30,000علي بن ســليمان العايد
30,0005,00035,000إياد بن عبدالرحمن الحســين 
30,000ال ينطبق30,000إبراهيم بن عبداهلل الســادة

150,00010,000160,000المجموع

مالحظة: المكافأة الســنوية ألعضاء لجنة المراجعة من داخل وخارج المجلس 120,000 ريال ســنويًا.

) ز( مكافــآت كبار التنفيذيين
يحدد مجلس اإلدارة – بناَء على توصية لجنة الترشــيحات والمكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين بحيث تنســجم المكافآت مع األهداف اإلســتراتيجية للبنك، 

وأن تكــون فاعلــة في تحفيز مســؤولي اإلدارة العليا على تحقيق تلك األهداف.

ويوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة لستة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للمجموعة خالل عام 2021م:

المكافآت الثابتة المستحقة لعام 2021م
بآالف الرياالت السعودية

 مكافأة المكافآت المتغيرة – الدفع الفعلي لعام 2021م
 نهاية 

الخدمة

مجموع مكافأة 
التنفيذيين عن 

المجلس إن وجدت
المجموع 

الكلي المجموعمزايا عينيةبدالترواتب
مكافآت 

أرباحدورية
خطط تحفيزية 

قصيرة األجل
خطط تحفيزية 

طويلة األجل
األسهم 

اإلجماليالممنوحة

11,2306,04215117,423-1,02318,960-19,24539,2283,613-60,263

10. ترتيبــات تنــازل أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييــن بالبنك عن الرواتب أو التعويضات 
ال يوجــد لــدى البنــك أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقيات بشــأن تنازل أي من أعضاء مجلس إدارته أو أٍي من كبــار التنفيذيين فيه عن أي رواتب 

ومكافآت أو تعويضات.

11. التمويل وســندات الدين المصدرة 
في ســياق الممارســات االعتيادية لألعمال، يتبادل البنك االقتراض والتمويل مع البنوك والبنك المركزي الســعودي، وذلك حســب معدل العمولة المتعارف 

عليهــا فــي الســوق ويتم إثباتها على نحو مالئم في القوائــم المالية الموحدة للبنك. 

وخالل عام 2021م، أصدر البنك صكوكًا إضافية من الشــريحة األولى متوافقة مع الشــريعة اإلســالمية، بمبلغ 4.7 مليار ريال ســعودي. إضافة إلى ذلك، 
مارس البنك خيار الشــراء على صكوك الشــريحة األولى البالغة 2.7 مليار ريال ســعودي. وتمت الموافقة على هذه الترتيبات من قبل الجهات النظامية 

ومجلــس اإلدارة في البنك.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وبعــد نهاية الســنة، أعلن البنــك عن اكتمال إصدار صكوك إضافية خارج المملكة من الشــريحة 1 بالدوالر األمريكي، بمبلغ 2.81 مليار 
ريال سعودي.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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وخالل عام 2021م قام البنك وشــركاته التابعة والزميلة بإصدار واســترداد ســندات دين مفصلة على النحو التالي:

اسم المصدر
 القيمة )بآالف

المدةالرياالت السعودية(

 المبلغ المسدد 
خالل العام

بآالف الرياالت 
السعودية

المبلغ المتبقي
بآالف الرياالت 

السعودية

4,977,827275,884أقصاها 7 أشهر4,258,665بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي )إصدارات عامة(
39,0575,836,563حتى 50,6842026البنك األهلي السعودي 

12. التنازل عن المصالح
ال يوجد لدى البنك أية معلومات عن أية ترتيبات أو اتفاقيات بشــأن تنازل أٍي من مســاهمي البنك عن أية حقوق لهم في األرباح.

13. المدفوعات النظامية المســتحقة 
بلغــت الــزكاة المســتحقة 1,653 مليــون ريال ســعودي، وبلغت االشــتراكات الخاصة بالمؤسســة العامة للتأمينــات االجتماعية خالل عام 2021م مبلغ 

257 مليون ريال ســعودي. 

14. المعامــالت مع األطراف ذوي العالقة
صــدرت عــدة توصيــات مــن مجلس اإلدارة للجمعية العامــة بالموافقة على الترخيص بالتعامالت والعقود التي ســيكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 
مباشــرة أو غير مباشــرة فيها، علمًا بأنه قد تم تطبيق سياســات وإجراءات الئحة تعارض المصالح الداخلية بالبنك التي تتفق مع التعليمات الصادرة من 

الجهــات التنظيميــة، مــع التأكيد على أن جميع هذه التعاقدات تتم عن طريق المنافســة بدون شــروط أو مزايا تفضيلية.

ويــرد أدنــاه تفصيــل لألعمــال والعقــود التي صدرت فيها موافقة من الجمعيات العامة المنعقدة وُأعلن عن نتائجها على موقع شــركة الســوق المالية 
الســعودية – تداول، وتشــمل األعمال والعقود المرخصة التي تمت بين البنك األهلي الســعودي أو مجموعة ســامبا المالية واألطراف ذوي العالقة، 

واألعمــال والعقــود التــي يســعى البنك للحصول على تراخيص من الجمعية العامة بشــأنها خــالل العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

المعلومــات المتعلقــة باألعمــال والعقــود التــي كان البنــك طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضــاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي 
شــخص ذي عالقة بأي منهم التي تمت خالل عام 2021م:

)1( عقود اإليجار

المدةالخدمة المقدمةالعضو صاحب العالقةاســم الشركة المقدمة للخدمةم
قيمة العقد 

خالل 2021م

شــركة كنان الدولية للتطوير 1
العقاري

انيس بن احمد بن 
محمد موءمنه

عقــد إيجار موقع صراف آلي، رقم: 4975 
الجامعــة بالزا، حي الجامعة

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

65,000

شــركة كنان الدولية للتطوير 2
العقاري

انيس بن احمد بن 
محمد موءمنه

عقــد إيجار موقع صراف آلي، رقم: 4974 
الروشــان مول، حي المرجان

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

65,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة3
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي، رقم: 4033 بندة 
حي الياسمين النرجس 

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة4
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4044 بندة 
حي البوادي شارع صاري

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة5
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4045 بندة 
حي المروة

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة6
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4065 بندة 
ميناء جدة بترومين

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة7
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4069 بندة 
بطحاء قريش

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة8
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4070 بندة 
حي النورية

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة9
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4075 بندة 
حي الشاطئ الذهبي

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

المدةالخدمة المقدمةالعضو صاحب العالقةاســم الشركة المقدمة للخدمةم
قيمة العقد 
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انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة10
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4076 بندة 
حي الندى الفيصلية

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة11
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4261 بندة 
قرية عنيزة

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة12
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4421 بندة 
المدينة العسكرية مول

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة13
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4422 بندة 
حي الدرة

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

70,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة14
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4466 بندة 
حي البوادي

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة15
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4470 بندة 
حي الكهرباء

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة16
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4475 بندة 
حي الفيصلية

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة17
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4477 بندة 
حي بترومين

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة18
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4479 بندة 
حي العزيزية 

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة19
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4480 بندة 
حي الشاطئ

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة20
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4486 بطحاء 
قريش

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة21
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4494 حي 
الجموم

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة22
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4530 حي 
األمير فواز

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة23
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 4531 بندة 
التخصصي

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

90,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة24
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 1393 هايبر 
بنده مركز عالية المدينة شــارع قباء

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

72,000

انيس بن احمد بن شركة بندة للتجزئة25
محمد موءمنه

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 1394 هايبر 
بنــده مركــز دانه مول – الهيئة الملكية

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

72,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية26
محمد راشد شريف

عقد إيجار موقع صراف آلي رقم: 621 شــركة 
االتصاالت بتبوك

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

30,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية27
محمد راشد شريف

عقد إيجار موقع صراف آلي رقم: 662 شــركة 
االتصاالت الســعودية - حي الصديق 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

40,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية28
محمد راشد شريف

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 858 اتصاالت 
العاصمة المقدســة - بالعمرة 

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

30,000

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية29
محمد راشد شريف

عقد إيجار موقع صراف آلي رقم: 899 شــركة 
االتصاالت الســعودية - حي الصفا 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

25,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية30
محمد راشد شريف

عقد إيجار موقع صراف آلي رقم: 1005 شــركة 
االتصاالت الســعودية - حي المنصور 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

35,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية31
محمد راشد شريف

عقد إيجار موقع صراف آلي رقم: 1392 شــركة 
االتصاالت الســعودية - حي العوالي 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

40,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية32
محمد راشد شريف

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 2030 داخل 
مجمــع االتصــاالت - النزلة اليمانية - طريق 

الفالح 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

25,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية33
محمد راشد شريف

 عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 2706 موقع 
مجمع الملك عبدالعزيز مبنى رقم 1 - شــارع 

الملك ســعود حي الربوة 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

55,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية34
محمد راشد شريف

عقــد إيجــار موقع صراف آلي رقم: 2755 موقع 
مجمــع الملــك عبدالعزيز داخل مبنى رقم 12 - 

شــارع الملك سعود حي الربوة 

ثالث ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

35,000

راشد بن إبراهيم بن شركة االتصاالت السعودية35
محمد راشد شريف

عقــد إيجار مواقع أجهزة صراف آلي رقم: 
 841+208 خارج مبنى شــركة االتصاالت - 

حي النزلة )2( 

خمس ســنوات تتجدد تلقائيًا 
لمدة مماثلة

50,000

المؤسسة العامة للخطوط 36
الجوية العربية السعودية****

يزيد بن عبدالرحمن 
بن ابراهيم الحمّيد

عقــد إيجــار موقع لجهاز صراف آلي في مقر 
المؤسســة العامة للخطوط الجوية العربية 

الســعودية بمحافظة الخبر.

12,600عقد لمدة ســنة يجدد تلقائي

هيئة الطيران المدني 37
القابضة****

يزيد بن عبدالرحمن 
بن ابراهيم الحمّيد

عقــد إيجــار موقع لجهاز صراف آلي )الهيئة 
العامــة للطيــران المدني – مطار األمير عبدالمجيد 
بــن عبدالعزيز بالعال( التابــع للهيئة العامة للطيران

لمدة 5 ســنوات بدأت من 
2019/03/01م

مجاني

مطــار الملك عبدالعزيز بجدة 38
تابــع لهيئة الطيران المدني 

القابضة****

يزيد بن عبدالرحمن 
بن ابراهيم الحمّيد

عقــد إيجار موقع لجهازي صراف آلي )مطار 
الملك عبدالعزيز بجدة(

421,500عقد لمدة ســنة يجدد سنويا

شركة مطارات الدمام 39
تابعــة لهيئة الطيران المدني 

القابضة****

يزيد بن عبدالرحمن 
بن ابراهيم الحمّيد

إيجار موقع لجهاز الصراف اآللي في شــركة 
مطارات الدمام.

141,750لمدة 5 ســنوات يجدد تلقائيًا

المؤسســة العامة للتأمينات 40
االجتماعية****

التأمينات  ممثل 
االجتماعية 

بمجموعة سامبا 
المالية قبل االندماج 
عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ إياد بن عبد 

الرحمن الحسين

إيجار أربعة مواقع صراف آلي ومســتودع في 
مركــز غرناطة التجاري بالرياض

سنة واحدة تبدأ من 
2020/09/01م

260,300

المؤسســة العامة للتأمينات 41
االجتماعية****

التأمينات  ممثل 
االجتماعية 

بمجموعة سامبا 
المالية قبل االندماج 
عضو مجلس اإلدارة 
األستاذ/ إياد بن عبد 

الرحمن الحسين

 إيجار فــرع للمجموعة في مركز غرناطة 
التجاري بالرياض

سنة واحدة تبدأ من 
2020/09/01م

866,180

انتهت عضوية ســعادة األســتاذ/ انيس بن احمد بن محمد موءمنه في دورة مجلس اإلدارة الســابقة للبنك بتاريخ 2021/05/14م  *  
حيث كان يشــغل ســعادة األســتاذ راشــد بن محمد شــريف منصب عضو مجلس اإلدارة في شــركة االتصاالت الســعودية حتى نهاية الدورة بتاريخ 2021/04/27م. وقد أعلنت شــركة     **  

االتصاالت الســعودية بموقع تداول عن الموافقة على تعيين ســعادة األســتاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة بشــركة االتصاالت الســعودية للدورة الجديدة التي بدأت     
بتاريخ 2021/04/28م   

***  تمــت الموافقــة علــى العقــود مــن قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15-08-1442هـ الموافق 28-03-2021م لمجموعة ســامبا المالية قبــل االندماج مع البنك األهلي التجاري   
التي أعلن عن نتائجها بموقع تداول الســعودية

)2( عقود الخدمات

المدةالخدمة المقدمةالعضو صاحب العالقةاســم الشركة المقدمة للخدمةم
قيمة العقد خالل عام 

2021م

راشــد بن إبراهيم بن محمد شركة االتصاالت السعودية1
راشد شريف**

437,500,000 سنواتعقد تقديم خدمة منصة الرســائل المدارة

راشــد بن إبراهيم بن محمد شركة االتصاالت السعودية2
راشد شريف

عقد لتجديد عقد حزمة الرســائل النصية القصيرة 
)SMS(

88,026,750سنة

راشــد بن إبراهيم بن محمد شركة االتصاالت السعودية3
راشد شريف

24,840,000سنةعقد لتجديد عقد شــبكة اتصال أجهزة نقاط البيع

راشــد بن إبراهيم بن محمد شــركة حلول االتصاالت السعودية4
راشد شريف

”REDHAT“ 8,264,153ثالث سنواتعقــد تجديد رخص ودعم

راشــد بن إبراهيم بن محمد شــركة حلول االتصاالت السعودية5
راشد شريف

عقــد لتنفيذ أعمــال توريد وتركيب في مركز البيانات 
الجديد في مدينة الملك عبد اهلل االقتصاديـــة 

)معدات، برمجيات، الشــبكات واألمن(،

111,555,840ثالث سنوات

راشــد بن إبراهيم بن محمد شــركة حلول االتصاالت السعودية6
راشد شريف

DDoS لـ Arbor 2,116,446ثالث سنواتتجديد خدمة ســحابة

راشــد بن إبراهيم بن محمد شــركة حلول االتصاالت السعودية7
راشد شريف

21,082,419ثالث سنواتعقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروســوفت

راشــد بن إبراهيم بن محمد شــركة حلول االتصاالت السعودية8
راشد شريف

10,752,500شهرانعقد شــراء جهاز Dell EMC لمركز البيانات الجديد

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية9
التونسي

8,020,425سنةعقد لشــراء تطبيقات لمركز البيانات الجديد

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية10
التونسي

1019,167,752 أشهرعقــد برنامج الرؤية الرقمية 

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية11
التونسي

عقــد توقيــع اتفاقية خدمات الدعم لنظام األهلي 
Charles River كابيتال

1,801,875.00خمس سنوات

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية12
التونسي

عقد توقيع اتفاقية خدمات استشــارية تتعلق 
بإســتراتيجية بيانات البنك

3996,820 أشهر

39,460,000 سنواتعقد لتجديد حزمة الرســائل النصية القصيرة )SMS(زيــد بن عبدالرحمن القويز***شــركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(13
شــركة بوبا العربية للتأمين 14

التعاوني "بوبا"
عقــد لتقديم خدمــات التأمين الطبي لموظفي البنك زيــد بن عبدالرحمن القويز

األهلي الســعودي للعام 2021م.
189,680,265سنة

شــركة بوبا العربية للتأمين 15
التعاوني "بوبا"

عقد إضافة موظفين )ســامبا ســابقا(وتابعيهم على زيــد بن عبدالرحمن القويز
بوليصــة التأميــن الطبي للبنك األهلي للعام 2021م

32,489,438.90سنة

راشــد بن إبراهيم بن محمد شركة االتصاالت السعودية16
راشد شريف

عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرســائل النصية 
القصيــرة )SMS( للعام 2021م

96,410,250سنة

راشــد بن إبراهيم بن محمد شركة االتصاالت السعودية17
راشد شريف

VPN-IP 373,153,989 سنواتعقــد تجديد خدمات

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية18
التونسي

42,550,000 12 شهرعقــد برنامج الرؤية الرقمية 

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية19
التونسي

68,326,000 أشهرعقــد برنامــج الرؤية الرقمية - نطاق إضافي 

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية20
التونسي

عقــد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشــروع اندماج 
البنك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية

42,518,500 أشهر

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية21
التونسي

عقــد أعمال إضافية لبرنامــج الترحيل لتقنية المعلومات 
فــي عمليــة الدمج بين البنك األهلي التجاري 

ومجموعة سامبا المالية

-5,037,000

زيــاد بن محمد مكي بن صالح شــركة أكسينتشر السعودية22
التونسي

عقــد أعمال إضافية ضمــن برنامج الترحيل لتقنية 
المعلومــات فــي عملية )بعد االندماج( بين البنك 

األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية

-5,037,000

زيــد بن عبدالرحمن القويز، شــركة الخليج للتدريب والتعليم23
حيث يشــغل أخو العضو 

منصــب عضو مجلس إدارة 
في شــركة الخليج للتدريب 

والتعليم

عقــد دورة تدريبيــة – إدارة التحول االحترافي في 
البنيــة التحتية لتكنولوجيا المعلومات المســتوى 4 

لموظفي البنك األهلي الســعودي

-51,750

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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المدةالخدمة المقدمةالعضو صاحب العالقةاســم الشركة المقدمة للخدمةم
قيمة العقد خالل عام 

2021م

يزيــد بن عبدالرحمن بن ابراهيم شركة االتصاالت السعودية24
الحمّيد

536,892 أشهرعقد تأســيس خط خدمة مجاني جديد )800(

يزيــد بن عبدالرحمن بن ابراهيم حلول االتصاالت السعودية25
الحمّيد

عقد شــراء أجهزة تخزين إضافية لزيادة الســعة تخزين 
MITC & NDC البيانــات في

321,102,500 أشهر

يزيــد بن عبدالرحمن بن ابراهيم حلول االتصاالت السعودية26
الحمّيد

عقــد تجديد اتفاقية Microsoft Enterprise، ضمن 
مشــروع االندماج إلضافة مستخدمي سامبا ضمن 

عقد البنك األهلي الســعودي

15,193,122سنتان وشهر

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات****27
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

190,050سنةخدمــة التحقق مــن معلومات العمالء عبر يقين

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات28
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

5,060,000سنةتجديد عقــد خدمة تم للتمويل التأجيري

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات29
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

خدمــة التحقق من رقــم الهاتف الجوال للعمالء عبر 
تحّقق

203,330.3سنة

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات30
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

عقــد تغطيــة تكلفة إضافية لعام 2020 م، لخدمة 
التحقق مــن معلومات العمالء عبر يقين

2,709,342سنة

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات31
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

عقــد تغطيــة تكلفة إضافية لعام 2020 م، لخدمة 
التحقــق من بصمات العمالء

891,996سنة

1 عمار بن عبدالواحد الخضيريشــركة ِعلم ألمن المعلومات32
2 يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد
3 إبراهيم بن سعد المعجل

عقــد خدمة يقيــن للتحقق من معلومات عمالء 
مصرفية األفراد لمجموعة ســامبا ضمن مشروع 

االندماج، لخدمــة التحقق من بصمات العمالء

5,635,000سنة

يزيــد بن عبدالرحمن بن ابراهيم تداول السعودية*****33
الحمّيد

رســوم ســنوية تدفع سنويًا مقابل االستمرار في 
الســوق الرئيسية في كل عام من 2021/07/01م 

حتى 2021/12/31م

6579,726.03 أشهر

* عبدالعزيز محمد الشوشــان – شــركة ثقة لخدمات األعمال34
رئيس المراجعة

الداخلية للمجموعة – يشــغل 
منصــب رئيس لجنة المراجعة 

في شــركة ثقة لخدمات 
األعمال.

خدمــة )وثــق( للتحقق مــن معلومات عماء مصرفية 
الشــركات لمجموعة ســامبا ضمن مشــروع االندماج

-414.000

تم التعاقد قبل انضمام األســتاذ راشــد بن إبراهيم بن محمد راشــد شــريف لعضوية مجلس إدارة البنك  **  
حيث يشــغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شــركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( ممثاًل عن المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية  ***  

حيث شــركة ِعلم ألمن المعلومات )طرف ذو عالقة( مملوكة بالكامل ألحد كبار مســاهمي البنك )صندوق االســتثمارات العامة(  ****  
حيث شــركة تداول الســعودية شــركة تابعة لشــركة مجموعة تداول الســعودية القابضة والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ يزيد الحمّيد مصلحة غير مباشــرة فيها، حيث يشــغل منصب نائب    ***** 

رئيس مجلس اإلدارة بمجموعة تداول الســعودية   

تتعامــل المجموعــة - خــالل دورة أعمالهــا العاديــة - مــع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحــدود المنصوص عليها في نظام 
مراقبــة البنــوك واألنظمــة الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي والموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تشــتمل أرصدة المعامالت مع أطراف 

ذات عالقة على معامالت مع جهات حكومية مســاهمة.

األرصدة كما في 31 ديســمبر والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي )بآالف الرياالت الســعودية(
20212020

مجلس اإلدارة وكبار المســؤولين بالبنك:
129,9681,011,859تمويل وسلف
225,524136,134ودائع العمالء

4,3567,741االرتباطات وااللتزامــات المحتملة والمتعلقة باالئتمان
105,864153,342استثمارات )أصول ُمدارة(

40,67842,274مطلوبــات أخرى - مكافأة نهاية الخدمة
الملكية في الشــركات والمؤسســات بنسبة 5% أو أكثر: 

39,630,95513,611,530تمويل وسلف
4,175,5189,374,747ودائع العمالء

7,878,4222,571,151االرتباطات وااللتزامــات المحتملة والمتعلقة باالئتمان
8,376,5344,345,473استثمارات

كبار المساهمين*:
40,082,02536,401,171ودائع العمالء

صناديق البنك االستثمارية:
1,605,5401,320,085استثمارات

*  كبار المســاهمين هم المســاهمون الذين يمتلكون نســبة أكثر من 5% من رأس مال البنك المصدر. األطراف ذات العالقة هم األشــخاص أو األقارب لعائلة ذلك الشــخص والمنشــآت التابعة لهم التي 
لديهم الســيطرة عليها أو ســيطرة مشــتركة أو نفوذ هام على هذه المنشآت.

فيمــا يلــي تحليــٌل لإليــرادات والمصاريــف المتعلقــة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقــة والمدرجة في القوائــم المالية كاآلتي )بآالف 
السعودية( الرياالت 

20212020

960,8571,004,451دخل عموالت خاصة
383,032269,057مصاريف عموالت خاصة

719,321469,592أتعاب وعموالت بالصافي

وفيما يلي تفاصيل أســهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل عن اســتخدامات هذه األســهم 
تفاصيل استخدامهاقيمتهاعدد أســهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك

احتياطي برنامج أســهم الموظفين واألســهم المكتسبة من  2,138 مليون ريال ســعودي42 مليون سهم
خالل عملية االندماج مع مجموعة ســامبا المالية.

15. مزايا الموظفين
اســتمر البنك األهلي الســعودي خالل عام 2021م في البحث عن أفضل الخبرات الســعودية واســتقطابها واالحتفاظ بها، وتمكن البنك األهلي من خالل 

برامج التوظيف المصممة خصيصًا الختيار الكفاءات من تحقيق ارتفاع مطرد في نســبة الســعودة التي وصلت إلى 98.9% بنهاية عام 2021م. وســعيًا 
لتحقيق أحد ركائز البنك اإلســتراتيجية في أن يكون “الخيار األول للموظفين”، يوفر البنك برنامج ادخار تنافســي مميز لموظفيه متوافق مع أحكام الشــريعة 

اإلســالمية، والهــدف منــه هــو إتاحة فرصة االدخار المالي المســتقبلي للموظفين عبر برنامج اختياري بغــرض اإلبقاء على الكفاءات لفترة أطول. 

إذ يتم اســتقطاع نســبة ثابتة وهي 5% من راتب الموظف األساســي ويتم اســتثمارها عن طريق مجموعة الخزينة بالبنك في مقابل منح البنك مكافأة 
بنســب تتفاوت حســب ســنوات االشــتراك، وتبدأ مكافأة البنك بـــنسبة 10% وتصل إلى نســبة 200% من الرصيد المدخر. وقد بلغ الرصيد المتراكم لمكافأة 

البنــك لنظــام ادخــار الموظفيــن بنهاية عام 2021م حوالي 138 مليون ريال ســعودي، ويدفع البنك مزايا وتعويضــات الموظفين طبقًا لنظام العمل 
والعمال في المملكة وبحســب متطلبات المدفوعات النظامية المســتحقة في الفروع األجنبية والشــركات التابعة. وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات 

نهاية الخدمة لموظفي البنك في تاريخ 31 ديســمبر 2021م مبلغ 1,886 مليون ريال ســعودي.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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16. قرارات البنك المركزي الســعودي )ساما( الجزائية

موضوع المخالفة

2020م2021م

 عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات بالريال 

السعودي
 عدد القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ 
الغرامات بالريال 

السعودي

4921,071,0002213,071,000مخالفة تعليمات البنك المركزي الســعودي الخاصة اإلشــرافية
52,075,85061,290,000مخالفــة تعليمات البنك المركزي الســعودي الخاصة بحماية العمالء

----مخالفــة تعليمــات البنك المركزي الســعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة
مخالفة تعليمات البنك المركزي الســعودي الخاصة بمســتوى أداء أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع.

مخالفــة تعليمــات البنك المركزي الســعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة في 
--51,160,000مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب 

5924,306,8502814,361,000المجمـــــــــــــوع

17. فعاليــة إجراءات الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية

ال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن توجيب العمل بالسياســات واإلجراءات  تقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة للبنك مســؤولية التأكد من وجود نظام فعَّ
والعمليــات التــي وضعتهــا اإلدارة التنفيذيــة - تحت إشــراٍف من مجلس إدارة البنك – لضمان تحقيق أهدافها اإلســتراتيجية وحماية موجوداتها.

وقد وضعت اإلدارة إطارًا متكاماًل للرقابة الداخلية حســب توجيهات البنك المركزي الســعودي وإرشــاداته المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. وتبدأ هذه 
الضوابط الرقابية الداخلية بحوكمة الشــركات التي ُتحدد األدوار والمســؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية التي تشــمل اللجنة 

التنفيذيــة، ولجنــة المراجعــة، ولجنــة المخاطر، ولجنة الترشــيحات والمكافآت. وُتقدم لجان اإلدارة الدعم لمجلس إدارة البنــك في مهام الرقابة والمعالجة 
للمخاطــر الرئيســية المتعلقــة باإلســتراتيجية واألداء المالــي والتقنية وإدارة الموجودات والمطلوبات واالئتمان والعمليات والجوانــب القانونية والمتطلبات 

التنظيميــة وأمــن المعلومــات. كمــا ُتبــَذل كافة الجهود الحثيثة والمتكاملــة من جميع الجهات المعنية بالبنك لزيادة كفــاءة وفعالية البيئة الرقابية في 
جميــع عمليــات البنــك مــن خالل المراجعات المســتمرة وضمان تناســق وتكامل اإلجراءات من أجل معالجة نقاط الضعف التي قــد تحدث في البيئة الرقابية.

وتكون جميع الجهات المعنية في البنك، تحت إشــراف من اإلدارة التنفيذية العليا، ُمكلفة باإلشــراف على مهام معالجة تلك الفجوات الذي يتم الكشــف 
عنهــا مــن خــالل التقييــم الذاتي للمخاطر والضوابــط الرقابية التي تطبقها الجهات داخليًا، أو من خــالل المراجعين الداخليين والخارجيين.

ويتضمــن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة تقييم كفاية نظــام الرقابة الداخلية وكفاءته، مع تقييم فعالية تطبيق جميع السياســات واإلجراءات واجبة 
التطبيــق وااللتــزام بهــا. وتتولــى إدارة االلتــزام مهمــة التأكد من االلتزام بالمتطلبات التنظيمية، وذلك من خــالل برامج مراقبة االلتزام، ويتم رفع كافة 

المراجعــات واإلجــراءات التصحيحيــة الجوهريــة التي تكشــفها إدارة المراجعة الداخلية إلى اإلدارة التنفيذية العليا ولجنــة المراجعة. وتراقب لجنة المراجعة 
لع مجلس اإلدارة  بدورهــا كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخلية بصــورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات للحد من المخاطر التــي تم تحديدها. ويطَّ

على كافة تقارير اللجان المنبثقة منه، التي تشــتمل على تقرير مســتوى الرقابة الداخلية الســنوي، باإلضافة إلى جميع تقارير إدارة المخاطر والتقارير ذات 
الصلــة. وتتــم مراجعــة هــذه التقاريــر بصفــة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم المســتمر لفعالية نظام الرقابة الداخلية الكتشــاف ما قد يعتريها من قصور 

فــي التطبيــق العملــي لها ولمعالجة أوجه القصور التي قد تنشــأ نتيجة لتغير الظروف.

نتائــج المراجعة الســنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
أكــدت المراجعــات التــي أجريــت خالل عام 2021م للتأكد مــن فعالية الضوابط الرقابية الداخلية وجود األنظمة واإلجــراءات المطلوبة لتحديد وتقييم 

وإدارة المخاطــر التــي قــد يواجههــا البنــك وتطبيقهــا على مدار هذا العام، وبصفة عامة لم يكن هناك ثغرات جوهرية فــي البيئة الرقابية. وبناًء على 
نتائــج تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخلية والتقييم المســتمر للضوابط الرقابية التي تطبقها اإلدارة خــالل العام، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية 

المعمــول بــه فــي البنــك حاليًا يعمل بفاعلية وتتم مراقبته بصورة منتظمة، وتســتمر اإلدارة في ســعيها الدائــم لتعزيز نظام الرقابة الداخلية.

رأي لجنة المراجعة
ال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن توجيب العمل بالسياســات واإلجراءات والعمليات  إن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولة عــن التأكد من وجــود نظام فعَّ
التي وضعتها اإلدارة التنفيذية - تحت إشــراٍف من مجلس إدارة البنك – لضمان تحقيق أهدافها اإلســتراتيجية وحماية موجوداتها. واســتناًدا إلى التقارير 

الدوريــة التــي ُعرضــت علــى لجنة المراجعة خالل العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديســمبر 2021م مــن قبل إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة االلتزام، 
ومراجعي حســابات البنك، ولجنة االلتزام، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ثغرات جوهرية في النظام الرقابي للبنك بما قد يؤثر ســلبًا وبشــكل 

جوهري على ســالمة وعدالة القوائم المالية أو ســالمة وفاعلية كفاءة النظم والضوابط واإلجراءات المالية والتشــغيلية مع األخذ باالعتبار أن أي نظام 
رقابــة داخليــة مهمــا بلغت جودة وســالمة تصميمه وفاعلية تطبيقــه، ال يمكن أن يوفر تأكيدًا ُمطلقًا.

18. مراجعو الحسابات
خــالل الجمعيــة العامــة غيــر العادية لمســاهمي البنــك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 مايو 2021م، تمت الموافقة على تعيين الســادة كي بي إم جي - 
الفوزان وشــركاه وإرنســت ويونغ وشــركائهم كمراجعي حســابات خارجيين للبنك عن العام المنتهي في 31 ديســمبر 2021م من بين المرشــحين بناًء على 

توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والســنوية مــن العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم. 
وســتعين الجمعية العامة القادمة بإذن اهلل مراجعي الحســابات الخارجيين للعام المالي 2022م وذلك بناًء على توصية لجنة المراجعة في هذا الشــأن.

19. مجموعة المخاطر 
يتعــرض البنــك األهلــي الســعودي في أعماله االعتيادية إلى أنواع متعددة من المخاطر المالزمة ألنشــطته المصرفية، ولذلــك تعمل مجموعة المخاطر على 

دعــم أعمــال البنــك المختلفــة عــن طريــق التأكد مــن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك يتم التحكم بها والحــد منها - إن وجدت - بما يوازن معادلة األداء مع 
المخاطــر. باإلضافــة إلــى التأكــد مــن أن جميع المخاطر المرتبطة باألعمال تقع ضمن نطاق قابلية البنك الشــاملة لتحمل المخاطر. علمًا بأن الهدف الرئيســي 

لمجموعة المخاطر هو الحفاظ على المســتوى العام للمخاطر في البنك بما يتماشــى مع إســتراتيجيته. ولتحقيق هذا الهدف، فإن مجموعة المخاطر 
تســتخدم مجموعة من األدوات والوســائل والكفاءات المهنية المناســبة التي تعمل على تحديد المخاطر وتصنيفها وقياســها والحد منها.

كما تعمل سياســة حوكمة المخاطر لدى البنك على تعريف المخاطر وتحديد مســتويات قبولها باإلضافة إلى وســائل قياســها وإدارتها. ويشــمل ذلك وضع 
الضوابط الالزمة ألنواع المخاطر المحددة والمســتهدفة، والتأكد من إدارتها بشــكل اســتباقي ووقائي، باإلضافة إلى تعزيز ودعم إطار حوكمة المخاطر 

بسياســات شــاملة تحدد أدوار ومســؤوليات كافة الجهات المعنية، مع نشــر ثقافة مواجهة وإدارة المخاطر على كافة مســتويات إدارات البنك.

ووفقــًا لتوجيهــات البنــك المركزي الســعودي ولجنة بازل، فإن إطار حوكمة إدارة المخاطر في البنك يضمن اســتقاللية مهــام مجموعة المخاطر باإلضافة 
إلى وضع ثالثة خطوط رئيســية للدفاع على مســتوى إدارات البنك، بحيث تشــترك وحدات األعمال مع إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية في اإلدارة 

الة لرصد وتحديد مســتويات المخاطر المقبولة وأســاليب الحد منها. الفعَّ

وينظــم الهيــكل التنظيمــي لمجموعة المخاطر المســتويات اإلداريــة للمجموعة وأداءها للمهام الوظيفية المناطة بها فــي إدارة أنواع المخاطر المختلفة، 
التي تتضمن في حدود مســؤوليتها مخاطر االئتمان ومخاطر الســوق ومخاطر الســيولة والمخاطر التشــغيلية وأمن المعلومات. وقد عملت مجموعُة 

المخاطر على وضع سياســات خاصة لكل أنواع المخاطر المشــار إليها في إطار شــامل على مســتوى البنك.

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر المالية الناتجة عن تعثر المقتــرض أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته الماليــة المتعاقد عليها. وتمثل مخاطر 

االئتمان أغلب وأعلى نســبة من إجمالي المخاطر التي يتعرض لها البنك، وهي ناتجة عن العمليات االئتمانية في التمويل والســلف واالســتثمارات. ونتيجة 
لذلــك، فقــد وضــع البنــك سياســات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان لتغطية كافــة برامجه التمويلية بما يضمن محافظة البنــك على جودة محافظه االئتمانية 

وكذلك محافظ عمليات االســتثمار، باإلضافة إلى تقليص الخســائر الناجمة عن أنشــطة التمويل.

تقييم مخاطر االئتمان
حتــى تتمكــن مجموعــة المخاطــر من قياس وإدارة مخاطر االئتمان لمختلف َمحافظ البنك، فقد وضعت أدوات مناســبة لمختلف العمالء والمســتفيدين 

لتقييم جدوى كل عالقة. وتهدف عمليات تقييم مخاطر االئتمان إلى قياس مخاطر الخســارة التي قد تنشــأ نتيجة عدم ســداد االلتزامات القائمة. وعليه، 
فإنــه يتــم تحليــل عمــالء قطاع الشــركات من خالل نمــاذج تقييم التحليل االئتماني وتصنيف المخاطر المطورة داخليًا باإلضافة إلى أداة قياس ومؤشــر جودة 

أصول المحفظة في حين تســتخدم نماذج الســمات الشــخصية والســلوك االئتماني للعمالء األفراد. تقوم مخاطر االئتمان أيضًا بإجراء تقييم مســتمر لمدى 
كفايــة المخصص / تغطية الخســائر االئتمانيــة المتوقعة لمحفظة المخاطر. 
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أما بالنســبة لمحفظة اســتثمارات البنك، فإن البنك يعتمد على التقييم المتوفر من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية الرئيســية، باإلضافة إلى 
تقييماتهــا الخاصــة عــن المخاطــر المرتبطة. وعلى مســتوى المحفظة االئتمانية فإنه يتم عمل تقييم شــامل للعمليات من الناحية االئتمانية واالســتثمارية 

ومقارنتها بالمســتوى المستهدف لجودة المحافظ. 

ضوابــط مخاطر االئتمــان والحدود االئتمانية والضمانات
تعمــل مجموعــة مخاطــر االئتمــان علــى متابعة المخاطر االئتمانية وتحديدها بحســب تقييم الجدارة االئتمانية لكل عالقة ينتــج عنها تقديم حد ائتماني ألي 
عميــل. ولذلــك فقــد تــم تصميم سياســات إدارة مخاطر االئتمان لوضع حدود ائتمانية مالئمة لمســتوى المخاطر، ولمراقبــة المخاطر وتحديد كيفية االلتزام 

بالحــدود. ولذلــك فإنــه يتــم مراقبة الحدود االئتمانية الفعلية وما يقابلها من مخاطر على أســاس يومي.

كمــا تلــزم سياســات المخاطــر االئتمانيــة ضمان تنويع أنشــطة التمويل لتالفي أي تركيز للمخاطر مع أفراد أو مجموعــات من العمالء في مواقع جغرافية 
أو نوعيــة محــددة مــن األنشــطة التجاريــة. باإلضافة إلى ذلــك، وللتخفيف من المخاطر فإن البنك عادة ما يقوم بالحصول على ضمانات مقابل التســهيالت 
االئتمانيــة. وتشــمل الضمانــات المحتفــظ بها أنواعــًا متعددة مثل األوراق المالية والودائع النقدية والضمانــات المالية المقدمة من بنوك ومصارف أخرى 

باإلضافة إلى األســهم والعقارات وغيرها من األصول الثابتة.

مخاطر السوق
مخاطر الســوق هي مخاطر الخســائر الناتجة عن التغيرات والتقلبات في أســعار الســوق، مثل أســعار العموالت الخاصة، ومســتويات الجدارة االئتمانية - على 

مســتوى الســوق - وأســعار األســهم وأســعار صرف العمالت األجنبية، وأي تغييرات في القيمة العادلة لألدوات واألوراق المالية التي يحتفظ بها البنك.

هــذا وتــوزع مجموعــة المخاطــر مــا تتعرض له من مخاطر الســوق - ألغراض إدارة المخاطر - إلى محافظ متاجرة ومحافظ غيــر متاجرة. حيث تتم إدارة محفظة 
المتاجــرة مــن قبــل إدارة الخزينة وتتضمن المراكز الناشــئة عن صناعة الســوق وتحتوي كذلك على مراكــز المتاجرة باإلضافة إلى إدارة األصول والخصوم 

المثبتة بالقيمة العادلة. وتســتخدم إدارة مخاطر الســوق أداة “قياس القيمة المعرضة للخســائر” لكافة التعامالت في محافظ المتاجرة. وتقدر القيمة 
المعرضة للخســارة خالل فترة محددة من الزمن بســبب تحركات الســوق غير المواتية. ولحســاب القيمة المعرضة للخســارة، فإن األداة تعتمد على معطيات 

حســاب التقلب في أســعار الســوق واالرتباط بين مكونات المحفظة باســتخدام بيانات الســوق التاريخية ذات الصلة.

ُتلزم سياســة حوكمة المخاطر لجنة إدارة األصول والخصوم بمســؤولية إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلب في أســعار العموالت الخاصة، التي تنشــأ عن تأثير 
التغيــر فــي األســعار علــى التدفقات النقدية المســتقبلية والقيمــة العادلة. وتعمل لجنة إدارة األصول والخصوم علــى موازنة األصول والخصوم وفجوة 

أســعار العموالت الخاصة والتعامل مع إســتراتيجيات التحوط للحفاظ على مخاطرها ضمن الحدود المناســبة. إضافة إلى ذلك، فإن سياســة إدارة األصول 
والخصــوم تســتهدف تحســين هيــكل المركــز المالي لضمان إجــراء العمليات المصرفية ضمن نطاق قابلية البنك الشــاملة لتحمل المخاطر. وتجدر اإلشــارة 

إلى أن مجموعة المخاطر وضعت سياســة اســتثمارية لضبط عمليات إدارة الخزينة في أســواق المال والصرف األجنبي وأســعار الفائدة، ومنتجات الســلع. 
تهــدف سياســة وإجــراءات عمليــات االســتثمار ضمان أن تكون جميع األنشــطة التي تزاولهــا إدارة الخزينة لدى البنك مرتبطة بضوابــط تنظيمية ورقابية 

مخاطرها. لضبط 

مخاطر السيولة
مخاطر الســيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم القدرة على تلبية جميع التزامات الدفع عند اســتحقاقها أو التي تجعل تكاليف تلبية هذه االلتزامات باهظة.

وعليه، فإن الدور الرئيســي لعمليات إدارة مخاطر الســيولة في البنك هو العمل على تحقيق التوازن بين الســيولة والربحية لجميع العمليات، مع الحفاظ 
على موقف قوي للســيولة لزيادة ثقة المتعاملين وتحســين تكلفة التمويل. ولتعزيز مســتويات الســيولة، فإن إدارة البنك األهلي الســعودي أوكلت 

لمجموعــة المخاطــر مهمــة مراقبة كافة االســتحقاقات وااللتزامــات إلى جانب مصادر التمويل مع معدالت تكلفتها على مختلف المســتويات الزمنية 
المســتهدفة. والجدير بالذكر أن البنك يخضع لبرامج قياس قابلية تحمل المخاطر بحيث تضمن قدرته على تلبية جميع التزاماته في أســوأ ظروف الســوق، 

بمــا فيهــا فترات طويلة من تصفية األصول بأســعار غير مرغوب فيها.

التشغيلية المخاطر 
ف البنــك المخاطــَر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســائر الناتجة عن عدم مالءمة أو إخفاق اإلجراءات الداخلية، أو األفــراد، أو األنظمة، أو األحداث الخارجية.  ُيعــرِّ

وتعتبــر المخاطــر التشــغيلية مخاطــر كامنــة لكافة العمليــات التجارية أو غير التجارية للبنك، وهي مالزمة لجميع أنشــطة المؤسســات المصرفية والمالية. 
ولكون المخاطر التشــغيلية من مســؤوليات وحدات األعمال في المرتبة األولى، فإن المهمة الرئيســية إلدارة المخاطر التشــغيلية بمجموعة المخاطر 

تكمــن فــي وضــع إطــار عمل شــامل ومتكامل لتقليل هذه المخاطر والخســائر الناتجة عنهــا ومتابعة تطبيقه وااللتزام به، وذلــك لكافة مجموعات أعمال 
المختلفة. البنك 

وتتضمن إســتراتيجية إدارة مخاطر التشــغيل الشاملة ما يلي:
اتبــاع نهــج اســتباقي للحد من المخاطر التشــغيلية من خالل عملية التقييــم الذاتي للمخاطر وضوابطها؛	 
تجميع وتحليل أحداث المخاطر التشــغيلية والخســائر الناتجة عنها؛	 
تفعيل برامج لرفع مســتوى الوعي بالمخاطر التشــغيلية ونشــر ثقافة الحد منها؛	 
إعداد تقارير دورية شــاملة لمراقبة المخاطر التشــغيلية وفاعلية ضوابطها؛	 
ال في تحقيق األهداف اإلســتراتيجية للبنك.	  تطوير ممارســات إدارة المخاطر التشــغيلية للمحافظة على بيئة عمل مســتقرة تســاهم بشــكل فعَّ

إدارة أمن المعلومات
توفــر إدارة أمــن المعلومــات إطــارًا عمليًا شــاماًل يتم من خالله تنظيم اإلجــراءات العملية وتطبيق المتطلبات التنظيميــة والضوابط األمنية الالزمة بما يضمن 

ســخ غير الُمرخص، المنع من االســتخدام، التعديل، التحويل، الفقدان،  ح به، إفشــاء المعلومات، النَّ حماية أصول البنك المعلوماتية من الدخول غير الُمصرَّ
الســرقة أو إســاءة االســتخدام، ســواٌء كان ذلك بصورة متعمدة تخريبية أم عرضية غیر مقصودة.

يندرج تحت مســؤولية إدارة أمن المعلومات قســم حوكمة مخاطر والتزام أمن المعلومات المعني بالمتابعة المباشــرة لتطبيق التشــريعات المتعلقة بأمن 
المعلومات الصادرة من الجهات ذات العالقة، إضافة إلى التقييم المســتمر لألنظمة بهدف تحديد المخاطر الســيبرانية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من 

تلك المخاطر بشــكل فوري. كما ُتعنى اإلدارة بمتابعة ومراقبة صالحيات الدخول إلى األنظمة المختلفة إضافة إلى التقييم المســتمر لألصول المعلوماتية 
المختلفة وتطبيق الضوابط األمنية المالئمة لدرجة أهمية تلك األصول. تتضمن مهام اإلدارة أيضًا المراقبة المباشــرة والكاملة على جميع األنشــطة 

اإللكترونية ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لالســتجابة الفورية والفعالة للحوادث والمخاطر الســيبرانية. إضافة إلى ذلك، يتم تطبيق المعايير وتقييم 
الضوابط الالزمة برفع مســتويات الحماية للمعلومات الحساســة والســرية من خالل مكتب حماية المعلومات التابع إلدارة أمن المعلومات. 

كما تم إنشــاء قســم متخصص في االحتيال الســيبراني يتم من خالله تحليل األنماط المختلفة لالحتيال اإللكتروني وتصميم الضوابط المالئمة للحد من 
إمكانيــة حدوثــه وذلــك مــن خالل تطبيق معاييــر وتقنيات عالمية يتم من خاللها دعم التحول التقنــي للخدمات البنكية اإللكترونية. 

إيضاحــات تحت إطار بازل 3
تتطلب الركيزة الثالثة من إطار بازل 3 نشــر عدٍد من اإلفصاحات الكمية والنوعية. ســيتم نشــر هذه اإليضاحات على موقع البنك اإللكتروني: 

www.alahli.com تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي السعودي)ســاما(.

)أ ( إطار عمل بازل 3:
عــززت لجنــة بــازل معاييــر قيــاس رأس المال والمعايير الرأســمالية عن طريق إصدار إطار عمل بازل 3، وذلك في ضوء األزمــة المالية العالمية في عام 

2007م. ويركــز إطــار عمــل بــازل 3 علــى تعزيز نوعيــة رأس المال المطلوب مع رفع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال، وتعزيــز تغطية المخاطر والحد من 
تأثير التقلبات الدورية االقتصادية على متطلبات رأس المال. كما يفرض اإلطار متطلبات جديدة لنســبة الرافعة المالية ونســبة الســيولة ونســبة رأس المال 

بهــدف تعزيز بناء رأس المال.

يتطلب إطار عمل بازل 3 من البنوك الســعودية أن تدعم تســهيالتها بقاعدة رأســمالية عالية الجودة. ويجب أن تتشــكل الشــريحة األولى من رأس المال 
إجمــااًل مــن حقــوق المســاهمين، التي تعد األعلى قدرة على “تحمل الخســارة”. ولتحقيق هذه الغاية، يتطلب اإلطــار االلتزام بالمعايير التالية:

تحســين نوعية رأس المال الشــريحة األولى وزيادة الحد األدنى لمتطلبات هذه الشــريحة؛	 
تحميل أي اســتقطاعات نظامية على حقوق المســاهمين؛	 
إلغاء إدراج أدوات رأس المال المختلطة محدودة القدرة على تحمل الخســارة من مســتوى الشــريحة الثانية لرأس المال بشــكل تدريجي؛	 
زيادة مســتوى الشــفافية عن مكونات رأس المال التنظيمي من خالل إفصاحات تفصيلية مع مقارنتها بحقوق المســاهمين.	 

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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)ب( دوريــة إفصاحــات الركيزة الثالثة المنصوص عليها من قبل البنك المركزي الســعودي:
هيكل رأس المال – ربع ســنوي	 
الرافعة المالية – ربع ســنوي	 
الســيولة المالية – ربع سنوي	 
إفصاحات كمية – ربع ســنوية ونصف ســنوية	 
إفصاحات نوعية – ســنوية	 

20. تأكيــدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس إدارة البنك للمســاهمين واألطراف األخرى ذوي العالقة وحســب معرفته التامة من كافة النواحي المادية ما يلي:

ت بالشكل الصحيح؛	  أن ســجالت الحسابات ُأعدَّ
ذ بفعالية؛	  أن نظام الرقابة الداخلية ُأعدَّ على أســس ســليمة وُنفِّ
أنه ال يوجد أي شــك في قدرة البنك على مواصلة نشــاطه؛	 
أنــه ال يوجــد أي عقــد كان البنــك طرفــًا فيــه وتوجــد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء مجلــس إدارة البنك أو للرئيس التنفيذي أو 	 

رئيس المجموعة المالية للبنك أو ألي شــخص ذي عالقة مباشــرة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره في بيان المعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

 21.  اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات المســاهمين 
وملحوظاتهم حيال الشــركة وأدائها

يقــوم البنــك بإثبــات مــا يرد من مقترحات المســاهمين خالل الجمعيــة العامة ويتم تدوينها في محضر اجتماع الجمعيــة العامة، كما يقوم البنك بإحاطة 
رئيــس المجلــس فــي حــال ورود أيــة مقترحات أخــرى تخص البنك وذلك ليتم عرضها على أقرب اجتماع لمجلــس اإلدارة، إضافًة إلى وجود البريد اإللكتروني: 

ShareholdersAffairs@alahli.com والهاتــف: 0112999666 والعنــوان البريــدي ويتم من خاللها تلقي مالحظات واقتراحات المســاهمين – إن وجدت- 
وهي مرتبطة مباشــرة بأمين ســر المجلس حتى يتمكن المجلس من االطالع على اقتراحات ومالحظات المســاهمين.

22. تحفظات مراجعي الحســابات على القوائم المالية
لــم يتضمــن تقرير المراجعة تحفظات على القوائم المالية الســنوية.

23. توصيات مجلس اإلدارة بتغيير مراجعي الحســابات
لــم يــوص مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجعي الحســابات قبل انتهاء فترة تعيينهما، ولم يحدث تعارض بيــن توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة.

24. المبادئ األخالقية واألســس المهنية لموظفي البنك
يلتزم البنك األهلي الســعودي التزامًا تامًا بإيجاد سياســات وإجراءات تضمن تطبيق كافة مبادئ الســلوك وأخالقيات العمل المهني التي يجب أن يتحلى 

بهــا جميــع الموظفيــن أثناء ممارســتهم لعملهم ســواء تجــاه عملهم، وزمالئهم الموظفين أو اتجاه مراجعين وعمالء البنــك ككل. ويجب على كافة موظفي 
البنك التقيد وااللتزام بتطبيق مبادئ الســلوك وأخالقيات العمل في المؤسســات المالية والمعتمدة من قبل البنك المركزي الســعودي.

ُيعد االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات والسياســات أحد أهم أســس وعوامل نجاح البنك والمحافظة على ســمعته ومصداقيته، وعلى أن يحرص 
منســوبيه علــى االطــالع والتقيــد واإللمام باألنظمة واللوائح والتعليمات والسياســات النافذة ذات العالقة بالعمل والمهــام المنوطة به وتطبيقها دون أي 

تجــاوز أو مخالفــة أو إهمــال، وعــدم إجراء أي تعامل باســم البنك يمكن أن يخالف األنظمة واللوائح والتعليمات أو السياســات المتعلقة بالبنك.

25. المعايير المحاســبية الدولية المعتمدة
ت القوائم المالية الموحدة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية  ُأعدَّ

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين، ووفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشــركات في 
المملكة العربية الســعودية والنظام األساســي للبنك. 

الشركات التابعة 

التابعة الشركة 
 رأس المال 

بالريال سعودي
 عدد األسهم 

المصدرة
نسبة 

النشاط الرئيسيالملكية
الدولة محل 

التأسيس
 الدولة 

محل النشاط

شركة األهلي 
المالية 

 SNB( السعودية
كابيتال(

شركة مســاهمة سعودية إلدارة الخدمات االستثمارية 1,000,000,000100,000,000%100
وإدارة أنشــطة األصول للبنك

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية

شركة األهلي 
المالية - دبي

شــركة ذات مسؤولية محدودة معفاة بهدف 9,375,0002,500,000%100
اســتقطاب وهيكلة االســتثمار في المحافظ الخاصة 

وفرص التطوير العقاري في األســواق الناشئة

األسواق الناشئة جزر كايمان
مع التركيز بشكل 

خاص على منطقة 
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

شركة األهلي 
المالية لالستثمار 

العقاري

شــركة ذات غرض خاص مســجلة في المملكة العربية 10,0001000%100
الســعودية. ويتمثل الغرض الرئيســي لشركة األهلي 

المالية لالســتثمار العقاري في تملك وتســجيل 
موجودات األصــول العقارية نيابة عن الصناديق 

العقارية التي تدار بواســطة شــركة األهلي المالية.

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية

بنك تركيا 
فاينانس كاتيليم 

بنكاسي

بنك مشــارك عن طريق اســتقطاب حسابات جارية، 1,310,920,0002,600,000,000%67.03
واســتقطاب حسابات استثمار مشاركة في األرباح 

والخســائر، وإقراض هذه األموال لعمالء أفراد 
وشــركات، عن طريق عقود إيجار تمويلية واســتثمارات 

بالمشاركة 
ووفــق البيانات المالية لنهايــة العام، يمتلك بنك تركيا 

فاينانس كاتيليم بنكاســي كامل األســهم المصدرة 
لشــركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشــركة تركيا 

فاينانس كاتيليم بنكاســي فارلك كيراالما وهي 
شــركتان ذات غرض خاص تم تأسيسهما إلصدار 

الصكوك للبنك التركي.

تركياتركيا

الشركة العقارية 
المطورة 

للتمليك واإلدارة 
المحدودة

شــركة ذات مسؤولية محدودة بهدف مسك وإدارة 500,000500%100
الصكوك واألصول على ســبيل الضمان، نيابة عن البنك.

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية

شركة األهلي 
لتسويق خدمات 

التأمين

شــركة ذات مســؤولية محدودة تعمل كوكيل تأمين 500,00050,000%100
لتوزيع وتســويق منتجات تأمين إســالمية في المملكة 

العربية السعودية.
قــرر مجلس اإلدارة في اجتماعــه المنعقد بتاريخ 28 

يناير 2021م تصفية شــركة األهلي لخدمات تســويق 
التأميــن. كما في تاريــخ التقرير، ال تزال الموافقات 
النظاميــة واإلجراءات القانونيــة المتعلقة بتصفية 

الشــركة قيد التنفيذ. 

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية

شركة البنك 
األهلي 

السعودي 
لألسواق 

المحدودة

شــركة ذات مسؤولية محدودة بهدف المتاجرة 187,50050,000%100
بالمشــتقات المالية وعمليات إعادة الشــراء وعمليات 

إعادة الشــراء العكسية نيابة عن البنك

جزر كايمانجزر كايمان

إيست قيت مينا 
- حقوق الملكية 

المباشرة ال بي

صندوق أســهم خاصة يقع مقره في جزر الكايمان وتتم %100-688,674,270
إدارته من قبل شــركة األهلي المالية – دبي. يســتثمر 
الصندوق في تحقيق عوائد من خالل االســتثمار في 

فرص حقوق الملكية الخاصة المباشــرة والمتوافقة مع 
أحكام الشــريعة وذلك في األعمال ذات النمو العالي 

في دول الشــرق األوسط وشمال أفريقيا

الشرق األوسط جزر كايمان
وشمال أفريقيا

شركة األهلي 
لإلسناد الخارجي

شــركة ذات مســؤولية محدودة تهتم بتقديم خدمات 50,0005%100
التوظيف في المملكة العربية الســعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية
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التابعة الشركة 
 رأس المال 

بالريال سعودي
 عدد األسهم 

المصدرة
نسبة 

النشاط الرئيسيالملكية
الدولة محل 

التأسيس
 الدولة 

محل النشاط

سامبا بنك ليميتد 
باكستان )اس 

بي ال(

شــركة تابعة تأسســت كشركة مصرفية في باكستان 211,730,1161,008,238,648%84.51
وتمارس نشــاطها في المصرفية التجارية والخدمات 
ذات العالقة وهي مدرجة في ســوق األســهم في 

باكســتان. خالل الســنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م، قــرر مجلس اإلدارة الدعوة لقبول عطاءات 

مــن األطراف المهتميــن لتنفيذ إجراءات العناية الواجبة 
مــن أجل تقييم وتنفيــذ معامالت بيع محتملة، تخضع 
للموافقات التنظيمية وموافقة المســاهمين. وكما 
فــي تاريخ التقرير، فــإن القيمة العادلة ناقص تكلفة 

البيع في ســامبا بنك ليميتد باكســتان ال تختلف بشــكل 
جوهــري عن صافي قيمة الموجودات. 

باكستانباكستان

شركة كو – 
انفست أوف 
شور كابيتال 

ليميتد ) سي او 
سي ال(

وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة مسجلة في 238,73350,000%100 
جزر الكايمان، تمارس الشــركة أعمالها في إدارة بعض 

االســتثمارات في الخارج من خالل شــركة مملوكة 
بالكامل، انفســتمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي ســي 

سي إل(.

جزر كايمانجزر كايمان

شركة سامبا 
للعقارات 

شــركة ذات مســؤولية محدودة مسجلة في المملكة 500,000500%100
العربية الســعودية، تعمل على إدارة المشــاريع العقارية 

نيابة عن البنك.

المملكة 
العربية 

السعودية

العربية  المملكة 
السعودية

شركة إس إن 
بي العالمية 

المحدودة

شــركة ذات مســؤولية محدودة مسجلة في جزر 187,0001%100
كايمــان، بغرض إدارة بعض معامالت بالخزينة.

جزر كايمانجزر كايمان

شركة إس إن 
بي للتمويل 

المحدودة

شــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب قوانين جزر 187,0001%100
كايمان تأسســت بغرض رئيســي وهو توفير السيولة 

للبنك من خالل إصدار ســندات الدين.

جزر كايمانجزر كايمان

وفيما يلي تفصيل الشــركات التابعة:

) أ( شــركة األهلي المالية السعودية )SNB كابيتال(
في 4 فبراير 2021م، قرر مجلس إدارة شــركة األهلي المالية أن تنظر الشــركة في مناقشــة ومتابعة االندماج مع شــركة ســامبا لألصول وإدارة االســتثمار 

)ســامبا كابيتــال(، وتــم االنتهــاء مــن اإلجراءات القانونيــة والتنظيمية الالزمة في هذا الصدد. وفي هذا التاريخ، أعلن البنك أن اندماج ســامبا كابيتال في 
األهلي المالية ســاري المفعول اعتبارًا من 9 يوليو 2021م؛ إذ لم تعد ســامبا كابيتال قائمة وتم تحويل جميع موجودات ومطلوبات ســامبا كابيتال إلى 

األهلي المالية، وبالتالي إتمام االندماج. وبعد االندماج تم تغيير اســم شــركة األهلي المالية إلى شــركة األهلي المالية الســعودية. بموجب ما ســبق، 
اســتحوذت شــركة األهلي المالية الســعودية أيضًا على منشــأتين ذات غرض خاص وهما صندوق ســامبا يو اس لوجيســتيكس ال بي، شــركة تضامن محدودة 

معفاة، مســجلة بتاريخ 9 ســبتمبر 2020م، وصندوق ســامبا يو اس لوجيســتيكس جي بي، شــركة تضامن محدودة معفاة، تأسســت في 7 يوليو 2020م. 
تخضع كلتا المنشــأتين لقوانين جزر الكايمان وتم تأسيســهما لغرض امتالك وإدارة االســتثمارات الرئيســية.

شــركة األهلي المالية الســعودية هي أكبر شــركة اســتثمارات وإدارة أصول في المملكة العربية الســعودية؛ إذ تقدم خدمات إدارة الثروات، إدارة األصول، 
المصرفية االســتثمارية، وخدمات الوســاطة لألفراد وعمالء الثروات الخاصة والمؤسســات في المملكة.

تعد شــركة األهلي المالية الســعودية أكبر مدير لألصول في المملكة وأحد أكبر مقدمي برامج ادخار الموظفين في المنطقة؛ إذ تدير الشــركة 248 مليار 
ريال ســعودي من األصول المدارة لصالح عمالء الشــركة بجميع فئاتها المحلية والدولية كما في ديســمبر 2021م. كما حافظت شــركة األهلي المالية 

الســعودية على تقييم MQ1، والذي يعد أعلى تصنيف في مقياس مؤسســة موديز )Moody’s( لتقييم جودة مدراء االســتثمار.

خــالل العــام، أطلقــت إدارتــا الثروات واألصول في الشــركة صندوق األهلي كابيتال 2 للطيران، صندوق األهلــي كابيتال 3 للصكوك ذات الفئة )1(، صندوق 
األهلي كابيتال االئتماني 1 إل بي، وزيادة رأس مال صندوق األهلي ريت )1(؛ إذ أضافت 6.8 مليار ريال ســعودي إلى أصول الشــركة تحت اإلدارة، 

باإلضافة إلى زيادة عدد عمالء برامج االدخار للموظفين بنســبة %4.45.

 Middle East Finance( وتقديرًا لهذه اإلنجازات، تم اختيار شــركة األهلي المالية الســعودية “كأفضل بنك اســتثماري في المملكة العربية الســعودية” من
Awards( و”أفضل شــركة إلدارة األصول” و”أفضل شــركة إلدارة الثروات” في المملكة العربية الســعودية من )International Finance Awards(. كما 

حاز كٌل من صندوق األهلي متعدد األصول للنمو وصندوق األهلي ألســهم آســيا والباســيفيك وصندوق األهلي المرن لألســهم الســعودية على ثالث جوائز 
مــن )Lipper Fund Awards( لتقديمهــم أداًء قويًا بعد المخاطر مقارنًة بالصناديق المشــابهة.

) ب( بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي
يمتلك البنك األهلي الســعودي نســبة 67.03% )2020: 67.03%( في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي. ويعمل بنك تركيا فاينانس كبنك مشــارك 

عن طريق اســتقطاب حســابات جارية وحســابات اســتثمار مشــاركة في األرباح والخسائر وتمويل عمالء األفراد والشــركات، وعن طريق عقود إيجار تمويلية 
واســتثمارات بالمشــاركة وفق معايير الشــريعة اإلســالمية، ووضع هيكل تمويل أكثر تنوعًا وقلل من تكلفة التمويل.

وقــد زادت أصــول بنــك تركيــا فاينانس بنســبة 39% خالل عام 2021م مقارنة بالعام الماضي، ونمت محفظة التمويل بنســبة 29%، وزادت ودائع العمالء 
بنســبة 50%، وانخفضــت نســبة القــروض للودائــع مــن 75% إلى 65%، وبلغ صافي الدخل 923 مليون ليرة تركية فــي نهاية عام 2021م، مقارنًة بمبلغ 

676 مليــون ليرة تركية خالل عام 2020م.

وزاد حجــم تمويــل عمليــات المصرفيــة التجاريــة الشــاملة من 14.8 مليار ليرة تركية خالل عام 2020م ليصــل إلى 15.2مليار ليرة تركية خالل عام 2021م. 
وقد أســهم في نمو األصول زيادة حجم الودائع وأرصدة لدى البنوك، وتتضمن االقتراض من المؤسســات المالية وإصدار الصكوك في ســوق المال 

المحلــي. وقــد نمــت الودائــع بنســبة 50% لترتفــع من 59.1 مليار ليرة تركية إلى 88.4 مليار ليرة تركية، منها ودائع حالية زادت بنســبة %37.

وحقق التمويل التأجيري لألفراد نســبة نمو بنســبة 6% بقيمة اســمية بلغت 1.2 مليار ليرة تركية، وكذلك بطاقات االئتمان حققت نموًا بنســبة %66، 
واندفــع نمــو التمويل للغرض العام لألفراد بنســبة 40% نتيجة إطــالق منتجات وخدمات مبتكرة جديدة. 

ث قنواته البديلة بما في ذلك أجهــزة الصراف اآللي ونقاط البيع والهاتف  وصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك إلــى 316 فرعًا في نهاية عام 2021م، وحدًّ
المصرفــي وخدمــات اإلنترنت، وأطلق عدة مبادرات جديدة شــملت خدمــات التواصل والخدمات اإللكترونية.

) ج( الشــركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة
يمتلك البنك ملكية مباشــرة بنســبة 100% من رأس مال الشــركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة تم 

تســجيلها في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 4030146558 بتاريخ 21 ذو القعدة 1424هـ )الموافق 13 يناير 2004م( وبرأس 
مال قدره 500 ألف ريال ســعودي، وتتمثل أغراض الشــركة في: 

مســك وإدارة األصول والعقارات المفرغة للبنك األهلي وباســم الغير على ســبيل الضمان وتســجيل هذه العقارات باســمها لألغراض التمويلية التي ( 1)
أنشــئت من أجلها الشركة؛ 

شــراء وقبول وإفراغ العقارات، ودفع الثمن وبيع وإفراغ الشــقق، والفلل، والوحدات الســكنية، واألراضي، والعقارات، بكافة أنواعها ومســمياتها، ( 2)
وقبض الثمن باســم الشركة؛

إدارة العقــارات، واألصــول العقاريــة، المفرغــة للبنــك األهلــي وللغير على ســبيل الضمان وتســجيلها باســمها لألغراض التمويلية التي أنشــئت من ( 3)
الشركة؛ أجلها 

شــراء األراضي والعقارات وتملك األراضي إلقامة مباني عليها واســتثماراتها وتطويرها بالبيع واإليجار نقدًا وبالتقســيط لصالح الشــركة.( 4)
إدارة وتطوير العقارات؛( 5)
قبــول الرهونــات العقاريــة لصالح الشــركة وفكها وإجراء وتنفيذ الرهونات العقارية على أمالك الشــركة لصالح صنــدوق التنمية العقاري وطلب فك ( 6)

الرهن وقبوله؛
بيع وشــراء الوحدات الســكنية على الخرائط والتعامل بالتمويل العقاري.( 7)

) د( شــركة األهلي لتسويق خدمات التأمين
يمتلك البنك ملكية فعلية بنســبة 100% من رأس مال شــركة األهلي لتســويق خدمات التأمين وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة تم تســجيلها في 

المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 4030195150 بتاريخ 21 ذو الحجة 1430هـ )الموافق 8 ديســمبر 2009م( برأس مال قدره 
500 ألف ريال ســعودي. وتتمثل أغراض الشــركة في مزاولة أعمال الوكالة في التأمين وذلك لتســويق منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع الشــريعة 
اإلســالمية في المملكة العربية الســعودية، وتســويق جميع منتجات التأمين لشــركة األهلي للتكافل. قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 
ينايــر 2021م تصفيــة شــركة األهلــي لخدمات تســويق التأمين. كما فــي تاريخ التقرير، ال تزال الموافقات النظامية واإلجراءات القانونيــة المتعلقة بتصفية 

الشركة قيد التنفيذ.

) هـ( شــركة البنك األهلي السعودي لألسواق المحدودة
يمتلك البنك ملكية مباشــرة بنســبة 100% من رأس مال شــركة البنك األهلي الســعودي لألســواق المحدودة حيث تأسســت خالل العام 2016م كشركة 
ذات مســؤولية محدودة، وتم تســجيلها في جزر كايمان )مرخصة( برأس مال 50 ألف دوالٍر أمريكي بما يعادل 187.5 ألف ريال ســعودي، وتمويل ذاتي، 

وتختص بالقيام بـــعمليات المضاربة في المشــتقات المالية باإلضافة إلى عمليات الشــراء وإعادة الشــراء.

) و( شركة األهلي إسناد
يمتلك البنك ملكية مباشــرة بنســبة 100% من رأس مال شــركة األهلي إســناد بموجب الســجل التجاري رقم 4030292599، وهي شــركة ذات مسؤولية 

محدودة تم تســجيلها في المملكة العربية الســعودية، وتعمل الشــركة في مجال تقديم خدمات التوظيف في المملكة العربية الســعودية.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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المصرفية اإلسالمية
)أ( اللجنة الشــرعية بالبنك األهلي السعودي

تضطلــــع اللجنة الشرعية بالبنك األهلي السعودي - وهــــي جهــــة مســــتقلة - بمســــؤولية اعتمــــاد المنتجــات والخدمــــات المقدمــة فــي البنــك 
والمتوافقــــة مــــع أحــــكام ومبــــادئ الشــــريعة اإلسالمية، والتأكــد مــــن ســالمة التطبيــق الشــرعي لهــا، وذلــــك مــن خــالل إدارة االلتزام والحوكمة 

الشرعية وإدارة المراجعة الشــــرعية. 

تتكــــون اللجنة الشــــرعية بالبنــــك األهلي مــــن ستة علمــــاء بارزيــن فــي مجــال الشــــريعة اإلسالمية واالقتصــاد اإلسالمي هــم: 
معالــــي الشــــيخ عبــــداهلل بــن ســــليمان المنيــع المستشــار بالديــــوان الملكــي وعضــو هيئــة كبــــار العلمــاء رئيســًا للجنة، 	 

وعضويــة كٍل مــن:
معالــــي الشــــيخ الدكتــــور عبــــد اهلل بــن محمــد المطلــــق المستشــار بالديــوان الملكــي وعضــــو هيئــة كبــار العلمــاء، 	 
معالــــي الشــــيخ الدكتــــور سعد بن ناصر الشثري المستشــــار بالديــوان الملكــي وعضــــو هيئــة كبــار العلمــاء، 	 
فضيلــــة الشــــيخ الدكتــــور عبــــداهلل بــن عبدالعزيــــز المصلــح رئيــس هيئــة اإلعجــــاز العلمــي فــي القــرآن سابقًا، 	 
فضيلــــة الشــــيخ الدكتــــور محمــد بــن علــي القــري، رئيــــس معهــد االقتصــاد اإلسالمي سابقًا،	 
فضيلة الشــيخ الدكتور خالد بن محمد عبداهلل الســياري عضو هيئة التدريس بالجامعة الســعودية اإللكترونية، وعضو لجنة المعايير الشــرعية لهيئة 	 

المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية )ايوفي( بالرياض، وعضو الجمعية الفقهية الســعودية.

)ب ( المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشــرعية 
لقد تركزت أنشــطة البنك في عام 2021م في إنجاح وإتمام أضخم وأســرع عملية اندماج للبنكين األهلي التجاري وســامبا، ليشــكال البنك األكبر في 

المملكة العربية الســعودي تحت مســمى البنك األهلي الســعودي. وقد أثر هذا على التقدم في زيادة أنشــطة البنك المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشــرعية. 

إن مجلــس إدارة البنــك والعضــو المنتــدب يؤكــدون الدعم واإلصــرار لتقدم البنك نحو تقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع ضوابط اللجنة الشــرعية والوصول 
بإذن اهلل إلى مصرف إســالمي رائد في المنطقة والعالم.

وقد حقق البنك مســتوًى عاٍل في االلتزام الشــرعي وتحقيق الضوابط الشــرعية الصادرة عن اللجنة الشــرعية في مختلف أعمال البنك وأقســامه 
وإداراتــه. وقــد اتخــذ البنــك إجــراءات إضافيــة لتحقيق مزيٍد من النمو في المصرفية اإلســالمية فــي البنك كإعطاء األولوية للمنتجات اإلســالمية وبناء 

ودعــم األنظمــة بالبنــك الخاصة بالمصرفية اإلســالمية ومشــاريع التطوير والتنفيذ، وكذلك رفع نســبة الوعي بالمصرفية اإلســالمية عن طريق نشــر 
الرســائل التوعوية الشــهرية لموظفيه وكذلك عقد الملتقيات والندوات وطرح اإلشــكاالت والحلول التي تعترض نمو المصرفية اإلســالمية بشــكٍل عام 

واســتحداث منتجاتها وخدماتها بشــكل خاص.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كافة فروع البنــك األهلي تعمل وفقًا للضوابط الشــرعية بصورة كاملة منذ عام 2007م. 

ويســــتمر البنــــك فــــي اتخــــاذ إجراءاتــــه لمزيد من التحــــول نحــــو العمــل المصرفــي اإلسالمي، ويشــــمل ذلــك التنســيق بيــــن قطاع الشــريعة 
ومجموعــــات األعمال المختلفــــة بالبنــــك إليجــــاد بدائــــل إسالمية لمــــا تبقــى مــــن المنتجــات التقليديــــة، ولتطويــر المنتجــــات اإلسالمية الحاليــة 

لتغطــــي شــــريحة أوســع مــــن العمــالء تلبيــة لرغباتهــــم واحتياجاتهــم.

اإلدارة الشرعية
تعتبــر اإلدارة الشــرعية أحــد أهــم محركات التطوير في البنك األهلي الســعودي من خالل وظائفهــا المناطة بها؛ إذ تؤدي اإلدارة مهامًا تدعم خطط 
وأهــداف البنــك نحــو التوســع والنمو في الخدمــات والمنتجات التي يقدمها البنك لعمالئه. كما أنيط باإلدارة مهمة اإلشــراف والرقابة على العمل 

المصرفي اإلســالمي المقدم في البنك وتمثل أحد خطوط الدفاع التي تحول دون تعرض البنك لمخاطر عدم االلتزام الشــرعي.

وعليه فقد واصلــــت اإلدارة الشــــرعية بالبنــــك األهلي السعودي خــــالل عام 2021م جهودهــــا فــــي دعــــم أهداف البنك من دعم الصناعــة المصرفيــة 
اإلسالمية وتوســــيع نطاقهــــا فــــي جميــــع أعمال البنــــك. وفــي ســبيل ذلــــك، عقــدت اللجنة الشــــرعية للبنك 11 اجتماعــًا مــع مختلــف اإلدارات 
بالبنــــك وشــــركاته التابعــــة والزميلــــة، وتضمنــت هــــذه االجتماعــات اإلجابــة عــن كافــة االستفســارات الــــواردة مــن تلــك اإلدارات إلى اللجنة 

الشرعية بشــــأن الجوانــــب الشــــرعية المتعلقــــة باألعمال المصرفيــــة. وكان مــن ثمــــار تلــك االجتماعــات تطويـر منتجــــات جديــدة لعدد 5 منتجات، ودعــم 
وتحســــين منتجــــات أخرى إلى جانــــب مراجعــــة وتحســــين واعتمــاد مجموعة من العقـود والمســــتندات التنفيذيــة لعدد 254 طلب.

أمــــا عــــن جهــــود البنــــك األهلي السعودي فــــي تأهيــــل علمــاء شــرعيين جــدد، فقــــد واصــل البنــك خــالل هــذا العــــام برنامجــه المتفــرد والخــاص 
بتأهيــــل علمــــاء شــــرعيين جــــدد للعمــــل فــــي الهيئــات الشــرعية، والــذي تخــــرج منــه حتــى اآلن 7 علماء مــن علمــــاء المصرفيــة اإلسالمية، وإلحــاق 

مرشــح جديــــد للبــدء فــي البرنامــج. 

ويقوم فريــــق المراجعة الشرعية باإلدارة الشرعية بــــدور التحقــــق مــــن تطبيــــق كافــة قــــرارات اللجنة الشــرعية ومتطلباتهــا فــــي جميــع السياســات 
واإلجراءات وبرامــــج المنتجــات والنظــم اآلليــــة والبرامــج التدريبيــة. 

) ز( ســامبا بنك ليميتد، الباكســتان )اس بي إل(
شــركة تابعة تأسســت كشــركة مصرفية في باكســتان وتمارس نشــاطها في المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة وهي مدرجة في ســوق األسهم 
في باكســتان. خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، قرر مجلس اإلدارة الدعوة لقبول عطاءات من األطراف المهتمين لتنفيذ إجراءات العناية 
الواجبــة مــن أجــل تقييــم وتنفيــذ معامالت بيع محتملة، تخضع للموافقات التنظيمية وموافقة المســاهمين. وكما في تاريــخ التقرير، فإن القيمة العادلة 

ناقص تكلفة البيع في ســامبا بنك ليميتد باكســتان ال تختلف بشــكل جوهري عن صافي قيمة الموجودات.

) ح( شــركة كو – إنفســت أوف شــور كابيتال ليميتد )سي أو سي إل(
شــركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسســت إلدارة اســتثمارات في الخارج من خالل شــركة انفســتمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي ســي إل(، شركة 

مملوكة بالكامل لشــركة ســي أو ســي إل. اســتثمرت شــركة أي ســي سي ما يقارب 41.2% في رأس مال شركة أكســس كو انفست ليمتد وهي أيضا 
شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت في جزر الكايمان، وتقوم بإدارة هذه االســتثمارات في الخارج.

) ط( شركة سامبا للعقارات
وهي شــركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسســت في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 1010234757 الصادر من الرياض 

بتاريخ 9 جمادى الثاني 1428هـ )الموافق 24 يونيو 2007م(. وقد تأسســت الشــركة كشــركة ذات مســؤولية محدودة بعد الحصول على موافقة البنك 
المركزي الســعودي للقيام بإدارة المشــاريع العقارية نيابة عن البنك.

) ي( شــركة إس إن بي العالمية المحدودة  
وهي شــركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في جزر الكايمان بتاريخ 1 فبراير 2016م بغرض إدارة بعض 

معامــالت الخزينة. بدأت الشــركة عملياتهــا التجارية في الربع الرابع لعام 2016م.

)ك( شــركة إس إن بي للتمويل المحدودة
وهي شــركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة بموجب قوانين جزر الكايمان بتاريخ 19 يونيو 2019م، 

ويتمثل الغرض الرئيســي لها في توفير الســيولة للبنك من خالل إصدار ســندات الدين. بدأت الشــركة عملياتها التجارية في الربع الثالث لعام 2019.

الشركات الزميلة

الشركة
 رأس المال 

بالريال السعودي
 عدد األسهم 

المصدرة
 نسبة 

محل النشاطمحل التأسيسالنشاط الرئيسيالملكية

 شركة األسواق 
التجارية العقارية 

 تملــك وإدارة وصيانة ونظافة 1,600,000,0001,600,000%60
مركز الجمجوم التجاري

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية
 شركة األهلي 

للتكافل
 أعمــال التأمين )تأمين الحماية 166,666,67016,666,667%29.9

واالدخار لألفراد والمجموعات(
المملكة 

العربية 
السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

) أ( شــركة األسواق العقارية التجارية
يمتلك البنك حصة مباشــرة بنســبة 60% من رأس مال شــركة األســواق العقارية التجارية وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة تم تســجيلها في المملكة 
العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 4030073863 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1411هـ )الموافق 24 أكتوبر 1990م( وبرأس مال قدره 1,600 

مليــون ريــال ســعودي، هــذا ويطبــق البنك معايير التقارير الدولية على القوائم المالية ووفقًا لتعريف الســيطرة في تلــك المعايير يحب أن تتحقق ثالثة 
شــروط )أن يكون لدي المجموعة الســيطرة عليها – تتعرض المجموعة أو لديها حقوق من العوائد على المنشــأة – لديها القدرة على التأثير على تلك 

العوائد من خالل ســيطرتها على المنشــأة(، وحيث إنَّ الشــروط الســابقة ال تنطبق كليًا على الشــركة، فإن البنك قام بإدراجها ضمن اســتثمارات البنك 
كشــركة زميلة؛ إذ ال يتم توحيد القوائم المالية للشــركة مع المجموعة، ويتم معالجتها حســابيًا بطريقة حقوق الملكية ومســتقلة اســتقاللية تامة عن البنك. 

وال يزال العمل مســتمرا في اكمال اإلجراءات المتعلقة بتصفية الشــركة. كما أن شــركة أســواق العقار التجارية غير مدرجة في أي ســوق مالية.

) ب( شركة األهلي للتكافل 
يملك البنك ملكية مباشــرة بنســبة 29.9% من رأس مال شــركة األهلي للتكافل وهي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت بموجب المرسوم الملكي رقم 
م/70 بتاريــخ 1427/11/22هـــ )الموافــق 2006/12/13م( والقرار الوزاري رقم 262 بتاريخ 1427/11/20هـ )الموافق 2006/12/10م(، وقد تأسســت 

الشــركة في مدينة جدة بموجب الســجل التجاري رقم 4030171573 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1428/7/21هـ )الموافق 2007/08/04م( وترخيص 
أعمال التأمين من البنك المركزي الســعودي رقم ) ت م ن/20079/7( بتاريخ 1428/8/29هـ )الموافق 2007/09/11م(، هذا وقد بدأت الشــركة في 

ممارســة أعمال التأمين، وفقًا لنظام مراقبة شــركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية برأس مال بلغ 100 مليون ريال ســعودي، ووافق مســاهمو 
الشــركة بتاريخ 12 ديســمبر 2011م. على زيادة رأس مالها إلى 166,666,670 ريال ســعودي ليصبح إجمالي عدد األســهم المصدرة 16,666,667 ســهم. 

الحقًا لنهاية الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، اندمجت شــركة األهلي تكافل مع شــركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ولم يعد لها وجود 
ككيان قانوني. نتيجة لالندماج ،يمتلك البنك اســتثمارًا في شــركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بنســبة 11.2% وســيتم تصنيفها كجزء من األصول المالية. 

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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برنامج اإلنتاج الحرفي
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة وتنمية مهاراتها ورفع كفاءتها واســتثمار طاقاتها تماشــيًا مع رؤية المملكة للوصول بنســبة مشــاركة المرأة في 

ســوق العمل إلى 30% من خالل تنمية المواهب والقدرات. وقد درب البرنامج 450 ســيدة من خالل 30 دورة تدريبية في 9 مدن مختلفة حول المملكة، 
شــملت هذه الدورات الحرف اليدوية والتراثية وهي )الســدو والخوص والفخار وصناعة الســبح وفن الديكوباج(، وفقًا ألفضل معايير الجودة التنافســية 

بإتباع المناهج والتقنيات التي طورت بالتعاون مع جهات استشــارية دولية متخصصة، مما أســهم في رفع كفاءة مســتوى التدريب وجودة مخرجات 
المنتجــات التراثية بتقنيات وطابع عصري.

وقد قام البنك من ضمن مســتهدفات البرنامج العمل على إيجاد قنوات جديدة ومنافذ بيع مبتكرة وفتح فرص تســويقية متنوعة مما ســاعد في خلق فرص 
اســتثمارية لهؤالء الســيدات من خالل عرض وتســويق المنتجات الوطنية ودعم المشــاريع المحلية لعدد 210 ســيدة خالل العام 2021م مثل إنتاج هدايا 

البنك لكبار الشــخصيات وإشــراكهم ضمن مطعم أهالينا بالمقر الرئيســي للبنك. 

وكان من أبرز المبادرات لهذا العام إشــراك المســتفيدات في التطبيقات والمنصات التســويقية المتخصصة في مجال التجارة اإللكترونية التي تســاعد 
المســتفيدات على إنشــاء عالمات تجارية لتأســيس متاجر إلكترونية بكافة الخدمات التســويقية واللوجســتية ابتداء من التأســيس للمتجر والتشــغيل والتحسين 

وصواًل إلى امتالك متجر إلكتروني متكامل الخدمات بمزايا برمجية متعددة معتمدة مع ربطها بأفضل بوابات الدفع وشــركات الشــحن، مما يزيد من ســرعة 
انتشــار عروض المنتجات والمشــاريع ووصولها إلى أكبر شــريحة من العمالء مما يســاعد في زيادة المبيعات للمســتفيدات.

برنامج أهالينا لالســتثمار االجتماعي
يهدف برنامج أهالينا لالســتثمار االجتماعي والذي تم إطالقه بالشــراكة اإلســتراتيجية مع مؤسســة الملك خالد الخيرية لتمكين الجمعيات والمؤسســات غير 

الربحيــة وبنــاء وتطويــر قدراتهــا لتصميم وتنفيذ وإدارة مشــاريع تنموية مســتدامة تهدف إلى دعم أفراد المجتمع وتمكينهــم اقتصاديًا، بما يتوافق مع رؤية 
المملكة 2030 لتوســيع نطاق أثر هذا القطاع الحيوي والهام بمجتمعنا من خالل تبني أفضل الممارســات اإلدارية. 

وفي هذا اإلطار تم إطالق مرحلتين لبرنامج المنح للعام 2021م شــملت المرحلة األولى )المنطقة الوســطى والمنطقة الغربية( وشــملت المرحلة الثانية 
)المنطقة الشــرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشــمالية( تخللتها إقامة ورش عمل وجلســات تطويرية وزيارات ميدانية لكل جهة غير ربحية للخروج 

بخطة عمل وموازنة مالية موضوعة على أســس إدارية علمية صحيحة تضمن نجاح مخرجات المشــاريع التي تم اعتمادها وانطبقت عليها شــروط ومعايير 
البرنامج، ما نتج عنه دعم 17 مشــروع تنموي حول المملكة يســتفيد منها 537 مســتفيد ومســتفيدة من أفراد المجتمع لبناء وتطوير قدراتهم لدخول ســوق 

العمــل مما يمكنهم اقتصاديًا ويحقق اســتقالليتهم المالية. 

وفــي مجــال برنامــج بنــاء قــدرات العاملين فــي الجهات غير الربحية، تم تطوير مهارات 117 موظف وموظفة من خالل حضور 25 ســاعة تدريبية مكثفة 
يمثلون 18 جمعية ومؤسســة غير ربحية حول المملكة. وذلك من خالل أربعة مســارات أساســية تســتهدف اإلدارات المفصلية في كل منظمة غير ربحية 

في مجال التســويق واالتصال المؤسســي، وتنمية الموارد المالية، والمتابعة والتقييم للمشــاريع، وبرنامج القيادة الموجه لمدراء الجهات غير الربحية 
والــذي يســاهم فــي تطويــر وتعزيز إمكانيات هذه الجهــات المعرفية والتطبيقية لهذه المهارات من خالل خطــة المتابعة والدعم الموجه بعد انتهاء 

الــدورات مــن خالل جلســات استشــارية وزيارات ميدانيــة للجهات ومتابعة وتقييم األداء الخاص بهم للخروج بخطــط تطويرية والبدء بتنفيذها.

وقد وصل عدد المشــاريع التنموية التي تم دعمها منذ انطالق البرنامج في عام 2020م إلى 33 مشــروع تنموي حول المملكة يســعى لتمكين 1,165 
مواطن ومواطنة.

برنامــج األهلي للعمل التطوعي
يهدف برنامج األهلي للعمل التطوعي إلى اســتثمار طاقات موظفيه من خالل إشــراكهم في عده أنشــطة ومبادرات تطوعية ُتلبي االحتياجات الفعلية 

للمجتمــع وتســهم فــي تعزيــز الحس التطوعي والعطاء المجتمعي لديهم من خالل محورين أساســيين وهمــا التطوع العام، وتطوع المحترفين. 

ففــي مجــال التطــوع العــام شــارك أكثــر من 644 موظٍف وموظفة بالبنك األهلي في 25 مدينة حول المملكــة من خالل إطالق 35 مبادرة تطوعية بما 
يعادل 2,952 ســاعة تطوعية وبقيمة اقتصادية تســاوي 62,789 ألف ريال ســعودي، من خالل إطالق حملة ســعادة أهالينا للســنة الخامســة على التوالي 

بهدف ترســيخ مفهوم العمل التطوعي؛ إذ نفذت الحملة 29 مبادرة تطوعية مختلفة على ســبيل المثال ال الحصر شــملت توزيع كســوة العيد عبر قســائم 
شــرائية، وســالل غذائية، وتوزيع ســجاد الصالة المصنوع بطريقة صديقة للبيئة وكمامات ومعقمات على عدد من المســاجد، وتوزيع 18 ألف وجبة إفطار، 

وحقائب صحية للمســتفيدين مســتهدفة دور األيتام والمســنين واألربطة وســكن عمال النظافة وتوصيلها إلى مقر منازلهم، وحملة التبرع بالدم للموظفين 
في المباني الرئيســية للبنك، باإلضافة لمبادرات متعددة شــملت مختلف فئات المجتمع تشــمل أطفال التوحد، وذوي االحتياجات الخاصة، وكبار الســن، 

والمرضى، واأليتام، وأســر الشهداء، واألسر المتعففة.

وقد أصدرت إدارة المراجعة الشــــرعية تقارير رقابة شــرعية وتم رفعها لكل من اللجنة الشــرعية ولجنة المراجعة خالل 2021م، كانت نتيجة عدد من الزيارات 
لمراجعــــة عدد من منتجات البنــــك اإلسالمية للتأكــــد مــــن توافقها مع القرارات الشرعية، وهي منتج التمويل التأجيري ومنتجات عقد التحوط القائم 

علــى صيغــة المرابحــة والوعــد، ومنتــج المرابحة لعمالء التمويل المنظم، ومنتج األعتمادات المســتندية بالمرابحة، ومنتج التحاصيل المســتندية بالمرابحة . كما 
قام فريق المراجعة الشــرعية بزيارة رقابية لشــركة األهلي للتكافل للتأكد من توافق منتجاتها التأمينية مع القرارات الشــرعية.

برامــج البنك األهلي للمســؤولية المجتمعية للعام 2021م 
يســتكمل البنك األهلي الســعودي مســيرته في مجال المســؤولية المجتمعية التي بدأها منذ أكثر من 17 عامًا حقق خاللها العديد من اإلنجازات على مر 

الســنين مــن خــالل برامجه التي ُصممت خصيصًا لتلبي احتياجــات المجتمع وتواكب متغيراته. 

إذ دأب البنك األهلي على تطوير إســتراتيجيته في مجال المســؤولية المجتمعية لتكون برامجه أكثر تأثيرًا وعمقًا فأطلق إســتراتيجية “أهالينا” التي ركزت 
على تمكين فئات المجتمع المختلفة واالســتفادة منها وتحويلها إلى طاقات إيجابية وتنموية فاعلة تســهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني، مســتعينًة 
في ذلك بالخبرات والطاقات المتخصصة التي يتمتع بها البنك في شــتى المجاالت، إضافًة إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تتماشــى مع إســتراتيجية 
البنــك التــي تهــدف لتمكيــن المجتمــع من خالل تمكين األفراد والمؤسســات وتقديم الدعم المجتمعي في مختلف مناطق المملكة بالشــراكة مع القطاع 

العــام وغيــر الربحي. وقد ُوضعت اإلســتراتيجية بعد دراســة متعمقــة تتلمس االحتياجات المجتمعية وتتواءم مع توجهــات األجندة الوطنية للمملكة.

وفيما يلي نســتعرض إنجازات البنك األهلي في المســؤولية المجتمعية خالل عام 2021م:

برنامج تمويل األســر المنتجة
هو برنامج يقدم تموياًل متناهي الصغر لســيدات األســر المنتجة من خالل قروض جماعية للمجموعات حيث تضم المجموعة الواحدة 3-5 ســيدات بدون 

كفــاالت تقليديــة فهــو يعتمــد علــى مبدأ الضمان الجماعي للســيدات فيما بينهن. ويقدم البنك هذا التمويل كقرض حســن بدون جدوى ربحية للبنك وبدون 
تحميــل المســتفيدات أيــة مصاريــف أو تكاليــف إضافية. ويبدأ التمويل من 4,800 ريال ســعودي ويصل خالل المرحلــة الرابعة إلى تمويل بقيمة 10,200 ريال 

سعودي لكل سيدة. 

ويهدف البرنامج لتمكين المرأة وتدعيم دورها داخل األســرة والمجتمع من خالل المســاهمة في تأهيل ذوات الدخل المحدود وكل ســيدة ترغب بالعمل 
واإلنتاج، وهو في نفس الوقت يرســخ ثقافة العمل ومبدأ االعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للســيدات، مما يســهم في الحد من ظاهرتي 

م التمويالت من خالل ســتة فروع مســتقلة خاصة  الفقر والبطالة في المجتمع وتمكين النســاء اجتماعيًا واقتصاديًا من خالل المشــاريع المدرة للدخل. وُتقدَّ
بالمســؤولية المجتمعية )أهالينا( في جدة والرياض واألحســاء وحائل وبريدة وأبها. وهذه الفروع في حد ذاتها أســهمت في تمكين المرأة من خالل توفير 

أكثر من 68 وظيفة تشــكل نســبة السيدات بها %82. 

كما بلغ عدد التمويالت المقدمة خالل عام 2021م للمســتفيدات 5,281 تمويل بإجمالي تمويالت 20,236,800 ريال ســعودي، وبذلك يصل إجمالي 
عــدد التمويــالت منــذ بداية البرنامج في العام 2015م إلى 22,577 تمويل بقيمة 82,738,500 ريال ســعودي.

برنامــج األهلي لرواد األعمال
ُيولي البنك األهلي فئة الشــباب والشــابات اهتمامًا كبيرًا ويســعى دائمًا إلى إعدادهم للمســتقبل وتمكينهم ليصبحوا رواد أعمال قادرين على بدء 

عات األعمال لدعم االبتكار وتســهيل بدء األعمال وتطوير القدرات  مشــاريع ناجحة. ولتحقيق أقصى درجات الدعم والتمكين، أطلق البنك عددًا من ُمســرِّ
وخلق فرص توظيف مناســبة للســعوديين والســعوديات في جميع أنحاء المملكة. 

وقد ُأطلقت النســخة الثالثة من مســرعة األعمال المتخصصة في التقنية المالية في شــهر نوفمبر 2021م لدعم الشــباب والشــابات ممن يمتلكون مشــاريعًا 
ابتكاريــة فــي مجــال التقنيــة المالية للمســاهمة في تحويــل المملكة إلى وجهة لالبتكار في هذا المجال. وفي نهاية المعســكر التدريبي تم اختيار 10 

مشــاريع انتقلت للمرحلة الثالثة من البرنامج وهي “المســرعة” لتطوير شــركاتهم الناشــئة في مجال التقنية المالية بجانب دعم مادي بمبلغ 50 ألف ريال 
ســعودي لكل شــركة لدعمها في النمو وإعدادها للمنافســة. وفي ختام المســرعة يتم إتاحة الفرصة للشــركات المشــاركة في البرنامج لعرض مشاريعهم 

أمــام المســتثمرين والمهتمين بريادة األعمــال المتخصصة في التقنية المالية.

عة ريادة األعمال االجتماعية التي ُتعنى بإيجاد حلول مبتكرة ومســتدامة لمشــاكل المجتمع وتمكنها من النمو وإحداث  كما أطلق البنك خالل العام ُمســرِّ
األثر المســتدام؛ إذ يتم اختيار أيضًا 10 مشــاريع اجتماعية ذات أثر وإمكانيات عالية للنجاح في قطاع ريادة األعمال االجتماعية لدخول المســرعة وعرض 

المشــاريع على مجموعة من الخبراء والمســتثمرين. 

وفي ســبيل نشــر وتطوير ثقافة ريادة األعمال قام البنك األهلي الســعودي بالشــراكة مع الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة بدعم “جولة نشــر 
ثقافــة ريــادة األعمــال فــي الجامعات” وذلك لرفع مســتوى الوعي الريادي لدى الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومنســوبي الجامعات لزيادة 

كفاءة األفكار المقبلة لدخول الســوق التي تســتهدف 15 جامعة حول المملكة على مدار يومين متتاليين من كل أســبوع لكل جامعة بحيث توفر الجولة 
عربــات مــزودة بــاألدوات الالزمة لتطوير األفكار وتحويلها إلى مشــاريع ناجحة. وتســتمر الجولة حتــى نهاية الربع الثاني من العام 2022م.

كما تم عقد شــراكة بين البنك األهلي الســعودي مع الهيئة العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة والمشــغلين المؤهلين لدى منشــآت في 4 مناطق 
بالمملكة لتفعيل مســاحات العمل المشــتركة ببرامج ريادية تســهم في إثراء بيئة ريادة األعمال.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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26. أعضــاء مجلس اإلدارة واللجــان التابعة له واإلدارة التنفيذية
التغييــرات التــي طرأت على مجلس اإلدارة خالل العام 2021م

فــي يــوم الثالثــاء 1439/08/29هـ الموافــق 2018/05/15م انتخبت الجمعية العامة غير العادية السادســة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك )االجتماع 
األول( أعضاء مجلس اإلدارة لفترة ثالث ســنوات بدأت اعتبارًا من 2018/05/15م حتى 2021/05/14م.

أعضاء مجلس اإلدارة
العضويةالمنصباسم العضو تصنيف 

رئيس مجلس اإلدارةســعيد بن محمد بن علي الغامدي 1
رئيــس اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي

نائــب رئيس مجلس اإلدارةراشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف 2
عضــو اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةمارشل شارلز بيلي3
رئيس لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةديفيد جيفري ميك 4
عضو لجنة المخاطر

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةانيــس بن احمد بن محمد موءمنه 5
عضو لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةســعود بن سليمان الجهني 6
عضو لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةزيــد بن عبدالرحمن القويز 7
عضو اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقل

عضو مجلس اإلدارةزياد بن محمد مكي بن صالح التونســي 8
عضــو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

مستقل

عضو مجلس اإلدارةمحمــد بن علي بن محمد الحوقل 9
رئيس لجنة المراجعة

مستقل

أعضاء لجنة المراجعة
العضويةالمنصباسم العضو تصنيف 

مستقلالرئيساألســتاذ/ محمد بن علي الحوقل1
عضو مســتقل من خارج مجلس اإلدارةعضواألســتاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي2
عضو مســتقل من خارج مجلس اإلدارةعضوالدكتــور/ خالد بن محمد الطويل3
عضو مســتقل من خارج مجلس اإلدارةعضوالدكتــور/ عبدالرحمن بن محمد البراك4
عضو مســتقل من خارج مجلس اإلدارةعضواألســتاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان5

وفي يوم الخميس 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م أعلن البنك األهلي الســعودي عن نفاذ اندماج مجموعة ســامبا المالية في البنك األهلي 
الســعودي. وتــم االتفــاق مــع مجموعة ســامبا الماليــة بموجب اتفاقية االندماج المبرمة بين البنكين على إجراء عــدد من التغييرات على مجلس إدارة 

البنــك )بصفتــه البنــك الدامــج( بعــد نفــاذ قرار االندماج بما في ذلك زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك )بصفتــه البنك الدامج( من 9 أعضاء إلى 11 عضوًا. 
وتمــت الموافقــة عليهــا بموجــب تعديالت النظام األساســي للبنك الموافق عليها من قبل الجمعية العامــة غير العادية بتاريخ 1442/7/17هـ )الموافق 

2021/3/1م( التي تســري من تاريخ نفاذ االندماج. 

وكذلك تعيين عضوين جديدين في المقعدين اإلضافيين يتم ترشــيحهما من قبل مجلس إدارة مجموعة ســامبا المالية، وبناًء على إشــعار الترشــيح الوارد 
إلــى البنــك مــن قبــل مجلس إدارة مجموعة ســامبا المالية، فقد أصــدر مجلس إدارة البنك قرارًا بالتمرير بالموافقة علــى تعيين عضوين جديدين في مجلس 

إدارة البنــك الســتكمال المــدة المتبقية للمجلس في دورتــه الحالية التي تنتهي بتاريخ 2021/5/14م.

1 األســتاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري
2 األســتاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد

وعلى الصعيد ذاته اســتكمل البرنامج مبادرته لتطوع المحترفين )Probono( لموظفي البنك للســنة السادســة على التوالي بمشــاركة 175 متطوع 
ومتطوعة من موظفي البنك في 162 مشــروعًا بإجمالي ســاعات 378 ســاعة تطوعية لصالح 920 مســتفيد من بينهم جمعيات خيرية ورواد ورائدات 

األعمال من أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوســطة بمختلف المدن حول المملكة بقيمة اقتصادية تعادل 140,238 ألف ريال ســعودي.

وتضمنت المشــروعات تقديم ورش عمل واستشــارات تخصصية حضورية وعن بعد وذلك حســب الخبرات المهنية لموظفي البنك باإلضافة إلى إشــراك 
موظفي شــركات القطاع الخاص في ورش التطوع االحترافي مثل مجموعة “صافوال” وشــركة “يوني ليفر” في عدة مجاالت مثل المحاســبة، والتســويق 

والعالقات العامة، والمالية، والقانونية، وتقنية معلومات، وإدارة العمليات، والموارد البشــرية، واإلســتراتيجية والتخطيط وإدارة المشــاريع.

كمــا تــم خــالل عــام 2021م توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشــرية والتنمية االجتماعية تهدف لدعم بناء حســاب القطاع الخاص بالمنصة 
الوطنية للعمل التطوعي التابعة للوزارة، مما يتيح لشــركات ومؤسســات القطاع الخاص تفعيل دور منســوبيها من الخبراء والمتخصصين للتطوع في 

مبــادرات التطــوع العــام والمهارى واالحترافي ومســاندة المنظمات غير الربحية، باإلضافة إلى تنظيم وتيســير إدارة األعمــال التطوعية المرتبطة بمبادرات 
المســؤولية المجتمعيــة وتوثيقهــا عبــر القنوات الرســمية المعتمدة من خــالل المنصة لتي توّفر بيئة آمنة للخدمة وتنظيــم العالقة بين مقدمي فرص التطوع 

والمتطوعيــن فــي المملكة؛ إذ إنها مربوطة بمركز المعلومات الوطني ومنصة أبشــر.

وتهــدف مبــادرة البنــك األهلــي الســعودي إلى تحفيز العمــل التطوعي في القطاع الخاص، وتمكين أدواته، وتطوير آلياته بما ينســجم مع أعلى المعايير، 
ويســهم فــي تحقيــق أهــداف رؤية المملكة في وصل عــدد المتطوعين إلى مليون متطوع في العام 2030.

مبادرة األهلي لإلســكان التنموي
تســتهدف المبادرة األســر المتعففة األكثر احتياجًا لتملك الســكن، وذلك من بين األســر المدرجة ضمن قوائم وزارة اإلســكان والطامحين المتالك مســكن 

مناســب وكريم. وقد راعى البنك منح األولوية للحصول على تلك الوحدات للفئات األســرية األكثر احتياجًا كاألرامل والمطلقات واأليتام وكبار الســن 
وذوي االحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام البنك بمســؤوليته المجتمعية، واســتجابة لرؤية المملكة الرامية لتوفير الســكن الكريم للمواطن ورفع جودة 

الحيــاة وتحقيــق الرفــاه واالزدهار للوطن والمواطن بما يعكس الشــراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق مســتهدفات الرؤية.

وبنهاية العام 2021م تم توزيع 139 وحدة ســكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للســكن الفوري لتلك األســر، كما تم توزيع قســائم شــرائية مع الوحدات تبلغ 
قيمة القســيمة الوحدة 15,000 ريال ســعودي تمكن األســر من توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يكفل تحقيق االســتقرار المعيشــي المنشــود ألفرادها 

ليصــل عــدد الوحــدات المقدمــة من البرنامج منذ انطالقه إلى 500 وحدة ســكنية تــم تقديمها في 26 مدينة حول المملكة. 

أنشطة الدعم المجتمعي
بجانــب الــدور الــذي يلعبــه البنــك في خدمة المجتمــع وتمكين فئاته المختلفة من خالل برامجه، يدعم البنك العديد من األنشــطة والمبادرات ذات األثر 

المجتمعي المباشــر انطالقًا من دوره الريادي في المجتمع. وإســهاما من البنك في دعم مســيرة التعليم، اعتمد البنك مبادرة إنشــاء معمل خاص 
بالروبوتــات فــي أكاديميــة المدينة المنورة العالمية “مداك” بمبلغ دعم إجمالي قدره 2.4 مليون ريال ســعودي. 

وتماشــيًا مع توجهات الدولة لتطوير العمل الخيري من خالل اســتخدام حلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشــراكات مع القطاعات الحكومية 
والخاصة وغير الربحية، قام البنك األهلي بالتبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري، بمبلغ 5 مليون ريال ســعودي وذلك عبر المنصة الوطنية “إحســان”. 

كمــا قــام البنــك بدعــم برنامج مبادرتــي “التهيئة األكاديمية ووحدة الدمج” وهي إحدى المبادرات التي تقدمهــا جمعية األطفال ذوي اإلعاقة لألطفال 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بمبلــغ إجمالــي مليون ريال ســعودي، وأيضا دعم البنك خالل العام الماضي مركز التميــز للتوحد بمبلغ إجمالي وقدره 10.2 

مليون ريال سعودي.

وفي ســياق متصل اســتمر البنك للســنة الرابعة على التوالي في تنفيذ مبادرة “ال لطباعة االيصال” التي يقوم بها البنك للحفاظ على البيئة من خالل 
تشــجيع وتحفيــز العمــالء والمجتمــع لتخفيض اســتهالك الورق فــي العمليات البنكية الخاصة بأجهزة الصرف اآللي والتبــرع بقيمتها إلى جمعية األطفال ذوي 

االعاقــة، وبلــغ إجمالي المبلغ المخصص للتبرع به 1.1 مليون ريال ســعودي.

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(

82  83 /



وفيما يلي أســماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم:
عمــار بن عبدالواحد بــن فالح الخضيري – رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل األســتاذ الخضيري حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الســعودي، ورئيس اللجنة التنفيذية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. كما 
اضطلع الخضيري بأدوار قيادية رئيســية في العديد من المؤسســات المالية الســعودية مثل: بنك الرياض، والبنك الســعودي المتحد، والبنك الســعودي 

الفرنســي. ومن ضمنها عضوية مجلس اإلدارة ورئيســًا للجنة المراجعة في البنك الســعودي الفرنســي من عام 2015م إلى 2018 م، كما شــغل منصب 
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي بشــكل مؤقــت في نفس البنك من أكتوبر 2017 م إلى مارس 2018م. امتــدت خبراته ألكثر من 30 عامًا في القطاع 

المالي، وتركزت في العديد من المجاالت مثل: الخدمات المصرفية للشــركات، وتمويل المشــاريع، وتمويل الشــركات، وعمليات االندماج واالســتحواذ، 
وإدارة األصول. ويشــغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة ســبيماكو وعضوية مجلس إدارة المراعي، كما تقلد في الســابق عضوية العديد من 

مجالس اإلدارة في مؤسســات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رئاســة مجلس إدارة كل من جولدمان ســاكس الســعودية، وشــركة مورغان ســتانلي 
الســعودية، وشــركة اليانز للتأمين التعاوني، وشــركة هرفي، وعضوية مجلس اإلدارة في كل من صافوال، والمملكة القابضة، ومجموعة ســييرا القابضة 

)مجموعة الطيار ســابقا(، وشــركة االتصاالت المتنقلة الســعودية ) زين (، وشــركة الدرع العربي للتأمين، وشــركة فواز الحكير. كما قام بتأســيس ورئاســة 
“أمــوال الخليــج” فــي الريــاض و”أموال كابيتــال بارتنرز” في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمركز دبي المالي العالمي وهي شــركة متخصصة بإدارة 

األصــول. كمــا يشــغل حاليًا عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، واضطلع في الســابق فــي عضوية هيئة المدن االقتصادية. 

وفيمــا يلــي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرات المهنية لألســتاذ الخضيري:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة جورج واشــنطن - أمريكااإلدارة الهندسيةماجستير1984م
المدنيةبكالوريوس1983م جامعة جورج واشــنطن - أمريكاالهندسة 

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الماليشركة مساهمةشركة األهلي الماليةرئيس مجلس إدارة
الشــركة السعودية للصناعات الدوائية نائــب رئيس مجلس اإلدارة 

الطبية والمستلزمات 
الصناعات الدوائيةشركة مساهمة مدرجة

السلع االستهالكية شركة مساهمة مدرجةشركة المراعيعضو مجلس إدارة
األساسية

الحكومي-صندوق التنمية العقاريةعضو مجلس إدارة
الماليشــركة ذات مسئولية محدودة شركة األموال الخليجيةالمدير العام

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الماليشركة مساهمة مدرجةالبنك األهلي السعوديرئيس مجلس اإلدارة
الماليشركة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا الماليةرئيس مجلس اإلدارة
الماليشــركة ذات مسئولية محدودةشــركة جولدمان ساكس العربية السعوديةرئيس مجلس اإلدارة
المالي شركة مساهمة مغلقة شــركة مورجان ستانلي السعوديةرئيس مجلس اإلدارة
شــركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين رئيس مجلس اإلدارة

التعاوني
التأمين شركة مساهمة مدرجة

الخدمات االستهالكية شركة مساهمة مدرجةشــركة هرفي للخدمات الغذائيةرئيس مجلس اإلدارة
تجزئة السلع الكمالية شركة مساهمة مدرجةشــركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاهنائــب رئيس مجلس اإلدارة

الماليشركة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الفرنسيعضو مجلس اإلدارة 
السلع االستهالكية شركة مساهمة مدرجةمجموعة صافوالعضو مجلس اإلدارة

األساسية
االستثمار والتمويل شركة مساهمة مدرجةشركة المملكة القابضةعضو مجلس اإلدارة
االتصاالت شركة مساهمة مدرجةشــركة االتصاالت المتنقلة السعودية – زين عضو مجلس اإلدارة
التأمين شركة مساهمة مدرجةشركة الدرع العربي للتأمين التعاونيعضو مجلس اإلدارة
مجموعة ســييرا القابضة – )مجموعة الطيار عضو مجلس اإلدارة

سابقا( 
الخدمات االستهالكيةشركة مساهمة مدرجة

الحكومي-هيئة المدن االقتصاديةعضو مجلس اإلدارة

وســيكمل العضــوان الجديــدان المــدة المتبقيــة للمجلس في دورته الحالية التي تنتهي بتاريخ 2021/5/14م. ونتيجــة التفاقية صفقة االندماج ونفاذها، 
فقــد تغيــر اســم البنــك مــن )البنك األهلي التجاري( إلى )البنك األهلي الســعودي(، وتمت زيادة أعضاء المجلس مــن 9 أعضاء إلى 11 عضوًا، وأعلن البنك عن 

تعييــن عضويــن جديديــن فــي مجلس إدارة البنك، وعن صدور قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/8/19هـــ )الموافق 2021/4/1م( المتضمن ما يلي: 
تعيين األســتاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري )غير تنفيذي( رئيســًا لمجلس إدارة البنك بداًل عن األســتاذ/ ســعيد بن محمد الغامدي وذلك من تاريخ ( 1)

صــدور القــرار حتى نهاية الدورة الحاليــة للمجلس التي تنتهي في 2021/05/14م.
تعيين األســتاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحمّيد )غير تنفيذي( نائبًا لرئيس مجلس إدارة البنك بداًل عن األســتاذ/ راشــد بن إبراهيم شــريف وذلك من تاريخ صدور ( 2)

القــرار حتــى نهاية الدورة الحاليــة للمجلس التي تنتهي في 2021/05/14م.
تعيين األســتاذ/ ســعيد بن محمد الغامدي عضوًا منتدبًا ورئيســًا تنفيذيًا للبنك وذلك من تاريخ صدور القرار.( 3)

أعضاء مجلس اإلدارة
نهم الجمعية العامة كل ثالث ســنوات، ويجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشــهر أي أربع  يتألف مجلس اإلدارة من أحد عشــر عضوًا ُتعيُّ

مــرات فــي العــام علــى األقــل أو كلما دعــت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو بطلب اثنين من األعضــاء، ويكتمل نصاب اجتماع مجلس 
اإلدارة إذا حضــره خمســة أعضــاء بأنفســهم بمــا فيهم الرئيس، وتثبت قرارات المجلس ومداوالته في محاضــر يوقعها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، وتقع 

مســؤولية تدويــن محاضر اجتمــاع مجلس اإلدارة على أمين عام مجلس اإلدارة. 

الجديــر بالذكــر أنــه فــي اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية السادســة المتضمنة زيادة رأس مال البنــك )االجتماع األول( تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
للدورة الجديدة لمدة ثالث ســنوات؛ إذ جرى اختيار أحد عشــر عضوًا لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 2021/05/15م حتى 2024/05/14م.

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مســتقل
أعضــاء مجلس إدارة البنك كما في 2021/12/31م

العضويةالمنصباسم العضو تصنيف 

رئيس مجلس اإلدارةعمــار بن عبدالواحد الخضيري1
رئيــس اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي

نائــب رئيس مجلس اإلدارةيزيد بــن عبدالرحمن بن ابراهيم الحمّيد2
عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

غير تنفيذي

العضــو المنتدب والرئيس التنفيذي ســعيد بن محمد بن علي الغامدي3
عضــو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المخاطر

تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةراشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف 4
عضو لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةســعود بن سليمان الجهني 5
عضو لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةزياد بن محمد مكي بن صالح التونســي 6
عضــو اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت

مستقل

عضو مجلس اإلدارةزيــد بن عبدالرحمن القويز 7
عضــو اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة المخاطر

مستقل

عضو مجلس اإلدارةإبراهيم بن ســعد المعجل8
عضــو اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةعبدالرحمــن بن محمد العودان9
عضو لجنة المخاطر

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةشــيال بنت عذيب الرويلي10
عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت 

مستقل

عضو مجلس اإلدارةعبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس11
رئيس لجنة المراجعة

مستقل
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المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

رئيس اإلدارة العامة لالســتثمارات 
في الشركات المحلية

االستثمارجهة حكوميةصندوق االستثمارات العامة

االستثمارجهة حكوميةصندوق االستثمارات العامةكبير اإلداريين 
االستثمارجهة حكوميةمعالي مشــرف صندوق االستثمارات العامةمستشار

سوق المالهيئة حكوميةهيئة السوق الماليةمدير إدارة االندماج واالســتحواذ
سوق المالهيئة حكوميةهيئة السوق الماليةمستشار معالي الرئيس 

أخصائي أول في قســم االندماج 
واالستحواذ 

سوق المالهيئة حكوميةهيئة السوق المالية

خدماتشركةشــركة بيت االستشارات الوطنيمستشار
خدماتشركةبرايس ووترهاوس كوبرزمستشار أول

ســعيد بــن محمــد بن علي الغامدي – العضو المنتدب والرئيــس التنفيذي للمجموعة
يشــغل األســتاذ/ ســعيد بن محمد الغامدي حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو في لجنة المخاطر 

لــدى البنــك األهلــي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة تنفيــذي بالمجلس. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الغامدي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةعلوم وهندســة الحاسب اآلليبكالوريوس1987م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

العقارشركة مساهمة عامةشــركة جبل عمر للتطويررئيس مجلس اإلدارة
شــركة تابعة - مؤسســة مسك الخيرية– داخل شركة مانجا لإلنتاجرئيس مجلس اإلدارة

المملكة
القطاع الفني

القطاع غير الربحيمؤسســة خيرية– داخل المملكةمسك الخيريةعضو مجلس إدارة
القطاع المصرفيشركة مساهمة سعوديةالبنك األهلي السعوديعضو مجلس االدرة 

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة األهلي الماليةرئيس مجلس اإلدارة
العقارهيئــة حكومية / داخل المملكة الهيئة العامة للعقارعضو مجلس اإلدارة 
القطاع الصحيشــركة حكومية – داخل المملكةالتجمع الصحي الثانيرئيس مجلس اإلدارة
الشركة الســعودية للمعلومات االئتمانية رئيس مجلس اإلدارة

)سمة(
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكة

القطاع المصرفيمســاهمة تركية مقفلة – خارج المملكةبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســيرئيس مجلس اإلدارة
القطاع المصرفيشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس مجلس اإلدارة

القطاع المصرفيشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريالرئيس التنفيذي 
حكوميمؤسسة حكوميةالبنك المركزي السعودي مستشار معالي المحافظ 

القطاع المصرفيشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريمستشــار رئيس مجلس اإلدارة 
التأمينشــركة مساهمة عامة/ داخل المملكةتكافل الراجحيعضو مجلس إدارة
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةالراجحي الماليةعضو مجلس إدارة

البنوك شركة مساهمة عامةمصرف الراجحينائب الرئيس التنفيذي
البنوك شــركة ماليزية ذات مسؤولية محدودةمصــرف الراجحي - ماليزياعضو مجلس إدارة
المدنيمنظمة ســعودية غير هادفة للربح – داخل المملكةإنجاز السعوديةعضو مجلس إدارة المجتمع 
المجلس االستشــاري لشركة ماستركارد عضو مجلس إدارة

العالمية لمنطقة الشــرق األوسط وأفريقيا
الخدمات الماليةشــركة مساهمة عامة أمريكية

التعليممنظمــة عالمية غير هادفة للربحمعهد التمويل الدوليعضو مجلس إدارة

يزيــد بن عبدالرحمــن الحمّيد – نائب رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل األســتاذ الحمّيد منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة غير 

تنفيذي ممثل لصندوق االســتثمارات العامة بالمجلس. ويشــغل يزيد الحمّيد منصب نائب المحافظ، ورئيس اإلدارة العامة لالســتثمارات في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا في صندوق االســتثمارات العامة، متضمنة مهامه الرئيســة إدارة محفظتين أساســيتين من المحافظ االســتثمارية للصندوق: محفظة 

االســتثمارات في الشــركات الســعودية ومحفظة االســتثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها؛ إذ تضم المحفظتين النصيب األكبر من 
األصول تحت اإلدارة. كما تتضمن مهامه اســتقطاب الشــراكات العالمية لالســتثمار في المشــاريع المحلية وتوطين التقنيات الرائدة، والمســاهمة في 

تحقيق مســتهدفات الصندوق كمحرك لالقتصاد.

وفي عام 2015م، انضم يزيد الحمّيد إلى صندوق االســتثمارات العامة مستشــارًا لمعالي المحافظ، ومســاهمًا في تطوير الصندوق وإعادة هيكلته 
وإعداد إســتراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية. وفي عام 2016م، تم تعيينه كبيرًا لإلداريين باإلضافة إلى عمله مستشــارًا لمعاليه، 

محققًا بذلك العديد من المنجزات للمســؤوليات تحت إدارته مثل تطوير إســتراتيجية الصندوق وخطه عمله المحدثة، وإدارة المشــاريع االســتثمارية 
وتأســيس شــركاتها، وإعداد نموذج حوكمة متكامل للشــركات التابعة، ووضع أســس وآليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشــراكات 

اإلســتراتيجية العالميــة، وتطويــر عالقة الصندوق بغيره من الجهات المحليــة ليصبح داعمًا وممكنًا لها. 

وتزيد خبرة يزيد الحمّيد العملية في مجملها عن ســتة عشــر عامًا، كّون أثناءها خبرة عميقة في القطاعين المالي واإلداري؛ إذ عمل بين شــركتي شــركة 
برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( وبيت االستشــارات الوطني منذ عام 2004م حتى 2008م، ثم في هيئة الســوق المالية لمدة ســبعة أعوام حتى 

2015م حتــى تولــى إدارة االندمــاج واالســتحواذ. وقــد اطلع على الممارســات العالمية ذات العالقة عبر انتدابه للعمل فــي منظمات مالية دولية مثل هيئة 
األوراق الماليــة فــي ماليزيــا والجهــاز التنظيمــي لعمليات االندماج واالســتحواذ في المملكة المتحدة. كما عمل مستشــارًا لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة 

مما أتاح له تكوين تصور أوســع عن هيئة الســوق المالية وأعمالها.

 ويســاهم يزيد الحمّيد مســاهمة فعالة في عدد من األدوار غير التنفيذية، وذلك من خالل دوره االستشــاري، وعضويته في لجان دائمة تندرج تحت هيكل 
الحوكمة في الصندوق مثل اللجنة اإلدارية ولجنة ترشــيح ممثلي الصندوق في الشــركات التابعة ولجنة االســتثمار اإلدارية. كما تمتد إســهامات يزيد 

الحمّيــد إلــى جهــات خــارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو رئيس مجلس إدارة الشــركة الوطنيــة للخدمات األمنية، ونائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي الســعودي، وشــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(، وشركة االتصاالت السعودية )STC(، والشركة الســعودية المصرية لالستثمار، 

باإلضافة إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات الشــركات األخرى مثل مجالس إدارة المؤسســة العامة للخطوط الجوية العربية الســعودية، وشــركة 
الطيران المدني القابضة، وشــركة ريتشــارد أتياس، وشــركة فالي أديل للطيران، من اللجان المنبثقة من هذه المجالس.

ويحمل يزيد الحمّيد درجة البكالوريوس في المحاســبة من جامعة الملك ســعود، وعدد من الشــهادات التنفيذية من كبرى المؤسســات العلمية العالمية 
مثــل كلّية لندن لألعمال.

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة الملك ســعود، الرياض - المملكة العربية الســعوديةإدارة أعمال ومحاسبةبكالوريوس2004م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

نائــب المحافظ، رئيس اإلدارة 
العامة لالســتثمارات في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

-حكوميــة – داخل المملكةصندوق االستثمارات العامة

الحراسات األمنيةشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةالشــركة الوطنية للخدمات األمنيةرئيس مجلس اإلدارة
البنوكشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةالبنك األهلي السعودينائــب رئيس مجلس اإلدارة

المؤسســة العامة للخطوط الجوية العربية عضو مجلس اإلدارة
السعودية

الطيرانمؤسسة حكومية

الطيرانشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةطيران أديلعضو مجلس اإلدارة
االستثمارملكيــة الهيئة العامة لطيران المدنيشــركة الطيران المدني القابضةعضو مجلس اإلدارة

سوق المالشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشــركة السوق المالية السعودية )تداول(نائــب رئيس مجلس اإلدارة
إدارة الفعاليات شــركة مساهمة – خارج المملكةشــركة ريتشارد اتياس وشركاهعضو مجلس اإلدارة

والمؤتمرات
االتصاالتشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة االتصاالت السعوديةنائــب رئيس مجلس اإلدارة
االستثمارشركة مســاهمة مغلقة – خارج المملكةالشركة الســعودية المصرية لالستثمارنائــب رئيس مجلس اإلدارة

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

المواد األساسيةشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة إسمنت تبوكرئيس مجلس إدارة
المواد األساسيةشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة التصنيع الوطنيةعضو مجلس إدارة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةالبنك األهلي التجاريعضو مجلس إدارة
االستثمارشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشــركة تطوير الصناعات السعوديةعضو مجلس إدارة

زياد بن محمد مكي بن صالح التونســي - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ التونســي منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الرتشــيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي الســعودي وهو 

عضــو مجلــس إدارة مســتقل، ويشــغل حاليــًا التونســي منصب الرئيــس التنفيذي لمجموعــة الفيصلية. وفيما يلي بيــان بالمؤهالت العلميــة والخبرة المهنية 
التونسي: لألستاذ 

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

معهد " إنســياد"، سويسرااإلســتراتيجية المالية للشركات دورة كبار التنفيذيين2005م
مدرســة هارفارد لألعمال، المملكة المتحدةحقوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء دورة كبار التنفيذيين2003م
جامعــة ريدينغ، المملكة المتحدةاألوراق المالية وخدمات االســتثمار ماجستير1996م
جامعة الملك ســعود، الرياض، المملكة العربية الســعودية إدارة أعمالبكالوريوس1991م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الماليشــركة مساهمة –خارج المملكةشركة نواة كابيتالرئيس مجلس اإلدارة
إدارة األصول واالستثمارشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشركة أوج القابضةرئيس مجلس اإلدارة

المعلوماتشــركة مساهمة –خارج المملكةشركة أكسنتيارئيس مجلس إدارة تقنية 
إنتاج األلبان ومشتقاتهاشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشركة الصافي دانونرئيس مجلس إدارة
السعوديةرئيس مجلس إدارة األجهزة والمعدات الطبيةشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةفيليبس 
الرعاية الطبية شركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة الطبية رئيس مجلس إدارة
المتعددةشــركة مساهمة –خارج المملكةشركة ســاكفيل لالستشارات االستثماريةعضو مجلس إدارة االستثمارات 
موارد بشريةشركة مســاهمه مقفلة – داخل المملكةشركة تمكينعضو مجلس إدارة
المتعددةشــركة مساهمة – خارج المملكةمستثمرو السعودية الروادعضو مجلس إدارة االستثمارات 
المعلوماتشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشركة اكسنتشرعضو مجلس إدارة تقنية 
إدارة األصول واالستثمارشــركة مساهمة –داخل المملكةشركة الفانا القابضةعضو مجلس إدارة
إدارة وتطوير العقارات شــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشــركة مدينة المعرفة االقتصاديةعضو مجلس إدارة
المعلوماتشــركة ذات مسؤولية محدودة– داخل المملكةمنصــة رقمية لتقنية المعلوماتعضو مجلس إدارة تقنية 

راشــد بن إبراهيم بن محمد راشــد شــريف – عضو مجلس اإلدارة 
يشــغل األســتاذ شــريف منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالمجلس. 

وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ شــريف: 

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة األمير ســلطان، الرياض، المملكة العربية الســعوديةإدارة األعمالماجستير2009م
جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةاإلدارة المالية بكالوريوس1998م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

التنفيذي الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلةشركة األهلي الماليةالرئيس 
االتصاالتشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة االتصاالت السعودية عضو لجنة االستثمار 

التقنيةشركة مساهمة مقفلةشــركة نيوم التقنية والرقميةعضو مجلس إدارة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةالبنك األهلي التجارينائــب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اإلدارة العامة لالســتثمارات 

في الشركات المحلية
-حكوميــة – داخل المملكةصندوق االستثمارات العامة

االستثمارشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةالشــركة السعودية للكهرباءعضو مجلس إدارة 
االتصاالتشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة االتصاالت السعودية عضو مجلس إدارة 
االستثمارشــركة مساهمة – خارج المملكةشركة اكور انفستعضو مجلس إدارة 
شــركة إدارة وتطوير مركز الملك عبداهلل عضو مجلس إدارة 

المالي 
التطوير العقاريشــركة حكومية – داخل المملكة

الشــركة السعودية للصناعات األساسية - عضو مجلس إدارة
سابك

المواد األساسيةشــركة مساهمة عامة – داخل المملكة

التنفيذي الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلةشركة الرياض الماليةالرئيس 
مدير إدارة المصرفية االســتثمارية 

للشركات
الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلةشركة الرياض المالية

السوق المالية هيئة حكوميةهيئة السوق الماليةمدير إدارة التســجيل واإلدراج
البنوك شركة مساهمة عامةبنك البالدمديــر عالقات تمويل العمالء

الصناعيةصندوق حكوميصندوق التنمية الســعودية الصناعيةقسم االئتمان التنمية 

ســعود بن ســليمان بن عوض الجهني – عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ الجهني منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل عن 

المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية بالمجلس، يشــغل األســتاذ الجهني حاليًا منصب مســاعد المحافظ للشــؤون التأمينية. وفيما يلي بيان بالمؤهالت 
العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الجهني:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة كنت، المملكة المتحدةالعلوم اإلكتواريةدرجة الماجستير2008م
جامعــة كنت، المملكة المتحدةالعلوم اإلكتواريةدبلوم عالي2007م
مؤسســة مهنا،الجمهورية اللبنانيةالعلوم اإلكتواريةدبلوم2003م
جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةنظم معلومات إداريةدرجة البكالوريوس2001م

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

التمويلشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشركة الخليج للتمويل

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المخاطر

التمويلشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشــركة اليسر لإلجارة والتمويل

عضــو مجلس إدارة وعضو لجنة 
المراجعة

صناعة الحديدذات مســؤولية محدودة– داخل المملكةشــركة الراجحي للصناعات الحديدية

اتش اس بي ســي العربية السعودية نائب العضو المنتدب
المحدودة

الخدمات المالية شركة مساهمة مقفلة
واالستثمار

مديــر عام الخدمات المصرفية 
للشركات

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك الســعودي البريطاني )ساب(

كبير محاسبين – اإلدارة المالية 
والتخطيط والميزانية

الخدمات الطبيةحكوميمستشــفى الملك فيصل التخصصي

شــركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده رئيس لجنة المخاطر 
لالستثمار - ماسك

المتعددةشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكة االستثمارات 

إبراهيم بن ســعد بن إبراهيم المعجل – عضو مجلس اإلدارة
يشغل الدكتور المعجل منصب عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي السعودي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لصندوق 

االستثمارات العامة بالمجلس. وهو عضو عدة مجالس ولجان وبرامج حكومية، وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية للدكتور المعجل:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة فاندربيلت - أمريكاالرياضيات والهندســة الكهربائيةبكالوريوس2002م
الكهربائيةماجستير2004م جامعة ســتانفورد - أمريكاالهندسة 
جامعة ســتانفورد - أمريكاهندسة وعلوم اإلدارةماجستير2010م
جامعة ســتانفورد - أمريكابحوث العملياتدكتوراه2010م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

التنفيذي الخدمــات المالية والبنكيةمؤسسة مالية حكوميةصندوق التنمية الصناعية الســعوديالرئيس 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار
التعدينشركة مســاهمة مقفلة – خارج المملكةالشــركة العربية للتعدين

التعدينشــركة ذات مســؤولية محدودة – خارج المملكةالشــركة العربية للتعدين - الفجيرةعضو مجلس إدارة
االستثمارشــركة ذات مســؤولية محدودة – داخل المملكةشركة وادي طيبةعضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة االستثمار
االستثمارشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة أوقاف لالستثمار

نائــب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المكافآت والترشــيحات

عضــو اللجنة التنفيذية

الخدمــات المالية والبنكيةمؤسسة مالية حكوميةبنك التصدير واالستيراد

االستثمارصندوق حكومي صندوق االستثمارات العامةعضو لجنة االستثمار
استشارات ماليةمنتدى عالميمجموعة مونتريالعضو مجلس إدارة

االستثمارمؤسسة دوليةنادي المســتثمرين طويل األجلرئيس مشارك
الخدمــات المالية والبنكيةمؤسسة مالية حكوميةصنــدوق البنية التحتية الوطنيةعضو مجلس اإلدارة التأسيســي

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةالبنك األهلي التجاريعضو مجلس إدارة
انترناشيونالعضو مجلس إدارة االستثمار العقاريشركة مساهمة مقفلةسوليدير 
البنوكشركة مســاهمة عاملة – داخل المملكةسامبا كابيتالعضو مجلس إدارة
انترناشيونالعضو مجلس إدارة إنتاج األدوية والعقاقيرشركة مساهمة مقفلةفارما 

المتعددة شركة مساهمة مقفلةمجموعــة الفيصلية القابضة نائــب الرئيس ومدير العمليات االستثمارات 
المتعددة شركة مساهمة مقفلةمجموعــة الفيصلية القابضة المدير التنفيذي للمالية االستثمارات 

المتعددة شركة مساهمة مقفلةمجموعــة الفيصلية القابضة مدير الخزينة االستثمارات 
مستشــار االستثمار - المصرفية 

الخاصة
البنوكشركة مساهمة عامةمجموعة سامبا المالية

زيــد بن عبدالرحمــن بن عبداهلل القويز - عضو مجلس إدارة
يشــغل األســتاذ القويز منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضوية اللجنة التنفيذية لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة 
مســتقل، ويشــغل حاليًا القويز منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشــركات. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ القويز:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة الملك ســعود، الرياض، المملكة العربية الســعوديةمحاسبة ماليةبكالوريوس 1987م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضو مجلس إدارة 
عضو لجنة المراجعة

التأمين شــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشــركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

عضــو لجنة المخاطر واألصول 
والمطلوبات 

شــركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده 
لالستثمار - ماسك

المتعددةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكة االستثمارات 

العقارهيئــة حكومية – داخل المملكةالهيئــة العامة لعقارات الدولةعضو في لجنة االســتثمار
التطوير العقاري شــركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشــركة وسط جدة الجديدعضو لجنة المراجعة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضو مجلس إدارة 
رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت 

عضــو اللجنة التنفيذية

البنوكشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةالبنك األهلي التجاري

عضو مجلس إدارة 
رئيس لجنة المراجعة 

الماليشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشــركة جي آي بي كابيتال

التجزئةشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشركة نون لالستثماررئيس لجنة المراجعة 
التطوير العقاريذات مسؤولية محدودةشــركة ذاخر للتطوير العقاريعضو لجنة المراجعة

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة 

شــركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده 
لالستثمار

المتعددةذات مســؤولية محدودة– داخل المملكة االستثمارات 

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة 

شــركة والية الستثمار أموال القاصرين ومن 
في حكمهم

شركة حكوميةشــركة حكومية– داخل المملكة

عضــو مجلس إدارة وعضو لجنة 
النرشيحات والمكافات

الرأسماليةشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشركة الشــرق األوسط للكابالت المتخصصة السلع 

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة– داخل المملكةشــركة السعودي الهولندي المالية 
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شــيال بنت عذيب الرويلي - عضو مجلس إدارة
تشــغل األســتاذة الرويلي منصب عضو مجلس إدارة وعضوية لجنة المكافآت والترشــيحات لدى البنك األهلي الســعودي وهي عضو مجلس إدارة مســتقل، 

وتشــغل حاليًا الرويلي منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشــركات. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذة الرويلي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة الملك فيصلهندسة العمارة الداخليةبكالوريوس1987م
الجامعــة االمريكية في بيروت - لبنانإدارة األعمال، اإلدارة الماليةماجستير1997م
معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا - أمريكاإدارة األعمالماجستير2018م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

االستثمارشركة مساهمة مقفلةشركة حصانة االستثماريةعضو مجلس إدارة
االستثمارشركة مساهمة مقفلةأرامكو الســعودية إلدارة االستثمارعضو مجلس إدارة
االستثمارشركة مساهمة مقفلةأرامكو الســعودية لمشاريع الطاقةعضو مجلس إدارة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

التنفيذي االستثمارشركة مساهمة مقفلةشركة وصاية لالستثمارالرئيس 
الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعوديةمديــر إدارة التحليل العالمي 
مديــر إدارة المخاطر المالية، 

الخزانة 
الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعودية

رئيس قســم إدارة االستثمار، 
الخزانة 

الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعودية

أمين الخزينة – شــركة خدمات 
أرامكو 

الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعودية

الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعوديةمحلل مالي، تمويل المشــاريع 
الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعوديةمتداول أسواق المال 

الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعوديةمحلــل مالي، العمالت األجنبية 
الطاقةشركة مساهمة مقفلةشركة أرامكو السعوديةمتداول أسواق المال 

عبــداهلل بــن عبدالرحمن الرويس – عضــو مجلس إدارة – رئيس لجنة المراجعة
يشــغل األســتاذ الرويس حاليًا منصب عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة مســتقل. شــغل 

األســتاذ الرويس منصب عضو مجلس إدارة في العديد من شــركات المســاهمة المدرجة وغير المدرجة ولديه خبرة تفوق 25 عامًا في مجاالت الحوكمة 
والمراجعــة الداخليــة وممارســات الرقابــة الداخلية. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الرويس:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة ديترويت ميرســي، ميشــيغان الواليات المتحدة األمريكيةعلوم الحاســب ونظم المعلوماتماجستير1997م
المعهــد االقتصادي، جامعة كولــورادو، بولدر الواليات المتحدة األمريكيةالمحاسبةدبلوم متقدم1996م
جامعة الملك ســعود، الرياض المملكة العربية الســعوديةمحاسبةبكالوريوس1992م

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضو مجلس إدارة
عضــو اللجنة التنفيذية

الماليشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

عضو مجلس إدارة
عضــو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المكافآت والترشــيحات

استثمارشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة الرائدة لالستثمار

التنفيذي شــركة وصاية العالمية لالستثمار – أرامكو الرئيس 
إلدارة االستثمار

استثمارشــركة ذات مســؤولية محدودة – داخل المملكة

الطاقةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة أرامكو السعوديةرئيس االستثمار المباشر
الطاقةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةأرامكو الســعودية الستثمارات الطاقة رئيس االستثمار الدولي

 قسم إدارة تحليل االقتصاد
وقطاع الطاقة 

الطاقةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة أرامكو السعودية

 أمين اللجنة المحلية 
الطاقة إلستراتيجيات 

الطاقةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة أرامكو السعودية

الطاقةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة أرامكو السعودية مستشار

األســتاذ عبدالرحمن بن محمد العودان – عضو مجلس اإلدارة
يشــغل األســتاذ العودان حاليًا منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر لدى البنك األهلي الســعودي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل 
عن المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية بالمجلس، ولدى األســتاذ العودان خبرة تمتد ألكثر من 25 ســنة في مجال تقنية المعلومات واالستشــارات 

المصرفيــة التجاريــة؛ إذ تــدرج فــي إدارة تطويــر وصيانة النظم في بنــك الرياض حتى أصبح نائبًا للرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات، وشــغل العديد من 
العضويــات فــي لجــان المراجعة. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ العودان: 

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

معهــد فلوريــدا للتقنية، الواليات المتحدة األمريكيةعلوم حاسب آليماجستير1986م
جامعة جاكســونفيل، الواليات المتحدة األمريكيةعلوم حاسب آليبكالوريوس1984م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

السوق الماليةشركة مساهمة مغلقةشــركة السوق المالية السعودية -تداولعضو لجنة المراجعة
التأمينشركة مساهمة عامةشــركة التعاونية للتأمينعضو مجلس إدارة

ماليحكوميبنك المنشــآت المتوسطة والصغيرةعضو المجلس التأسيسي
الصناعيشركة مساهمة مغلقةشركة كميت الصناعيةرئيس

التجاريمؤسسةمؤسسة بيت األمنمالك ومدير

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوك شركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريعضــو لجنــة المراجعة – من خارج المجلس
البنوك شركة مساهمة عامةبنك الرياضمستشــار تقنية معلومات

البنوك شركة مساهمة عامةبنك الرياضنائب الرئيــس التنفيذي لتقنية المعلومات
البنوك شركة مساهمة عامةبنك الرياضمدير تنفيذ

البنوك شركة مساهمة عامةبنك الرياضمديــر إدارة الحلول واألنظمة
مديــر برنامج تطوير أنظمة الخزينة 

واالستثمار وتمويل التجارة
البنوك شركة مساهمة عامةبنك الرياض

مدير إعادة هندســة األنظمة في البنك 
الســعودي المتحد خالل فترة االندماج مع 

بنك القاهرة السعودي

البنوكشركة مساهمةالبنك السعودي المتحد

الماليمؤسسة حكوميةمؤسســة النقد العربي السعوديمدير قسم تشغيل الحاسب اآللي
الماليمؤسسة حكوميةمؤسســة النقد العربي السعوديمبرمج نظم – البنك المركزي الســعودي

الطاقةشركة مساهمةشركة أرامكو السعوديةمحلل نظم 
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مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

السياحةصندوق حكومي صندوق التنمية السياحي عضــو لجنة المخاطر وااللتزام

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

مدير عام الشــؤون القانونية 
وأمين عام مجلس اإلدارة

القطاع التقنيشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشركة تكامل القابضة

الماليشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشركة األهلي الماليةمستشار قانوني أول
القانونيمكتب محاماةعبدالعزيز القاســم للمحاماةمستشار قانوني أول

القانونيشركة مساهمة مغلقةشــركة الجدعان وشركاه للمحاماةمستشار قانوني
األوراق الماليةشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشركة تداولمستشار قانوني

أعضاء لجنة المراجعة 
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العادية لمســاهمي البنك المنعقدة بتاريخ 06 مايو 2021م على إعادة تشــكيل أعضاء اللجنــة وتحديد مهامها وضوابط عملها 
ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة التــي بدأت من تاريخ 2021/05/15م حتى 2024/05/14م، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمســاهمي البنك 
المنعقــدة بتاريــخ 2021/06/28م علــى زيــادة عــدد مقاعــد أعضاء لجنة المراجعة من )4( إلى )5( مقاعد ليصبح عــدد أعضاء لجنة المراجعة )5( أعضاء، وذلك 

بتعييــن )األســتاذ عبــداهلل بــن عبدالرحمــن الرويس/عضو مجلس إدارة مســتقل(، عضوًا في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقــة الجمعية حتى نهاية فترة 
عمــل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/05/14.

وفيما يلي أســماء أعضــاء لجنة المراجعة للدورة الحالية:

الدكتــور خالــد بن محمد الطويــل – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة
يشــغل الدكتــور الطويــل منصــب عضــو لجنــة المراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة، لدى الدكتور الطويــل خبرة تمتد ألكثر من 25 عامًا في عدد 

مــن القطاعــات الحكوميــة منها والخاصة، وهو رئيس وعضو في مجالس إدارات عدد من الشــركات المســاهمة المدرجــة وغير المدرجة، وفيما يلي بيان 
بالمؤهــالت العلمية والخبــرة المهنية للدكتور الطويل: 

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

تنفيذي2006م جامعــة أدنبرا، المملكة المتحدة.إدارة األعمالماجستير 
جامعة تكســاس إي أند أم، الواليات المتحدة األمريكيةعلوم الحاسب اآلليدكتوراه1994م
جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةعلوم الحاسب اآلليماجستير1989م
جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةعلوم وهندســة الحاسب اآلليبكالوريوس1986م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الشركة الســعودية للمعلومات االئتمانية عضو مجلس إدارة
)سمة(

الخدمات المالية شركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكة

النقلشــركة تضامنية – داخل المملكةناقلعضو مجلس إدارة
الخدمات المالية شــركة ذات مســؤولية محدودة – داخل المملكةتسهيلعضو مجلس إدارة

االئتمانيشــركة ذات مســؤولية محدودة – داخل المملكةوكالة ســمة للتصنيف " تصنيف"رئيس مجلس اإلدارة  التصنيف 
تطوير مهنيشركة مســاهمة مقفلة – خارج المملكةشركة ليرون العالميةشــريك وعضو مجلس اإلدارة
تطوير مهنيشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطويرشــريك وعضو مجلس اإلدارة
الترفيهشركة مســاهمة مقفلة – خارج المملكةشركة شيكي مونكيزشــريك وعضو مجلس اإلدارة

التعليممؤسســة أكاديمية أهلية – داخل المملكةجامعة األمير سلطانعضو مجلس األمناء

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الرئيــس التنفيذي للمراجعة 
الداخلية

االتصاالتشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة موبايلي

السياحةهيئة حكوميةالهيئة الســعودية للسياحةعضو مجلس إدارة
الصناعةشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة بوانعضو مجلس إدارة
الطاقةشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةشركة أكوا باورعضو مجلس إدارة

التطوير العقاريشركة مســاهمة مقفلة - داخل المملكةشــركة وسط جدة الجديدعضو لجنة المراجعة
التطوير العقاريشركة مســاهمة مقفلة - داخل المملكةشركة روشن العقاريةعضو لجنة المراجعة
التجارة اإللكترونيةشركة مســاهمة مقفلة - داخل المملكةشركة نونرئيس لجنة المراجعة
الضيافةشركة مســاهمة مقفلة - داخل المملكةشركة بوتيك للضيافةرئيس لجنة المراجعة
التقنيةشركة مســاهمة مقفلة - داخل المملكةالشركة الســعودية لتقنية المعلوماتعضو لجنة المراجعة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

البنوكشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

البنوكشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

الطاقةشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشركة أرامكو السعوديةمساعد المراجع العام
الطاقةشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشركة أرامكو السعوديةمديــر مراجعة تقنية المعلومات

الطاقةشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشركة أرامكو السعوديةمدير إدارة برامج وتطبيقات ســاب
الطاقةشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشركة أرامكو السعوديةمدقق داخلي اول

الماليالمصرف المركزي للمملكة العربية الســعوديةمؤسســة النقد العربي السعوديمراجع داخلي 
التأمينشــركة مساهمة عامة– داخل المملكةشــركة اإلنماء طوكيو مارينعضو لجنة المراجعة
االستثمارهيئة حكوميةالهيئة العامة لالســتثمارعضو لجنة المراجعة
الماليشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشــركة دويتشه الخليج للتمويلعضو لجنة المراجعة

عضو مؤســس وعضو مجلس 
اإلدارة ورئيــس اللجنة التنفيذية

 جهة مهنية مســتقلة غير ربحية تعمل الجمعية الســعودية للمراجعين الداخليين
تحـــت إشراف الديوان العام للمحاسبة

المهني

االستثمارهيئة حكوميةالهيئة الســعودية للمدن الصناعيةعضو لجنة المراجعة
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المراجعة
الخيريمؤسسة خيريةأوقاف الشــيخ محمد الراجحي

االستثمارشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشركة منافع القابضةرئيس لجنة المراجعة

أمين عام مجلس اإلدارة
أحمــد بــن ربيع الرويلي – رئيــس الحوكمة واألمانة العامة لمجلس اإلدارة

يشــغل األســتاذ الرويلي حاليًا منصب رئيس الحوكمة واألمانة العامة لمجلس اإلدارة منذ عام 2018م. كما أنه يشــغل منصب أمين عام مجلس اإلدارة. 
ويمتلك األســتاذ/ أحمد خبرة واســعة في مجال الحوكمة والشــؤون القانونية تمتد على مدى 11 عامًا، باإلضافة إلى ترأســه مناصب عدة وفيما يلي بيان 

بالمؤهــالت العلمية والخبرة المهنية:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة ســياتل، الواليات المتحدة األمريكيةالقانون الدولي والدراســات القانونيةدرجة الماجستير2007م
جامعة الملك ســعود، المملكة العربية الســعوديةقانوندرجة البكالوريوس2005م

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

حكوميحكوميالمركــز الوطني للتخصيصعضــو لجنة المراجعة والمخاطر
حكوميحكوميالطيران الملكي السعوديعضو لجنة المراجعة
حكوميحكوميمركــز دعم اتخاذ القرار عضو لجنة المراجعة

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة المراجعة
ورئيس لجنة الحوكمة

التجزئةشركة مساهمة مدرجةشــركة بن داود القابضة

عضو مجلس إدارة
ورئيس لجنة المراجعة

العقارشركة مساهمة مدرجةشركة االندلس العقارية

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

الشركة الســعودية للمعلومات االنتمائية 
)سمة(

االئتمانيةشركة مساهمة مقفلة المعلومات 

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

االتصاالتشركة مساهمة مقفلةشركة الخليج لالتصاالت

عضو مجلس المديرين
ورئيس لجنة الحوكمة

خدمات األعمالشــركة ذات مسؤولية محدودةشــركة ثقة لخدمات األعمال 

األغذيةشــركة ذات مسؤولية محدودةشركة دواجن الوطنية عضو مجلس المديرين
المعلوماتشركة مساهمة مقفلةشــركة العلم ألمن المعلومات رئيس لجنة المراجعة تقنية 
خدمات الشحنشركة مساهمة مقفلةشــركة الخطوط السعودية للشحن رئيس لجنة المراجعة
شــركة سال السعودية للخدمات رئيس لجنة المراجعة

اللوجستية
اللوجستيةشركة مساهمة مقفلة الخدمات 

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

نائــب رئيس مجلس الهيئة
عضو مجلس الهيئة

حكوميحكوميهيئة السوق المالية

حكوميحكوميالهيئة الســعودية للمحاسبين القانونيينعضــو مجلس إدارة الهيئة
أســتاذ المالية المشارك، عميد، 

رئيس قسم المالية
حكوميحكوميجامعة الملك فيصل

علي بن ســليمان العائد – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة
يشــغل األســتاذ العائد عضوية لجنة المراجعة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ العائد:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة الملك سعودمحاسبةبكالوريوس1979م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

التأمينشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةاإلنماء طوكيو مارين

الموادشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةاسمنت تبوكعضو لجنة المراجعة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

نائــب رئيس مجلس اإلدارة 
ورئيــس اللجنة التنفيذية

التقنيشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشــركة العلم ألمن المعلومات

التجاريمؤسسة خدمات تجاريةالغرفة التجارة الدولية الســعوديةعضــو مجلس اإلدارة التنفيذي
نائــب الرئيس وعضو لجنة 

المراجعة
المالي واالستثمارهيئة حكوميةهيئة الســوق المالية السعودية

البنوكشــركة مساهمة عامة – داخل المملكةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المراجعة
االستثمارشركة مســاهمة مقفلة – خارج المملكةشــركة في . إف . إس تســهيل الدوليةعضو مجلس إدارة

مديــر عام مركز المعلومات 
الوطني

األمنجهة حكوميةوزارة الداخلية

عميد كلية علوم وهندســة 
الحاسب اآللي

التعليمجامعة حكوميةجامعــة الملك فهد للبترول والمعادن

رئيس قســم هندسة الحاسب 
اآللي

التعليمجامعة حكوميةجامعــة الملك فهد للبترول والمعادن

الدكتــور عبدالرحمــن بن محمد البــراك – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة
يشــغل الدكتــور البــراك عضويــة لجنــة المراجعــة في البنك من خارج أعضاء مجلس اإلدارة، وهو رئيس وعضو في مجالس إدارات ولجان عدد من الشــركات 

المســاهمة الدرجــة وغيــر المدرجة، وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبــرة المهنية للدكتور البراك:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة نيوكاســل، المملكة المتحدةالماليةدرجة الدكتوراه2005م
جامعــة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكيةالماليةدرجة الماجستير2001م
جامعــة الملك فيصل، المملكة العربية الســعوديةالمحاسبةدرجة البكالوريوس1997م

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

خدمات االستشاراتشــركة ذات مسؤولية محدودةشــركة ثراء لالستثمار اإلداري الرئيس 
نائــب رئيس وعضو مجلس اإلدارة

ورئيس لجنة الحوكمة
ورئيس لجنة المكافآت 

والترشيحات

مشروع شــركة الصحة القابضة - ملكية 
وزاره الصحة

حكوميحكومي

عضو مجلس اإلدارة
ورئيس لجنة المراجعة

حكوميحكوميالهيئة العامة للنقل

حكوميحكوميهيئــة الزكاة والضريبة والجماركرئيس لجنة المراجعة 
حكوميحكوميهيئة المحتوى والمشــتريات الحكوميةعضو لجنة المراجعة

هيئة كفاءة االنفاق والمشــروعات عضــو لجنة المراجعة والمخاطر
الحكومية

حكوميحكومي

حكوميحكوميمركز األمن الوطنيعضو لجنة المراجعة
حكوميحكوميمركــز تنمية اإليرادات غير النفطية عضــو لجنة المراجعة والمخاطر

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(
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عبدالعزيــز بن ســليمان العتيقــي – عضو اللجنة – من خارج مجلس اإلدارة
يشــغل األســتاذ العتيقــي عضويــة لجنــة المراجعــة في البنــك من خارج أعضاء مجلــس اإلدارة، وفيما يلي بيان بالمؤهــالت العلمية والخبــرة المهنية 

لألســتاذ العتيقي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعة الملك سعودمحاسبةبكالوريوس1990م
شهادة زمالة الهيئة 1997م

للمحاسبين  السعودية 
SOCPA القانونيين 

الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاسبينالمحاسبة والمراجعة

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

المواد األساسيةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةشــركة تصنيع مواد التعبئة والتغليفعضو لجنة المراجعة
مكتب عبد العزيز العتيقي محاســبون المدير العام

ومراجعون قانونيون
االقتصادية والمالية مؤسسة فردية 

شــركة الوطنية الزراعية )شركة ذات عضو لجنة المراجعة 
مسؤولية محدودة(

الزراعةشــركة ذات مسؤولية محدودة 

العقارشــركة ذات مسؤولية محدودة شركة تداول العقارية رئيس لجنة المراجعة
الرياضة كيان نفع عام نادي الصقور السعودي رئيس لجنة المراجعة

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضــو لجنة المراجعة – من خارج 
أعضاء مجلس اإلدارة

البنوكشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

عضــو لجنة المراجعة – من خارج 
أعضاء مجلس اإلدارة

التأمينشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةشــركة مالذ للتأمين التعاوني

عضــو لجنة المراجعة – من خارج 
أعضاء مجلس اإلدارة

 شــركة عبداهلل عبدالعزيز الراجحي 
وأوالده القابضة

االستثمارشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكة

عضــو لجنة المراجعة – من خارج 
أعضاء مجلس اإلدارة

الصناعاتشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة استرا الصناعية

المحاسبةهيئة حكوميةالهيئة الســعودية للمحاسبين والمراجعينعضــو لجنة معايير المراجعة
مدير عام اإلدارة العامة لإلشــراف على هيئة السوق المالية

السوق
الماليهيئة حكومية

الشــركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك(

المواد األساسيةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمدير إدارة األســهم )عالقات المستثمرين(.

أعضاء اإلدارة التنفيذية 
ســعيد بن محمد بن علي الغامدي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك األهلي الســعودي

 األســتاذ الغامــدي هــو العضــو المنتدب والرئيس التنفيــذي للمجموعة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو في لجنة المخاطر لدى البنك األهلي الســعودي 
وهــو عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي بالمجلس. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الغامدي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة الملــك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية الســعوديةعلوم وهندســة الحاسب اآلليدرجة البكالوريوس1987م

المهنية الخبرة 
بــدأ األســتاذ الغامــدي حياتــه المهنيــة عام 1987م بوزارة الدفاع والطيران، ثم انتقل إلى مصرف الراجحي عام 1991م ليشــغل عدة مناصب قيادية. وفي 

عام 2012م، عمل الغامدي مستشــارًا لمعالي محافظ البنك المركزي الســعودي )مؤسســة النقد العربي الســعودي ســابقًا( ومستشــارًا لرئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي التجاري.

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

عضــو لجنة المراجعة – من خارج 
أعضاء مجلس اإلدارة

البنوكشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

مدير عام الرقابة على شــركات 
التأمين

الماليجهة حكوميةمؤسســة النقد العربي السعودي

الرئيــس التنفيذي وعضو اللجنة 
التنفيذية ولجنة االســتثمار

التأمينشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةشــركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين

نائــب الرئيس التنفيذي وكبير 
الماليين المسؤولين 

الطاقةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةالشــركة السعودية للكهرباء

التأمينشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةشــركة التعاونية للتأمينالمدير المالي
استثمارشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشركة الموارد المحدودةالمدير المالي واإلداري

الصناعةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةالشــركة السعودية للصناعات األساسيةمديــر إدارة االعتمادات والوثائق
الصناعةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةالشــركة السعودية للصناعات األساسيةمدقق داخلي

عضــو مجلس إدارة وعضو لجنة 
المراجعة ولجنة الترشــيحات 

والمكافآت

الخدمات التجاريةشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشــركة خدمات المالحة الجوية السعودية

عضــو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة

الطاقة والتنميةشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةشركة جازان للتنمية

االقتصاداألمانة العامة لمجلس الغرفة الســعوديةمجلس الغرف السعوديةعضو لجنة الشــركات المساهمة 
استثمارشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةفي شــركة وطن لالستثمارعضو لجنة المراجعة 
الموادشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةالشركة السعودية للورقعضو لجنة المراجعة 

االقتصاداألمانة العامة لمجلس الغرفة الســعوديةمجلس الغرف السعوديةعضــو اللجنة الوطنية للتأمين 
رئيس الهيئة االستشــارية لقسم 

 العلــوم اإلدارية في كلية 
خدمة المجتمع 

التعليمجامعــة حكومية – داخل المملكةجامعة الملك سعود

رئيس اللجنة التنفيذية لرؤســاء 
شركات التأمين 

الخدمــات المالية والبنكيةمؤسسة مالية حكوميةمؤسســة النقد العربي السعودي

الخدمات الماليةشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشــركة الجزيرة لألوراق الماليةعضو مجلس إدارة 
خدمات التأمينشركة مســاهمة مغلقة – داخل المملكةشــركة نجم لخدمات التأمينرئيس مجلس المديرين

عضــو مجلس وعضو لجنة 
االستثمار

الصحيهيئة حكوميةالضمان الصحي التعاوني

تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(

98  99 /



مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

رئيس لجنة المنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعودي

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة العليا
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة األصول الخصوم

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة إدارة ومعالجة االئتمان
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة أمن المعلومات

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة خدمة العمالء
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة األهلي المالية عضو مجلس اإلدارة
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة األهلي المالية عضو لجنة المخاطر 

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريالنائــب األعلى للرئيس التنفيذي
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريالرئيــس التنفيذي المكلف

ماجــد بن حمدان الغامدي - الرئيــس التنفيذي لمصرفية األفراد
يشــغل األســتاذ ماجد الغامدي منصب الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد، والعديد من العضويات األخرى بالبنك األهلي الســعودي. وفيما يلي بيان 

بالمؤهــالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الغامدي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة هارفارد، الواليات المتحدة األمريكيةبرنامج اإلدارة المتقدمة-2017م
جامعــة بنســلفانيا، كلية وارتــون إلدارة األعمال، الواليات المتحدة األمريكيةبرنامــج تطوير المدراء التنفيذيين-2015م
جامعــة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكيةإدارة المخاطردرجة الماجستير 2012م
الصناعيةدرجة البكالوريوس2004م جامعــة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية الســعوديةالهندسة 

المهنية الخبرة 
يمتلك األستاذ/ ماجد الغامدي خبرة مصرفية تزيد عن 15 عامًا؛ إذ بدأ حياته المهنية في إدارة المخاطر بالبنك األهلي التجاري، ثـــم تـــدرج فـــي عدد من 
المناصــب والمهــام فــي مجموعــة المخاطــر وتقلد منصب رئيس إدارة المخاطر الشـــاملة من عام 2014م حتــى عام 2018م قبل أن يتولى منصب رئيس 

مجموعة مصرفية الشــركات؛ إذ أشــرف على إدارات عديدة منها التمويل المتخصص، والمصرفية الشــاملة، ومصرفية الشــركات، ومصرفية األعمال التجارية، 
ومصرفيــة األعمال، وتحليل األداء.

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة العليا
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة األصول والخصوم

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المخاطر التشــغيلية
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة إدارة ومعالجة االئتمان

عضو لجنة المنشــآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعودي

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

العقارشركة مساهمة عامةشــركة جبل عمر للتطويررئيس مجلس اإلدارة
شــركة تابعة - مؤسســة مسك الخيرية – داخل شركة مانجا لإلنتاجرئيس مجلس اإلدارة

المملكة
القطاع الفني

القطاع غير الربحيمؤسســة خيرية– داخل المملكةمسك الخيريةعضو مجلس إدارة
البنوكشركة مساهمة سعوديةالبنك األهلي السعوديعضو مجلس االدرة 

المهنية الخبرة 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة األهلي الماليةرئيس مجلس اإلدارة
العقارهيئــة حكومية / داخل المملكة الهيئة العامة للعقارعضو مجلس اإلدارة 
القطاع الصحيشــركة حكومية – داخل المملكةالتجمع الصحي الثانيرئيس مجلس اإلدارة
 الشــركة السعودية للمعلومات رئيس مجلس اإلدارة

االئتمانية )سمة(
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكة

البنوكمســاهمة تركية مقفلة– خارج المملكةبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســيرئيس مجلس اإلدارة
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس مجلس اإلدارة

التنفيذي  البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريالرئيس 
حكوميمؤسسة حكوميةالبنك المركزي السعودي مستشار معالي المحافظ 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريمستشــار رئيس مجلس اإلدارة 
التأمينشــركة مساهمة عامة/ داخل المملكةتكافل الراجحيعضو مجلس إدارة
الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةالراجحي الماليةعضو مجلس إدارة

البنوك شركة مساهمة عامةمصرف الراجحينائب الرئيس التنفيذي
البنوك شــركة ماليزية ذات مسؤولية محدودةمصــرف الراجحي - ماليزياعضو مجلس إدارة
المدنيمنظمة ســعودية غير هادفة للربح – داخل المملكةإنجاز السعوديةعضو مجلس إدارة المجتمع 
المجلس االستشــاري لشركة ماستركارد عضو مجلس إدارة

العالمية لمنطقة الشــرق األوسط وأفريقيا
الخدمات الماليةشــركة مساهمة عامة أمريكية

التعليممنظمــة عالمية غير هادفة للربحمعهد التمويل الدوليعضو مجلس إدارة

طــالل أحمــد الخريجي - الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشــاملة
يشــغل األســتاذ طالل الخريجي منصب الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشــاملة في البنك األهلي الســعودي، وُمشــرفًا على أعمال المصرفية التجارية 

الشــاملة، والمهام التنفيذية باإلضافة إلى العديد من اللجان التنفيذية في البنك األهلي الســعودي. وقد شــغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي 
المكلــف فــي البنــك األهلــي التجاري. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الخريجي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

 كليــة إدموند والــش للخدمة الخارجية، جامعة جورج تاون، األعمال الدوليةدرجة الماجستير1995م
الواليات المتحدة األمريكية

جامعة جــورج تاون، الواليات المتحدة األمريكيةاالقتصاد الدوليدرجة البكالوريوس1993م

المهنية الخبرة 
يتمتع األســتاذ/ طالل الخريجي بخبرة مصرفية تزيد عن 25 عامًا؛ إذ بدأ حياته المهنية في عام 1995م في البنك المركزي الســعودي )ســاما( في 

إدارة االســتثمارات. وكان عضوًا في المجموعة االستشــارية التي قامت بتصميم وتنفيذ سياســة اســتثمار البنك المركزي الســعودي التي تدار بموجبها 
احتياطيات النقد األجنبي. وشــمل دوره تخصيص األصول التكتيكية وبحوث االســتثمار وإدارة األموال المملوكة واالختيار/اإلشــراف على مدير الصندوق. 
وقد انضم للبنك األهلي في عام 2003م بإدارة الخزينة وترأس إدارة األصول والخصوم. كما شــغل منصب ســكرتير المنظمة االستشــارية للبنك حتى تم 

تعيينــه رئيســًا لمجموعــة الخزينــة فــي يوليو عام 2009م. كما ترأس أيضًا لجنة أمناء الخزانة في المملكة العربية الســعودية لمــدة عامين متتاليين، كما كان 
نائب رئيس المجلس االستشــاري ألســعار الفائدة المقدمة بين البنوك الســعودية.
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المهنية الخبرة 
الدكتور شــجاعت هو عضو في لجنة اإلدارة العليا ولجنة األصول والخصوم بالبنك األهلي الســعودي. وقبل االندماج مع ســامبا، كان الدكتور شــجاعت 

يشــغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية للشــركات والخدمات المصرفية للشــركات المحلية والخزينة واألســواق العالمية 
واألعمال الدولية التابعة لســامبا. كما أنه يشــغل منصب رئيس مجلس إدارة ســامبا باكســتان منذ عام 2013م. وقبل انضمامه إلى ســامبا، تولى مناصب 

قيادية عليا في مصرفية الشــركات في نيويورك ولندن والبحرين في ســيتي جروب وترقى ليشــغل منصب العضو المنتدب لتداول المشــتقات المالية 
بمجموعة ســيتي جروب في لندن عام 1998م.

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة محدودةبنك سامبا باكستانرئيس مجلس اإلدارة

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

نائــب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الخدمات المصرفية للشــركات

البنوكشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا المالية

 العضو المنتدب لتداول 
المالية المشتقات 

البنوكشــركة مساهمة – خارج المملكةمجموعة ســيتي جروب - لندن

نايف بن صفوق المرشــد - رئيس المخاطر للمجموعة
يشــغل األســتاذ البشــير حاليــًا منصــب رئيس المخاطر للمجموعة بالبنك األهلي الســعودي، ويتولى اإلشــراف على إدارات مخاطــر المصرفية التجارية 

الشــاملة، ومخاطــر مصرفيــة األفــراد، والمخاطر الشــاملة، والمخاطر التشــغيلية، وأمــن المعلومات. وفيما يلي بيــان بالمؤهالت العلميــة والخبرة المهنية 
البشير: لألستاذ 

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة واليــة كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكيةإدارة األعمالبكالوريوس1988م

المهنية الخبرة 
يتمتع األســتاذ البشــير بخبرة تزيد عن 32 عامًا في الصناعة المصرفية وتشــمل مصرفية الشــركات ومصرفية األفراد وإدارة المخاطر. وقد تولى مناصب إدارية 

عليــا بالبنــك األهلــي التجــاري شــملت نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيــس مجموعة المخاطر، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير إقليمــي بالمجموعة المصرفية 
للشــركات، ومدير إقليمي للمنطقة الوســطى بمجموعة مصرفية الشــركات، ومدير إدارة بمجموعة األعمال التجارية، ومدير فرع.

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديرئيس لجنة المخاطر التشــغيلية
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديسكرتير لجنة المخاطر

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة العليا
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة األصول والخصوم

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة إدارة ومعالجة االئتمان
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة أمن المعلومات

عضو لجنة المنشــآت الصغيرة 
والمتوسطة

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعودي

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة اســتمرارية األعمال
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة رؤســاء المخاطر

القطاع االقتصاديكيان سعوديمنتدى الرياض االقتصاديعضو مجلس األمناء
القطاع الخيريجمعية خيريةالجمعيــة الخيريــة لعاج المرضىعضــو مجلس إدارة 

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكمســاهمة تركية مقفلة – خارج المملكةبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســيعضو مجلس إدارة 
البنوكمســاهمة تركية مقفلة – خارج المملكةبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســيرئيس لجنة االئتمان

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس إدارة المخاطر الشـــاملة
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس مجموعة مصرفية الشركات

أحمــد بن علي الظبــي - الرئيس المالي للمجموعة
يشغل األستاذ/ أحمد الظبي منصب الرئيس المالي لمجموعة البنك األهلي السعودي؛ وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألستاذ الظبي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهل

جامعة بورتسموثالماليةالماجستير
جامعــة الملك عبد العزيزالمحاسبةدرجة البكالوريوس

المهنية الخبرة 
يمتلــك األســتاذ/ الظبــي خبــرة تزيــد عن 13 عامًا في جميــع التخصصات المالية، وأظهر قدراٍت قوية في تنظيم العمليــات التجارية والتعاون مع جميع 

اإلدارات بالبنــك لتقديــم أفضــل النتائــج فيمــا يتعلق بالتحاليل والــرؤى االقتصادية وتحقيق النمو والكفاءة وخلق أفضل قيمة ممكنة للبنك. ويتمتع األســتاذ 
ال. الظبــي أيضــًا بمهارات متميزة في إدارة شــركاء العمل والتواصل الفعَّ

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة العليا
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة إدارة ومعالجة االئتمان

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة األصول والخصوم
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المخاطر التشــغيلية

التميزعضو مجلس إدارة --أكاديمية 

الخدمات الماليةشركة مســاهمة مقفلة – داخل المملكةشركة األهلي المالية رئيس لجنة المراجعة

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

نائــب الرئيس المالي للمجموعة، 
ورئيــس المالية لمصرفية األفراد

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاري

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس االستشــارات وأداء األعمال
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيــس إدارة التقارير والميزانية

االستشاراتشركة مساهمة مقفلةشــركة جلف وان كابيتالمدير مالي

د. شــجاعت نديم نديم - رئيس مجموعة األعمال الدولية واإلســتراتيجية
يشــغل الدكتور شــجاعت نديم منصب نائب أول الرئيس التنفيذي، ورئيس مجموعة األعمال الدولية واإلســتراتيجية بالبنك األهلي الســعودي. وفيما يلي 

بيــان بالمؤهالت العلمية والخبــرة المهنية للدكتور نديم:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمؤهل

معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكيةدرجة البكالوريوس
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، الواليات المتحدة األمريكيةدرجة الدكتوراة
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فــؤاد بن عبــد اهلل الحربي - رئيس االلتزام للمجموعة
يشــغل األســتاذ الحربي حاليًا منصب رئيس االلتزام للمجموعة لدى البنك األهلي الســعودي. وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية، يترأس األســتاذ الحربي 
لجنــة االلتــزام، وعضويــة لجنــة المخاطر التشــغيلية، وعضوية لجنة أمــن المعلومات. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الحربي:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

البنك المركزي الســعودي، األكاديمية المالية، المملكة العربية الســعوديةااللتزامشــهادة مسؤول التزام معتمد2012م
شهادة االلتزام ومكافحة 2012م

غسل األموال
كلية هنلــي إلدارة األعمال، المملكة المتحدةااللتزام ومكافحة غســل األموال

األكاديميــة األمريكية لــإلدارة المالية، الواليات المتحدة األمريكيةااللتزام شــهادة مسؤول التزام معتمد2007م
جامعة الملك ســعود، المملكة العربية الســعوديةالمحاسبةدرجة البكالوريوس1993م

المهنية الخبرة 
يمتلك األســتاذ الحربي خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 26 عامًا في مجال المحاســبة، والرقابة وإدارة االلتزام ومكافحة غســل األموال، وقد بدأ 

مســيرته المهنية في شــركة طيبة لالســتثمار والتنمية العقارية لفترة تزيد عن أربع ســنوات، كان آخرها رئيســًا إلدارة المحاســبة في الشــركة، وبعد ذلك التحق 
األســتاذ الحربي بالبنك األهلي التجاري في عام 1997م، وشــغل مناصب مختلفة داخل البنك، وشــارك في تأســيس إدارة االلتزام والعمل بها حيث تقلد 

العديــد مــن المناصب باإلدارة حتى تاريخ توليه منصبه الحالي رئيســًا إلدارة االلتزام.

األســتاذ صالــح محمد صالح - رئيس تقنيــة المعلومات للمجموعة
يشــغل األســتاذ صالح محمد صالح حاليًا منصب رئيس تقنية المعلومات للمجموعة لدى البنك األهلي الســعودي. وُيقود األســتاذ صالح حاليًا دمج تقنية 

المعلومــات والتحــول اإللكترونــي بيــن البنك األهلي التجاري ومجموعة ســامبا المالية، بجانب عضويته في اللجــان التنفيذية بمجموعة البنك األهلي 
الســعودي. وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ صالح:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

مدرسة هارفارد لألعمالإدارة األعمالبرنامج اإلدارة المتقدمة2016م
مدرسة ستانفورد لألعمالإدارة األعمالالماليــة للتنفيذيين غير الماليين2015م
اإلســتراتيجية والقيادة لبرنامج 2014م

التنفيذيين
مدرسة هارفارد لألعمالإدارة األعمال

شهادة إدارة المشاريع 2007م
االحترافية

معهد إدارة المشاريعإدارة األعمال

الكمبيوتردرجة البكالوريوس1996م جامعــة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية الســعوديةهندسة 

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة التنفيذية العليا
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة االلتزام 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المشتريات
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة اســتمرارية األعمال
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المخاطر التشــغيلية

المهنية الخبرة 
يمتلك األســتاذ صالح خبرة كبيرة امتدت على مدار 24 عامًا في تقنية المعلومات، وإدارة المشــروعات، ونظام إدارة الجودة. بدأ مســيرته المهنية في 
تقنية المعلومات في العديد من المجاالت شــملت االســتثمارات والبنوك والنفط والســياحة في الكثير من الدول تشــمل المملكة المتحدة ومجلس 

التعاون الخليجي والشــرق األوســط. انضم األســتاذ صالح للبنك األهلي التجاري عام 2009م رئيســًا لمكتب إدارة مشــاريع تقنية المعلومات بالبنك، وتدرج 
ــن رئيس تقنية المعلومات عام 2013م. فــي مناصبه حتى ُعيِّ

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

الدفاع والفضاءشركة سعودية محدودةشــركة اإللكترونيات المتقدمةعضو مجلس إدارة
القطاع العقاريشركة مساهمة سعوديةالشركة العقارية السعوديةعضو مجلس إدارة

مطلق بن ســالم العنزي – رئيس الموارد البشــرية للمجموعة
يشــغل األســتاذ العنزي حاليًا منصب رئيس الموارد البشــرية للمجموعة. وعضو مجلس إدارة شــركة األهلي إســناد. وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية يشــغل 

األســتاذ العنــزي عضويــة اللجنة اإلدارية العليا. وفيما يلي بيان بالمؤهــالت العلمية والخبرة المهنية:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

جامعــة والية مــوراي كنتاكي، الواليات المتحدة األمريكيةلغة إنجليزيةدرجة الماجستير2001م
جامعة الملك ســعود، المملكة العربية الســعوديةلغات وترجمةدرجة البكالوريوس1998م

المهنية الخبرة 
التحق األســتاذ العنزي بالبنك في عام 2013م بمنصب “رئيس التوظيف والتطوير”. ويمتلك األســتاذ/ مطلق خبرة واســعة في القطاعين العام والخاص 
امتدت على ما يزيد عن 21 عامًا مع ســجل حافل في تطوير األفراد، وإســتراتيجيات الموارد البشــرية، والتطوير التنظيمي؛ حيث بدأ مســيرته المهنية في 

معهد اإلدارة العامة. وبعدها شــغل العنزي عدة مناصب؛ منها مدير إدارة التدريب والقيادة في البنك الســعودي البريطاني، ومن ثم تم تعيينه ليكون رئيس 
إدارة التدريــب والتطويــر فــي البنك الســعودي البريطاني أيضــًا في الفترة من عام 2010 حتى 2013م. ومنذ انضمامه للبنك األهلي في عام 2013م، 
حقق األســتاذ مطلق عددًا كبيرًا من النجاحات في البنك بما في ذلك تقديم برنامج رواد األهلي وبرنامج الوســام التي تهدف إلى خلق فرص وظيفية 

للشــباب والشــابات الســعوديين حديثي التخرج، والتزامه المســتمر لتحقيق التميز ودعم أحد أهداف البنك اإلســتراتيجية بأن يصبح “الخيار األول للموظفين”.

وليد بن حســن عبد الشــكور - رئيس القانونية للمجموعة
يشــغل األســتاذ عبد الشــكور حاليًا منصب رئيس القانونية للمجموعة لدى البنك األهلي الســعودي، وعلى صعيد لجان اإلدارة التنفيذية بالبنك يشــغل 

األســتاذ عبد الشــكور رئيس لجنة المشــتريات وعضوية لجنة التظلمات الخاصة بالموظفين، وعضوية لجنة االلتزام، وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية 
والخبرة المهنية لألســتاذ عبد الشكور:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهلالعام

محكم معتمد لدول 2013م
مجلس التعاون 

الخليجي

مركــز التحكيم التجاري لــدول مجلس التعاون الخليجيمحاماة / تحكيم

عضو اتحاد المحامين 2007م
العرب

اتحاد المحامين العربمحاماة

وزارة العدل، المملكة العربية الســعوديةمحاماةترخيص محاماة2006م
جامعــة الملك عبد العزيز، مدينة جدةقانوندرجة البكالوريوس1989م

المهنية  الخبرة 
يمتلك األســتاذ عبد الشــكور خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 30 عامًا في مجال المحاماة واالستشــارات القانونية؛ إذ بدأ مســيرته المهنية لدى البنك 

األهلــي التجــاري فــي عــام 1990 كباحــث قانوني وتقلد مختلف المناصب الهامة في اإلدارة القانونية. وفي عام 2009م، تم تعيين األســتاذ عبد الشــكور 
فــي منصــب رئيــس القانونيــة للمجموعــة، ومن خالل عملــه بالمجموعة تراكمت لديه خبرة كبيرة في مختلف مجاالت القانون، ومنها على ســبيل المثال ال 

الحصر التقاضي، والعقود واالستشــارات القانونية العامة. وتشــمل إنجازاته الرئيســية في مجال االستشــارات والقضايا انتصارات مهمة في القضايا المحلية 
أدت إلى الحصول على أحكام لصالح البنك األهلي التجاري بمبلغ إجمالي يزيد عن 15 مليار ريال ســعودي. كما قاد األســتاذ/ عبد الشــكور جهود الدفاع 

عــن البنــك األهلــي التجــاري فــي دعوى قضائية دولية بارزة بلغــت قيمتها أكثر من تريليون دوالر أمريكي حصل فيها علــى حكم نهائي برفض الدعوى لصالح 
البنك األهلي التجاري.

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

العقارشــركة ذات مسؤولية محدودةشركة األســواق العقارية التجارية المحدودةعضو مجلس إدارة
الشــركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة مدير عام

المحدودة
العقارشــركة ذات مسؤولية محدودة

خدمات مالية شركة مســاهمة مغلقة بمملكة البحرينشــركة الخدمات المالية العربيةعضو مجلس إدارة
خدمات ماليةشركة مســاهمة مغلقة بمملكة البحرينشــركة الخدمات المالية العربيةعضو لجنة المراجعة 

العقارجدة، السعوديةشــركة البحار العقارية واالستثمارعضو مجلس إدارة
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مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديرئيس لجنة اســتمرارية األعمال
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجنة اإلدارة العليا

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة المشتريات
البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضــو لجمة العناية بالعمالء

عضــو لجنة دمج األنظمة التقنية 
للمعلومات

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعودي

عضــو لجنة التقنية الرقمية 
والتوزيع

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعودي

--اللجنة الدائمة للمســؤولية االجتماعيةعضو 

المهنية الخبرة 
يتمتع األســتاذ ســليمان بخبرة ألكثر من أربع وعشــرين ســنة في المؤسســات المالية في المملكة العربية الســعودية، نفذ خاللها العديد من أفضل 

الممارســات والمعايير، وقد قاد المشــاريع المصرفية الرئيســية بوصفه الرئيس التنفيذي للعمليات )COO( في مجموعة ســامبا المالية، ومنها اســتبدال 
النظــام التقنــي المصرفــي األساســي، وإعادة هيكلة مجموعــة تقنية المعلومات والعمليات، وإعادة تصميم آليــة العمليات المصرفية، ودعم مبادرات 

األعمال اإلســتراتيجية وتنفيذها، ومراجعة إســتراتيجية تقنية المعلومات وتنفيذها.

كما أجرى العبيد ســابقًا تغييرات وتحســينات جذرية في مختلف المجاالت بصفته كبير موظفي العمليات في البنك الســعودي لالســتثمار؛ إذ قاد برنامج 
التحول الذي جعل من البنك أحد أفضل البنوك للخدمات واألعمال التجارية في الســوق الســعودي. عمل قبلها في مصرف الراجحي لمدة ثالثة عشــر عامًا، 

وقــد حقــق عــدة معالــم بــارزة فــي الصناعة المالية في فترة قصيرة من الزمــن بفضل مهمته المتمثلة في تهيئة بيئة توفــر تمكينًا لألعمال والدعم الالزم 
للنمو الســريع والحفاظ عليها.

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا الماليةالرئيــس التنفيذي للعمليات
مديــر عام لمجموعة الخدمات 

المشتركة
البنوكشركة مساهمة سعوديةالبنك السعودي لالستثمار

الخدمات الماليةشــركة مساهمة سعودية مقفلةاالستثمار كابيتالعضو مجلس إدارة
الخدمات الماليةشركة مساهمةشــركة أمريكان إكسبريس السعوديةعضو مجلس إدارة 

المهام والمســؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة
يكون مجلس اإلدارة مســؤواًل عن وضع اإلســتراتيجية الكاملة للبنك وتوجيه إســتراتيجيته وأهدافه. ولذلك فإن مجلس اإلدارة يكون مســؤواًل عن وضع 	 

أهداف األداء واتخاذ القرارات التي تؤثر في النفقات الرأســمالية الكبيرة، وعمليات االســتحواذ والشــراء والبيع والتصفية واإلشــراف على تنفيذ القرارات؛
كما يكون مجلس اإلدارة مســؤواًل عن مراقبة األهداف المالية للبنك والتحقق من أن األداء يســير وفق الخطط اإلســتراتيجية والتشــغيلية والتجارية 	 

المتفق عليها مســبقًا؛
تشــمل مهــام مجلــس اإلدارة أيضًا المواءمة واإلشــراف علــى الهيكل التنظيمي لوحدات العمل المختلفة والدرجــات الوظيفية ونظام األجور للبنك 	 

واإلشراف على خطط اإلحالل.

مناصب أخرى وعضويات ســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي التجاريرئيس تقنية المعلومات 
مجموعة األعمال التجارية عضو 

اإللكترونية إلدارة المشاريع
--

عضو معهد إدارة المشــاريع – فرع 
الخليج العربي 

معهد إدارة المشــاريع، فرع 
الخليج العربي

إدارة المشاريعمؤسسة غير ربحية

الهندسةكيان سعوديمجلس المهندســين السعوديينعضو

عبــد العزيز بن محمد الشوشــان - رئيــس المراجعة الداخلية للمجموعة
يشــغل األســتاذ/ عبد العزيز الشوشــان منصب رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة بالبنك األهلي الســعودي. وُيشــرف على وظائف المراجعة الداخلية داخل 

البنك األهلي الســعودي، كما يشــغل الســيد عبد العزيز الشوشــان إلى جانب منصبه الحالي، عضوية لجنة االلتزام بالبنك األهلي الســعودي. وفيما يلي 
بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الشوشــان:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهل

جامعــة الملك فهد للبترول والمعادننظم المعلومات اإلداريةدرجة البكالوريوس
الماجيستير جامعــة الملك فهد للبترول والمعادنإدارة األعمال التنفيذيةدرجة 

معهــد المراجعين الداخليينالمراجعةشهادة المراجع الداخلي المعتمد

مناصــب أخرى وعضويات حالية 
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشركة مساهمة عامةالبنك األهلي السعوديعضو لجنة االلتزام
--شــركة ثقة لحلول األعمالرئيس لجنة المراجعة

المهنية الخبرة 
يمتلــك الســيد عبــد العزيــز خبــرة تزيد عن 20 عامًا في مجــال المراجعة الداخلية في العديد من القطاعات؛ منها النفــط والغاز واالتصاالت والقطاع المصرفي. 

وقبل تقلده منصبه الحالي كرئيس المراجعة الداخلية لمجموعة البنك األهلي الســعودي، كان الشوشــان يشــغل منصب رئيس المراجعة الداخلية 
لمجموعــة ســامبا الماليــة، ورئيــس المراجعــة الداخلية في مصــرف الراجحي، ورئيس المراجعة الداخلية في بنك البالد، بجانــب توليه لمنصب رئيس التدقيق 

الداخلي بالعديد من الشــركات األخرى المدرجة وغير المدرجة.

العضويات والمناصب الســابقة
الوظيفي القطاعنوع الكيان القانونياالسمالمسمى 

البنوكشــركة مساهمة مدرجة – داخل المملكةمجموعة سامبا الماليةرئيس المراجعة الداخلية 
البنوكشركة مساهمة عامة مصرف الراجحيرئيس المراجعة الداخلية
الطاقةشركة مساهمة عامةشركة أكوا باوررئيس التدقيق الداخلي

البنوكشركة مساهمة سعوديةبنك البالدرئيس المراجعة الداخلية

ســليمان بــن عبد العزيز العبيــد – رئيس الخدمات اإلدارية للمجموعة
يشــغل العبيد حاليًا منصب رئيس الخدمات اإلدارية للمجموعة في البنك األهلي الســعودي، ويقود اإلســتراتيجية، باإلضافة لرقمنة العمليات المصرفية 
المتعلقة بأعمال المصرفية التجارية الشــاملة واألفراد، وإدارة التســويق للمجموعة الخاصة بالقطاعين، ودمج مراكز الحفظ واألرشــفة، وتوســيع شــبكة 

الفروع وأجهزة الصراف اآللي، وتقليل التكلفة وتحســين الكفاءة على مســتوى البنك، ومشــروع البناء والنقل للمركز الرئيســي للبنك في المركز المالي. 
وفيما يلي بيان بالمؤهالت العلمية والخبرة المهنية لألســتاذ الشوشــان:

العلمية  المؤهالت 
الجامعةالمجالالمؤهل

جامعة الملك ســعود، المملكة العربية الســعوديةنظم معلومات الحاســب اآلليدرجة البكالوريوس
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اجتماعــات لجنة المراجعة في عام 2021م

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل 
الحضور

21
يناير

31
يناير

24
مارس

30
يونيو

03
أغسطس

16
سبتمبر

20
أكتوبر

24
أكتوبر

19
ديسمبر

28
ديسمبر

-------نعمنعمنعم100%330محمد علي الحوقل*
-------نعمنعمنعم100%330هاني سليمان الشدوخي*

-------نعمنعمنعم100%330عبدالرحمن محمد العودان*
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم100%10100د. خالــد محمد الطويل

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم100%10100د. عبدالرحمــن محمد البراك
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم---100%770عبداهلل عبدالرحمن الرويس**

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم---100%770عبدالعزيز ســليمان العتيقي**
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم---100%770علي سليمان العايد**

   * انتهــت دورة المجلس في 2021/05/14م
** بــدأت دورة المجلس في 2021/05/15م

التنفيذية اللجنة 
تتشــكل اللجنة التنفيذية من خمســة أعضاء هم رئيس مجلس اإلدارة وثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، ويرأســها رئيس مجلس اإلدارة، 
ويجوز أن يرأســها الرئيس التنفيذي، وتجتمع دوريًا ســتة اجتماعات في الســنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يمكن إلغاء اجتماعها في حالة عدم 
وجــود قــرارات عاجلــة يتطلــب اتخاذهــا من اللجنة التنفيذيــة، ويكتمل نصاب اجتماع اللجنة إذا حضره أغلبية باألصالــة أو بطريق الوكالة ويمكن لألعضاء 

غيــر الحاضريــن التوكيــل للتصويــت علــى قرارات اللجنــة. وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مســؤولية تدوين 
ومتابعــة مجريات اجتماعات اللجنة على أمين ســر اللجنة.

المهام والمســؤوليات الرئيسية
إن الغرض الرئيســي للجنة التنفيذية هو ممارســة الرقابة واإلشــراف على أعمال وعمليات البنك واتخاذ القرارات الفورية بشــأن القضايا الملحة التي تنشــأ 

في ســياق أعمال البنك. ويجب على اللجنة التنفيذية التأكد من تمثيل البنك بشــكٍل كاٍف في الشــركات التابعة. كما يجب على اللجنة التنفيذية اتخاذ 
القرارات المتعلقة باالئتمان، والتســويات ومعالجة الديون، والمســؤولية المجتمعية، والمشــتريات واإلجراءات التصحيحية، وذلك ضمن حدود صالحيات 

اللجنــة المفوضة من قبل مجلس اإلدارة.

اجتماعــات اللجنة التنفيذية في عام 2021م

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور
24

يناير
13

يونيو
23

يونيو
26

سبتمبر
21

نوفمبر
20

ديسمبر

------0%000طالل الخريجي*
-----نعم100%110راشد شريف**

نعمنعمنعمنعمنعمنعم100%660سعيد الغامدي
نعمنعمنعمنعمنعمنعم100%660زياد التونسي

نعمنعمنعمنعمنعمنعم100%660زيد القويز
نعمنعمنعمنعمنعم-100%550عمار الخضيري***

نعمنعمنعمالنعم-80%541د. إبراهيم المعجل***

بصفتــه الرئيــس التنفيذي المكلف حتى تاريخ 2021/03/31م  *  
انتهــت دورة المجلس في 2021/05/14م  **  
بــدأت دورة المجلس في 2021/05/15م  ***  

لجنة الترشــيحات والمكافآت 
أقرت الجمعية العامة العادية لمســاهمي البنك في اجتماعها الذي عقد في 31 ديســمبر 2017م تعديل الئحة عمل لجنة الترشــيحات والمكافآت بما 

يتوافق مع الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الســوق المالية. 

وتتشــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم أعضاًء مســتقلين 
فــي مجلــس اإلدارة، وال يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكون رئيســًا للجنة. ويمكن دعوة الرئيــس التنفيذي ورئيس الموارد البشــرية للمجموعة لحضور 
االجتماعــات بــدون أن يكــون لهمــا حــق التصويــت، وتجتمع اللجنة دوريًا بما ال يقل عن اجتماعين في الســنة، ويلزم الكتمــال النصاب ألي اجتماع للجنة 

حضــور أغلبية األعضاء. 

تصــدر قــرارات وتوصيــات اللجنــة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تســاوي األصوات يرجح الجانب الــذي معه الرئيس، وال يجوز االمتناع عن 
التصويــت أو اإلنابــة فيــه. وتثبــت قــرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مســؤولية تدويــن محاضر اجتماعات اللجنة على 

أمين سر اللجنة.

اجتماعــات مجلس اإلدارة في عام 2021م

االسم
عدد 

معدل الحضوراالعتذارالحضوراالجتماعات
28
يناير

01
أبريل

04
مايو

16
مايو

25
أغسطس

29
سبتمبر

05
نوفمبر

21
ديسمبر

الالالالالنعمنعمنعم100%330مارشل شارلز بيلي 
الالالالالنعمنعمنعم100%330ديفيد جيفري ميك 

الالالالالنعمنعمنعم100%330انيــس بن احمد بن محمد موءمنه 
الالالالالنعمنعمنعم100%330محمــد بن علي بن محمد الحوقل

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم100%880ســعيد بن محمد بن علي الغامدي
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم100%880راشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالنعم78.50%871ســعود بن سليمان بن عوض الجهني 
نعمنعمالنعمنعمنعمنعمنعم78.50%871زياد بن محمد مكي بن صالح التونســي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم100%880زيد بــن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمال100%770عمار الخضيري 

نعمنعمالنعمنعمنعمنعمال85.71%761يزيد الحميد
نعمنعمنعمنعمنعمالالال100%550عبدالرحمن العودان

نعمنعمنعمنعمنعمالالال100%550شيال الرويلي
نعمنعمنعمنعمنعمالالال100%550عبداهلل الرويس

نعمنعمنعمنعمنعمالالال100%550د. إبراهيم المعجل

اللجــان التابعة لمجلس اإلدارة
لجنة المراجعة

نهم الجمعية العامة كل ثالث ســنوات، وتجتمع أربع مرات في العام  تتشــكل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمســة أعضاء كحد أعلى ُتعيُّ
علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب من أحد أعضاء اللجنة أو رئيــس مجلس إدارة البنك أو اإلدارة العليا أو أحد 

المراجعيــن الداخلييــن أو الخارجييــن، ويكتمل نصاب اجتماع اللجنــة بحضور أغلبية أعضاء اللجنة.

وتثبــت قــرارات لجنــة المراجعــة ومداوالتهــا فــي محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مســؤولية تدويــن محاضر اجتماع لجنــة المراجعة على أمين 
اللجنة. سر 

المهام والمســؤوليات الرئيسية
تكون اللجنة مســؤولة أمام مجلس اإلدارة وتســاعده على القيام بمســؤولياته كما يلي:

ضمــان وضع نظــام فعال للرقابة الداخلية وااللتزام؛	 
تحقيــق االلتــزام فيمــا يتعلــق بتقديم التقارير الماليــة الخارجية، بما في ذلك االلتزامات المنصوص عليها فــي األنظمة واللوائح واجبة التطبيق.	 

وتشــمل األهداف الرئيســية للجنة المراجعة القيام بمســؤوليات اإلشــراف والمراقبة للمهام التالية: 
صحة التقارير المالية؛	 
التأكد من تمتع المراجعين الداخليين والخارجيين بالمؤهالت المطلوبة واالســتقاللية واإلشــراف على أدائهم؛	 
التــزام البنــك بجميع المتطلبات القانونيــة والتنظيمية والمعايير األخالقية؛	 
أداء المراجعــة الداخليــة وااللتــزام ومكافحة غســل األموال ومكافحــة الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير التي تنــص عليها القواعد والتعليمات 	 

الصادرة عن البنك المركزي الســعودي.
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن يجريهــا البنك مع األطراف ذوي العالقة بناء على التأكيدات وأخذ الضمانــات الالزمة من اإلدارة التنفيذية بأنها 	 

تتــم بــدون شــروط أو مزايــا تفضيلية، وفقًا للسياســات واإلجراءات الداخلية المنظمة لذلك، وتقديــم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
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لجنة المخاطر
تتكــون لجنــة المخاطــر مــن ثالثــة أعضاء كحد أدنى وخمســة أعضاء كحد أعلى من مجلس اإلدارة، بما فيهم الرئيس التنفيــذي، ويكون أغلبية أعضائها من 

األعضــاء غيــر التنفيذييــن، وتعقــد اللجنــة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في الســنة. ويكتمل النصاب القانوني لعقد االجتمــاع بحضور أغلبية األعضاء. وتصدر 
ح الجانــب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.  قــرارات اللجنــة وتوصياتهــا بأغلبيــة أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تســاوي األصوات، ُيرجِّ

المهام والمســؤوليات الرئيسية
تختــص لجنــة المخاطــر باإلشــراف علــى إدارة المخاطر داخل البنك وضمان وعي وإدراك اإلدارة للمخاطر الجوهريــة التي قد يتعرض لها البنك، ووضع 

إســتراتيجية للتأكد من وجود السياســات واإلجراءات الشــاملة والقادرة على إدارة هذه المخاطر وعملياتها للحفاظ على مســتوى مقبول من المخاطر، 
وذلــك ضمــن حــدود الصالحيــات التي يحددها مجلــس اإلدارة. وتقوم اللجنة بمراجعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجــود هيكل تنظيمي متكامل 

إلدارة المخاطر.

اجتماعــات لجنة المخاطر في عام 2021م

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور
25

مارس
16

يونيو
18

أغسطس
07

ديسمبر

---نعم100%110مارشل شارلز بيلي*
---نعم100%110انيس موءمنه*

---نعم100%110ديفيد ميك*
---نعم100%110طالل الخريجي**

نعمنعمنعمنعم100%440سعود الجهني
نعمنعمنعم-100%330زيد القويز***

نعمنعمنعم-100%330سعيد الغامدي***
نعمنعمنعم-100%330راشد شريف***

نعمنعمنعم-100%330عبدالرحمن العودان***

انتهــت دورة المجلس في 2021/05/14م  *  
بصفتــه الرئيــس التنفيذي المكلف حتى تاريخ 2021/03/31م  **  

بــدأت دورة المجلس في 2021/05/15م  *** 

اجتماعــات مجلــس اإلدارة - الربع األول 2021م. )مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور

0%000عمــار بن عبدالواحد الخضيري
0%000يزيــد بن عبدالرحمن الحمّيد

0%000د. إبراهيم بن ســعد المعجل
0%000عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس

0%000علي بن حســين علي رضا
0%000إياد بن عبدالرحمن الحســين

0%000فهــد بن إبراهيم المفرج
0%000د. خالد بن عبداهلل الســويلم

0%000علــي بن هادي آل منصور
0%000وليد بن ســليمان أبانمي

اجتماعــات اللجنــة التنفيذية - الربع األول 2021م. )مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور
17

فبراير
3

مارس

النعم50%211عمــار بن عبدالواحد الخضيري
نعمنعم100%220د. إبراهيم بن ســعد المعجل

نعمنعم100%220علي بن حســين علي رضا
نعمنعم100%220علــي بن هادي آل منصور 

نعمنعم100%220روبرت أكفيلد 

المهام والمســؤوليات الرئيسية
اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحة للعضوية في مجلــس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية؛	 
التوصية لمجلس اإلدارة بترشــيح أعضائه وأعضاء اللجان التابعة وإعادة ترشــيحهم وفقًا للسياســات والمعايير المعتمدة؛	 
مراعاة االلتزام بما ورد في األنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية من شــروط وأحكام، وما يقرره البنك المركزي الســعودي وهيئة الســوق 	 

المالية ووزارة التجارة من متطلبات، وكذلك سياســة الترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمســاهمي البنك؛
ضمــان أن يفــوق عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة الذين ُتطرح أســماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيــث يكون لدى الجمعية العامة 	 

فرصة االختيار من بين المرشــحين؛
إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة وشــغل وظائف اإلدارة التنفيذية؛	 
المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة من المهارات المناســبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة وإعداد وصــف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 	 

لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة، بمــا في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضــو ألعمال مجلس اإلدارة واللجان التابعة؛
التأكد من الحصول على عدم ممانعة مؤسســة البنك المركزي الســعودي على األشــخاص المرشــحين للعضوية بعد موافقة المجلس على ترشــيحهم؛	 
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واللجان التابعة ورفع التوصيات بشــأن التغييرات التي يمكن إجراؤها به؛	 
وضــع ســجل يحتــوي علــى مؤهالت ومهارات أعضــاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة بهدف التعرف على المهــارات اإلضافية المطلوبة لتفعيل دور 	 

المجلــس ولجانه التابعة للقيام بمهامهم ومســؤولياتهم؛ 
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة في مجلس اإلدارة واللجان التابعة واقتراح معالجتها بمــا يتفق مع مصلحة البنك؛	 
التأكد ســنويًا من اســتمرار اســتقاللية األعضاء المســتقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يتولى عضوية مجلس إدارة آخر؛	 
وضــع وصــف وظيفي لألعضــاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المســتقلين وكبار التنفيذيين؛	 
وضــع اإلجــراءات الخاصــة في حال شــغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لجانــه التابعة أو كبار التنفيذيين؛	 
وضــع سياســات ومعاييــر واضحــة لتعويضات ومكافآت أعضــاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين باســتخدام معايير ترتبط باألداء واإلفصاح 	 

عنهــا والتحقــق مــن تنفيذهــا، ومراعاة األحكام الصادرة مــن الجهات الرقابية عند إعدادها ورفعها لمجلس اإلدارة تمهيــدًا العتمادها من الجمعية العامة 
البنك؛ لمساهمي 

المراجعــة الدورية لسياســة المكافآت، وتقييم مــدى فعاليتها في تحقيق األهداف المقررة؛	 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين بالبنك وفقًا للسياســة المعتمدة؛	 
التأكــد مــن أن حجــم المكافــآت يتفق مع األعراف المحلية الســائدة واألنظمة ذات العالقة ويرتبط بتحقيق مصالح المودعين والمســاهمين، وتحقيق 	 

أهداف البنك اإلســتراتيجية طويلة المدى؛
تطويــر سياســة اإلحالل بالبنك والتأكــد من التزام اإلدارة التنفيذية بها؛	 
التأكــد مــن أن نظــام الحوافــز بالبنك يتم مراجعته دوريًا وال يشــجع المشــاركة في عمليات ذات مخاطر عاليــة لتحقيق أرباح قصيرة المدى ويتفق مع 	 

سياســة المخاطر المعتمدة بالبنك؛
التوصيــة إلــى المجلــس فيمــا يخص المرشــحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عــن المجلس، مع األخذ في االعتبار المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة.	 

اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت في عام 2021م

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور
25

فبراير
25

مارس
07

أبريل
13

سبتمبر
14

ديسمبر

--نعمنعمنعم100%330زيد القويز*
--نعمنعمنعم100%330ديفيد ميك*

نعمنعمنعمنعمنعم100%550زياد التونسي
نعمنعم---100%220يزيد الحميد**

نعمنعم---100%220شيال الرويلي**

 * انتهــت دورة المجلس في 2021/05/14م
** بــدأت دورة المجلس في 2021/05/15م
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تقريــر مجلس اإلدارة )تتمة(



)أ( أعضــاء مجلس اإلدارة وأقاربهم

اســم من تعود له المصلحة

عدد األسهم 
بداية العام

2120/01/01م

عدد األسهم
نهاية العام

نسبة التغيير %صافي التغيير2021/12/31م

46.77%492,264722,478230,214ســعيد بن محمد بن علي الغامدي 
--3,0003,000راشــد بن إبراهيم بن محمد راشد شريف

--ال ينطبق0مارشل شارلز بيلي*
--ال ينطبق0ديفيد جيفري ميك*

--ال ينطبق47,260انيــس بن احمد بن محمد موءمنه*
--00ســعود بن سليمان بن عوض الجهني 

108.96%59,525124,38464,859زيد بــن عبدالرحمن بن عبداهلل القويز
--00زياد بن محمد مكي بن صالح التونســي

--ال ينطبق0محمــد بن علي بن محمد الحوقل*
--141,149ال ينطبقعمــار عبدالواحد فالح الخضيري**

--0ال ينطبقيزيد عبدالرحمن الحميد**
-- 20,684                 ال ينطبقإبراهيم ســعد إبراهيم المعجل***

--196ال ينطبقعبدالرحمــن محمد عبدالرحمن العودان***
--4,695ال ينطبقعبداهلل بــن عبدالرحمن بن صعينين الرويس***

--150ال ينطبقشــيال عذيب مطلق الرويلي**

انتهــت فتــرة العضوية بنهايــة دورة المجلس المنتهية بتاريخ 2021/05/14م  *  
بــدأت فتــرة العضويــة بعد نفاذ االندماج مع مجموعة ســامبا المالية بتاريخ 01 أبريل 2021م   **  

بــدأت فترة العضويــة ببداية دورة المجلس والتي بدأت بتاريخ 2021/05/15م  *** 

)ب( كبــار التنفيذيين وأقاربهم 

المنصباســم من تعود له المصلحة

عدد األسهم 
بداية العام

2021/01/01م

عدد األسهم 
نهاية العام 

نسبة التغيير %صافي التغيير2021/12/31م

--ال ينطبق60,000رئيس المجموعة الماليةلمى أحمد غزاوي 
--3,7993,799رئيــس الحوكمة وأمانة مجلس اإلدارةأحمد ربيع الرويلي

طــالل بن أحمد الخريجي 
الرئيــس التنفيذي للمصرفية التجارية 

79.28%75,339135,07059,731الشاملة
--ال ينطبق55,591رئيس مجموعة الخدمات المشــتركةفــراس بن هاني التركي

32.66%117,395155,74238,347رئيــس القانونية للمجموعةوليد بن حســن عبد الشكور 
--00رئيس االلتزام للمجموعةفــؤاد بن عبداهلل الحربي 

--ال ينطبق50,515رئيس اإلســتراتيجية وتطوير األعمالعمر بن محمد هاشــم
--ال ينطبق20,776رئيــس المصرفية اإللكترونيةعمر سفيان ياسين

--ال ينطبق35,845رئيــس الخزينة للمجموعةرمزي عبدالعزيز درويش
--00الرئيــس التنفيذي لمصرفية األفرادماجد محمد الغامدي

-020,00020,000رئيس الموارد البشــرية للمجموعةمطلق سالم العنزي
167.22%189,143505,425316,282رئيــس المخاطر للمجموعةنايف صفوق المرشد
--ال ينطبق0رئيس الشــركات العالمية والكبيرةوائل عبدالعزيز ريس

--ال ينطبق0رئيــس المراجعة الداخلية للمجموعةشريف محمد السمان
--1,087ال ينطبقرئيــس المراجعة الداخلية للمجموعةعبدالعزيز الشوشان

--96,967ال ينطبقالرئيــس المالي للمجموعةاحمد الظبي

صالح صالح 
رئيــس تقنية المعلومات والمصرفية 

للمجموعة --46,409ال ينطبقالرقمية 

شجاعات نديم
رئيس مجموعة اإلســتراتيجية والعمليات 

--847ال ينطبقالدولية
العبيد --6,096ال ينطبقرئيــس الخدمات اإلدارية للمجموعةسليمان 

اجتماعــات لجنــة المراجعة - الربع األول 2021م. )مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

الحضور
31

يناير

نعم100%110عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس
نعم100%110عبدالعزيز بن ســليمان العتيقي

نعم100%110علي بن ســليمان العايد
نعم100%110إياد بن عبدالرحمن الحســين
نعم100%110إبراهيم بن عبداهلل الســادة

اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت - الربع األول 2021م. )مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

التاريخالتاريخالحضور

--0%000وليد بن ســليمان أبانمي
--0%000يزيــد بن عبدالرحمن الحمّيد

--0%000فهــد بن إبراهيم المفرج
--0%000د. خالد بن عبداهلل الســويلم 

اجتماعــات لجنــة المخاطر - الربع األول 2021م. )مجموعة ســامبا المالية قبل االندماج(

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل

التاريخالتاريخالحضور

--0%000علــي بن هادي آل منصور 
--0%000عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويس

--0%000د. خالد بن عبداهلل الســويلم 

27. تقييــم فعاليــة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
وفــق مــا نّصــت عليــه األنظمــة واللوائح واجبــة التطبيق والصادرة عن الجهــات التنظيمية ذات العالقة فــي المملكة العربية الســعودية في أن يلتزم 

مجلــس اإلدارة بتقييــم فعاليــة أعضائــه وحجــم مشــاركتهم في أعماله ســواٌء بصفة مجتمعة أو منفردة، وعلى أن يشــمل ذلك اللجــان التابعة، فقد راعت 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عنــد تصميــم وإعــداد نماذج التقييم حجم مشــاركة األعضاء وفعاليتهم على مســتوى أعمال مجلــس اإلدارة ولجانه التابعة. 

28. البرامــج التدريبــة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة
رغبــة مــن البنــك فــي تعزيــز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجــان التابعة في مختلف مجاالت الصناعة المصرفيــة والحوكمة، فقد تم تصميم عدد من 

البرامج التدريبة داخل وخارج المملكة، وسيســتمر البنك في إعداد مثل هذه البرامج خالل الســنوات القادمة بمشــيئة اهلل لتصبح أكثر تخصصًا.

29. التغييرات في حصص الملكية الرئيســية
يتضمن الجدول التالي وصفًا مفصاًل لنســبة ملكية الســادة المســاهمين الرئيســيين بالبنك عند بداية عام 2021م ونهايته:

اسم المساهم

عدد األسهم
بداية العام 

2020/01/01م

عدد األسهم
نهاية العام

نسبة الملكية %نسبة التغيير%صافي التغيير2020/12/31م

37.23%-1,328,839,9991,667,501,159338,661,160صندوق االستثمارات العامة
21.13%-155,400,000591,742,015436,342,015المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية

----160,826,298المؤسســة العامة للتقاعد

تغيرت نســبة الملكية بعد نفاذ االندماج مع مجموعة ســامبا المالية  *  
اندمجت »المؤسســة العامة للتقاعد« في »المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية«  ** 

30. ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم من أســهم البنك وتغييراتها خالل العام 2021م
تتضمن الجداول التالية وصفًا مفصاًل لنســبة ملكية الســادة أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم وكذلك كبار التنفيذيين وأقاربهم بالبنك وشــركاته التابعة:
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االسم

 اجتمــاع الجمعية العامــة غير العادية المتضمنة 
 الموافقــة على زيادة رأس مال البنك األهلي 

التجاري )االجتماع األول( 2021/03/01م
 اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية 

)االجتماع األول( 2021/05/06م
اجتمــاع الجمعية العامة العادية 

)االجتماع األول( 2021/06/28م

زيــد بن عبدالرحمن القويزحاضرســعود بن سليمان الجهنيحاضرزياد بن محمد مكي التونســي8
رئيس لجنة المخاطر

حاضر

محمــد بن علي الحوقل9
رئيس لجنة المراجعة

زيــد بن عبدالرحمن القويزحاضر
رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت

زياد بن محمد مكي التونســيحاضر
رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت

حاضر

اعتذارشــيال بنت عذيب الرويليحاضرزياد بن محمد مكي التونســي--10
محمــد بن علي الحوقل--11

رئيس لجنة المراجعة
عبــداهلل بن عبدالرحمن الرويسحاضر

رئيس لجنة المراجعة
حاضر

33. حوكمة الشركات
يلتزم البنك – بصفة عامة - بتطبيق األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن هيئة الســوق المالية، والمبادئ الرئيســية للحوكمة في 

المؤسســات الماليــة الصــادرة عــن البنك المركزي الســعودي وكذلك التعليمات الصادرة عنه. ويحرص البنك على االلتــزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة 
ما يســتجد حولها، ويواصل تحديث السياســات واإلجراءات ذات العالقة حال صدور مســتجدات نظامية تتطلب ذلك. وقد اعتمد مجلس اإلدارة في اجتماعه 

المنعقــد بتاريــخ 2020/09/21م تحديــث إطار حوكمة البنك إضافة إلى اســتحداث وتحديث السياســات المكملة لإلطــار واعتمادها من الجمعية العامة 
ومجلس إدارة البنك كٍل حســب صالحياته بما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الســوق المالية. 

هــذا ويؤكــد البنــك بأن المراجعات مســتمرة على اإلطار العــام لحوكمة البنك وفق أعلى المعايير المهنية وأفضل الممارســات المتبعة لمواكبة أي 
تطــورات قــد تطرأ ضمانًا لتطبيق البنــك حوكمة فعالة في جميع أعماله.

شكر وتقدير 
في ختام هذا التقرير، يســر مجلس إدارة البنك األهلي الســعودي أن يتقدم بخالص الشــكر واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبد العزيز آل ســعود، وإلى صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســعودية، وإلى حكومة خادم الحرمين الشــريفين الموقرة.

ويتوجه مجلس اإلدارة كذلك بالشــكر والتقدير إلى كٍل من مجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية، ووزارة المالية، والبنك المركزي الســعودي، وهيئة 
الســوق الماليــة، ووزارة التجــارة، ووزارة االســتثمار الذيــن يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات المالية فــي المملكة بما يخدم ازدهار القطاع 
المالــي الوطنــي، بجانــب دورهم المســتمر والملموس في مواصلة تحقيق النمو االقتصادي الذي تشــهده المملكة رغــم التحديات الكبيرة التي تواجه 

كافة اقتصادات العالم.

كما يتقدم مجلس اإلدارة بامتنانه إلى جميع مســاهمي البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصلين إلســتراتيجيات األعمال التي يضعها البنك، والشــكر 
لون أحد أقوى أصول البنك في نجاحه المســتمر، وفي الختام ال يفوتنا أن نتقدم بالشــكر إلى كافة  موصــوٌل كذلــك إلــى عمــالء البنــك الكرام الذين ُيمثِّ

موظفــي البنــك علــى إخالصهــم وكفاءتهم التــي كانت عنصرًا حيويًا لتحقيق النتائج المتميــزة التي حققها البنك خالل عام 2021م. 

والســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
مجلس إدارة البنك األهلي الســعودي

31. حقوق المساهمين 
إن النظام األساســي للبنك والئحة حوكمة البنك، وسياســة حقوق المســاهمين قد تضمنت عرضًا لحقوق المســاهمين في الحصول على أرباح وحضور 

الجمعيات والمناقشــة والتصويت والتصرف في األســهم. باإلضافة إلى ما ســبق، فإن المعلومات والبيانات المتعلقة بالجمعيات والميزانيات وحســاب 
األرباح والخســائر وتقرير مجلس اإلدارة الســنوي توفر للمســاهمين وتنشــر في الصحف المحلية وعلى الموقع الرســمي للبنك. وفيما يلي بيان يوضح عدد 

الطلبات لســجل مســاهمي البنك وتواريخ الطلبات وأســبابها للســنة المالية المنتهية في 31 /2021/12م.

أسباب الطلب تاريخ الطلبعدد الطلبات

إجراءات الشركة الداخلية2021/01/07م1
إجراءات الشركة الداخلية2021/01/07م2
إجراءات الشركة الداخلية2021/01/14م3
إجراءات الشركة الداخلية2021/02/01م4
إجراءات الشركة الداخلية2021/02/16م5
إجراءات الشركة الداخلية2021/03/29م6
إجراءات الشركة الداخلية2021/04/28م7
إجراءات الشركة الداخلية2021/04/28م8
توزيع أرباح نقدية على مســاهمي البنك 2021/05/17م9

إجراءات الشركة الداخلية2021/05/24م10
إجراءات الشركة الداخلية2021/06/22م11
إجراءات الشركة الداخلية2021/06/29م12
إجراءات الشركة الداخلية2021/07/12م13
توزيع أرباح نقدية على مســاهمي البنك2021/08/16م14

32. الجمعيات العامة لمســاهمي البنك األهلي الســعودي 
عقد البنك خالل الســنة المالية المنتهية في 2021/12/31م عدة جمعيات عمومية عادية وغير عادية للســادة مســاهمي البنك نوقش فيها عدٌد من 
المواضيع المعلنة على موقع شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(، كما اســتعرض مجلس اإلدارة قرارات وتوصيات مســاهمي البنك الصادرة عن 

اجتمــاع الجمعيــة العامة. وفيما يلي بيان يوضح حضور الســادة أعضــاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية:

سجل الحضور

االسم

 اجتمــاع الجمعية العامــة غير العادية المتضمنة 
 الموافقــة على زيادة رأس مال البنك األهلي 

التجاري )االجتماع األول( 2021/03/01م
 اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية 

)االجتماع األول( 2021/05/06م
اجتمــاع الجمعية العامة العادية 

)االجتماع األول( 2021/06/28م

ســعيد بن محمد الغامدي1
رئيس مجلس اإلدارة

رئيــس اللجنة التنفيذية

عمــار بن عبد الواحد الخضيريحاضر
رئيس مجلس اإلدارة

رئيــس اللجنة التنفيذية

عمــار بن عبد الواحد الخضيريحاضر
رئيس مجلس اإلدارة

رئيــس اللجنة التنفيذية

حاضر

راشــد بن إبراهيم شريف2
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

يزيــد بن عبد الرحمن الحمّيدحاضر
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

يزيــد بن عبد الرحمن الحمّيدحاضر
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

اعتذار

مارشل شارلز بيلي3
رئيس لجنة المخاطر

حاضرســعيد بن محمد الغامديحاضرســعيد بن محمد الغامديحاضر

حاضرد. إبراهيم بن ســعد المعجلحاضرراشــد بن إبراهيم شريفحاضرديفيد جيفري ميك4
حاضرســعود بن سليمان الجهنياعتذارمارشل شارلز بيليحاضرانيــس بن احمد موءمنه5
حاضرعبدالرحمــن بن محمد العودانحاضرديفيد جيفري ميكحاضرســعود بن سليمان الجهني6
زيــد بن عبدالرحمن القويز7

رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت
حاضرراشــد بن إبراهيم شريفحاضرانيــس بن احمد موءمنهحاضر
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 القوائــــم 
المــالـــيـــة 
المــوحــدة

واصل البنك نجاحه في المحافظة على 
زيادة أرباحه السنوية، وتنفيذ العديد من 
المبادرات لتحقيق أهدافه اإلستراتيجية 

بما يحقق تطلعات المساهمين واحتياجات 
العمالء والموظفين.
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تقرير مراجعي الحسـابات

تقرير مراجعي الحســابات المســتقلين عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
إلى الســادة مســاهمي البنك األهلي الســعودي )المعروف ســابقًا بالبنك األهلي التجاري( )شركة مساهمة سعودية(

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للبنك األهلي الســعودي )المعروف ســابقًا بالبنك االهلي التجاري( )“البنك”( وشــركاته التابعة )ويشــار إليهم مجتمعين 

بــــ “المجموعــة”(، والتــي تتكــون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديســمبر 2021م، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشــامل 
الموحــدة، وقائمــة التغيــرات فــي حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياســات 

المحاســبية الهامة واإليضاحات التفســيرية األخرى من 1 إلى 49.

فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة الموحدة المرفقة تظهر بشــكل عــادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديســمبر 
2021م وأدائهــا المالــي الموحــد، وتدفقاتهــا النقدية الموحدة للســنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدوليــة للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية الســعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين )يشــار إليها مجتمعة باســم “المعايير 
الدوليــة للتقريــر المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية”(.

أساس الرأي
تمــت مراجعتنــا وفقــًا للمعاييــر الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية. ومســؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قســم 
“مســؤوليات مراجعي الحســابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة” الوارد في تقريرنا. نحن مســتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد ســلوك وآداب 

المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وّفينا أيضًا بمســؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا 
لتلك القواعد. نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناســبة لتوفير أســاس إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
أمــور المراجعــة الرئيســية هــي تلك األمور التي كانت لها، بحســب حكمنا المهنــي، األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم الماليــة الموحدة للفترة الحالية. 

وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور في ســياق مراجعتنا للقوائــم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأيــا منفصاًل في تلك األمور. لكل أمر من 
أمــور المراجعــة تــم إضافة وصف عن كيفية معالجته من خالل مراجعتنا في الســياق أدناه:

كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيســيلمــاذا يعتبر بالغ األهميةأمر المراجعة الرئيسي

كمــا هــو مفصــح عنه فــي اإليضاحات 1 و44 و45، اعتبارًا من 1 تجميع األعمال
أبريــل 2021م )اليــوم القانوني االول( اندمجت مجموعة ســامبا 

الماليــة )“ســامبا”( في البنك بعد الحصــول على الموافقات 
التنظيميــة الالزمــة. بعد االندماج، تــم تحويل جميع موجودات 

ومطلوبات وأنشــطة اعمال ســامبا إلى البنك مقابل اصدار أســهم 
جديدة في البنك مقابل اجمالي ســعر شــراء بمبلغ 78,482 

مليون ريال ســعودي. تمت المحاســبة عن هــذه المعاملة وفقًا 
للمعيــار الدولــي للتقرير المالي )3( “تجميع األعمال” باســتخدام 

االستحواذ.  طريقة 
خالل ســنة 2021م، أكمل البنك تطبيق تخصيص ســعر الشــراء 
الشــامل، حيث قامت اإلدارة باالســتعانة بطرف ثالث مســتقل 

وأنهــت تعديالت القيمة العادلة على الموجودات المســتحوذ 
عليهــا والمطلوبــات التي تم تحملهــا. نتيجة لذلك، اعترف البنك 

بموجودات غير ملموســة بمبلغ 8,9 مليار ريال ســعودي وشــهرة 
بمبلغ 34 مليار ريال ســعودي كجزء من عملية تخصيص ســعر 

الشامل.  الشراء 
تطلب تخصيص ســعر الشــراء ُحكمًا إداريًا جوهريًا في تحديد 

القيمــة العادلة للموجودات المســتحوذ عليها والمطلوبات التي 
تــم تحملهــا، بما في ذلك الموجودات غير الملموســة التي تكون 

بطبيعتها تقديرية بســبب الطبيعــة المتخصصة لمعظم الموجودات 
غير الملموســة وموضوعية االفتراضات المســتخدمة في تقييمها 

بشكل مالئم.
اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيســي بسبب:

نطاق عملية االندماج وتطبيق تخصيص ســعر الشــراء الذي تم 	 
تنفيذه، و

الموضوعيــة والحكم المســتخدمان في تحديد القيمة العادلة 	 
وتخصيصهــا على الموجودات المســتحوذ عليها، بما في 

ذلك الموجودات المالية المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمة 
االئتمانيــة المنخفضــة، والمطلوبات التي تم تحملها، ودقة 

واكتمال البيانات المســتخدمة الحتســاب تخصيص سعر الشراء 
واإلفصاحــات المرتبطة بهــا في القوائم المالية الموحدة.

 الرجاء الرجوع إلى ملخص أهم السياسات المحاسبية - اإليضاح 
)3-16( لتجميع األعمال والشهرة واإليضاح )44( الذي يتضمن 

إفصاحًا حول سعر الشراء وأسلوب التقييم والمنهجيات الخاصة 
بالموجودات غير الملموسة األخرى والموجودات المحددة 

المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها وتخصيص سعر الشراء.

قمنــا بتنفيــذ اإلجــراءات التالية التي تضمنت، لكنها لم تنحصر على، ما يلي:
قمنــا بفحص بنود اتفاقية االندماج األساســية، ومحاضر اجتماعات 	 

مجلــس اإلدارة ذات الصلة، والموافقــات التنظيمية المطلوبة لفهم 
عملية تجميع األعمال، 

قمنــا بتقييم تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية الرئيســية حول:	 
إجــراءات نماذج التقييم بمــا في ذلك الحوكمة على النموذج  	

والموافقة على االفتراضات الرئيســية، و
تكامل بيانــات المدخالت في نماذج التقييم. 	
فحصنــا منهجيــة البنك في التقييم، كما قمنا أيضًا باالســتعانة 	 

بمختصــي التقييم لدينا للمســاعدة فــي تقييم المنهج واالفتراضات 
األساســية التي اســتخدمها البنك في تعديالت القيمة العادلة التي 

تتعلق بالمحفظة المســتحوذ عليهــا الخاصة بالموجودات المالية 
بالتكلفــة المطفأة، وعلى وجه التحديد، التمويل والســلف للعمالء، 

كمــا قمنــا بفحص االحــكام التي طبقتها اإلدارة على العمالء أو 
العوامل المتعلقة بســوق محدد، على ســبيل المثال معدالت التعثر 

المتوقعــة ومعدالت الخصم ...الخ، 
قمنا بتقييم السياســة المحاســبية التي طبقتها اإلدارة في تحديد 	 

الموجودات المالية المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمة االئتمانية 
المنخفضــة، وقيمنا مــدى كفاية االثبات والعرض والقياس لهذه 

الموجــودات. كمــا قمنا بالتأكد أن كاًل مــن تصنيف الموجودات المالية 
المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة وتعديالت 

القيمة العادلة تســتند إلــى الحقائق والظروف الموجودة في اليوم 
القانوني االول، 

قمنــا بتقييــم مدى معقوليــة تعديالت القيمة العادلــة الُمثبتة مقابل 	 
المطلوبــات المحتملــة وفقــًا لمتطلبات المعيــار الدولي للتقرير 

المالي )3(.
قمنــا بتقييــم تحديد وتقييم الموجودات غير الملوســة بناء على فهمنا 	 

ألعمال المنشــأة المستحوذ عليها )ســامبا(، كما أشركنا مختصي 
التقييــم لدينــا في المناقشــات مع اإلدارة لفحص نتائج التحديد 

والتقييم واالفتراضات األساســية كما حددتها اإلدارة والُمقيم 
الخارجي للبنك. 

قمنــا بفحص واختبار مدى مالئمــة األعمار االنتاجية الممنوحة 	 
للموجودات غير الملموســة المحددة. 

قمنــا بتقييــم مدى كفاية واكتمــال اإلفصاحات حول القوائم المالية 	 
الموحــدة مقابــل متطلبات اإلفصاح للمعاييــر الدولية للتقرير المالي.

تقييم االنخفاض 
في قيمة الشهرة

تم اثبات شــهرة بمبلغ 34 مليار ريال ســعودي في قائمة المركز 
المالــي الموحــدة المتعلقة باندماج ســامبا في البنك اعتبارًا من 1 
أبريــل 2021م. كمــا نّفذ البنك اختبار االنخفاض في قيمة الشــهرة 

الســنوي كما في 31 ديســمبر 2021م. وتم تخصيص الشهرة 
للوحــدة المولدة للنقد الخاصــة باألفراد والمصرفية التجارية 

الشــاملة بمبلغ 25,6 مليار ريال ســعودي ومبلغ 8,4 مليار ريال 
ســعودي، على التوالي. لم يتم تخصيص شــهرة للوحدات المولدة 

للنقد في ســوق المال والمصرفية الدولية.
تــم تنفيــذ تقييم انخفاض القيمة من خــالل مقارنة القيمة الدفترية 

لــكل وحــدة مولدة للنقد بما في ذلك الشــهرة، مقابل قيمتها 
القابلة لالســترداد. تم تحديد المبلغ القابل لالســترداد لكل وحدة 

مولدة للنقد بناء على احتســابات القيمة قيد االســتخدام. تســتخدم 
طرق االحتســاب هذه نموذج التدفقات النقدية المخصومة من 

خالل اســتخدام توقعات التدفقات النقدية على اســاس الموازنات 
الماليــة المعتمدة مــن قبل اإلدارة التي تغطي فترة خمس 

ســنوات. يتــم الحصول على القيمــة الدفترية للوحدة المولدة للنقد 
باســتخدام نموذج تخصيص رأس المال حيث تقوم المجموعة 

بتخصيص رأســمال حقوق الملكية األساســي للوحدات المولدة 
للنقــد. تحدد المجموعة المبالغ القابلة لالســترداد للوحدات المولدة 

للنقد على أســاس القيمة قيد االســتخدام التي تعكس محددات 
االعمال المصرفيــة وبيئتها التنظيمية.

قمنــا بتحليــل محددات الوحدات المولدة للنقــد المختلفة وقيمنا ما إذا 	 
كانــت مالئمــة وتتطابق مع فهمنــا لألعمال وتتوافق مع نظام التقارير 

الداخليــة في المنشــأة. إضافة إلى ذلك، قمنــا بتقييم مدى معقولية 
تخصيص الشــهرة لكل وحدة مولدة للنقد تم تحديدها.

كمــا فحصنا الخطة التشــغيلية / اإلســتراتيجية التي اعتمدتها اإلدارة 	 
بمــا في ذلــك التأثير المتطور لكوفيــد-19، وتأكدنا من تطبيقها 

بشــكل مالئم في تقييم االنخفاض في قيمة الشــهرة الذي قامت 
به اإلدارة.

قمنا باالســتعانة بمختصينا لتقييم مدى معقولية عمليات احتســاب 	 
القيمة قيد االســتخدام واالفتراضات األساســية، بما في ذلك توقعات 

التدفقات النقدية ومعدالت الخصم المســتخدمة.

شــركة إرنســت ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مســؤولية محدودة(
رأس المال المدفوع )5,500,000 ريال سعودي – خمسة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي(

بــرج طريــق الملك – الدور الثالث عشــر، طريــق الملك عبد العزيز )طريق الملك(
ص.ب. 1994، جدة 21441
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تقرير مراجعي الحســـابات )تتمة(

تقرير مراجعي الحســابات المســتقلين عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيســيلمــاذا يعتبر بالغ األهميةأمر المراجعة الرئيسي

تقييم االنخفاض 
في قيمة الشهرة 

)تتمة(

وبنــاًء علــى تقييم اإلدارة بخصوص انخفاض القيمة، لم يتم احتســاب 
أي مخصص انخفاض قيمة مقابل الشــهرة. 

يتضمــن نموذج القيمة قيد االســتخدام الخاص بالمجموعة 
للوحــدات المولدة للنقــد احكامًا جوهرية وافتراضات تتعلق 
بتوقعــات التدفقــات النقدية، ومعدالت النمو طويلة األجل 

ومعدالت الخصم، وهو ذا حساســية عالية تجاه التغيرات في هذه 
االفتراضات. كما أدى التطور الســريع لكوفيد-19 إلى حدوث قدر 

كبيــر مــن عدم اليقين في التقديرات وزيادة مســتوى الحكم في 
االفتراضات المســتخدمة من قبل اإلدارة. إن العوامل المذكورة 

اعاله زادت عدم اليقين حول التقديرات بشــأن القيمة القابلة 
لالســترداد وبالتالي تقييم االنخفاض في قيمة الشــهرة. 

اعتبرنــا هذا امر مراجعة رئيســي نظــرًا ألن تقدير التدفقات النقدية 
المســتقبلية واالفتراضات المســتخدمة في احتساب القيمة 

المخصومــة لهذه التدفقات النقديــة تحتوي على تطبيق احكام 
اإلدارة وتقديراتهــا، باإلضافة إلــى الجهد االكبر من الحكم المهني 

للمراجــع في تقييــم مدى معقولية أحكام اإلدارة واالفتراضات 
المســتخدمة في نموذج انخفاض قيمة الشهرة. 

 الرجاء الرجوع إلى ملخص أهم السياســات المحاســبية اإليضاح 
)3-21-1( بخصوص الشــهرة واإليضاح )45( الذي يتضمن 

اإلفصاحات المتعلقة بالشــهرة واختبار انخفاض قيمة الشــهرة. 

فحصنا أيضًا حساســية نتائج نموذج القيمة قيد االســتخدام على العديد 	 
من االفتراضات األساســية )مثل معدل النمو طويل االجل ومعدل 

الخصــم(، ضمــن نطاق معقول ومحتمل يعكــس البيئة الحالية بما في 
ذلــك التأثير المتطور لكوفيد-19. 

اختبرنــا بيانات المدخالت في نموذج القيمة قيد االســتخدام على 	 
أســاس العينة وفحصنا أيضًا دقة العمليات الحســابية. 

قمنــا بتقييــم مدى كفاية اإلفصاحــات في القوائم المالية الموحدة 	 
فيمــا يتعلق بتقييم االنخفاض في قيمة الشــهرة.

مخصص خسائر 
المتوقعة  االئتمان 

مقابل التمويل 
والسلف

كما في 31 ديســمبر2021م، بلغ إجمالي تمويل وســلف 
المجموعة مبلغ 506,799 مليون ريال ســعودي )2020م: 

355,497 مليون ريال ســعودي( ]يتضمن ذلك القروض المشــتراة 
او الناشــئة ذات القيمــة االئتمانيــة المنخفضة بمبلغ 2,624 مليون 
ريال ســعودي )2020م: ال شــيء([ مقابل مخصص خسائر االئتمان 

المتوقعــة الذي تــم االحتفاظ به بمبلغ 10,901 مليون ريال 
ســعودي )2020م: 8,791 مليون ريال سعودي(.

اعتبرنا مخصص خســائر االئتمان أمر مراجعة رئيســي، نظرًا ألن تحديد 
خســائر االئتمان المتوقعــة يتضمن تقديرات وأحكامًا جوهرية 

مــن اإلدارة ولديه تأثير جوهــري على القوائم المالية الموحدة 
للمجموعــة. كمــا أن جائحة كوفيد-19 تســتمر بفرض تحديات على 
األعمال مما يؤدي إلى زيادة مســتويات الحكم المطلوبة وعدم 
اليقيــن لتحديد خســائر االئتمان المتوقعــة وفقًا لمتطلبات المعيار 

الدولــي للتقريــر المالي 9 “األدوات المالية” )“المعيار الدولي 
للتقريــر المالــي )9(”(. تتضمن مجاالت الحكم الرئيســية ما يلي:

 تصنيف التمويل والســلف ضمن المراحل 1 و 2 و 3 بناء ( 1)
على تحديد:

)أ (  التعرضــات التي حصــل فيها زيادة جوهرية في مخاطر 
االئتمان منذ نشــأتها، و

)ب (  التعرضــات التي حصــل فيها انخفاض في القيمة او 
المتعثرة بشكل فردي.

وفقــًا لمتطلبات المعيــار الدولي للتقرير المالي )9(، تقوم 
المجموعــة بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة بناًء على 

الخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى االثني عشــر شهرا 
القادمة )“الخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 

شــهرا”(، ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 
منذ نشــأتها أو تعثرها، وفي هــذه الحالة يعتمد المخصص 

على الخســائر االئتمانيــة المتوقعة التي من المتوقع أن 
تنشــأ على مدى فترة التمويل والســلف )الخسائر االئتمانية 

المتوقعــة للعمر الكلي(.
طبقــت المجموعة احكامًا إضافيــة لتحديد وتقدير احتمالية 

المقترضيــن الذين قــد يعانون من زيادة جوهرية في مخاطر 
االئتمــان، بغض النظــر عن برامج الدعم الحكومي التي أدت 

إلــى تأجيل الدفعات إلــى فئة محددة من األطراف المقابلة. 
لــم يتــم اعتبار الدفعــات المؤجلة على أنها زيادة جوهرية في 

مخاطــر االئتمان بحد ذاتها.

قمنا بفهم آخر المســتجدات في تقييم اإلدارة لمخصص خســائر 	 
االئتمــان المتوقعة بخصوص التمويل والســلف بما في ذلك نظام 

التصنيف الداخلي للمجموعة والسياســة المحاســبية والمنهجية 
وكذلك التغييرات الرئيســية التي تم إجراؤها خالل الســنة. 

قمنا بمقارنة السياســة المحاســبية للمجموعة والمنهجية الخاصة 	 
بمخصص خســائر االئتمان المتوقعة مــع متطلبات المعيار الدولي 

للتقرير المالي )9(. 
قمنــا بتقييــم التصميم والتطبيق وفحص فعالية تشــغيل الضوابط 	 

الرقابيــة الرئيســية )بما فيها الضوابــط الرقابية العامة وفي التطبيقات 
لـ”تقنيــة المعلومــات” ذات العالقة( فيما يتعلق بـ:

نموذج خســائر االئتمــان المتوقعة، بما في ذلك حوكمة النموذج،  	
التحقق خالل الســنة وأي تحديثات في النموذج تم عملها 

خالل الســنة بما فيهــا موافقة لجنة االئتمان واإلدارة العالجية 
للمدخالت الرئيســية واالفتراضات وإدارة المخصصات، إن وجدت، 

تصنيف التمويل والسلف ضمن المراحل 1 و2 و3 وتحديد الزيادة  	
الجوهرية في مخاطر االئتمان في الوقت المناسب وتحديد التعثر 

/ التعرض لمخاطر االنخفاض في القيمة بشكل فردي، 
انظمــة تقنيــة المعلومات والتطبيقات التي تتعلق بنموذج خســائر  	

االئتمان المتوقعة، و
تكامــل بيانات المدخالت في نموذج خســائر االئتمان المتوقعة. 	
بالنســبة لعينة من العمالء، قمنا بتقييم:	 

التصنيفــات الداخليــة التي حددتها اإلدارة، بناًء على نماذج  	
التصنيــف الداخلية للمجموعــة، واخذنا في االعتبار التصنيفات 

المحددة مقابل ظروف الســوق الخارجية ومدى توفر معلومات 
الســوق، وبالتحديد بالرجوع إلــى تأثيرات جائحة كوفيد-19، وقدرنا 
انهــا متوافقة مع التصنيفات المســتخدمة كمدخالت في نموذج 

خسائر االئتمان المتوقعة. 
مراحل خســائر االئتمان المتوقعة التي حددتها اإلدارة، و 	
إجراءات اإلدارة في احتســاب خســائر االئتمان المتوقعة، و 	
بخصوص تمويل وســلف ُمختــارة، قمنا بمراجعة تقييم اإلدارة  	

للتدفقــات النقديــة القابلة لالســترداد بما في ذلك تأثير الضمانات 
وموارد السداد األخرى. 

كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيســيلمــاذا يعتبر بالغ األهميةأمر المراجعة الرئيسي

مخصص خسائر 
المتوقعة  االئتمان 

مقابل التمويل 
والسلف

)تتمة(

االفتراضات المســتخدمة في نموذج خسائر االئتمان ( 2)
المتوقعــة لتحديد احتمال التعثر، والخســارة من التعثر 

المفتــرض، ومخاطر التعثر، والتي تتضمن على ســبيل المثال 
ال الحصــر تقييم الوضع المالــي للطرف المقابل، والتدفقات 

النقديــة المســتقبلية المتوقعة واالفتراضات المتطورة 
والمســتقبلية وعوامل االقتصاد الكلي والسيناريوهات 

المتعلقــة بها والترجيحــات المعنية لالحتماالت المتوقعة.
الحاجة لتطبيق نموذج مخصصات إضافية باستخدام حكم من ( 3)

خبير ائتماني لبيان جميع عوامل الخطر ذات الصلة وخصوصًا 
المتعلقة بجائحة كوفيد-19، والتي ربما لم يتم تغطيتها 

بواسطة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
إن تطبيــق مثــل هذه االحــكام والتقديرات، وتحديدَا في ضوء 

جائحــة كوفيــد-19، أدى إلى ظهــور تقديرات عدم تأكد أكبر حيال 
احتســاب خســائر االئتمان المتوقعة وبالتالي أثرت على مخاطر 

المراجعــة حول خســائر االئتمــان المتوقعة ذات الصلة كما في 31 
2021م. ديسمبر 

الرجاء الرجوع إلى ملخص أهم السياســات المحاســبية، اإليضاح 
3-26 و3-27 و3-29 المتعلــق باالنخفــاض في قيمة الموجودات 

الماليــة، واإليضاح 2-5 )ح( الــذي يتضمن اإلفصاح عن التقديرات 
واألحكام واالفتراضات المحاســبية الجوهرية المتعلقة بخســائر 

االنخفــاض في قيمة الموجــودات المالية، ومنهجية تقييم 
االنخفــاض في القيمــة المطبقة من قبل المجموعة، واإليضاح 

7-2 الــذي يتضمن اإلفصاح عــن االنخفاض في القيمة مقابل 
القروض والســلف، واإليضاح 33 لمزيد من التفاصيل حول تحليل 

جودة االئتمان واالفتراضات الرئيســية والعوامل التي أخذت في 
االعتبار لتحديد خســائر االئتمــان المتوقعة واإليضاح 43 حول تأثير 

جائحة كوفيد-19 على خســائر االئتمان المتوقعة.

قمنــا بتقييــم مدى مالءمة المعايير الخاصة بالمجموعة في تحديد 	 
ـٍ “التعثر”  الزيــادة الجوهريــة في مخاطر االئتمان وتحديد التعرض ل

و”االنخفاض في القيمة بشــكل فردي”، وتصنيفاتها على مراحل. 
إضافة إلى ذلك، بالنســبة لعينة من التعرضات، قمنا بتقييم مدى 

كفاية تصنيف المراحل لمحفظة التمويل والســلف للمجموعة مع 
تركيــز محــدد على العمالء الذين يعملون في القطاعات التي تأثرت 

بشــكل كبير بجائحة كوفيد-19 بما في ذلك العمالء المؤهلين 
للدفعــات المؤجلــة بموجب برامج الدعم الحكومية كما في 31 

ديســمبر 2021م بناء على توجيهات البنك المركزي الســعودي 
وتعريف العمالء المؤهلين والقطاعات كما في 31 ديســمبر 2021م. 

قمنــا بتقييم إجراءات الحوكمــة المطبقة والعوامل النوعية التي 	 
أخذتهــا المجموعــة في االعتبار عنــد تطبيق المخصصات اإلضافية او 

عمــل تعديالت على مخرجات نموذج خســائر االئتمان المتوقعة وذلك 
نظرًا للقيود على البيانات والنموذج أو أي شــيء آخر. 

قمنــا بتقييــم معقولية االفتراضات األساســية التي طبقتها المجموعة 	 
في نموذج خســائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك االفتراضات 

المســتقبلية وبالتحديد أخذ عدم اليقين والتقلبات ضمن الســيناريوهات 
االقتصاديــة نتيجة جائحة كوفيد-19 في االعتبار.

قمنــا بفحــص مدى اكتمال ودقة البيانات التي تتعلق باحتســابات  	
خســائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديســمبر 2021م.

وحيثما اقتضى األمر، قمنا باســتخدام متخصصين لمســاعدتنا  	
في فحص حســابات النموذج، وتقييم المدخالت المرتبطة 

ببعضهــا وتقييم معقولية االفتراضات المســتخدمة في نموذج 
خســائر االئتمان المتوقعــة، وبالتحديد المتغيرات االقتصادية 

ككل والســيناريوهات االقتصاديــة الكلية المتوقعة واحتمالية 
الترجيحات واالفتراضات المســتخدمة في مخصصات اإلدارة.

 وقمنــا بتقييــم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم  	
المالية الموحدة. 

االنخفاض في 
قيمة الخسائر 

االئتمانية 
الستثمارات الدين 

المحتفظ بها 
المطفأة  بالتكلفة 
العادلة  وبالقيمة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

كما في 31 ديســمبر 2021م، كان لدى المجموعة إجمالي 
اســتثمارات في أدوات الدين المحتفــظ بها بالتكلفة المطفأة 

والقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر بمبلغ 215,326 
مليون ريال ســعودي )2020م: 133,309 مليون ريال ســعودي( 

مقابــل مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 120.6 مليون ريال ســعودي 
كما في 31 ديســمبر 2021م )2020م: 179,3 مليون ريال 

ســعودي(. تتضمن هذه االســتثمارات صكوك وسندات حكومية 
وشــبه حكومية وشركات وســندات أخرى تخضع لمخاطر االنخفاض 

في القيمة ســواء نتيجة لظروف الســوق المعاكسة و/أو قيود 
الســيولة التي يواجهها المصدرون. 

نظــرًا لعنصر الذاتية المالزم في عملية تحديد وحســاب مخصص 
االنخفاض في قيمة الخســائر االئتمانية، فإن االمر يتطلب اســتخدام 

اإلدارة ألحــكام جوهرية. وفقًا لمتطلبــات المعيار الدولي للتقرير 
المالــي )9(، يتعين على اإلدارة تحديد وإثبات الخســائر االئتمانية 

المتوقعة )“الخســائر االئتمانية المتوقعة”(. واســتلزم ذلك ممارسة 
حكم جوهري، خصوصًا في مجاالت تصنيف االســتثمارات إلى 

مراحــل 1، 2، و3 كمــا هــو منصوص عليه في المعيار الدولي 
للتقريــر المالي )9(، وتحديد الزيــادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، 

وتحديد فترات المعالجة واحتســاب حاالت التعثر ونســب الخسارة 
االفتراضية لألطراف المقابلة. 

وفقــًا لمتطلبات المعيــار الدولي للتقرير المالي )9( تقوم 
المجموعة بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الخســائر 

االئتمانية المتوقعة على مدى االثني عشــر شــهرًا القادمة 
)“الخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شــهرًا”(، ما لم تكن 

هنــاك زيــادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشــأتها أو تعثرها، في 
هذه الحالة يســتند المخصص إلى الخســائر االئتمانية المتوقعة 

التي من المتوقع أن تنشــأ على مدى عمر االســتثمارات )“الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعة للعمر الكلي”(.

شــملت إجراءات مراجعتنا، اســتجابًة للمخاطر الجوهرية المرتبطة 	 
بمخصص انخفاض قيمة الخســائر االئتمانية الخاصة باســتثمارات الدين 

للمجموعــة والمحتفــظ بها بالتكلفــة المطفأة والقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشــامل اآلخر، تقييم مدى مالءمة وكفاية مخصصات 

االنخفــاض في القيمة المقابلــة وقمنا باتخاذ اإلجراءات التالية:
قمنــا بتقييــم التصميــم والتطبيق وبفحص فعالية التشــغيل للضوابط 	 

الرقابيــة الرئيســية في إجراءات اإلدارة لتحديــد مخصص االنخفاض 
فــي القيمة مقابل االســتثمار في أدوات الديــن المحتفظ بها 

بالتكلفــة المطفــأة وبالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. 
تحققنــا مــن مدى مالءمة تحديــد المجموعة للزيادة الهامة في مخاطر 	 

االئتمان واألســاس الناتج عن تصنيــف التعرضات في مراحل مختلفة.
بالنســبة للمخصــص مقابــل أدوات الدين المصنفــة كمرحلة 1، ومرحلة 	 

2، ومرحلــة 3، توصلنــا إلى فهــم لمنهجية التخصيــص في المجموعة، 
وقمنــا بتقييــم مــدى معقولية االفتراضات األساســية وكفاية البيانات 
المســتخدمة ومالئمتها. وبالنســبة لعينة من االســتثمارات في أدوات 

الديــن، تحققنــا من مــدى مالءمة تحديد التعرض عنــد التعثر، واحتمال 
التعثر، والخســارة من التعثر المســتخدمة في حســابات الخســائر 

االئتمانيــة المتوقعة.
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تقرير مراجعي الحســـابات )تتمة(

تقرير مراجعي الحســابات المســتقلين عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيســيلمــاذا يعتبر بالغ األهميةأمر المراجعة الرئيسي

االنخفاض في 
قيمة الخسائر 

االئتمانية 
الستثمارات الدين 

المحتفظ بها 
المطفأة  بالتكلفة 
العادلة  وبالقيمة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 
)تتمة(

كمــا أدت جائحــة كوفيد-19 إلى عدم تيقن عالي حول الوضع 
االقتصــادي الكلي بالتحديد وزيادة مســتويات الحكم المطلوبة 

لتحديد خســائر االئتمان المتوقعة.
عالوة على ذلك، عند إجراء تقييم إذا كان االســتثمار في الديون 

الســيادية منخفض في القيمــة االئتمانية، فإن المجموعة تعتبر 
المــالءة االئتمانيــة كما تظهر في عوائد الســندات / الصكوك ويتم 

تقييمهــا مــن وكاالت التصنيف، وقدرة البلد على الوصول إلى 
األســواق المالية إلصدار دين جديد، واحتمال إعادة هيكلة الدين، 

وآليــات الدعم الدولية القائمــة لتوفير الدعم الالزم لذلك البلد، 
وكذلــك النية التي تعكســها البيانات العامة للحكومات والوكاالت 

الستخدام هذه اآلليات. 
وبما أن اســتثمارات الدين تشــكل أحد المكونات الهامة في 

الموجودات الموحدة للمجموعة، واســتنادا إلى أهمية األحكام 
المطبقــة مــن قبل اإلدارة في الجوانب الســابق ذكرها، فقد اعتبرنا 

خســائر االئتمانية المتوقعــة مقابل أدوات الدين المحتفظ بها 
بالتكلفــة المطفــأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 

للمجموعة أمور مراجعة رئيســية.
الرجاء الرجوع إلى ملخص أهم السياسات المحاسبية، اإليضاح 3 26 
و3 27 و3 29 المتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية، 

واإليضاح 2-5 )ح( الذي يتضمن اإلفصاح عن التقديرات واألحكام 
واالفتراضات المحاسبية الجوهرية المتعلقة بخسائر االنخفاض في 
قيمة الموجودات المالية، ومنهجية تقييم االنخفاض في القيمة 

المطبقة من قبل المجموعة، واإليضاح 6-2 الذي يتضمن اإلفصاح 
عن االنخفاض في القيمة مقابل االستثمارات، واإليضاح 33 لمزيد 

من التفاصيل حول تحليل جودة االئتمان واالفتراضات الرئيسية.

كمــا قمنــا باختبار تقييم الزيــادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 	 
ألدوات الديــن مــن المصدرين الذين يعملون في قطاعات 

عرضــة للمخاطــر في ضوء جائحــة كوفيد 19 وقمنا بتقييم ما إذا 
كانت خســائر االئتمان المتوقعــة على مدى العمر الزمني لها 

تمــت معالجتهــا ام ال. كما قمنا بالتحقق من معقولية واســباب 
المخصصات اإلضافية لإلدارة.

وحيثمــا اقتضــى األمر، قمنا باســتخدام متخصصين، بما في ذلك 	 
متخصصيــن في تكنولوجيــا المعلومات وخبراء نماذج المخاطر 

الماليــة، للتأكــد من إعادة معايرة النموذج الذي تم بناءه وحســابات 
الخســائر االئتمانية المتوقعــة الناتجة وتكامل البيانات.

وقمنــا بتقييم مدى كفايــة اإلفصاحات في القوائم المالية 	 
الموحدة.

لــم يتــم تحديد تعرضات لمخاطر االنخفاض في القيمة بشــكل فردي 	 
مصنفة كمرحلة 3 كما في 31 ديســمبر 2021م.

تقييم األدوات 
المشتقة  المالية 

غير المتداولة، 
وغير المشتقة غير 

المتداولة المدرجة 
العادلة بالقيمة 

كما في 31 ديســمبر 2021م، بلغت القيم الدفترية للموجودات 
المالية والمطلوبات المالية المشــتقة وغير المشــتقة بالقيمة 

العادلة مبلغ 64,791 مليون ريال ســعودي )2020م: 40,205 
مليون ريال ســعودي( و9,410 مليون ريال ســعودي )2020م: 

9,744 مليون ريال ســعودي(، على التوالي.
يتــم تحديــد القيم العادلــة لهذه األدوات المالية من خالل تطبيق 
طرق تقييم والتي عادة ما تتضمن ممارســة أحكام من اإلدارة 

واستخدام افتراضات وتقديرات.
يتواجــد عدم التأكد مــن التقديرات لتلك األدوات غير المتداولة 

في ســوق نشــط )أي غير مدرجة( عندما تســتخدم أساليب النموذج 
الداخلي:

مدخــالت تقييم جوهرية يمكن مالحظتها )أي المســتوى 2 من 	 
االستثمارات(، و

مدخالت تقييم جوهرية ال يمكن مالحظتها )أي المســتوى 3 	 
من االستثمارات(

يعتبــر عــدم التيقن من التقديرات عاليًا تحديدًا لالســتثمارات ضمن 
المســتوى الثالث. أدى كل من توقف األعمال واآلثار االقتصادية 

لجائحــة كوفيد 19 إلى زيــادة درجة عدم التيقن من التقديرات 
للقيمة العادلة لالســتثمارات غير المتداولة.

تم اعتبار تقييم المجموعة لألدوات المالية المشــتقة وغير المشــتقة 
غير المتداولة ضمن المســتويين )2( و)3( كأمر مراجعة رئيســي 

نظــرًا لدرجة التعقيد في تقييم هذه االســتثمارات وأهمية األحكام 
والتقديــرات التي قامت بعملها اإلدارة.

الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 2 5 )أ( حول القوائم المالية الموحدة 
لالطالع على تفاصيل األحكام الجوهرية المطبقة في تقييم 

األدوات المالية المشتقة وغير المشتقة غير المتداولة المدرجة 
بالقيمة العادلة، واإليضاح 37 الذي يبين منهجية تقييم االستثمارات 

التي استخدمتها المجموعة واألحكام والتقديرات الجوهرية.

قمنــا بتقييــم التصميم والتطبيق وبفحص فعالية التشــغيل للضوابط 	 
الرقابية الرئيسية على: 

إجراءات اإلدارة في تنفيذ تقييم االدوات المالية المشــتقة وغير  	
المشــتقة غير المتداولة، و

نظــام تقنية المعلومات وتكامــل معلومات وبيانات محفظة  	
االستثمارات المحتفظ بها.

قمنــا بتقييم طرق التقييــم والمدخالت ومعقولية االفتراضات 	 
التي اســتخدمتها اإلدارة في تقييم األدوات المالية المشــتقة وغير 

المشتقة غير المتداولة. 
اختبرنا تقييمًا لعينة من األدوات المالية المشــتقة وغير المشــتقة 	 

غيــر المتداولة. وكجزء من إجــراءات المراجعة هذه، قمنا بتقييم 
المدخالت الرئيســية المســتخدمة في التقييم مثل التدفقات 

النقدية ومعدالت الخصم المســتخدمة والبيانات المقارنة للمنشــأة 
وخصومات الســيولة ومقارنتها مع البيانات الخارجية. 

باإلضافة إلى إجراء اختبار بشــكل مســتقل لتقييم المشــتقات، قمنا 	 
أيضــا بفحــص تقييم عينات مختارة مقابــل بيانات التقييم الصادرة عن 

تقييم الطرف المقابل.
قمنــا بتقييــم مدى كفاية التسلســل الهرمي لألدوات المالية وأخذنا 	 

فــي االعتبــار اإلفصاحات ذات الصلــة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
)9( فــي القوائم المالية الموحدة.

معلومات أخرى واردة في التقرير الســنوي للمجموعة لســنة 2021م
إن اإلدارة مســؤولة عن المعلومات األخرى في التقرير الســنوي للمجموعة. وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير الســنوي 

للمجموعــة لســنة 2021م، بخــالف القوائــم الماليــة الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير الســنوي متاحــًا لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولم ولن ُنبدي أي شــكل من أشــكال االســتنتاج التأكيدي فيها.

وفيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم المالية الموحدة، إن مســؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المشــار إليها أعــاله عندما تكون متاحة، وأثناء القيام 
بذلــك نأخــذ فــي االعتبــار إن كانــت المعلومات األخرى ال تتوافق بشــكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومــات التي حصلنا عليها خالل 

المراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشــكل جوهري. 

وعنــد قراءتنــا للمعلومــات األخــرى، إذا َخَلْصَنا إلى وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمــر للمكلفين بالحوكمة.

مســؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمــة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلــة، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالــي المعتمدة في المملكة العربية 
الســعودية، ونظام الشــركات، ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية الســعودية، والنظام األساســي للبنك، وهي المســؤولة عن الرقابة الداخلية التي 

تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، ســواء بســبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المســؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االســتمرار وفقًا لمبدأ االســتمرارية، وعن اإلفصاح، 
بحســب ما هو مناســب، عن األمور ذات العالقة باالســتمرارية، واســتخدام مبدأ االســتمرارية كأســاس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة 

لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي ســوى القيام بذلك.

المكلفون بالحوكمة هم المســؤولون عن اإلشــراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

مســؤوليات مراجعي الحســابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ســواًء بســبب غش أو خطأ، 

وإصــدار تقريــر المراجعيــن الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيد المعقول هو مســتوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا علــى أن المراجعة التي تم القيام بها 
وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية ستكشــف دائمًا عن تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن أن تنشــأ 

التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتعــد التحريفات جوهريــة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو فــي مجملها، على القرارات االقتصادية 
التي يتخذها المســتخدمون على أســاس هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشــك 
المهنــي خــالل المراجعة. ونقوم أيضًا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ســواء بســبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة اســتجابة لتلك 	 
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناســبة لتوفير أســاس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشــاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من 

الخطــر الناتــج عــن خطــأ، ألن الغــش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفــادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناســبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن 	 

فاعلية أنظمــة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
تقييم مدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.	 
اســتنتاج مدى مناســبة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية كأســاس في المحاسبة، واســتنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان 	 

هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شــكًا كبيرًا بشــأن قدرة المجموعة على االســتمرار وفقًا لمبدأ االســتمرارية. وإذا تبين لنا 
وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فإنــه يتعيــن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الــواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا 

كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصــول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 
ذلك، فإن األحداث أو الظروف المســتقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االســتمرار وفقًا لمبدأ االســتمرارية.

تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائــم المالية الموحدة تعبر عن 	 
المعامالت واألحداث األساســية بطريقة تحقق عرضًا بصورة عادلة.

الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول 	 
القوائم المالية الموحدة. نحن مســؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة واالشــراف عليها وتنفيذها. ونظل الجهة الوحيدة المســئولة عن رأينا 

في المراجعة.
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تقرير مراجعي الحســـابات )تتمة(

تقرير مراجعي الحســابات المســتقلين عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
مســؤوليات مراجعي الحســابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة، من بين أمور أخرى، بشــأن النطــاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمــة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور 
مهمــة فــي أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشــافها خالل المراجعة.

كمــا أننــا نقــوم بتزويــد المكلفيــن بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنــا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالســتقاللية، وابالغهم بجميع العالقات 
واألمور األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشــكل معقول على اســتقالليتنا، ووســائل الحماية ذات العالقة، حيثما يتطلب ذلك.

ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك األمور التــي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم الماليــة الموحدة للفترة الحالية، 
وبنــاًء علــى ذلــك ُتَعــد األمــور الرئيســية للمراجعــة. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصــاح العلني عن األمر، أو عندما، ظروف نادرة 

للغاية، نرى أن األمر ال ينبغي أن يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا بســبب أنه من المتوقع بشــكل معقول أن تفوق التبعات الســلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة 
العامة من ذلك اإلبالغ.

التقريــر عن المتطلبــات التنظيمية والقانونية األخرى
بنــاًء علــى المعلومــات التــي توافــرت إلينا، لم يلفت انتباهنا شــيء عند تنفيذ إجــراءات مراجعتنا يجعلنا نعتقد أن البنك غير ُملتزم بمتطلبات نظام الشــركات، 

 ونظــام مراقبــة البنــوك في المملكة العربية الســعودية، والنظام األساســي للبنك فيما يتعلق بإعــداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

عن / كي بي إم جي لالستشــارات المهنية عن / شــركة إرنســت ويونغ للخدمات المهنية 
ص ب 55078 ص ب 1994 

جدة 21534 جــدة 21441 
المملكة العربية الســعودية المملكة العربية الســعودية 

د. عبــد اهلل حمد الفوزان  حســين صالح عســيري  
محاسب قانوني محاســب قانوني 

ترخيص رقم 348  ترخيــص رقــم 414   

10 فبراير 2022م
الموافق 9 رجب 1443هـ

قائمــة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديســمبر 

إيضاح
2021

بآالف الرياالت السعودية 
2020

بآالف الرياالت السعودية 

الموجودات 
452,167,42256,823,677 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

540,161,47813,637,023 أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى بالصافي
بالصافي 6240,540,330144,852,695 استثمارات  

7495,898,313346,705,181 تمويل وسلف بالصافي
128,909,9107,898,096 القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي

8319,600441,614 اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي
98,814,7835,842,454 ممتلــكات ومعدات وبرامج بالصافي

-4534,006,782 الشهرة
-458,227,393 موجودات غير ملموسة

101,802,2871,525,286 حق اســتخدام الموجودات بالصافي
1123,301,61921,717,015 موجودات أخرى

914,149,917599,443,041إجمالي الموجودات 
المطلوبــات وحقوق الملكية

المطلــوبات
13115,431,82075,028,157 أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى

14586,944,381416,418,721 ودائع العمالء
156,112,4471,772,690 سندات دين مصدرة

129,410,2949,744,443 القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي
1633,481,46316,264,049 مطلوبات أخرى

المطلوبات  751,380,405519,228,060إجمالي 
حقوق الملكية

حقوق المســاهمين العائدة لمساهمي البنك
1744,780,00030,000,000 رأس المال

–1763,701,800 عالوة رأس المال 
)371,071()2,137,887(25.2 أسهم خزينة

1831,262,02428,369,948 احتياطي نظامي
19883,7221,676,493 احتياطيــات أخرى )التغيــرات المتراكمة في القيم العادلة( 

25.1347,885242,713 احتياطي برنامج أســهم الموظفين
13,211,79014,401,446أرباح مبقاة

–294,030,200 توزيعات أرباح مقترحة
)5,109,433()6,069,092(احتياطــي فرق العملة األجنبية

150,010,44269,210,096حقوق الملكية العائدة لمســاهمي البنك
2812,187,50010,200,000 الشريحة األولى صكوك

162,197,94279,410,096إجمالي حقــوق الملكية بدون حقوق األقلية
41.1571,570804,885 حقوق األقلية 

162,769,51280,214,981إجمالي حقوق الملكية 
914,149,917599,443,041إجمالــي المطلوبات وحقوق الملكية

عمــار عبدالواحــد الخضيري  ســعيد محمــد الغامــدي   أحمــد علــي الظبــي  
رئيس مجلس اإلدارة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  المســؤول المالي األول للمجموعة 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة من 1 إلى 49 جزءًا ال يتجزأ مــن هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخـــل الشامل الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

قائمة الدخــل الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

إيضاح
2021

بآالف الرياالت السعودية 
2020

بآالف الرياالت السعودية 

2125,180,55019,439,062 دخل العموالت الخاصة
)2,754,404()3,060,071(21 مصاريف العموالت الخاصة

22,120,47916,684,658صافــي دخل العموالت الخاصة
3,040,7422,261,541دخل من رســوم خدمات مصرفية بالصافي

1,581,7001,205,268دخــل تحويل عمالت أجنبية بالصافي
1,523,953816,057دخــل من االســتثمارات المدرجة بقيمتهــا العادلة في قائمة الدخل بالصافي

1,026,528973,433مكاســب/دخل األدوات الماليــة الغير مدرجة بقيمتهــا العادلة في قائمة الدخل بالصافي
)483,025()831,048()مصاريــف( عمليات أخرى بالصافي

28,462,35421,457,932إجمالي دخل العمليات
4,417,7093,549,657رواتب ومصاريف الموظفين
510,690340,730إيجارات ومصاريف المباني

91,100,445900,519 و 10اســتهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق اســتخدام الموجودات
–45688,965 إطفاء موجودات غير ملموســة 

3,145,9151,706,046مصروفــات عمومية وإدارية أخرى
9,863,7246,496,952إجمالــي مصاريف العمليات قبل خســائر االئتمان المتوقعة

6.23,927,0341,950,887 و 7.3صافي مخصص االنخفاض لخســائر االئتمان المتوقعة
13,790,7588,447,839إجمالي مصاريف العمليات 

14,671,59613,010,093دخل من العمليات التشــغيلية بالصافي 
)76,770()234,079()مصاريــف( العمليات الغير تشــغيلية األخرى بالصافي

14,437,51712,933,323صافي دخل الســنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
)1,373,219()1,653,380(مصاريــف الزكاة و ضريبة الدخل

12,784,13711,560,104صافي دخل السنة 
صافي دخل الســنة العائد إلى:

12,668,17611,440,097 مساهمي البنك
41.1115,961120,007  حقوق األقلية 

12,784,13711,560,104صافي دخل السنة 
272.993.68 ربحية الســهم األساســية )موضحة بالريال السعودي للسهم(
272.983.67 ربحية الســهم المخفضة )موضحة بالريال الســعودي للسهم(

عمــار عبدالواحــد الخضيري  ســعيد محمــد الغامــدي   أحمــد علــي الظبــي  
رئيس مجلس اإلدارة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  المســؤول المالي األول للمجموعة 

2021
بآالف الرياالت السعودية 

2020
بآالف الرياالت السعودية 

12,784,13711,560,104صافي دخل السنة 
الدخل الشامل اآلخر

البنــود التــي ال يمكــن إعادة تصنيفها فــي قائمة الدخل الموحدة في أعوام الحقة:
 صافي مكاســب / )خســائر( الحركة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخرألدوات حقوق الملكية 

)45,838(727,002والتقييم اإلكتواري 
البنــود التــي يمكن أو ســيعاد تصنيفها فــي قائمة الدخل الموحدة في أعوام الحقة:

)630,106()1,399,191(صافــي الحركة في احتياطي فرق العملة األجنبية )خســائر(
أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر:

صافــي التغير في القيم العادلة  -)735,795(1,363,563
صافــي المبالــغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -)595,798()492,126(

تغطيــة مخاطر التدفقات النقدية:
الجــزء الفعال مــن التغير في القيم العادلة  -)150,328(17,371

صافــي المبالــغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -)38,439()31,785(
181,079)2,192,549(إجمالي الدخل )الخســارة( الشامل اآلخر

10,591,58811,741,183إجمالي الدخل الشــامل للسنة
العائد الى:

10,915,74611,835,593 مساهمي البنك
)94,410()324,158( حقوق األقلية 

10,591,58811,741,183إجمالي الدخل الشــامل للسنة

عمــار عبدالواحــد الخضيري  ســعيد محمــد الغامــدي   أحمــد علــي الظبــي  
رئيس مجلس اإلدارة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  المســؤول المالي األول للمجموعة 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة من 1 إلى 49 جزءًا ال يتجزأ مــن هذه القوائم المالية الموحدة. تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة من 1 إلى 49 جزءًا ال يتجزأ مــن هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمــة التغيــرات في حقوق الملكية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

إيضاح

العائد لمساهمي البنكالعائد لمساهمي البنك

رأس
المال

بآالف الرياالت 
السعودية

عالوة
رأس المال 

بآالف الرياالت 
السعودية

أسهم
خزينة

بآالف الرياالت 
السعودية

إحتياطي
نظامي

بآالف الرياالت 
السعودية

احتياطيات أخرى

احتياطي 
 برنامج
أسهم 

الموظفين
بآالف الرياالت 

السعودية

أرباح مبقاة
بآالف الرياالت 

السعودية

 توزيعات أرباح
مقترحة

بآالف الرياالت 
السعودية

 احتياطي فرق
العملة األجنبية
بآالف الرياالت 

السعودية

إجمالي حقوق 
الملكية العائدة 
لمساهمي البنك

بآالف الرياالت 
السعودية

 الشريحة 
األولى صكوك
بآالف الرياالت 

السعودية

إجمالي حقوق 
الملكية بدون 
حقوق األقلية

بآالف الرياالت 
السعودية

حقوق 
األقلية

بآالف الرياالت 
السعودية

إجمالي حقوق 
الملكية

بآالف الرياالت 
السعودية

احتياطي تغطية 
 مخاطر

التدفقات 
النقدية

بآالف الرياالت 
السعودية

احتياطي 
األدوات المالية 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر 

بآالف الرياالت 
السعودية

69,210,09610,200,00079,410,096804,88580,214,981)5,109,433(	28,369,94848,1991,628,294242,71314,401,446)371,071(	30,000,000الرصيــد في 1 يناير 2021م
)2,192,549()440,119()1,752,430(	)1,752,430()959,659(			)604,004()188,767(				الدخل/)الخســارة( الشامل اآلخر خالل السنة

12,668,176115,96112,784,137	12,668,176		12,668,176							صافي دخل السنة
10,591,588)324,158(10,915,746	10,915,746)959,659(	12,668,176	)604,004()188,767(				إجمالي الدخل/)الخســارة( الشامل خالل السنة

29,00790,843119,850	29,007		29,007							التعديالت الموحدة األخرى
78,481,800	78,481,800	78,481,800								1714,780,00063,701,800 إصدار أسهم عادية

							)2,892,076(			2,892,076			18 المحــول لالحتياطي النظامي 
4,687,500	4,687,5004,687,500											28 إصدار الشــريحة األولى صكوك

)2,700,000(	)2,700,000()2,700,000(											28 إســتدعاء الشريحة األولى صكوك
)484,533(	)484,533(	)484,533(		)484,533(							28 تكاليف متعلقة بالشــريحة األولى صكوك

)1,889,971(	)1,889,971(	)1,889,971(							)1,889,971(		25.2 و 44أســهم الخزينة المكتســبة من خالل تجميعات األعمال
27,529	27,529	27,529		13,070)108,696(			123,155		25.2 تســوية المدفوعات على أســاس األسهم عن طريق أسهم الخزينة

64,975	64,975	64,975			64,975						1.1 و 44احتياطي مدفوعات مقتناة على أســاس األســهم بالصافي
148,893	148,893	148,893			148,893						25.1 احتياطــي برنامج أســهم الموظفيــن - المحمل على قائمة الدخل الموحدة

)3,582,400(	)3,582,400(	)3,582,400(		)3,582,400(							29 توزيعــات ارباح نهائية مدفوعة لعام 2020م
)2,910,700(	)2,910,700(	)2,910,700(		)2,910,700(							29 أربــاح مرحلية مدفوعة لعام 2021م

						4,030,200)4,030,200(							29 توزيعــات أرباح نهائية مقترحة لعام 2021م
150,010,44212,187,500162,197,942571,570162,769,512)6,069,092(1,024,290347,88513,211,7904,030,200)140,568(31,262,024)2,137,887(44,780,00063,701,800الرصيد في 31 ديســمبر 2021م

61,442,5977,000,00068,442,597900,25269,342,849)4,694,978(25,650,01262,955803,587202,5086,176,4843,600,000)357,971(–30,000,000الرصيــد في 1 يناير 2020م 
181,079)214,417(395,496–395,496)414,455(–––824,707)14,756(––––الدخل/)الخســارة( الشامل اآلخر خالل السنة

11,440,097120,00711,560,104–11,440,097––11,440,097–––––––صافي دخل السنة
11,741,183)94,410(11,835,593–11,835,593)414,455(–11,440,097–824,707)14,756(––––إجمالي الدخل/)الخســارة( الشامل خالل السنة

–––––––)2,719,936(–––2,719,936–––18 المحــول لالحتياطي النظامي 
)9,908()957()8,951(–)8,951(––)8,951(–––––––تعديالت في حقوق األقلية و الشــركات التابعة

4,200,000–4,200,0004,200,000–––––––––––28 إصدار الشــريحة األولى صكوك
)1,000,000(–)1,000,000()1,000,000(–––––––––––28 إســتدعاء الشريحة األولى صكوك

)437,504(–)437,504(–)437,504(––)437,504(–––––––28 تكاليف متعلقة بالشــريحة األولى صكوك
)146,043(–)146,043(–)146,043(–––––––)146,043(––25.2 شرأء أســهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين

–––––––)132,943(––––132,943––25.2 تســوية المدفوعات على أســاس األسهم عن طريق أسهم الخزينة 
–––––––84,199)84,199(–––––عكس المدفوعات على أســاس األسهم 

124,404–124,404–124,404–––124,404––––––25.1 احتياطــي برنامج أســهم الموظفيــن - المحمل على قائمة الدخل الموحدة 
)3,600,000(–)3,600,000(–)3,600,000(–)3,600,000(––––––––29 توزيعــات ارباح نهائية مدفوعة لعام 2019م

69,210,09610,200,00079,410,096804,88580,214,981)5,109,433(–28,369,94848,1991,628,294242,71314,401,446)371,071(–30,000,000الرصيد في 31 ديســمبر 2020م

عمــار عبدالواحــد الخضيري  ســعيد محمــد الغامــدي   أحمــد علــي الظبــي  
رئيس مجلس اإلدارة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  المســؤول المالي األول للمجموعة 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة من 1 إلى 49 جزءًا ال يتجزأ مــن هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقديـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر

إيضاح
2021

بآالف الرياالت السعودية 
2020

بآالف الرياالت السعودية 

التشغيلية األنشطة 
14,437,51712,933,323صافى دخل الســنة قبل الزكاة و ضريبة الدخل

تعديالت لمطابقة صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية: 
538,008153,897إطفاء خصم/)عالوة( االســتثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي 

)872,968()733,243(24 )مكاســب( اســتثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
)12,576()52,696()مكاســب( اســتبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي

67,09377,022خســائر استبعاد أصول مستردة أخرى
91,100,445900,519 و 10اســتهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق اســتخدام الموجودات

6.23,927,0341,950,887 و 7.3 صافي مخصص االنخفاض لخســائر االئتمان المتوقعة
–45688,965 إطفاء موجودات غير ملموســة 

)3,131(8122,014 حصة في نتائج شــركات زميلة بالصافي
25.1148,893124,404 مصاريف برنامج أســهم الموظفين

20,244,03015,251,377
صافى )الزيادة(/النقص في الموجودات التشــغيلية:

)3,316,405(359,946ودائع نظامية لدى البنك المركزي الســعودي 
3,178,926)1,531,396(أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد 3 أشهر من تاريخ التعاقد األولي بالصافي

)353,925()2,152,397(اســتثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
)72,345,033()12,530,011(تمويل وسلف بالصافي

)2,606,600(4,444,432القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي
)4,697,520(1,914,135موجودات أخرى

صافى الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشــغيلية:
18,828,60113,637,374أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى

68,126,568)8,337,846(ودائع العمالء
3,679,823)3,806,370(القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

714)558,481(مطلوبات أخرى
16,874,64320,555,299صافى النقد من األنشــطة التشغيلية:

األنشطة االستثمارية
48,388,60640,449,680متحصالت من بيع واســتحقاق اســتثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

)50,024,625()72,184,318(شــراء اســتثمارات غير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
)1,108,488()1,781,601(9 شــراء ممتلكات ومعدات وبرامج

–24,639,421النقد وشــبه النقد المكتســب من خالل تجميعات األعمال
434,94519,809متحصالت من اســتبعاد ممتلكات ومعدات وبرامج

)10,663,624()502,947(صافى النقد )المســتخدم في( األنشــطة االستثمارية:
التمويلية األنشطة 

154,309,3494,758,601 سندات دين مصدرة
)3,816,939()5,016,884(15 سندات دين مسددة

)591(	صافــي الحركة في حقوق األقلية 
284,687,5004,200,000 إصدار الشــريحة األولى صكوك

)1,000,000()2,700,000(28 إســتدعاء الشريحة األولى صكوك 
)437,504()484,533(28 تكاليف متعلقة بالشــريحة األولى صكوك

)146,043(	25.2 شراء أسهم خزينة 
)3,600,000()3,582,400(29 توزيعــات أربــاح نهائية مدفوعة لعام 2020م / 2019م

–)2,910,700(29 توزيعــات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2021م 
)42,476()5,697,668(صافى النقد )المســتخدم في( األنشــطة التمويلية:

10,674,0289,849,199صافي الزيادة في النقد وشــبه النقد
)632,122()839,488(احتياطي فرق العملة األجنبية - صافي الحركة للنقد وشــبه النقد في بداية الســنة

41,891,82032,674,743النقد وشــبه النقد في بداية السنة
3051,726,36041,891,820 النقد وشــبه النقد في نهاية السنة

27,639,84619,535,033دخل عموالت خاصة مســتلمة خالل السنة
2,962,3233,072,643مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل الســنة

معلومــات إضافية غير نقدية
857,023)1,520,360(حركــة االحتياطيات األخــرى والتحويالت إلى قائمة الدخل الموحدة

عمــار عبدالواحــد الخضيري  ســعيد محمــد الغامــدي   أحمــد علــي الظبــي  
رئيس مجلس اإلدارة العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة  المســؤول المالي األول للمجموعة 

1. عـــــام
)1.1( مقدمة

القوائم المالية تشــمل القوائم المالية الموحدة للبنك األهلي الســعودي )المعروف ســابًقا بالبنك األهلي التجاري( )“البنك”( وشــركاته التابعة )“المجموعة”(.

تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بموجـــب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 186 في 22 ذو القعدة 1417هـ )30 مارس 1997م(، والمرســـوم الملكي 
الكريم رقم م /19 في 23 ذو القعـــدة 1417هـ )31 مارس 1997م( وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شــركة تضامن إلى شــركة مســاهمة ســعودية.

بدأ البنك نشــاطه كشــركة تضامن بموجب شــهادة تسجـــيل مصدق عليها من المقام الســامي فى 28 رجب 1369هـ )15 مايو 1950م( ومقيدة بالســـجل التجارى 
تحت رقم 4030001588 في تاريخ 19 صفر 1418هـ )26 يونيو 1997م(. وقد مارس البنك نشــاطه تحت اســم )البنك األهلي التجاري( بموجب األمر الســامي 
الكريم رقم 3737 في 20 ربيع ثاني 1373هـ )26 ديســمبر 1953م(. تم تحديد تاريخ أول يوليو 1997م تاريخًا للتحويل من شــركة تضامن إلى شــركة مســاهمة 

ســعودية. تم طرح أســهم البنك للتداول في الســوق المالية الســعودية )تداول( في 12 نوفمبر 2014م.

بتاريــخ 11 أكتوبــر 2020م، أعلــن البنــك دخولــه فــي اتفاقية اندماج ملزمة قانونيًا حيث اتفق كل من البنك و مجموعة ســامبا المالية )“ســامبا”( على اتخاذ الخطوات 
الالزمــة لتنفيــذ االندماج بين البنكيــن وفقًا لألنظمة المعمول بها.

وقــد حصــل كل مــن البنــك وســامبا على الموافقات النظامية وتم االتفاق على شــروط االندماج بين البنكين بموجب اتفاقيــة االندماج كما هو موضح في تعميم 
المســاهمين ووثيقة االكتتــاب الصادرة عن البنك بخصوص االندماج. 

حــدد التاريــخ الفعلــي لالندمــاج المذكــور أعاله في 1 أبريل 2021م، مما ادى الحقًا إلى توقف كيان ســامبا القانوني عن الوجــود وتم نقل الموجودات والمطلوبات 
إلى البنك األهلي الســعودي. نتيجة لالندماج، أصدر البنك األهلي الســعودي إجمالي أســهم عادية جديدة بلغت 1,478,000,000 ســهم بقيمة اســمية بواقع 

10 ريال ســعودي للســهم الواحد في البنك لصالح المســاهمين في ســامبا وذلك من خالل زيادة رأس المال المدفوع للبنك من 30,000,000,000 ريال ســعودي 
إلى 44,780,000,000 ريال ســعودي ) انظر لاليضاح 17( حيث يمثل ذلك الزيادة في عدد أســهم البنك من 3,000,000,000 ســهم إلى 4,478,000,000 

ســهم مدفوعة بالكامل. باإلضافة لذلك، أعلن البنك ونتيجة لالندماج، تغيير اســم البنك من )البنك االهلي التجاري( الى )البنك األهلي الســعودي( اعتباًرا من تاريخ 
ســريان االندمــاج وبموجــب الموافقــة الصــادرة مــن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنــك المنعقدة في 17 رجب 1442 هـ )الموافق 1 مارس 2021 م(. تم 

اســتكمال االجراءات القانونية المتعلقة بتســجيل االسم الجديد للبنك.

يعمل البنك مـــن خالل شــبكة فروعه البالغ عددها 506 فرعًا )2020م: 431 فرعًا( و 12 مركزًا لخدمة األفراد )2020م: 11 مركزًا( و 7 مراكز لخدمة عمليات 
الشــركات )2020م: 4 مراكز( و 130مركزًا للحواالت الســريعة )2020م: 127 مركزًا( منتشــرة في كافة أنحـــاء المملكة العربية الســعودية ولديه أيًضا أربعة فروع 

عاملــة خــارج المملكــة في مملكة البحرين ودولة االمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية ســنغافورة.

عنوان المركز الرئيســي للبنك هو كما يلى:

برج البنك األهلي الســعودي
مركــز الملك عبداهلل المالي 

طريق الملك فهد،
حي العقيق - 3208،

الرياض 13519 - 6676، 
المملكة العربية الســعودية 

www.alahli.com

تتمثــل أهــداف المجموعــة فــي تقديــم كافة أنواع الخدمات المصرفية و إدارة اإلســتثمار. كما تقدم المجموعة أيضًا منتجات متوافقة مع أحكام الشــريعة )غير 
مرتبطة بعموالت خاصة( والتي يتم اعتمادها واإلشــراف عليها من قبل هيئة شــرعية مســتقلة.

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة من 1 إلى 49 جزءًا ال يتجزأ مــن هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

)تتمة( 1. عـــــام 
)1.2(  )أ( الشــركات التابعة للمجموعة

فيمــا يلي تفاصيل الشــركات الهامة التابعة للمجموعة:

اسم الشركة التابعة
نسبة الملكية %

وصف 20212020

شركة األهلي المالية 
السعودية )معروفة سابقًا 

بشركة األهلي المالية(

شــركة مســاهمة سعودية، مســجلة في المملكة العربية السعودية إلدارة الخدمات %100%100
االســتثمارية و إدارة أنشــطة األصول للبنك انظر لاليضاح 1.2 )ب(.

شــركة ذات مســؤولية محدودة معفاة تأسســت في جزر كايمان بهدف استقطاب وهيكلة 100%100%شــركة األهلي المالية - دبي
واالســتثمار في المحافظ الخاصة وفرص التطوير العقاري في األســواق الناشــئة.

شركة األهلي المالية 
العقاري لالستثمار 

شــركة ذات غرض خاص مســجلة في المملكة العربية الســعودية. ويتمثل الغرض الرئيســي %100%100
لشــركة األهلي المالية لالســتثمار العقاري في تملك وتســجيل موجودات األصول العقارية 

نيابة عن الصناديق العقارية التي تدار بواســطة شــركة األهلي المالية الســعودية.

بنــك تركيا فاينانس كاتيليم 
بنكاسي )البنك التركي(

بنك مشــارك مســجل في تركيا يعمل عن طريق اســتقطاب األموال من خالل حســابات جارية %67.03%67.03
واســتقطاب حســابات استثمار مشــاركة في األرباح والخسائر و يقوم بإقراض هذه األموال 

للعمالء األفراد والشــركات، عن طريق عقود إيجار تمويلية واســتثمارات بالمشــاركة. 
كما بنهاية الفترة، يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي كامل األســهم المصدرة لشــركة 

تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشــركة تركيا فاينانس كاتيليم بنكاســي فارلك كيراالما وهي 
شــركة ذات غرض خاص أسســت إلصدار الصكوك للبنك التركي. 

الشركة العقارية المطورة 
للتمليك واإلدارة المحدودة

شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في المملكة العربية السعودية. وتتمثل أغراض %100%100
الشــركة في إدارة الصكوك واألصول على ســبيل الضمان، نيابة عن البنك.

شركة األهلي لتسويق 
خدمات التأمين

شــركة ذات مســؤولية محدودة. تمارس الشــركة اعمالها كوكيل تأمين لتوزيع وتســويق منتجات %100%100
تأمين إســالمية في المملكة العربية الســعودية.

قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2021م تصفية شــركة األهلي 
لخدمــات تســويق التأمين.كما في تاريخ التقريــر ال تزال الموافقات النظامية واإلجراءات 

القانونيــة المتعلقة بتصفية الشــركة قيد التنفيذ. 

شــركة البنك األهلي 
السعودي لألسواق 

المحدودة

شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في جزر كايمان. تمارس الشــركة أعمالها في %100%100
المتاجرة بالمشــتقات المالية و اتفاقيات إعادة الشــراء و اتفاقيات إعادة الشــراء العكســية 

نيابــة عن البنك.

إيســت قيت مينا - حقوق 
الملكية المباشــرة ال. بي.

صندوق أســهم خاصة يقع مقره في جزر كايمان وتتم إدارته من قبل شــركة األهلي المالية %100%100
- دبي. يتمثل الهدف االســتثماري للصندوق في تحقيق عوائد من خالل االســتثمار في فرص 

حقوق الملكية الخاصة المباشــرة والمتوافقة مع أحكام الشــريعة وذلك في األعمال ذات 
النمو العالي في دول الشــرق األوســط وشمال افريقيا.

شركة األھلي لإلسناد 
الخارجي

شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في المملكة العربية السعودية. تمارس الشركة %100%100
أعمالهــا في خدمات التوظيف في المملكة العربية الســعودية. 

ســامبا بنك ليميتد، باكستان 
)اس بي إل(

)انظر لاليضاح 1.2 ج(

شــركة تابعة تأسســت كشــركة مصرفية في باكستان وتمارس نشاطها في المصرفية التجارية –%84.51
والخدمات ذات العالقة وهي مدرجة في ســوق األســهم في باكســتان. خالل السنة المنتهية 

في 31 ديســمبر 2021م، قرر مجلس اإلدارة الدعوة لقبول عطاءات من األطراف المهتمين 
لتنفيــذ إجــراءات العناية الواجبة من اجل تقييــم وتنفيذ معامالت بيع محتملة، تخضع للموافقات 

التنظيمية وموافقة المســاهمين. وكما في تاريخ التقرير، فإن القيمة العادلة ناقص تكلفة 
البيع في ســامبا بنك ليميتد باكســتان ال تختلف بشــكل جوهري عن صافي قيمة الموجودات. 

شــركة كو – إنفست أوف 
شور كابيتال ليميتد

)سي أو سي إل(
)انظر لاليضاح 1.2 ج(

وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في جزر الكايمان، تمارس الشــركة اعمالها في –%100
إدارة بعض االســتثمارات في الخارج من خالل شــركة مملوكة بالكامل، انفســتمنت كابيتال 

)كايمان( ليمتد )أي ســي سي إل(.

شركة سامبا للعقارات
)انظر لاليضاح 1.2 ج(

شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في المملكة العربية الســعودية ، تعمل على ادارة 	%100
المشــاريع العقارية نيابة عن البنك.

شركة سامبا لألسواق 
المحدودة العالمية 

)انظر لاليضاح 1.2 ج(

شــركة ذات مســؤولية محدودة مســجلة في جزر كايمان ، بغرض إدارة بعض معامالت بالخزينة.	%100

شركة سامبا للتمويل 
المحدودة

)انظر لاليضاح 1.2 ج(

شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قوانين جزر كايمان تأسست بغرض رئيسي وهو توفير 	%100
السيولة للبنك من خالل إصدار سندات الدين.

)ب( اندماج شــركة األهلي المالية وشــركة ســامبا لألصول وإدارة االستثمار 
بموجب اتفاقية االندماج المبرمة بين البنك وســامبا )اإليضاح 1(، قرر مجلس إدارة شــركة األهلي المالية الســعودية في 4 فبراير 2021 أن تنظر الشــركة في 

مناقشــة ومتابعة االندماج مع شــركة ســامبا لألصول وإدارة االســتثمار )ســامبا كابيتال( . تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية والتنظيمية الالزمة في هذا 
الصدد في 9 يوليو 2021م، والذي يمثل التاريخ الفعلي لالندماج بين شــركة األهلي المالية الســعودية وســامبا كابيتال والذي بموجبه لم يعد هناك وجود 
كيان قانوني لشــركة ســامبا كابيتال وتم تحويل جميع موجوداتها ومطلوباتها لشــركة األهلي المالية الســعودية . قبل االندماج، كانت ســامبا كابيتال شــركة 

تابعة للبنك نتيجة االندماج مع مجموعة ســامبا. ونظًرا ألن هذا االندماج يمثل صفقة تجميعات األعمال تحت ســيطرة مشــتركة، وقد اختارت شــركة األهلي المالية 
الســعودية تطبيق طريقة القيمة الدفترية للمحاســبة كسياســة محاســبية ، فلذلك لم يكن لها تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. عالوة على ذلك، بعد 

االندماج، تم تغيير اســم شــركة األهلي المالية إلى شــركة األهلي المالية الســعودية . بموجب ما ســبق، اســتحوذت شــركة األهلي المالية السعودية أيضًا على 
منشــأتين ذات غرض خاص وهما صندوق ســامبا يو اس لوجيســتيكس ال بي، شــركة تضامن محدودة معفاة، مســجلة بتاريخ 9 ســبتمبر 2020م، وصندوق ســامبا يو 

اس لوجيســتيكس جي بي، شــركة تضامن محدودة معفاة، تأسســت في 7 يوليو 2020م. تخضع كال المنشــأتين لقوانين جزر الكايمان وتم تأسيســهما لغرض امتالك 
وإدارة االستثمارات الرئيسية. 

)ج( الشــركات التابعة المســتحوذ عليها خالل تجميع األعمال
حصلت المجموعة على الســيطرة على هذه الشــركات التابعة نتيجة لالندماج مع ســامبا كما هو مبين في اإليضاح 1 . 

2. أسس األعداد
)2.1( بيان االلتزام 

تم إعداد القوائــم المالية الموحدة للمجموعة: 
–  وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمراجعين 

والمحاســبين يشــار إليها مجتمعة بالمعايير الدولية إلعداد التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية.
وفقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشــركات في المملكة العربية الســعودية والنظام األساســي للبنك.  –

)2.2( أسس القياس 
تــم إعــداد وعــرض القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء القياس بالقيمة العادلــة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

)المشــتقات والموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر وأدوات الدين وأدوات حقوق 
الملكيــة( والتــزام المنافــع المحــددة. باإلضافــة إلى ذلك، فإن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجــة بالتكلفة المطفأة و يتم التحوط لها بالقيمة العادلة 

من خالل عالقة تحوط، تظهر بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها. يتم تبويب قائمة المركز المالي الموحدة بشــكل موســع حســب ترتيب الســيولة. 

)2.3( عملــة العرض والعملة الوظيفية 
تعــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريال الســعودي والتي هي العملة الوظيفية، ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال ســعودي، إال في الحاالت المبينة. 

)2.4( أســاس توحيد القوائم المالية 
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك االهلي الســعودي )المعروف ســابقا بالبنك االهلي التجاري( والقوائم المالية لشــركاته التابعة )انظر 
اإليضاح رقم 1.2(. يتم إعداد القوائم المالية للشــركات التابعة لنفس الفترة المالية التي تعد فيها القوائم المالية للبنك باســتخدام سياســات محاســبية متوافقة. 

يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقديــة المتعلقة بالمعامالت ما بيــن أطراف البنك بالكامل 
التوحيد.  عند 

)2.5( التقديرات واألحكام االفتراضية المحاســبية الجوهرية 
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدولية للتقاريــر المالية المعتمدة في المملكة العربية الســعودية يتطلب اســتخدام بعــض األحكام والتقديرات 

واالفتراضــات واالجتهــادات المحاســبية الجوهريــة التــي تؤثــر على قيم الموجــودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفــات. يتطلب األمر أيضًا من اإلدارة أن 
تمــارس حكمهــا فــي طريقــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعة. يتم تقييــم مثل هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات باســتمرار بناًء على الخبرة الســابقة 
وبعــض العوامــل األخــرى، والتــي تتضمــن الحصول على استشــارات مهنية وتوقعات لألحداث المســتقبلية التــي ُيعتقد أنها معقولة وفقًا الظــروف المحيطة. قد 

تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات. يتم تســجيل التعديــالت على التقديرات المحاســبية في الفترة التي يتــم فيها إجراء التعديل وأي فترات مســتقبلية كان 
للتعديــل أثر عليها. 

عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحدة، فإن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاســبية الجوهرية التي قامت بها اإلدارة هي نفســها المطبقة على القوائم 
المالية الموحدة الســنوية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020م، باســتثناء األحكام واالفتراضات المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية ومحاسبة تجميع 

األعمــال كمــا هــو مفصح عنها في اإليضاح 3.3 وإيضاح 44 و إيضاح 48. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

2. أسس األعداد )تتمة(
)2.5( التقديــرات واألحكام االفتراضية المحاســبية الجوهرية )تتمة(

فيما يلي المجاالت الهامة التي اســتخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافتراضات أو مارســت أحكام بشــأنها: 

)أ( القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في ســوق نشــط 
القيمة العادلة هي الســعر الذي يتم من خالله بيع أصل أو الدفع لتحويل التزام بين أطراف راغبة في معاملة نظامية للمشــاركين في الســوق في تاريخ القياس. 

يعتمــد قيــاس القيمــة العادلة على افتراض أن عمليــة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما: 
في الســوق الرئيســية للموجودات أو المطلوبات; أو   •

في حالة عدم وجود الســوق الرئيســية، في الســوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.   •

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باســتخدام االفتراضات التي سيســتخدمها المشــاركون في الســوق عند تســعير الموجودات أو المطلوبات، على 
افتراض تصرف المشــاركين في الســوق لمنفعتهم االقتصادية. 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشــاركين في الســوق لتوليد منافع اقتصادية باســتخدام األصول بأفضل اســتخدام لها أو 
عن طريق بيعها إلى مشــارك آخر في الســوق يســتخدم هذه األصول بأفضل اســتخدام لها. 

تســتخدم المجموعة أســاليب التقييم المناســبة حســب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باســتخدام المدخالت ذات الصلة التي 
يمكــن مالحظتهــا إلــى أقصى حد ممكن والتقليل من اســتخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. 

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتهــا العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقًا للتسلســل الهرمي للقيمة العادلة 
)انظر اإليضاح رقم 37(. 

أمــا بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشــكل متكرر، تحدد المجموعة مــا اذا كان هناك تحويالت قد تمت بين 
المســتويات في التسلســل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أســاس مدخالت أدنى مســتوى المهمة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 

كل فترة مالية. 

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلة، حددت المجموعة فئــات الموجودات والمطلوبات بناء على طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومســتوى 
التسلســل الهرمي للقيمة العادلة. 

)ب( االستمرارية 
أجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملة واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد لالســتمرار في عملها في المســتقبل 

المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليســت على علم بأي احتماالت أساســية من الممكن أن تحدث شــك جوهري على قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة 
عاملة. وعليه، فقد اســتمر إعداد القوائم المالية الموحدة على مبدأ االســتمرارية. 

)ج( انخفــاض قيم الموجودات غير المالية 
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر المالية في كل تاريخ تقرير مالي أو أكثر لتحديد ما اذا كان هنالك وجود مؤشــر لالنخفاض. في حالة وجود أي مؤشــر 

لالنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالســترداد. 

يتــم إثبــات خســارة أي انخفــاض فــي قيم هذه الموجودات اذا كانــت القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة التدفق النقدي له تفــوق أو تتجاوز قيمته القابلة 
لالســترداد. القيمة القابلة لالســترداد ألي موجودات أو وحدة تدفق نقدي هي “القيمة المســتخدمة “ أو” القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع” أيهما أكبر. لتقييم 

القيمــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك باســتخدام معدل الخصم قبــل الضريبة الذي يعكس تقييم 
الوضــع الحالــي للســوق فيمــا يخــص القيم الحالية للتدفقات النقدية والمخاطــر المحددة لتلك الموجودات. تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أســعار 
الســوق الســائدة أو في حالة عدم وجود أســعار ســائدة في الســوق، يتم تقدير األســعار على أصول مشــابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية لهذه األصول، 

يعتمد احتســابها على التدفقات النقدية المســتقبلية المخصومة. 

لغرض فحص االنخفاض في القيمة، يتم توزيع مبلغ الشــهرة الناتج من االســتحواذ وذلك من تاريخ االســتحواذ لكل من وحدات تدفقات النقدية للمجموعة أو 
مجموعات منها والتي يتوقع االســتفادة من المنافع المتضاعفة الناتجة من االســتحواذ بغض النظر اذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المســتحوذة قد تم 

توزيعهــا إلى وحدات أو مجموعة وحدات. 

تعتبر الشــركات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغرض اختبار انخفاض قيمة الشــهرة. يتم تســجيل خســائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة. بينما يتم توزيع 
خســائر االنخفــاض المثبتــة والمتعلقــة بوحــدات التدفق النقدي أواًل لتخفيض القيمة الدفترية ألي شــهرة موزعًا على الوحدات ومن ثــم لتخفيض القيمة الدفترية 

للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( متضمنًا الموجودات غير الملموســة على أســاس تناســبي بشــرط أن القيمة الدفترية للموجودات األخرى ال 
تنخفــض إلى ما دون قيمها العادلة. 

عندمــا تكــون الشــهرة جــزءًا مــن وحدة التدفق النقــدي )أو مجموعة وحدات( وعند بيع جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات، ففي هذه الحالة يتم احتســاب 
الشــهرة المتعلقة بهذه العمليات المباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خســارة بيعها. ففي هذه الحالة، الشــهرة المباعة يتم قياســها 

حســب القيــم النســبية للعمليــات المباعــة والجزء المتبقي من وحدات التدفق النقدي. الرجاء الرجــوع لإليضاح 45 لمزيد من التفاصيل. 

عند بيع الشــركات التابعة، يتم إثبات الفرق بين ســعر البيع وبين صافي الموجودات مضافًا إليها احتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم ورصيد الشــهرة القائم 
وذلــك في قائمة الدخل الموحدة. 

ال يتم عكس قيد خســائر انخفاض الشــهرة و المثبتة ســابقًا في قائمة الدخل الموحدة. 

يتــم قيــاس األصــول غيــر الماليــة المحتفظ بها ضمن ترتيبات المرابحة حســب التكلفة أوصافــي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافــي القيمة القابلة للتحقق هي 
ســعر البيع التقديري في النشــاط العادي لمثل تلك المعامالت، ناقصًا مصروفات البيع. أي خســارة انخفاض في القيمة تنشــأ نتيجة قياس هذه األصول بصافي 

القيمــة القابلــة للتحقــق يتم تســجيلها في قائمة الدخل الموحدة تحت بنــد )مصاريف( عمليات أخرى بالصافي. 

فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم إعادة التقييم في تاريخ التقدير المالي لخســائر االنخفاض المثبتة في فترات ســابقة لتحديد أي مؤشــرات تدل على تقليص 
هذه الخســائر أو عدم وجودها. يتم اســترداد خســائر االنخفاض إذا كان هنالك تغيير في التقديرات المســتخدمة لتحديد القيمة القابلة لالســترداد. كما يتم اســترداد 
خســائر االنخفــاض فقــط فــي حالــة عدم تجاوز القيمة الدفتريــة للموجودات للقيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االســتهالك أو اإلطفاء في حالة عدم 

إثبات أي خســائر انخفاض. 

)د( تحديد الســيطرة على صناديق االستثمار 
تعمــل المجموعــة كمديــر صنــدوق لعــدد من صناديق االســتثمار، عادة تحدد ما إذا كانت المجموعة تتحكم في مثل هذه الصناديق االســتثمارية، تقديرات عوائد 

المنافع االقتصادية على الصناديق )تتضمن أي عموالت أو رســوم إدارية متوقعة( وحقوق المســاهمين في االســتغناء عن مدير الصندوق. 

)هـ( مخصصــات للمطلوبات واألتعاب 
ترفــع ضــد المجموعــة، خــالل دورة أعمالهــا العادية دعاوى ومطالبات مختلفة. وتقوم اإلدارة بدراســة الدعاوى والمطالبات وتقييم للمخاطر التي يمكن أن تنشــأ 

عنها. كما تقوم أيضا بوضع المخصصات المناســبة لمواجهة الخســائر المحتملة. ويقوم البنك بتســجيل المطالبات المرفوعة ضده أو اإلفصاح عنها في القوائم 
الماليــة الموحــدة بنــاء على أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتســوية تلك المطالبات. 

)و( قياس التزام االســتحقاقات المحددة 
تقــوم المجموعــة بتشــغيل خطــة مكافــآت نهاية الخدمة لموظفيها للتوصل إلــى االلتزام المقدر كما في تاريخ التقرير المالي، تســتخدم المجموعة افتراضات تتضمن 

معــدل الخصــم والمعدل المتوقع لزيادة المرتبات وســن التقاعد العادي. 

)ز( األعمــار اإلنتاجيــة للممتلكات والمعدات والبرامج األخرى وحق اســتخدام الموجودات 
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار و االســتعماالت اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات و البرامج االخرى لحســاب االســتهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد 

األخذ في االعتبار االســتخدامات المتوقعة للموجودات أو االســتهالك الفعلي. يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية ورســوم االســتهالك / االطفاء 
المســتقبلي من قبل االدارة عندما تعتقد أن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات الســابقة. 

)ح( مخصــص انخفاض القيمة لخســائر االئتمان المتوقعة 
تمــارس المجموعــة الحكم وتطبق اســتخدام فرضيات متنوعة في تحديد خســائر االئتمــان المتوقعة )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 3.26 (. 

)ط( تصنيف األدوات المالية 
تمــارس المجموعــة الحكم في تصنيــف األدوات المالية )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 3.4(. 

)ي( تأثير كوفيد19- وبرامج دعم البنك المركزي الســعودي 
مارســت المجموعة حكمها في تقييم / تحديد آثار كوفيد-19 وكذلك برامج دعم البنك المركزي الســعودي. )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 43 لمزيد من المعلومات(. 

)ك( تجميع األعمال وتقييم االنخفاض في قيمة الشــهرة 
مارســت المجموعة حكمها فيما يتعلق بصفقة االندماج مع ســامبا )إيضاح 1( وتقييم االنخفاض في قيمة الشــهرة ذات الصلة. )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 45 

لمزيد من المعلومات(. 

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية
فيمــا يلــي بيانًا بأهم السياســات المحاســبية المتبعة في إعداد هذه القوائــم المالية الموحدة والتغيرات فيها: 

)3.1( التغيرات في السياســات المحاسبية
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشــى مع تلك المســتخدمة في إعداد القوائم المالية الســنوية الموحدة للســنة 

المنتهية في 31 ديســمبر 2020م، بإســتثناء التعديالت كما هو موضح في إيضاح 3.3 والسياســة الخاصة باالســتحواذ على الموجودات غير الملموســة والتي 
طبقهــا البنــك اعتباًرا مــن 1 يناير 2021م كما هو موضح في إيضاح 3.21.2. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.2( الضمانــات المالية والتزامات القروض 

الضمانــات الماليــة هــي بمثابــة عقــود تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض المالك مقابل الخســارة التي يتكبدها بســبب المدين المحدد الذي 
يفشــل في القيام بالدفع عند االســتحقاق وفقًا لشــروط أداة الدين. 

التزامات القروض هي التزامات بنكية ثابتة لتوفير ائتمان بموجب أحكام وشــروط محددة مســبقًا. 

يتم إصدار الضمانات المالية أو االلتزامات لتقديم قروض بســعر فائدة أقل من الســوق، يتم قياســها في البداية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة األولية 
على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم قياســها الحقًا بالقيمة المطفأة أو مخصص مبلغ الخســارة أيهما أعلى. 

لــم تصــدر المجموعــة أي التزامــات قــروض يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وفيما يتعلق بالتزامــات القروض األخرى، تقوم المجموعة بإدراج 
مخصص خسارة. 

)3.3( المعاييــر و التفســيرات و التعديــالت الجديــدة الصادرة عن مجلس المعايير المحاســبية الدوليــة و المعتمدة من قبل المجموعة: 
أصبحت التعديالت على معايير المحاســبة والتفســيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م. قدرت اإلدارة أن 

التعديــالت ليــس لها تأثير جوهري على القوائــم المالية الموحدة للمجموعة. 

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالي )7( و المعيار الدولي للتقرير المالي )4( و المعيار الدولي للتقرير المالي )16(: “إعادة هيكلة مؤشــر ســعر 
الفائــدة” - المرحلة الثانية 

تقــدم تعديــالت المرحلــة الثانيــة اعفــاء خاصًا من بعض متطلبــات المعايير الدولية للتقرير المالي. تتعلق هذه االعفــاءات بالتعديالت على األدوات المالية وعقود 
اإليجار والعالقات التحوطية المعنية بإعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي في العقد مع ســعر الفائدة البديل الجديد. في حال تغير تحديد التدفقات النقدية 

التعاقديــة لموجــودات ماليــة أو مطلوبــات مالية تقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة إلعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي، عندهــا تقوم المجموعة بتحديث 
ســعر الفائــدة الفعــال للموجــودات الماليــة او المطلوبات المالية لتعكــس التغير المطلوب بموجب إعادة الهيكلة. يجب عمل التعديل على أســاس تحديد التدفقات 

النقدية وفقًا إلعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي في حال تحقق الشــروط التالية:
يكــون التغير ضروريا كنتيجة مباشــرة إلعادة الهيكلة، و  –

أن األســاس الجديد في تحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديًا األســاس الســابق أي األســاس قبل التعديل مباشــرة.   –

عنــد عمــل التعديــالت علــى الموجــودات المالية أو المطلوبات المالية إضافة إلى التغيرات في أســاس تحديد التدفقات النقديــة التعاقدية المطلوبة وفقًا إلعادة 
هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي، تقوم المجموعة اواًل بتحديث ســعر الفائدة الفعال للموجودات المالية أو المطلوبات المالية لتعكس التغيرات المطلوبة 

وفًق إلعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي. بعد ذلك، تطبق المجموعة السياســات من أجل احتســاب التعديالت على التغيرات اإلضافية. كما تقدم التعديالت 
أيضا اســتثناء الســتخدام ســعر الفائدة المعدل لتعكس التغير في ســعر الفائدة عند قياس التزام عقد اإليجار بســبب التعديل على عقد اإليجار المطلوب وفقًا إلعادة 

هيكلة مؤشــر سعر الفائدة المرجعي. 

أخيــرًا، تقــدم التعديــالت فــي المرحلة الثانية سلســلة من االعفاءات المؤقتة من بعض متطلبات محاســبة التحوط عند الحاجــة لعمل تعديل وفقًا إلعادة هيكلة 
مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي على بند متحوط له أو أداة تحوط تســمح باســتمرار العالقة التحوطية دون توقف. طبقت المجموعة اإلعفاءات التالية، بحســب 

مقتضى الحال، في حال عدم وجود عدم تأكد ينشــأ عن إعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة المرجعي تتعلق بزمن ومبلغ التدفقات النقدية القائمة على ســعر الفائدة 
المرجعــي للتدفقــات النقدية لبند متحوط له أو أداة تحوط. 

عدلــت المجموعــة تخصيــص عالقة التحــوط لتعكس التغيرات التي كانت مطلوبة بموجــب التعديل دون توقف العالقة التحوطية، و   –
–  فــي حــال تــم تعديــل البنــد المتحوط له في تحوطات التدفقات النقديــة لتعكس التغيرات المطلوبة بموجب التعديل، فــإن المبلغ المتراكم في احتياطي 

تحوطــات التدفقــات النقديــة يعتبــر على أنه يقوم على ســعر الفائدة المرجعي البديــل الذي يتم بناء عليه تحديد التدفقات النقدية المســتقبلية المتحوط لها.

)3.4( تصنيف الموجودات المالية
عنــد االعتــراف األولــي، يتــم تصنيــف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

موجودات ماليــة مقتناة بالتكلفة المطفأة 
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما اســتوفى الشــرطين التاليين و لم يتم اختيار قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 

االحتفــاظ باألصــل ضمــن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجــودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و   •
•  ينتــج عــن األحــكام التعاقديــة لموجــودات مالية تدفقــات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصــل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة على أصل 

المبلغ القائم. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 
أدوات الدين 

تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر فقط إذا اســتوفت الشــرطين التاليين و لم يتم اختيار قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 
االحتفــاظ بالموجــودات ضمــن نمــوذج أعمــال والذي يتحقق الغــرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقديــة التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و   •

•  ينتــج عــن األحــكام التعاقديــة لموجــودات مالية تدفقــات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصــل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة على أصل 
المبلغ القائم. 

يتم قياس أدوات الدين المســجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر باســتخدام القيمة العادلة مع احتســاب المكاســب والخســائر الناشــئة نتيجة 
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشــامل اآلخر. ويتم إدراج إيرادات الفائدة والمكاســب والخســائر من الصرف األجنبي في قائمة الدخل الموحدة. 

أدوات حقوق الملكية 
عند االعتراف األولي، بالنســبة الســتثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن المجموعة قد تختار بشــكل غير قابل لإللغاء أن تعرض التغيرات الالحقة في 

القيمة العادلة في الدخل الشــامل اآلخر. يتم هذا االختيار لكل اســتثمار على حدة. 

الموجــودات الماليــة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
تصنــف كافــة الموجــودات الماليــة األخــرى والتــي لم يتم تصنيفها كمقتنــاة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل، بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل. 

إضافــًة لذلــك، وعنــد االعتــراف األولــي، قد تختار المجموعة بصورة غير قابلة لإللغــاء قياس موجودات مالية تفي بمتطلبات القيــاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر للقياس بالقيمة العادلــة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاســبي 

الذي قد ينشأ. 

ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة الحقًا بعد االعتراف األولي، باســتثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنمــوذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية. 

)3.5( تقييم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم للهــدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مســتوى المحفظة ألن هــذا يعكس الطريقة األمثل التي يدار 

بهــا العمل والمعلومات التي يتم إرســالها إلــى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي: 
•  يتم العمل على ضوء السياســات واألهداف المبينة للمحفظة. وبشــكل محدد، إذا ما كانت إســتراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة التعاقدية أو 

االحتفــاظ بمعــدل فائــدة محــدد أو يكــون هناك توافق بين مــدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات المالية التي تمــول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات 
النقديــة من خالل بيع الموجودات. 

كيفية تقييم أداء المحفظة وإرســال تقارير بشــأنها إلى إدارة المجموعة.   •
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمــن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر.   •

كيفيــة تعويــض المــدراء، أي إذا مــا اســتند التعويض على القيمــة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقديــة التعاقدية التي تم تحصيلها، و   •
•  تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات الســابقة وأســباب البيع والتوقعات بشــأن أنشــطة المبيعات المســتقبلية. إال أن المعلومات حول أنشــطة المبيعات 

ال تعتبــر منفصلــة، ولكــن تعتبــر جزءًا من التقييم الشــامل عن كيفية تحقيــق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفيــة تحقيق التدفقات النقدية. 

يســتند تقييم نموذج األعمال على الســيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار ســيناريوهات “األســوأ” أو “تحت ضغط العمل”. إذا تحققت 
التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف األولــي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصليــة للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجودات الماليــة المتبقية المحتفظ 

بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية المســتحدثة حديثًا أو المشــتراة حديثًا في المســتقبل. 

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أســاس القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ليســت محتفظة لتحصيل 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة وال هي محتفظة لتحصيل تدفقات نقديــة تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

)3.6(   تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصــل المبلغ )“ضوابط مدفوعات أصل المبلغ و 
فائــدة على أصل المبلغ”( 

لغــرض القيــام بهــذا التقييــم، فــإن “أصل المبلغ” هو القيمة العادلــة للموجودات المالية عند االعتراف األولي. “الفائدة” هي ثمــن للقيمة المالية للوقت، واالئتمان 
ومخاطر االقتراض األساســية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقتراض األساســية األخرى )مثل مخاطر الســيولة والتكاليف 

اإلداريــة(، إضافة لهامش الربح. 

عنــد القيــام بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدية التعاقديــة هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة ألصل المبلغ، فــإن المجموعة تأخذ في اعتبارها األحكام 
التعاقديــة لــألداة. يتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا كان الموجودات المالية يتضمن شــروط تعاقدية يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقــات النقدية التعاقدية حيث أنه 

بذلك لن يســتوفي هذا الشــرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي: 
األحــداث المحتملــة التي قد تؤدي لتغيير مبلــغ وتوقيت التدفقات النقدية،   •

مزايا الرفع،   •
مبالغ مدفوعة مقدمًا وشــروط التمديد،   •

الشــروط التــي تقيــد مطالبــات المجموعة في التدفقات النقدية مــن موجودات محددة )أي ترتيب موجودات دون حق الرجوع(،   •
المزايــا التــي تــؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقــت، أي التعديل الدوري لمعدالت الفائدة.   •
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.7( تصنيــف المطلوبات المالية 

تصنــف المجموعــة مطلوباتهــا المالية، باســتثناء الضمانات المالية والتزامات القروض األخرى، على أنها مقاســة بالتكلفة المطفأة. 

يتــم إدراج جميــع ودائــع الســوق المالية، وودائــع العمالء، وقروض األجل، وأدوات الدين األخرى المصدرة بدايًة بالقيمة العادلــة ناقصًا تكاليف المعاملة. 

الحقــًا، يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوبًا قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخــل أو اختارت المجموعة قياس االلتزام 
بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبار أي خصم أو عــالوة على األموال المصدرة والتكاليف التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ مــن معدل العمولة الخاصة الفّعال. 

)3.8( محاسبة تاريخ السداد 
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشــراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ الســداد، )أي التاريخ الذي يتم فيه تســليم الموجودات للطرف 
اآلخر(. عندما يتم تطبيق محاســبة تاريخ الســداد، تقوم المجموعة باحتســاب أي تغير في القيمة العادلة للموجودات التي ســيتم اســتالمها خالل الفترة بين تاريخ 

المتاجــرة وتاريــخ التســوية بنفــس طريقة احتســاب الموجودات المقتناة. العمليات االعتيادية المتعلقة بشــراء وبيع الموجودات المالية هــي العمليات التي تتطلب أن 
يتم تســليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســوق. 

)3.9( األدوات المالية المشــتقة ومحاســبة تغطية المخاطر 
األدوات المالية المشــتقة والتي تشــتمل على عقود الصرف األجنبي، والعقود المســتقبلية الخاصة ألســعار العمـــوالت الخاصة، واتفاقيات األســعار اآلجلة، 

ومقايضات أســعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات على مقايضات، وخيارات أســعار العمـــالت والعموالت الخاصة )المكتتبة والمشــتراة( تقاس بالقيمة 
العادلة. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األســعار المتداولة بالســوق ونماذج التقييم، حســب ما هو مالئم. 

)3.9.1( المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 
تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشــرة في قائمة الدخل الموحدة للســنة ويفصح عنها ضمن دخل المتاجرة. تشــتمل 

المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضًا على تلك المشــتقات التي ال تخضع لمحاســبة تغطية المخاطر كما هو مبين أدناه. 

)3.9.2( محاســبة تغطية المخاطر 
تحــدد المجموعــة بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط في عالقات تحوط مؤهلة إلدارة التعرض لمخاطر أســعار الفائدة، والعمالت األجنبيــة، ومخاطر االئتمان، بما 

فــي ذلــك المخاطــر الناتجــة مــن المعامالت المتوقعة وااللتزامــات المحتملة ومن أجل إدارة مخاطر معينة، تقــوم المجموعة بتطبيق محاســبة التحوط للمعامالت 
التي تســتوفي شــروط محددة. وفقًا لما يســمح به المعيار الدولي للتقارير المالية )9(، اختارت المجموعة االســتمرار في تطبيق محاســبة التحوط وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي )39(. 

ألغــراض محاســبة تغطية المخاطر، تصنف تغطيــة المخاطر إلى فئتين هما: 

)أ( تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة والتــي تغطي التعرض لمخاطــر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبــات المغطاة أو ارتباطات مؤكدة غير مغطاة 
أو جــزء محــدد مــن الموجــودات أو المطلوبــات أو ارتباطات مؤكده مرتبطة بمخاطر محددة تؤثر على صافي الربح أو الخســارة المعلنة، و 

)ب( تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة والتــي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية ســواء كانت متعلقــة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو 
المطلوبــات المغطــاة أو العمليــات المتوقع احتمال حدوثها بنســبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو الخســارة المعلنة. 

لكــي تكــون المشــتقات مؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر، فإنه يتوقع بأن تكــون تغطية المخاطر فعالــة جدًا، أي أن التغيرات في القيمــة العادلة أو التدفقات 
النقديــة الخاصــة بــأداة تغطيــة المخاطــر يجــب أن تغطي بشــكل فعال التغيــرات التي طرأت على البند الــذي يتم تغطية مخاطره، ويجــب أن تكون هذه التغيرات 

قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق بــه. عنــد بداية تغطيــة المخاطر، يجب توثيق أهداف وإســتراتيجية إدارة المخاطــر بما في ذلك تحديد أداة تغطيــة المخاطر والبند 
المــراد تغطيتــه وطبيعــة المخاطــر المغطــاة وطريقــة تقويم مدى فعاليــة تغطية المخاطر من قبــل المجموعة. وعليه يجــب تقييم مدى فعاليــة تغطية المخاطر 

مستمرة.  بصورة 

فــي كل تاريــخ تقييــم لمــدى فاعليــة التحــوط، يجــب توقع أن تكون عالقة التحوط على درجــة عالية من الفعالية على أســاس منظور وتثبت أنهــا فعالة )فاعلية 
بأثــر رجعــي( للفتــرة المحــددة لتأهيلهــا لمحاســبة التحوط. يتــم عمل تقييم رســمي بمقارنة فعالية أداة التحــوط مقابل التغيرات في القيمــة العادلة أو التدفقات 

النقدية المنســوبة إلى مخاطر التحوط في البند المتحوط له، في بداية ونهاية كل ربع ســنوي على أســاس مســتمر.

ومــن المتوقــع أن يكــون التحــوط علــى درجــة عالية مــن الفعالية إذا كانت التغيرات فــي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنســوبة إلــى مخاطر التحوط خالل 
الفتــرة التــي تــم التحــوط لهــا مقابــل أداة التحــوط ومن المتوقع تحقيق مثل هذه التســوية فــي الفترات المســتقبلية. ويتم إثبات فاعلية التحــوط في قائمة الدخل 

الموحــدة تحــت بنــد “صافــي دخــل من االســتثمارات المدرجــة بقيمتها العادلة من خــالل قائمة الدخل”. بالنســبة للحاالت التي يكون فيها البنــد المتحوط له هو 
معاملــة متوقعــة، تقــوم المجموعــة أيضــًا بتقديــر فيما إذا كانت المعاملة محتملة الوقوع بشــكل كبير وتشــكل مخاطرة بســبب التذبذب فــي التدفقات النقدية 

والتــي يمكــن أن تؤثر بشــكل نهائي علــى قائمة الدخل الموحدة. 

)3.9.3( تغطيــة مخاطر القيمة العادلة 
أما بالنســبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشــرط محاســبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاســب أو خســـائر ناشـــئة عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر 

بقيمتها العادلة مباشــرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم تســوية أي مكاســب أو خســائر متعلقة بالبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند 
بمــا يــوازي التغيــرات فــي القيمــة العادلة المتعلقـــة بالمخاطر التي يتــم تغطيتها، ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. في الحاالت التــي تتوقف فيها تغطية مخاطر 
القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشــرط محاســبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تســوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل 

الموحــدة على مــدى العمر المتبقي لألداة المالية. 

بالنســبة للبنــود المتحــوط لهــا والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة، عندما تصبــح العمولة المرتبطة بأداة ماليــة متحوط لقيمتها العادلة غير مســتوفية لمعايير محاســبة 
التحــوط أو حــال بيــع األداة أو التصــرف بهــا أو اســتبعادها، فــإن الفرق بين القيمــة الدفترية ألداة التحوط عند اســتبعادها والقيمة األســمية يتم اطفاؤها طوال 

مــدة التحــوط األصليــة باســتخدام طريقــة معــدل العمولة الفّعال. إذا تم اســتبعاد أداة التحوط، فإن تســوية القيمــة العادلة غير المطفأة تقيد مباشــرة في قائمة 
الموحدة.  الدخل 

)3.9.4( تغطيــة مخاطر التدفقات النقدية
أما بالنســبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشــرط محاســبة تغطية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخســارة الناجمة عن أداة 

تغطيــة المخاطــر - التــي تــم تحديدهــا علــى أنها تغطية فعالة - في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المســاهمين. والجزء غير الفعـــال إن وجد يتم إثباته في قائمة 
الدخــل الموحــدة. بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المســتقبلية، يتم تحويل الربح أو الخســارة المدرجة في االحتياطيات 

األخــرى إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيهــا المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. على أي حــال فيما إذا توقعت المجموعة 
بأن جميع أو جزء من الخســارة تم تســجيله في قائمة الدخل الشــامل اآلخر الموحدة ولن يتم اســترداده في فترة أو فترات مســتقبلية، يجب إعادة تصنيفه في قائم 

الدخــل كتعديل إعادة تصنيف المبلغ الذي لم يتم تســجيله. 

يتــم التوقــف عــن إتبــاع محاســبة تغطية المخاطر عند انتهاء ســريان األداة المغطــاة، بيعها، إنهائها، تنفيذها أو عند فقدان أهلية محاســبة تغطية المخاطر أو عند 
التأكــد بــأن العمليــة المتوقــع حصولهــا مســبقًا لن يتم حصولها أو عند إلغائها من قبل المجموعة وبذلك يتم التوقف عن محاســبة تغطية المخاطر بأثر مســتقبلي. 

فــي ذلــك الوقــت، األربــاح أو الخســائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطيــة مخاطر التدفقات النقدية والتي تم إثباتها فــي االحتياطيات األخرى في الفترة التي كانت 
فيهــا التغطيــة فعالــة، يتــم تحويلهــا من حقوق المســاهمين إلى قائمــة الدخل الموحدة عند حصول العملية المتوقعة. في الحــاالت التي ال يتوقع حدوث المعاملة 
المغطاة التـــي تم التنبؤ بها وتؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم مباشرة تحويل صافـــي الربح أو الخســـارة المتراكمة – المثبت ضمن االحتياطيات األخرى – إلى 

قائمة الدخل الموحدة. 

)3.9.5( إعادة هيكلة معيار ســعر الفائدة الصادر في ســبتمبر 2019م )تعديالت المرحلة األولى( 
إذا تأثرت عالقة التحوط بشــكل مباشــر بإعادة هيكلة معيار ســعر الفائدة بين البنوك، فإن المجموعة تطبق بعض االســتثناءات في تعديالت المرحلة األولى لسياســة 

المحاســبة الخاصة بالتحوط العام. وترى المجموعة أن عالقة التحوط تتأثر مباشــرة بإعادة هيكلة ســعر الفائدة بين البنوك إذا كانت خاضعة لعدم التيقن التالي 
الناتــج عن إعادة الهيكلة: 

إن مؤشــر ســعر الفائدة الخاضع إلعادة الهيكلة يصنف على أنه مخاطر تحوط، بغض النظر عما إذا كان الســعر محددا تعاقديا؛ و/أو   •
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية على أســاس مؤشــر ســعر الفائدة للبند التحوطي أو أداة التحوط غير مؤكد.   •

عندما ال يكون عدم التيقن الناتج عن إعادة هيكلة معيار ســعر الفائدة بين البنوك موجودًا فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية على أســاس مؤشــر ســعر 
الفائــدة للبنــد التحوطــي أو أداة التحــوط أو عنــد توقف عالقة التحوط، وتتوقف المجموعة عن تطبيــق تعديالت المرحلة األولى ذات الصلة. 

ومع ذلك، عند تحديد ما إذا كان من غير المتوقع وقوع معاملة مســتقبلية محددة ســابقا، تســتمر المجموعة في افتراض أن التدفقات النقدية لمؤشــر ســعر الفائدة 
التحوطيــة لــن تتغيــر نتيجة ألعادة هيكلة ســعر الفائدة بين البنــوك وفقا لإلعفاء في المرحلة األولى. 

توصلــت المجموعــة إلــى أنــه كمــا في 31 ديســمبر 2021م، لم يكن هناك عدم تيقن متعلق بإعادة هيكلة ســعر الفائدة بين البنــوك فيما يتعلق بعالقات التحوط 
الخاصة بها. 

إعادة هيكلة معيار ســعر الفائدة الصادر في أغســطس 2020م )تعديالت المرحلة الثانية( 
لمزيــد مــن التفاصيل بخصوص تعديالت المرحلــة الثانية، )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 3.3(. 

الضمنية  )3.9.6( المشتقات 
يمكن تضمين المشــتقات في ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئيســي(. يقوم البنك باحتســاب هذه المشــتقات بشــكل مســتقل عن العقد الرئيســي عندما يكون: 

العقــد الرئيســي ليس أصاًل وفقًا لنطــاق المعيار الدولي للتقرير المالي )9(،  •
شــروط وأحكام المشــتقات المضمنة ال تســتوفي تعريف المشــتقة فيما إذا كانت ضمن عقد مستقل، و  •

الخصائص االقتصادية والمخاطر المتعلقة بالمشــتقات المضمنة ال تتعلق مباشــرًة بالخصائص االقتصادية والمخاطر المتعلقة بالعقد الرئيســي.  •

يتم قياس المشــتقات المضمنة بالقيمة العادلة مع إدراج جميع التغيرات الطارئة على القيمة العادلة في الربح أو الخســارة إال إذا كانت تشــّكل جزءًا من التدفقات 
النقدية المؤهلة أو صافي عالقة تحوط الســتثمارات. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.10( إلغاء االعتراف 

الموجودات المالية 
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بموجــودات مالية عند انتهــاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو تحويل الحقوق في اســتالم 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي معاملــة يتــم بموجبها انتقال كافة المخاطــر والمنافع الخاصة بملكية موجودات مالية أو التي ال تقــوم فيها المجموعة بتحويل أو 
االحتفــاظ بكافــة مخاطر ومنافع الموجودات وال تحتفظ بالســيطرة على الموجودات المالية. 

عنــد إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة، فإن الفرق بين القيمــة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من موجودات تم اســتبعادها( ومجموع 
كل من )1( الثمن المســتلم )بما في ذلك أي موجودات جديدة تم اقتناؤها ناقصًا أي التزامات جديدة( و)2( أي مكســب أو خســارة متراكمة تم إدراجها في 

الدخل الشــامل اآلخر، يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. 

ال يتم إدراج أي مكســب / خســارة متراكمة مســجلة في الدخل الشــامل اآلخر فيما يتعلق باســتثمارات أوراق مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل 
اآلخــر فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عند إلغاء االعتراف بتلــك األوراق المالية. يتم إدراج أي فائدة على الموجودات المالية المحولة المؤهلة لالســتبعاد والتي تم 

تكوينهــا أو االحتفــاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو مطلوبات مســتقلة. 

عندمــا يتــم بيــع موجــودات لطــرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن لمقايضة العائد لموجودات محولة، يتم احتســاب المعاملة كمعاملــة تمويل مضمونة مماثلة 
لمعامــالت البيــع وإعــادة الشــراء، حيث أن المجموعة تحتفظ جوهريًا بكافة مخاطــر ومنافع ملكية مثل هذه الموجودات. 

فيمــا يتعلــق بالمعامــالت التــي ال تحتفــظ فيها المجموعة جوهريًا بكافة مخاطــر ومنافع ملكية الموجودات المالية وال تقوم بتحويلها وتحتفظ بالســيطرة على 
الموجودات، فإن المجموعة تســتمر في إدراج الموجودات في حدود اســتمراريتها فيها وبحســب تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات. 

)3.11( تعديــالت على الموجــودات المالية والمطلوبات المالية 
)أ ( الموجودات المالية 

إذا تــم تعديــل أحــكام الموجــودات الماليــة، تقوم المجموعــة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلــة مختلفة بصورة جوهرية. إذا كانت 
التدفقــات النقديــة مختلفــة بصــورة جوهريــة، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقــات النقدية من الموجودات المالية األصلية تعتبر منتهيــة الصالحية. وفي هذه الحالة يتم 

إلغــاء قيــد الموجــودات المالية األصلية ويتم االعتراف بالموجودات الماليــة الجديدة بالقيمة العادلة. 

وفيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدلة المدرجــة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة جوهريًا، فإن التعديل ال يؤدي إلــى إلغاء قيد الموجودات المالية. 
وفــي هــذه الحالــة تقــوم المجموعة بإعادة احتســاب إجمالي القيمة الدفتريــة للموجودات المالية واالعتراف بالمبلغ الناتج من تعديــل إجمالي القيمة في قائمة 
الدخل الموحدة. إذا تم تنفيذ هذا التعديل بســبب الصعوبات المالية للمقترض فإنه يتم عرض الربح أو الخســارة معًا إلى جانب خســائر انخفاض القيمة. في حاالت 

أخرى، يتم عرضها ضمنًا مع الحســاب األكثر ارتباطًا بالســبب الرئيســي للتعديل. 

المالية  )ب( المطلوبات 
تقــوم المجموعــة باســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندما يتم تعديل أحــكام المطلوبات وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبــات المعدلة مختلفة جوهريًا. وفي 

هــذه الحالــة، يتــم اثبــات المطلوبات المالية الجديدة المســتندة إلى األحــكام المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إدراج الفرق بين القيمــة الدفترية للمطلوبات المالية 
المنتهيــة والمطلوبــات المالية الجديدة وفق األحــكام الجديدة في قائمة الدخل الموحدة. 

)3.12( العمالت األجنبية 
تحــدد أي منشــاة فــي المجموعــة عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية ألي منشــاة بإســتخدام تلك العملــة. العملة الوظيفية للبنك 
األهلي الســعودي، وشــركة األهلي المالية الســعودية و شــركة األهلي المالية لإلســتثمار العقاري والشــركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة و 

شــركة األهلي لتســويق خدمات التأمين وشــركة البنك األهلي التجاري الســعودي لألســواق المحدودة و شــركة األهلي لإلسناد الخارجي هي الريال السعودي. 
العملة الوظيفية للبنك التركي هي الليرة التركية. و العملة الوظيفية لشــركة األهلي المالية - دبي، شــركة إيســت قيت مينا - حقوق الملكية المباشــرة إل. بي. 

هي الدوالر األمريكي. والعملة الوظيفية لشــركة كو - إنفســت أوف شــور كابيتال ليمتد )ســي أو ســي إل( هي الجنيه اإلســترليني البريطاني. 

)أ( العمليات واألرصدة للبنك 
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشــاط بأســعار الصرف الســائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تم إعادة تحويل أرصدة الموجودات 

والمطلوبات النقدية )فيما عدا البنود النقدية التي تشــكل جزء من صافي االســتثمارات بعملة أجنبية( المســجلة بالعمالت األجنبية في نهاية الســنة لعملة النشــاط 
بأســعار الصرف الســائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. أية مكاســب أو خســائر فروقات أســعار العمالت األجنبية عند تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم 

بالعمــالت األجنبيــة يتــم إدراجهــا في قائمة الدخل الموحدة. الموجودات غير النقدية التي يتم قياســها على أســاس القيمة العادلة بالعملــة األجنبية يتم تقويمها 
باســتخدام أسعار الصرف الســائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. 

)ب( العمليات األجنبية 
عنــد تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة، يتم تقويم موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة )الريال الســعودي( بســعر الصرف الســائد 
في تاريخ قائمة المركز المالي، وتقويم حقوق المســاهمين )قبل االســتحواذ( بســعر الصرف التاريخي في تاريخ االســتحواذ وتقويم اإليرادات والمصروفات 

بقائمــة الدخــل بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة في تواريــخ العمليات وذلك يوميًا. تدرج فروقات العملــة األجنبية الناتجة من التقويم كبنــد منفصل تحت حقوق 
المســاهمين )احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة( ويتم إثباته في قائمة الدخل الشــامل الموحــدة. ومع ذلك، إذا كانت العملية هي لشــركة تابعة غير مملوكة 

بالكامــل، يتــم تخصيــص الحصــة ذات الصلــة مــن احتياطي فرق العملــة األجنبية لحقوق األقلية. إن المبالــغ المتراكمة المؤجلة والمثبتة ضمن حقوق المســاهمين عن 
فرق العملة يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند مصاريف تشــغيل أخرى أو إيرادات تشــغيل أخرى في تاريخ أي بيع مســتقبلي للشــركة التابعة أو بيع 

جزئي مع فقدان الســيطرة. 

الشــهرة والموجودات غير الملموســة الناتجة عن اســتحواذ عمليات أجنبية وأية تســويات القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة من 
االســتحواذ يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تقويمها بســعر الصرف في تاريخ اإلقفال. 

تــدرج فروقــات العملــة األجنبيــة، الناتجة عن ترجمة االســتثمارات في حقــوق الملكية التي تتعلق باالختيار الذي تم عمله لعرض التغيــرات الالحقة في القيمة العادلة 
في الدخل الشــامل اآلخر، في قائمة الدخل الشــامل اآلخر. 

)3.13( مقاصة األدوات المالية 
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتدرج فــي قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حــق قانوني حالي ملزم بذلك وفي الحاالت 

التي تعتزم المجموعة فيها تســديد مطلوباتها على أســاس الصافي أو بيع الموجودات وتســديد المطلوبات المالية في آن واحد. 

ال يتم مقاصة الدخل والمصروفات في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مســموحًا به بناء على معيار أو تفســير محاســبي كما تم اإلفصاح عنه 
تحديدًا في السياســات المحاسبية للمجموعة. 

)3.14( إثبــات اإليرادات / المصاريف 
)3.14.1( إيــرادات و مصروفات العموالت الخاصة 

يتــم االعتــراف باإليــرادات ومصروفــات العمولة الخاصة في قائمة الدخل الموحدة باســتخدام طريقة الفائدة الفّعالة. يتم تعديل اإليرادات من الرســوم المتعلقة 
بالتمويــل والســلف والتــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ من معدل العموالت الخاصة الفعالة من التكلفة المطفأة للتمويل والســلف ذات الصلــة ويعترف بها في قائمة الدخل 
علــى مــدى عمــر الموجــودات الماليــة المعنية. إن “معدل العموالت الخاصة” هو الســعر الذي يخصم تحديدًا المدفوعات النقدية أو المقبوضات النقدية المســتقبلية 

المقــدرة خــالل العمر المتوقع لألداة الماليــة أو التكلفة المطفأة لألداة المالية. 

عنــد احتســاب معــدل العمــوالت الخاصــة لألدوات المالية خالف الموجودات منخفضة القيمــة االئتمانية، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المســتقبلية مع 
األخذ في االعتبار جميع الشــروط التعاقدية لألداة المالية إال خســائر االئتمان المســتقبلية. فيما يتعلق بالموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم احتســاب 

معدل العموالت الخاصة ذات االئتمان المعدل باســتخدام التدفقات النقدية المســتقبلية التقديرية بما فيها خســائر االئتمان المتوقعة. 

يتضمن احتســاب معدل العموالت الخاصة تكاليف المعاملة والرســوم والنقاط المدفوعة أو المســتلمة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل العموالت الخاصة. 
تكاليــف المعاملــة تتضمــن التكاليف اإلضافية التي تعود مباشــرة القتناء أو إصدار موجــودات المالية أو مطلوبات المالية. 

إن “التكلفــة المطفــأة” للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة هي المبلغ الذي يتم عنده قياس موجودات ماليــة أو مطلوبات مالية عند االعتراف األولي 
ناقصًا مبالغ الســداد الرئيســية، زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باســتخدام طريقة العائد الفّعال ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االســتحقاق، للموجودات المالية، 

والمعدلة ألي مخصص خســارة ائتمان متوقعة. 

إن “إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات المالية” هــي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديل أي مخصص خســارة ائتمان متوقعة. 

عنــد احتســاب إيــرادات ومصاريــف العموالت الخاصة، يتم تطبيــق معدل العموالت الخاصة على إجمالي القيمة الدفتريــة للموجودات )عندما ال تكون الموجودات 
منخفضــة القيمــة االئتمانية( أو علــى التكلفة المطفأة للمطلوبات. 

ومــع ذلــك، فــإن الموجــودات الماليــة التي تصبح منخفضة القيمة االئتمانية الحقًا لإلدارج األولي، يتم احتســاب إيرادات العمــوالت الخاصة عن طريق تطبيق معدل 
العمــوالت الخاصــة علــى التكلفــة المطفــأة للموجودات الماليــة. في حال لم تعد موجودات منخفضة القيمة االئتمانية، فإن احتســاب إيرادات العمولة الخاصة 

ينعكس على أســاس اإلجمالي. 

فــي حــال الموجــودات الماليــة منخفضــة القيمة االئتمانية عند االعتراف األولي، يتم احتســاب إيرادات العموالت الخاصة عن طريــق تطبيق معدل العموالت الخاصة 
ذات القيمة االئتمانية المعدلة مقابل التكلفة المطفأة للموجودات. ال ينعكس احتســاب إيرادات العموالت الخاصة على أســاس اإلجمالي، حتى لو حدث تحســنًا 

فــي المخاطر االئتمانية للموجودات. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.14( إثبــات اإليرادات / المصاريف )تتمة(

)3.14.2( رســوم خدمات و ايرادات و مصروفات أخرى 
يشــمل الدخل من القيمة العادلة في قائمة الدخل جميع المكاســب والخســائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات ومصروفات 

العمــوالت الخاصــة ذات الصلــة وتوزيعات األربــاح للموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفروقات الصــرف األجنبي حول المراكز المفتوحة. 

يتــم االعتــراف باإليرادات من الصرف األجنبي من الخدمــات المصرفية عند تحصيله. 

يتم االعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح عند نشــوء الحق في اســتالم اإليرادات من توزيعات األرباح. 

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرســوم على أســاس االســتحقاق حال تقديم الخدمة. 

يتــم تأجيــل رســوم التــزام التمويــل لترتيبات التمويل التي من المحتمل خفضهــا ويتم االعتراف بها كتعديل على العائد الفعــال لترتيبات التمويل. أتعاب المحافظ 
المدارة والخدمات االستشــارية يتم إثباتها على أســاس نســبي طبقًا لعقود الخدمات المطبقة وهو عادة ما يكون ذلك على أســاس التناســب الوقتي. الدخل 

المســتلم من رســوم الخدمات األخرى يتم إثباتها على أســاس نســبي على مدى فترة تقديم الخدمة إذا كانت جوهرية. 

إن الرســوم التي يتم اســتالمها فيما يتعلق بالتمويل التجميعي الذي تكون فيه المجموعة هي المنظم الرئيســي وال تحتفظ بأي جزء من التمويل لنفســها )أو 
تحتفــظ بجــزء عنــد نفــس معــدل الفائــدة الفعال لمخاطر مماثلة مثل المشــاركين اآلخرين في هذا التمويل التجميعي( يتم االعتراف بها عنــد تنفيذ ترتيب التمويل 

التجميعــي. إضافــة لذلــك، فــإن رســوم االلتزام التي تتســلمها المجموعة بحيث يكون من غير المحتمل إبرام ترتيب إقــراض محدد من قبل الطرف اآلخر، يتم االعتراف 
بهــا عند تنفيــذ ترتيب التمويل المقابل. 

يتم االعتراف برســوم اإلنجاز عند اســتيفاء التزام األداء الموعود والذي عادة ما يقابله تنفيذ أمر محدد أو اســتكمال حدث ذات أهمية كما هو متفق عليه مع 
الطرف المقابل المعني. 

مصاريف رســوم أخرى تعود أساســًا لرســوم عمليات وخدمات، تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة المرتبطة. 

)3.15( اتفاقيات البيع وإعادة الشــراء )مشــتملة اإلقراض واالقتراض( 
يتم إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شــرائها في تاريخ مســتقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشــراء( في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث أن 

المجموعــة تحتفــظ بجميــع مخاطــر وعوائد الملكية. عند بقاء جميع مخاطر ومزايا الملكية لدى البنك، يســتمر قياس هذه الموجودات وفقًا للسياســات المحاســبية 
المتبعة لالســتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل األخرى واالســتثمارات االخرى 
المحتفــظ بهــا بالتكلفــة المطفئــة. يتــم إظهار االلتزام نظير المبالغ المســتلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات ضمن بند “األرصدة للبنوك والمؤسســات 

المالية األخرى”، حســب ما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين ســعر البيع وســعر إعادة الشــراء كمصاريف عموالت خاصة تســتحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشــراء 
مســتخدمًا معدل العموالت الخاصة الفعال. 

ال يتم إثبات الموجودات المشــتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مســتقبلي محدد )اتفاقية إعادة الشــراء العكســي( في قائمة المركز المالي الموحدة 
لعــدم انتقــال الســيطرة علــى تلــك الموجودات إلــى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن بنــد “النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 
الســعودي” أو بند “األرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى” أو بند “التمويل والســلف”، حســب ما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين ســعر الشــراء وســعر 

إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تســتحق على مدى فترة اتفاقية إعادة إعادة الشــراء العكســي مســتخدمًا معدل العائد الفعال. 

معامالت االقتراض واإلقراض باألســهم مضمونة بشــكل نموذجي حيث أن الضمانات إما على شــكل أســهم أو نقدية مدفوعة مقدمًا أو مســتلمة. ويتم االحتفاظ 
باألســهم المقرضــة لألطــراف المقابلــة فــي قائمة المركز المالي الموحدة. أما األســهم المقترضة فال يتم إدراجها فــي قائمة المركز المالي الموحدة إال إذا تم 
بيعهــا ألطــراف ثالثــة وفــي هذه الحالة يتم تســجيل التزام إعادتها بالقيمــة العادلة كالتزام تجاري. يتم التعامل مع الضمان النقدي المقدم أو المســتلم كتمويل 

يســتحق القبض أو ودائع العمالء. 

)3.16(  االستحواذ 
يتم احتســاب االســتحواذ باســتخدام طريقة الشــراء المحاســبية. تقاس تكلفة االســتحواذ، والتي تمثل إجمالي قيمة ما تم دفعه مقابل االســتحواذ، على أساس القيم 
العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المتحملة أو المفترض تحملها في تاريخ االســتحواذ مضاف إليها التكاليف المرتبطة باالســتحواذ في حالة أي اســتحواذ 

تم قبل 1 يناير 2010م. عند أي عمليات اســتحواذ الحقة يتم قياس تكلفة االســتحواذ ألي عمليات اســتحواذ الحقة كمبلغ إجمالي لثمن االســتحواذ المحول 
بالقيمة العادلة في تاريخ االســتحواذ وقيمة أي حصة غير مســيطرة في الجهة المقتناة. ولكل عملية دمج أعمال تقوم المجموعة إما بقياس الحصة غير المســيطرة 

فــي الجهــة المقتنــاة بالقيمــة العادلة أو بالحصة النســبية لصافي الموجودات المحــددة للجهة المقتناة. تعد التكاليف المتعلقة باالســتحواذ التي تم تكبدها 
كمصروفــات ويتم إدراجها ضمن المصروفات اإلدارية. 

تقاس الموجودات المحددة التي تم اســتحواذها )شــامال الموجودات الغير ملموســة والغير مثبته ســابقًا( والمطلوبات )شــامال المطلوبات الطارئة( التي تم 
اســتحواذها بالقيم العادلة في اإلثبات األولي بغض النظر عن نســب حقوق األقلية. يتم إثبات الفرق بين تكلفة االســتحواذ والقيم العادلة لصافي الموجودات 

المحددة كشهرة. 

العمليات مع حقوق األقلية والتي ال تؤدي إلى فقدان الســيطرة يتم معالجتها محاســبيا كعمليات مع المســاهمين بصفتهم مســاهمين. يتم إثبات الفرق بين 
القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة والقيمة الدفترية للحصه المســتحوذ عليها من صافي موجودات الشــركة التابعة في حقوق المســاهمين. أي مكاســب أو 

خســائر اســتبعاد ناتجة عن بيع إلى حقوق األقلية يتم تســجيلها أيضًا في حقوق المســاهمين. 

عند فقدان الســيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء إثبات موجودات ومطلوبات الشــركة التابعة وأي حقوق أقلية وأي مكونات لحقوق المســاهمين المتعلقة بالشــركة 
التابعــة. يتــم إثبــات أي فائــض أو عجــز ناتج عن فقدان الســيطرة فــي قائمة الدخل الموحدة. إذا كانت المجموعة تحتفظ بأي حصه متبقية في الشــركات التابعة 

الســابقة، فيتم قياس هذه الحصة على أســاس القيمة العادلة في تاريخ فقدان الســيطرة. وتقاس الحقا كاســتثمارات وفقا لطريقة حقوق الملكية أو أي تصنيفات 
من االســتثمارات األخرى طبقا للسياســات المحاســبية للمجموعة )انظر لإليضاح 44(. 

)أ( الشركات التابعة 
الشــركات التابعة هي المنشــئات التي تســيطر عليها المجموعة. لينطبق عليها تعريف الســيطرة، يجب أن تتحقق الشــروط الثالثة التالية: 

)أ( لدى المجموعة ســيطرة على المنشأة؛ 
)ب( تتعرض المجموعة، أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشــاركتها في المنشــأة؛ و 

)ج( لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ســيطرتها على المنشــأة. 

يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعة اعتبارًا من تاريخ نقل الســيطرة إلــى المجموعة ويتوقف توحيد القوائم المالية للشــركات التابعة اعتبارًا من تاريخ توقف 
ســيطرة المجموعة عليها. تدرج نتائج الشــركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو اســتبعادها خالل الســنة - إن وجدت - في قائمة الدخل الموحدة اعتبارًا من تاريخ 

االقتناء أو حتى تاريخ بيعها، حســب ما هو مالئم. 

تســتثمر المجموعة في منشــآت مهيكلة والتي تشــكل جزءًا من كيان أكبر لغرض إعادة بيعها خالل فترة قصيرة بعد االقتناء. بالنســبة لجميع هذه االســتثمارات، 
تقوم المجموعة بتحليل ما إذا كانت - وإلى أي مدى - تســيطر على المنشــأة المســتثمر بها و منشــآتها التابعة األخرى. باإلضافة إلى ذلك، في حال تحقق أي 

منشــأة مســتثمر بها وتســيطر عليها المجموعة معايير اإلســتثمار المحتفظ به للبيع، يتم اثباتها بهذا الشــكل ويتم احتســاب مجموع الموجودات والمطلوبات ضمن 
الموجودات والمطلوبات األخرى. 

)ب( حقوق األقلية 
تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي أصول الشــركات التابعة غير المملوكة للبنك، ســواء مباشــرة أو غير مباشــرة، والمعروضة بشــكل 

منفصل في قائمة الدخل الموحدة و ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشــكل منفصل عن حقوق مســاهمي البنك. أي خســائر تخص 
حقوق األقلية للشــركات التابعة تحمل على حقوق األقلية حتى إذا نتج عن ذلك رصيد ســالب )عجز( في حقوق األقلية. 

)ج( الشركات الزميلة 
الشــركات الزميلة هي المنشــآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذًا هامًا. يتم في األصل إثبات االســتثمارات في الشــركات الزميلة بالتكلفة وتقاس الحقًا وفقًا 

لطريقــة حقــوق الملكيــة وتقيــد في قائمة المركز المالي على أســاس حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالســترداد، أيهما أقل. 

تمثــل قيمــة حقــوق الملكيــة التكلفــة زائدًا التغيرات بعد االقتناء في نصيب المجموعة من صافي موجودات الشــركة الزميلــة )الحصة من النتائج واالحتياطيات 
واألرباح والخســائر المتراكمة وفقا ألخر قوائم مالية متوفرة( ناقص خســائر االنخفاض في القيمة، إن وجد. 

يتم اســترداد خســائر انخفاض االســتثمارات في شــركات زميلة المثبتة ســابقا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة على أن تكون القيمة الدفترية لهذه االســتثمارات 
بالمركز المالي محتســبه بطريقة حقوق الملكية )قبل خصم مخصص خســائر االنخفاض( أو القيمة القابلة لالســترداد أيهما أقل. 

)د( المعامــالت التي يتم اســتبعادها عند توحيد القوائم المالية 
يتم اســتبعاد األرصدة و اإليرادات والمصاريف )باســتثناء األرباح أو الخســائر من معامالت العمالت األجنبية( المتبادلة بين شــركات المجموعة بالكامل عند إعداد 

القوائم المالية الموحدة. 

)3.17(  التمويل والسلف 
يعتبر التمويل والســلف كموجودات مالية غير مشــتقة نشــأت أو حصلت عليها المجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة. 

يتم تســجيل التمويل والســلف عندما يتم دفع النقد للمقترضين. ويلغى إثباتها عندما يقوم أي من المقترضين بســداد التزاماتهم أو عند بيع أو شــطب التمويل أو عند 
تحويل كافــة المخاطر وعوائد الملكية. 

تقــاس كافــة عمليــات التمويل والســلف، في اإلثبات األولي، بالتكلفة والتي تمثل القيمــة العادلة للمبالغ الممنوحة. 

بعــد اإلثبــات األولــى، فــإن التمويــل والســلف -التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتهــا العادلة - يتم إظهارها بالتكلفة المطفأة مخصوما منها المبالغ المشــطوبة و 
مخصص خســائر األئتمان المتوقعة. 

يتم خصم مخصص خســائر االئتمان المتوقعة من بند التمويل والســلف ألغراض العرض في القوائم المالية. 

)3.18(  أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى 
تعتبر األرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى كموجودات مالية والتي غالبًا تشــتمل على إيداعات أســواق المال ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها 

وأيضا اســتحقاقات محددة والتي لم يتم تداولها في ســوق مالي نشــط. ال يتم إجراء عمليات إيداعات أســواق المال بنية البيع الفوري أو في المدى القريب. تقاس 
كافــة أرصــدة البنــوك والمؤسســات المالية األخرى في اإلثبات األولي بالتكلفة والتي تمثــل القيمة العادلة لألرصدة الممنوحة. 

بعــد اإلثبــات األولــي، فإن األرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى يتــم إظهارها بالتكلفة المطفأة مخصومًا منها مخصص خســائر األئتمان المتوقعة. 

143 / 142  



إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.19( العقارات األخرى والموجودات التي تم االســتحواذ عليها 

تســتحوذ المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات والموجودات األخرى وذلك ســدادًا لتمويل وســلف مســتحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات 
متاحــة للبيــع. تظهــر هــذه العقارات عند اقتناءها بصافي القيمة الممكن تحقيقها للتمويل والســلف المســتحقة أو القيمة العادلــة الحالية للموجودات المعنية، 

أيهما أقل، ناقصًا أي تكاليف للبيع )إذا كانت ذات قيمة جوهريه(. ال يتم احتســاب اســتهالك لهذه الموجودات. 

إلحاقًا لإلثبات األولي، فإنه يتم إعادة تقييم مثل تلك الموجودات على أســاس دوري ويتم تعديلها الحقا باي مخصص خســائر تقييم غير محققة. يمكن اســترداد أي 
خســائر إعادة تقيم غير محققة - تم إثباتها ســابقًا عن طريق قائمة الدخل الموحدة - على أســاس إفرادي لكل أصل وذلك عند حدوث أي زيادة الحقة في القيمة 

العادلة. أي خســائر غير محققة في إعادة التقييم )أو اســترداد فائض(، الخســائر والمكاســب المحققة من البيع، صافي إيرادات اإليجار يتم تســجيلها في قائمة 
الدخــل الموحدة تحت بند دخــل/ )مصاريف( عمليات أخرى بالصافي. 

العقــارات األخــرى تــم اإلفصــاح عنها ضمن إيضاح 11.2 في حين أن الموجودات األخرى المســتحوذ عليها متضمنه في الموجودات األخرى. أرباح/خســائر بيع 
الموجودات المســتحوذ عليها تم تســجيلها ضمن دخل/ )مصاريف( عمليات أخرى بالصافي. 

)3.20( ممتلكات ومعدات وبرامج 
تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االســتهالك المتراكم وخســائر االنخفاض المتراكم. ال يتم اســتهالك األراضي المملوكة. يتم احتســاب التغيرات في 

األعمار اإلنتاجية المتوقعة عبر تغيير الفترة أو الطريقة، حســب ما هو مناســب، ويتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاســبية. 

تتم رســملة النفقات الالحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادية مســتقبلية على المجموعة. يتم صرف اإلصالحات والصيانة المســتمرة عند تكبدها. 

تتبع طريقة القســط الثابت الحتســاب اســتهالك الممتلكات والمعدات األخرى ذلك على أســاس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي: 

40 سنة المباني 
فتــرة اإليجــار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل تحســينات العقارات المستأجرة 

4 – 10 سنوات األثاث، المعدات، الســيارات والبرامج

يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي مراجعة األعمار اإلنتاجية، طريقة االســتهالك والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا اســتلزم األمر في قائمة 
المركز المالي الموحدة. 

يتــم االعتــراف بالبرمجيــات عندمــا يمكــن قياس تكلفتها بصورة موثوقة ومن المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المســتقبلية المتوقعــة منها للمجموعة. يتم 
إطفــاء البرمجيــات علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشــر على أن البرمجيات قد حــدث انخفاض في قيمتها. يتم 

مراجعــة فتــرة وطريقــة اإلطفــاء للبرمجيــات على األقل في نهاية كل فتــرة مالية. تعتبر التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الســتخدامها 
للمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي الموجودات و ذلك لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حســبما يكون مالئما، ويتــم معالجتها كتغيرات في التقديرات 

المحاســبية. يتــم إدراج مصاريف اإلطفاء علــى البرامج في قائمة الدخل الموحدة. 

يتـــم مراجعــة كافــة الموجــودات فــي حالة وجــود أحداث أو تغيرات في الظروف المحيطة تدل على وجود تعثر في قيمة الموجودات وعدم إمكانية اســترداد 
قيمتهــا الدفتريــة. وعليــه، يتــم تخفيــض قيمته إلى القيمة التقديرية القابلة لالســترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة لالســترداد. 

)3.21( الشــهرة و الموجودات غير الملموسة 
)3.21.1( الشهرة 

يتــم اإلثبــات األولــي للشــهرة الناتجة عن عملية االســتحواذ بالتكلفــة وتمثل فائض تكلفة تجميع األعمال على نصيــب المجموعة في صافي القيم العادلة 
للموجــودات المحددة، المطلوبات وااللتزامات المحتملة المســتحوذة. 

يتــم تخصيــص الشــهرة للوحــدات المولــدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولــدة للنقد بغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتــم التخصيص للوحدات المولدة للنقد أو 
مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تســتفيد من تجميعات األعمال التي نشــأت فيها الشــهرة المحددة. 

بعد اإلثبات األولي، تقاس الشــهرة بالتكلفة ناقصا خســائر االنخفاض المتراكمة؛ خســائر االنخفاض في قيمة الشــهرة تســجل في قائمة الدخل الموحدة. يتم إعادة 
تقييم الشــهرة لغرض تحديد خســائر االنخفاض ســنويا أو أكثر تكرارًا في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشــير إلى انخفاض قيمتها الدفترية. يرجى الرجوع 

الــى إيضاح 45 لمزيد من المعلومات. 

)3.21.2( الموجودات غير الملموسة 
تقاس الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها بصورة مســتقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها في 
تجميع االعمال القيمة العادلة لها بتاريخ االســتحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموســة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وخســائر انخفاض 

القيمة المتراكمة. ال تتم رســملة الموجودات غير الملموســة المطورة داخليًا، فيما عدا تكاليف التطوير المرســملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في الربح أو 
الخسارة عند تكبدها. 

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموســة كأعمار إنتاجية محددة أو غير محددة. جميع الموجودات غير الملموســة المكتســبة والمدرجة في تاريخ 
التقرير لها عمر إنتاجي محدد مثل الودائع األساســية الغير الملموســة ســيتم إطفاءها على مدى 11 عامًا وســتكون عالقات مشــتريات بطاقة ائتمان وعالقات 

العمالء ســيتم إطفاءها على مدى 10 ســنوات. 

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمار المحددة على مدى العمــر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض فــي القيمة عندما يكون هناك 
مؤشــر على أن الموجودات غير الملموســة قد تعرضت النخفاض في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات العمر 

اإلنتاجــي المحــدد علــى األقــل فــي نهاية كل فترة تقرير مالي. يتم احتســاب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الســتهالك المنافع االقتصادية 
المســتقبلية المتضمنــة فــي الموجــودات مــن أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حســب ما يتالءم، ويتم التعامل مع هــذه التغيرات كتغيرات في التقديرات 

المحاســبية. يتــم إدراج مصروفــات اإلطفــاء علــى الموجودات غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في قائمة الدخــل الموحدة ضمن فئة المصروفات التي 
تتوافق مع وظيفة هذه الموجودات غير الملموســة. 

يتم إلغاء إثبات الموجودات غير الملموســة عند البيع )أي في التاريخ الذي يحصل فيه المســتلم على الســيطرة( أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مســتقبلية 
من اســتخدامها أو بيعها.ويدرج أي ربح أو خســارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بالموجودات )المحتســب بالفرق بين صافي متحصالت االســتبعاد والقيمة الدفترية 

للموجــودات( في قائمة الدخل الموحدة. 

)3.22(  اإليجارات 
حق استخدام الموجودات

تعترف المجموعة بأحقية اســتخدام الموجودات في تاريخ بدء اإليجار )أي التاريخ الذي تكون فيه الموجودات األساســية متاحة لالســتخدام(. يتم قياس أحقية 
اســتخدام الموجودات بالتكلفة، ناقص االســتهالك المتراكم وخســائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها عند إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة أحقية 

اســتخدام الموجــودات مبلــغ التزامــات اإليجــار المعترف بها والتكاليف المباشــرة األولية المتكبدة ومدفوعات اإليجار التــي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصًا أي 
حوافز إيجار مســتلمة. ما لم تكن المجموعة على يقين بصورة معقولة من أنها ســتحصل على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، فيتم اســتهالك حق 

إســتخدام الموجودات المعترف بها على أســاس القســط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار – أيهما أقصر. تخضع أحقية اســتخدام الموجودات 
لالنخفاض في القيمة. 

التزامات عقود اإليجار
فــي تاريــخ بــدء اإليجــار، تعتــرف المجموعة بالتزامات اإليجار المقاســة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مــدة اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار 

المبالــغ الثابتــة )بمــا فيهــا دفعــات ثابتة جوهرية( ناقصًا حوافز اإليجار القابلة لالســتالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة الذي يعتمد على مؤشــر أو معدل والمبالغ 
المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيضًا ســعر ممارســة خيار الشــراء الذي يكون هناك يقين معقول بأن المجموعة 

ستســتخدمه ومدفوعــات الغرامــات جــراء إلغــاء عقد اإليجار، في حال كان عقد اإليجار يعكس ممارســة المجموعة لخيــار اإللغاء. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار 
المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يقع فيها حدث أو ظرف يســتدعي القيام بالدفع. 

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجار، تســتخدم المجموعة التكلفة الداخلية لألموال كمعدل اقتراض إضافي فــي تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل الفائدة 
المتضمــن فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديد على الفور. بعد تاريخ البــدء، يزداد مبلغ التزامات اإليجار ليعكس تزايد الفائدة وينخفــض ليعكس مدفوعات اإليجار التي 

تمــت. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم إعــادة قياس القيمة الدفتريــة اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجــار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة 
الجوهرية أو تغيير في التقييم لشــراء الموجودات األساســية. تدرج التزامات اإليجار ضمن المطلوبات األخرى. 

عقــود اإليجــار قصيرة األجل وعقود اإليجــار ذات الموجودات منخفضة القيمة
طبقــت المجموعــة اعفــاء االعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة األجل على عقودها قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار لـ 12 شــهرًا أو أقل من تاريخ بدء 

اإليجــار وال تحتــوي علــى خيــار الشــراء(. كما تطبق أيضًا اعفــاء االعتراف بعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة. يتــم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود 
اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أســاس القســط الثابت على مدى مدة اإليجار. 

األحــكام الجوهريــة لتحديد مدة اإليجار للعقــود التي تملك خيار التجديد
تحــدد المجموعــة مــدة اإليجــار كمــدة غيــر قابلة لإللغاء إضافة ألي فترات يغطيها خيار تمديد العقد، إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار ســيتم اســتخدامه، أو 

أي فتــرات يغطيهــا خيــار إلغــاء عقد اإليجار، إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار لن يتم اســتخدامه. 

لــدى المجموعــة خيــار، بموجــب بعض عقود اإليجار، بأن تؤجر الموجودات لفترات إضافية تتراوح من ســنة إلى خمس ســنوات. تطبــق المجموعة األحكام لتقييم ما 
إذا كانت على يقين معقول بأنها ســتمارس خيار التجديد، وتضع في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تتســبب في وجود حوافز اقتصادية لها لممارســة 

خيــار التجديــد. بعــد تاريــخ البــدء، تقــوم المجموعة بإعــادة تقييم فترة اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير في الظروف تحت ســيطرتها وتؤثر على قدرتها على 
ممارســة )أو عدم ممارســة( خيار التجديد )أي التغير في إســتراتيجية العمل(. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
المالية  )3.23(  المطلوبات 

يتــم اإلثبــات األولــي لكافة إيداعات أســواق المال، ودائع العمالء وســندات الدين المصــدرة بالتكلفة - ناقصًا مصاريف العمليات - والتي تمثــل القيمة العادلة للمبلغ 
المســتلم. يتــم الحقــًا قيــاس كافــة المطلوبات المالية المرتبطــة بعموالت بالتكلفة المطفأة بعد األخذ في االعتبار الخصم أو العالوة. تطفأ العالوات وتســتهلك 

الخصومات وفق أســاس العائد الفعلي حتى تاريخ االســتحقاق وتدرج كمصاريف العموالت الخاصة. 

إذا لــم يتــم احتســاب تعديــل المطلوبــات المالية كإلغاء اعتراف، عندئٍذ يتم إعادة حســاب التكلفة المطفأة للمطلوبات بخصم التدفقات النقدية المعدلة بســعر الفائدة 
الفعلي األصلي ويتم االعتراف بالربح أو الخســارة الناتجة في الربح أو الخســارة. 

)3.24( الضمانــات المالية و التزامات التمويل 
تقــوم المجموعــة فــي ســياق أعمالهــا االعتيادية بإصدار خطابات اعتماد وخطابات ضمان وخطابات قبول. ويتم تســجيلها عنــد اإلثبات االولي في القوائم المالية 

الموحــدة بالقيمــة العادلــة بتاريــخ اصــدار الضمان متمثلة غالبا قيمة العالوة المســتلمة. إلحاقا لالعتراف المبدئي، يتم قياس التــزام المجموعة بموجب هذه الضمانات 
إمــا بالقيمــة المطفــأة أو أفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبة لســداد أي التزام في تاريخ المركز المالي أيهما أعلى. يتم تحديد هــذه التقديرات بناء على خبرات ألحداث 
مماثلــة ســابقة مــن تاريــخ الخســائر الماضيــة بالصافي من أي هامش نقــدي. أي زيادة في االلتزام متعلقة بالضمانات المالية يتــم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة 

كمخصص خســائر تمويل وســلف بالصافي. في حالة وجود تأثير جوهري من قيمة العالوة المســتلمة يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة كرســوم دخل من 
خدمــات مصرفية بطريقة القســط الثابــت على مدار عمر الضمان، إذا كان جوهريًا.

االلتزامات المالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشــروط محددة مســبقًا. 

)3.25( مخصصات 
يتم تســجيل المخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواســطة المجموعة لمقابلة دعاوى قضائية مقامة ضد البنك أو التزام اســتداللي ناتج عن أحداث 
ماضيــة وتكــون احتماليــة دفــع مبالغ لتســوية االلتزام أعلى مــن احتمال عدم الدفع. رصيد المخصص يظهر تحت المطلوبات األخــرى. إذا كان تأثير القيمة الزمنية 

ل الزيادة في المخصص  للنقود كبيرا، يتم خصم المخصصات باســتخدام معدل حالي، متي كان ذلك مناســبا، المخاطر المحددة لاللتزام. عند اســتخدام الخصم، ُتســجَّ
نظــًرا لمرور الوقت كأعباء تمويلية. 

)3.26( خسارة االئتمان المتوقعة 
تقــوم المجموعــة بــإدراج المخصصــات لخســائر االئتمان المتوقعــة من األدوات المالية التالية التي لم يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 

الموجــودات المالية التي هي أدوات دين;   •
مديني عقود إيجارات;   •

عقــود الضمانات المالية الصادرة; و   •
التزامات القروض الصادرة.   •

ال يتم إدراج خســارة االنخفاض في القيمة على االســتثمارات في األســهم. 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخســارة بمبلغ يســاوي خســارة االئتمان المتوقعة على أســاس العمر الزمني باســتثناء ما يلي والتي يتم قياســها بخســارة ائتمان 
متوقعة على مدى 12 شــهرًا: 

اســتثمارات بــأوراق ماليــة كأدوات ديــن يتم تحديدها على أنها ذات مخاطــر متدنية في تاريخ التقرير المالي، و   •
أدوات ماليــة أخــرى لــم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصهــا بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.   •

 تعتبــر المجموعــة ســندات الديــن التــي ُصنفــت على أنها ذات مخاطر ائتمــان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها يتوافق مــع تعريف المفهوم العالمي 
لـ “درجة أولى”. 

إن خســائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شــهرًا هي جزء من خســائر االئتمان التي تنشــأ عن أحداث التعثر في األدوات المالية المحتملة خالل 12 شــهرًا بعد تاريخ 
التقرير المالي. 

إن المدخالت الرئيســية في قياس خســائر االئتمان المحتملة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية: 
احتمال التعثر   •

خســارة من التعثر المفترض   •
مخاطر التعرض للتعثر   •

تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة في ثالث مراحل وفقًا لمنهجية المعيار الدولــي للتقارير المالية )9( كما يلي: 
المرحلــة 1 –  الموجــودات الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشــأتها. يتم تســجيل مخصص االنخفاض في القيمة بناًء 

على احتمالية التعثر على مدى 12 شــهرًا.
المرحلــة 2 –  الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشــأتها. يتم تســجيل مخصص االنخفاض في القيمة اســتنادًا 

إلى خســارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني. يتم تســجيل مخصص االنخفاض في القيمة اســتنادًا إلى احتمال التعثر على مدى العمر الزمني. 
المرحلــة 3 –  بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي انخفضت قيمتهــا بصورة جوهرية، تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص االنخفاض في القيمة اســتنادًا إلى العمر 

الزمني لخســائر االئتمان المحتملة.

تأخذ المجموعة أيضًا في االعتبار المعلومات المتوقعة مســتقباًل في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ نشــأتها إضافة إلى قياس خســائر 
المتوقعة.  االئتمان 

ســوف تتضمن المعلومات المتوقعة مســتقباًل عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي )مثل: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، التضخم، معدالت الربح، أســعار 
المنــازل( والتوقعــات االقتصاديــة التي يتم الحصول عليها من خــالل المصادر الداخلية والخارجية. 

)3.27( قياس خســائر االئتمان المتوقعة 
إن خســائر االئتمان المتوقعة هي خســائر االئتمان المحتملة و المرجح حدوثها ويتم قياســها كاآلتي: 

•  الموجــودات الماليــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمان في تاريخ التقرير المالــي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص النقديــة )أي الفرق بين التدفقات النقدية 
المســتحقة للمنشــأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(، 

•  الموجــودات الماليــة التــي انخفضــت فيهــا قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالــي: تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمــة الحالية للتدفقات النقدية 
المتوقعة،  المستقبلية 

•  التزامات القروض غير المســحوبة: تمثل الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية المســتحقة للمجموعة إذا تم ســحب االلتزام والتدفقات 
النقديــة التي تتوقــع المجموعة الحصول عليها، و 

عقــود الضمانــات الماليــة: تمثــل الدفعات المتوقعة لتعويض مالك الســهم ناقصًا التدفقات النقدية التي تتوقــع المجموعة الحصول على أي منها.   •

يتــم خصــم خســائر االئتمــان المتوقعــة حتى تاريخ التقريــر المالي بمعدل الفائدة الفّعال المحددة في االعتراف األولي أو قريبــًا من معدل الفائدة الفّعال ويما 
يتناســب مع االعتراف باإليرادات. 

)3.28( الموجــودات المالية المعاد هيكلتها 
إذا تــم إعــادة التفــاوض علــى أحــكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم اســتبدال الموجودات المالية القائمة بموجودات مالية جديدة بســبب الصعوبات المالية 

التــي يواجهــا المقتــرض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية اســتبعاد وقياس خســائر االئتمــان المتوقعة على النحو التالي: 
•  إن كانــت إعــادة الهيكلــة المتوقعــة ال تؤدي إلى اســتبعاد الموجــودات المالية القائمة، فإن التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنشــأ من الموجودات المالية 

المعدلــة يتم تضمينها في احتســاب النواقــص النقدية من الموجودات القائمة. 
•  إن كانــت إعــادة الهيكلة المتوقعة ســتؤدي إلى اســتبعاد الموجــودات المالية القائمة، فإن القيمة العادلة المتوقعة للموجــودات الجديدة تعتبر كتدفقات 
نقديــة نهائيــة مــن الموجــودات الماليــة القائمة في وقت إلغاء قيدها. يتم إدراج هذه القيمة في حســاب النواقص النقدية مــن الموجودات المالية القائمة 

التــي تــم خصمهــا من التاريخ المتوقع لالســتبعاد إلى تاريخ التقرير المالي باســتخدام معدل العمولة األصلي الخــاص بالموجودات المالية القائمة. 

)3.29( الموجــودات المالية التــي انخفضت قيمتها االئتمانية 
فــي كل تاريــخ تقريــر مالــي تقــوم المجموعــة بتقييم ما إذا كانت الموجودات الماليــة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض فــي قيمتها االئتمانية. تعتبر 

الموجــودات الماليــة بأنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانية عند حدوث حدث أو أكثــر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية التقديرية المســتقبلية للموجودات المالية. 

يتضمــن الدليــل علــى أن الموجــودات المالية المعرضة النخفاض في القيمة البيانــات التالية التي يمكن مالحظتها: 
صعوبــات ماليــة كبيرة تواجه المقترض أو المصدر،   •

خرق لشــروط العقد مثل تعثر في الســداد أو حدث ســابق اعترى استحقاق الدفع،   •
إعادة هيكلة قرض أو ســلفة من قبل البنك بشــروط ال يأخذ البنك في اعتباره غيرها،   •

اصبــح مــن المحتمــل ان يدخل المقترض فــي حالة افالس أو إعادة هيكلة مالية، أو   •
عدم وجود ســوق نشــط خاص بورقة مالية ما نظرًا للصعوبات المالية.   •

التمويل والســلف الذي يتم التفاوض عليه بســبب تعثر المقترض يعتبر عادًة بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دلياًل على أن مخاطر عدم اســتالم 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة أخــذت باالنخفــاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشــرات على انخفاض في القيمة. إضافة لذلــك، يعتبر القرض الجزئي الذي تجاوز موعد 

اســتحقاقه 90 يومًا أو أكثر بأنه منخفض القيمة. 

عنــد تقييــم مــا إذا كان االســتثمار في دين ســيادي انخفضت قيمته االئتمانية، تأخذ المجموعــة في االعتبار العوامل التالية: 
تقييم الســوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في الســندات.   •

تقييــم وكاالت تصنيف االئتمان.   •
قدرة الدولة على الدخول إلى األســواق المالية إلصدار ســندات دين جديدة.   •

احتمــال إعــادة هيكلــة الديون مما يؤدي إلى خســائر يتحملها المالكين مــن خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون،و   •
•  آليــة الدعــم الدولــي المتوفــرة لتقديــم الدعــم الضروري كـ “مقرض مالذ أخير” لتلك الدولة إضافة إلى النية التي ظهــرت في تصريحات عامة أو حكومية أو 

وكاالت الســتخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك اآلليات بغض النظر عن النية السياســية ســواء كان هناك مقدرة الســتيفاء المعايير المطلوبة أم ال. 

يمثــل التمويــل والســلف المتعثــر المعــروض في قائمة المركز المالي الموحدة التمويل والســلف منخفض القيمة االئتمانية باســتثناء الموجودات المالية منخفضة 
القيمة االئتمانية المشــتراة او الناشــئة والتي تم عرضها بشــكل منفصل. 

147 / 146  



إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.29( الموجــودات المالية التي انخفضــت قيمتها االئتمانية )تتمة(
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة 

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة هي الموجودات التي تعرضت النخفاض قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي. بالنســبة 
للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة يتم تضمين الخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في احتســاب معدل الفائدة الفعلي 
عنــد اإلثبــات األولــي. وبالتالــي، فإن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشــتراة أو الناشــئة ال تحمل مخصــص انخفاض في القيمة عند اإلثبات األولي. 

المبلغ المثبت كمخصص خســارة بعد اإلثبات األولي يســاوي التغيرات في الخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات األولي للموجودات. 

يتــم عــرض مخصصات خســائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالــي الموحدة على النحو التالي: 

الموجودات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة 
كتخفيــض من إجمالــي القيمة الدفترية للموجودات.   •

التزامــات القرض وعقود الضمانات المالية 
بشــكل عام كمخصص في المطلوبات األخرى   •

تتضمن األداة المالية كل من الجزء المســحوب وغير المســحوب من القرض 
•  في حال عدم قدرة المجموعة على تحديد خســارة االئتمان المتوقعة على جزء من التزامات القرض بشــكل منفصل عن ذلك الجزء المســحوب، تقوم المجموعة 

بعــرض مخصــص تجميعــي للخســائر يتضمن الجزء المســحوب والجزء غير المســحوب. يتم عرض المبلغ التجميعي كتخفيض من إجمالــي القيمة الدفترية من الجزء 
المســحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخســائر عن إجمالي المبلغ المســحوب كمخصص. 

أدوات الدين المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 
•  تفصح المجموعة عن مخصص خســارة الموجودات المالية المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل االخر في قائمة الدخل الشــامل االخر والتي لن 

يتــم تخفيض قيمتهــا الدفترية في قائمة المركز المالي. 

)3.30( الشطب 
يتم شــطب التمويل والســلف وأوراق الدين )بشــكل جزئي أو كلي( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالســترداد، إال أن الموجودات المالية التي تم شــطبها 

ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشــطة الزامية للتمشــي مع إجراءات المجموعة الســترداد المبالغ المســتحقة. 

)3.31( تقييم الضمانات 
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية تســعى المجموعة إلى اســتعمال ضمانات حيثما كان ذلك ممكنًا. تتمثل الضمانات في أشــكال متنوعة من 

نقد، وأوراق مالية، واعتمادات مســتنديه / خطابات ضمان، وعقارات، وذمم مدينة، وبضائع، وأصول غير مالية أخرى، و تحســينات ائتمانية مثل اتفاقيات التســوية. 
الضمانات ما لم يتم اســتعادتها ال يتم تســجيلها في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. إال أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على احتســاب خســائر االئتمان 

المتوقعة. بشــكل عام، يتم تقييم الضمانات بالحد األدنى في البداية وإعادة التقييم على أســاس دوري. إال أن بعض الضمانات على ســبيل المثال نقد أو أوراق 
ماليــة متعلقة بمتطلبات الهامــش يتم تقييمها يوميًا. 

تقوم المجموعة، وبأقصى حد ممكن، باســتعمال بيانات الســوق النشــطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. ويتم تقييم الموجودات المالية 
األخرى التي ال تتضمن قيم ســوقية يمكن تحديدها بســهولة باســتعمال نماذج قياســية. يتم تقييم الضمانات غير المالية مثل العقار بناًء على بيانات مقدمة من 

أطراف ثالثة مثل وســطاء الرهن العقاري أو اســتنادًا إلى مؤشــرات أسعار اإلسكان. 

)3.32( الضمانات المستردة 
تتمثل سياســة المجموعة في تحديد ما إذا كانت الموجودات المســتردة يمكن أن تكون من األفضل اســتعمالها لعملياتها الداخلية أو يجب بيعها. وفيما يتعلق 

بالموجــودات التــي تحــدد بأنهــا مفيــدة للعمليات الداخلية يتم تحويلها إلى فئة الموجودات الخاصة بها بالقيمة المســتردة أو القيمــة الدفترية للموجودات المضمونة 
األصليــة أيهمــا أقــل. وبالنســبة للموجــودات التــي تقرر بأن تكون خيار أفضل للبيــع، فإنها يتم تحويلها إلى موجودات محتفظ بها للبيــع بقيمتها العادلة )إذا كانت 

موجودات مالية( والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ االســتعادة تماشــيًا مع سياســة المجموعة. 

)3.33( النقد وشبـه النقد 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يعرف النقد وشــبه النقد بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة لدى البنك المركزي الســعودي )باســتثناء الودائع 

النظامية( واألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى التي تســتحق خالل 3 اشــهر أو اقل من تاريخ التعاقد األولي والتي تكون معرضة لمخاطر غير 
جوهريــة للتغيرات في قيمتها العادلة. 

)3.34( خدمات إدارة االستثمار 
ال تشــتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للصناديق االســتثمارية. 

الموجــودات المودعــة كأمانــات لــدى المجموعــة، بصفتهما وصيــا أو مؤتمنا عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعــة وبالتالي ال تدرج في القوائم المالية 
للمجموعة.  الموحدة 

)3.35( المنتجــات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة 
يقــدم البنــك لعمالئــه إلــى جانــب المنتجات المصرفية التقليدية بعض المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشــريعة، والتي يتم إجازتها واإلشــراف عليها من ِقبل 

هيئة الفتوى والرقابة الشــرعية. ويتم معالجة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشــريعة باســتخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقًا للسياســات المحاســبية 
المتبعة فــي إعداد القوائم المالية الموحدة. 

تســتند المنتجات البنكية التي تتوافق مع أحكام الشــريعة على صيغ إســالمية متعددة على ســبيل المثال ال الحصر: 

)3.35.1(  المرابحة 
المرابحــة هــي الصيغــة التــي بموجبها يشــتري البنك ويتملك ســلعًا بناء على طلب العميل ثــم يبيعها على العميل بثمن محدد )يتضمــن تكلفة البنك مضافا إليها 

هامش ربح( متفق عليه ويتم ســداده حســب االتفاق. 

ومــن أمثلــة المنتجــات التــي يســتخدم البنك فيها صيغة المرابحة، التمويل الســكني لألفراد، تمويل العقارات التجارية، التمويــل التجاري، و تمويل عمليات التجارة، 
وكذلــك منتجات الودائــع للعمالء والمرابحة بين البنوك. 

)3.35.2( التورق 
التورق هو صيغٌة الغرض منها توفير النقد لعمالء البنك الذين هم في حاجة للســيولة النقدية، حيث يشــتري البنك ســلعة من األســواق المحلية أو العالمية، ثم 
يبيعها على العميل بثمن محدد متفق عليه ومؤجل الدفع ويســدد على أقســاط دورية. ثم يقوم العميل بنفســه أو يعين وكياًل لبيع الســلعة لطرف ثالث نقدًا. 

ومن أمثلة المنتجات التي يســتخدم البنك فيها صيغة التورق التمويل العقاري الســكني لألفراد )البناء الذاتي/البيع على الخارطة(، التمويل الشــخصي، البطاقات 
االئتمانية، تمويل الشــركات، التمويل المهيكل، التمويل المشــترك، وكذلك المعامالت بين البنوك. 

)3.35.3(  اإلجارة 
لــدى البنــك نوعيــن مــن صيــغ اإلجــارة المبنية على عقد اإليجار ، فإما أن تكون إجارة مع الوعد بالتمليك يشــتري البنك بموجبهــا موجودات معينة – بناء على طلب 

العميل وحســب المواصفات المحددة من قبله - بثمن نقدي ثم يؤجرها للعميل بأجرة محددة متفق عليها بين الطرفين يســددها العميل على أقســاط دورية. أو 
تكــون صيغــة اإلجــارة موصوفــة بالذمــة إذا كانت الموجودات غيــر موجودة وال معينة ففي هذه الحالة يلتزم البنك بتســليم حق االنتفاع المتفق عليه. 

وبموجــب عقــد اإليجــار يعطــي البنــك العميل وعدا بتمليكه العين المســتأجرة في نهاية عقد اإليجار على ســبيل الهبة أو البيع بثمن رمزي. 

ويســتخدم البنــك اإلجــارة مــع الوعــد بالتمليك في عدة منتجات تمويلية منها: تأجير الســيارات مع الوعد بالتملك، التمويل الســكني لألفراد، تمويل العقارات التجارية، 
والتمويل المهيكل. أما االســتخدامات الرئيســية لإلجارة األجلة هي التمويل المهيكل. 

)3.35.4(  المضاربة 
تعتبــر المضاربــة مــن صيــغ المشــاركة فــي الربح حيث يقــدم العميل رأس المال للبنك العامل أو العكس تبعًا لنوع المنتج، ويســمى صاحب رأس المال رب المال 

والعامل مضاربًا، وتكون مهام العامل هي اســتثمار رأس المال في أنشــطة متوافقة مع الضوابط الشــرعية، ويتم تقســيم العائد حســب المتفق عليه، اما في حالة 
الخســارة فيتحملها رب المال من رأس ماله وأما المضارب فيخســر جهده. 

ومن أمثلة المنتجات التي يســتخدم البنك فيها صيغة المضاربة شــهادات المضاربة اإلســالمية، حســاب المضاربة تحت الطلب، والصكوك الفئة األولى من رأس المال. 

)3.35.5( الوعد 
الوعد هو تعهد الزامي يقدمه البنك لعميله أو العكس، بالدخول في عملية بيع أو شــراء ألغراض التحوط من تقلبات أســعار المؤشــرات أو أســعار الســلع والعمالت. 

ومــن أمثلــة المنتجــات التي يســتخدم البنك فيها الوعد منتجات التحوط المهيكلة، ومنتجات االســتثمارات المهيكلة. 

يتم اثبات جميع منتجات التمويل أعاله المتوافقة مع الشــريعة وفقًا للسياســات المحاســبية المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة. وهي مدرجة ضمن 
التمويل والسلف. 

)3.36(  منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشــريعة 
تقدم المجموعة لعمالئها بعض منتجات الودائع التي تتوافق مع أحكام الشــريعة. والتي تم اعتمادها واإلشــراف عليها من قبل الهيئات الشــرعية ذات الصلة في 

البنك وشركاته التابعة. 

)3.36.1( الخيرات 
الخيرات هو منتج مبني على مرابحة الســلع متوافق مع أحكام الشــريعة. تقوم المجموعة بصفتها وكياًل عن العميل بشــراء ســلع بموجب المبالغ المســتلمة من 

العميل ثم ببيعها لنفســه على أســاس المرابحة بثمن متفق عليه بين الطرفين الســتحقاق آجل )3، 6، 9 أو 12 اشــهر(. هذا المنتج باعتباره موجها لألفراد فإنه 
يمكنهم من اختيار المبالغ والعمالت وآجال االســتثمار. بما أن المجموعة تعتبر المشــتري للســلع من العميل، ســتكون المجموعة مســئولة عن ســداد راس المال 

المقــدم من العميل باإلضافة إلى األرباح. 
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3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.36(  منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشــريعة )تتمة(

)3.36.2(  الخيرات المركبة 
هــذا المنتــج عبــارة عــن منتــج ودائــع معزز يوفر بدياًل للودائع المركبة متوافقًا مع أحكام الشــريعة، ويتضمن إيداع الخيرات مع الوعــد بإبرام معاملة مرابحة ثانوية 

لصالح العميل حيث يتم ربط الربح بمؤشــر محدد مســبقًا. وتكون هذه رؤوس أموال محمية حتى نســبة معينة )تكون في الوضع المثالي %100-95(. 

يتــم معالجــة كافــة منتجــات التمويــل المصرفيــة المتوافقة مع أحكام الشــريعة وفقا للسياســات المحاســبية المتبعة في إعداد هــذه القوائم وتدرج ضمن بند 
العمالء.  ودائع 

)3.37(  منتجات الخزينة المتوافقة مع أحكام الشــريعة 
تقدم المجموعة لعمالئها منتجات خزينة محددة متوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية، وتكون هذه المنتجات معتمدة من الهيئة الشــرعية والمستشــار الشــرعي 

للبنك و شــركاته التابعــة كما تخضع لرقابتهما. 

)3.37.1(  منتجات التحوط المركبة 
ُتقــدم هــذه المنتجــات العمــالء مــن أجل التغطية والتحوط لتعرضهــم للعمالت األجنبية. وتعتمد هذه المنتجات على مبدأ الوعد، حيث تقدم المجموعة وعدًا لشــراء أو 

بيع مبلغًا محددًا من العملة األجنبية بســعر متفق عليه، وقد يشــمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود. 

)3.37.2( منتجات االســتثمارات المركبة 
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمــالء مــن أجــل توفير عائد لهم يكون في صورتــه المثالية أعلى من عائد منتج الخيرات العادي. وتعتمد هــذه المنتجات على منتج الخيرات 
المركبة ويتم تصميمها لنقدم لعمالئنا عددًا من المؤشــرات التي تشــمل العمالت األجنبية والمعادن النفيســة ومؤشــرات األســهم المتوافقة مع أحكام الشــريعة. 

)3.37.3(  منتجات األسعار 
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمــالء الذين يتعرضون ألســعار ثابتة/متقلبــة ويحتاجون لحلول تحوط. وتعتمد المنتجات التي نقدمهــا لعمالئنا على مبدأ الوعد إلبرام 

اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على مؤشــر أو معادلة أســعار. وقد يشــمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود. 

)3.37.4(  منتجات السلع 
ُتقــدم هــذه المنتجــات للعمالء الذين يتعرضون ألســعار ســلع ويحتاجون لحلول تحــوط. وتعتمد المنتجات التي نقدمها لعمالئنا علــى مبدأ الوعد إلبرام اتفاقيات مرابحة 

يعتمد فيها الربح على ســعر ســلعة. وقد يشــمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود. 

)3.38(  أسهم خزينة 
تقيد اســهم الخزينة بتكلفة االســتحواذ وتعرض مخصومة من حقوق المســاهمين. أي مكاســب أو خســائر نتيجة اســتبعاد هذه األســهم يتم إثباتها في حقوق 

المســاهمين وال يتم إثباتها بقائمة الدخل الموحدة. 

)3.39(  مكافــآت نهاية الخدمة للموظفين 
يتم احتســاب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقًا للمعيار المحاســبي رقم 19 “مكافآت الموظفين” وألحكام نظام العمل والعمال الســعودي و 

األنظمــة المحليــة للفروع والشــركات التابعة في الخارج. كما أن المخصــص يتوافق مع التقييم اإلكتواري. 

تســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفــي المجموعة عند انتهــاء خدماتهم بناء على التقييم اإلكتواري ويتم إدراجها ضمــن المطلوبات األخرى في قائمة المركز 
المالي الموحدة. 

)3.40(  مكافآت الموظفين 
يشــرف مجلــس إدارة البنــك ولجنــة الترشــيحات والحوكمة والمكافآت التابعــة له على تصميم وتطبيق نظام المكافآت بالبنــك وفقًا للقواعد الصادرة من البنك 

المركزي الســعودي واالنظمة المحلية للفروع والشــركات التابعة في الخارج ، و مبادئ الممارســات الســليمة ومعايير التعويض لدى مجلس االســتقرار المالي. 

أسســت لجنــة الترشــيحات و المكافــآت والحوكمــة من مجلــس اإلدارة وتتكون من ثالثه أعضاء، غير تنفيذيين، بمن فيهم رئيــس اللجنة. وقد تم مراجعة وتحديث دور 
ومســئوليات اللجنة بناًء على قواعد المكافآت الصادرة من البنك المركزي الســعودي. 

ويتلخــص دور اللجنــة فــي إعــداد وتطبيــق نظم المكافآت بالبنك واإلشــراف على تنفيذها وذلك بهدف تحقيق درء المخاطر وتحقيــق المالءة المالية. و ترفع اللجنة 
توصياتهــا وقراراتهــا وتقاريرها لمجلس اإلدارة العتمادها. 

العناصر الرئيســية للمكافآت بالبنك: 

)3.40.1( مكافآت ثابتة
تشــتمل المكافآت الثابتة على الرواتب والبدالت والمزايا النقدية والعينية. ويتم تحديد الرواتب التي تدعم عملية االســتقطاب واالســتبقاء والتحفيز للكفاءات 

المطلوبة بالنظر إلى مســتويات األجور المقابلة بســوق العمل المناســبة. وتســتند عملية إدارة الرواتب إلى بعض األنشــطة األساســية مثل توصيف وتقييم الوظائف 
وتقييم األداء وهيكل الدرجات واألجور. كما أن المحافظة على المســتوى التنافســي لألجور يتم وفقًا لعملية رصد هذه األجور بســوق العمل عن طريق المشــاركة 

في مســوحات الرواتب التي تجرى بصفة دورية منتظمة. 

)3.40.2(  مكافآت متغيرة
تهــدف المكافــآت المتغيــرة إلــى تحفيــز أداء الموظفين والحد مــن إتخاذ مخاطر مفرطة. وتدير المجموعة ثالث خطط تندرج تحــت بند المكافآت المتغيرة: 

)أ( خطة مكافأة األداء قصيرة المدى )مكافأة األداء الســنوية(: 
تهــدف خطــة مكافــأة األداء الســنوية لتحقيق مجموعة من األهداف الســنوية المالية وغير المالية. وتعكس األهداف الماليــة األداء االقتصادي لألعمال المصرفية 
فــي حيــن تعنــى األهــداف غيــر المالية بتحقيق االلتزام بمعايير إدارة المخاطــر باإلضافة إلى تحقيق بعض األهداف اإلســتراتيجية المتعلقة بتطوير الكفاءات والعمل 

بــروح الفريق الواحد ودعم الــروح المعنوية للموظفين إلخ. 

وتقــوم المجموعــة بعمليــة تقييــم دوريــة ألداء الموظفين يعتمد عليها صرف مكافأة األداء الســنوية والتي تضع فــي االعتبار، بجانب أداء الموظف، أداء اإلدارة التي 
يعمــل فيهــا وأداء المجموعــة بصفــة عامــة. ويحدد إجمالي مبلغ المكافأة للبنك بنســبة معينة من صافي الدخل المعــدل ليعكس ذلك أداء الموظفين الفعلي. وال 

يوجــد أي خطة لمكافآت أداء مضمونة. 

تحمــل تكلفــة هــذه المكافــأة على قائمة الدخل الموحدة للســنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي. 

)ب( المبالغ المدفوعة على أســاس األسهم 
يعمل البنك على خطة المبالغ المدفوعة على أســاس األســهم التي ُتســوى بحقوق الملكية لموظفي اإلدارة العليا. إن القيمة العادلة في تاريخ المنح لترتيب 

المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم الممنوحة للموظفين يتــم إثباتها كمصروفات، مع زيادة مقابلة في حقوق الملكيــة على مدار فترة منح المكافآت. إن 
المبلغ المعترف به كمصروف يتم تعديله إلظهار عدد المكافآت التي من المتوقع أن يتم اســتيفاء شــروط الخدمات واألداء غير الســوقية المتعلقة بها. حيث أن 

المبلــغ المعتــرف بــه نهائيــًا يعتمــد على عدد المكافآت التي تلبي شــروط الخدمات واألداء غير الســوقية المتعلقة بها في تاريخ المنح. بالنســبة للمكافآت المدفوعة 
على أســاس األســهم بدون شــروط محددة للمنح، فإن القيمة العادلة لتاريخ المنح للمبالغ المدفوعة على أســاس الســهم يتم قياســها لتعكس مثل هذه الظروف 

وليــس هنــاك تعديل للفروق بين النتائــج المتوقعة والنتائج الفعلية. 

إذا كان الموظفــون ال يســتحقون توزيعــات أربــاح معلــن عنهــا خالل فترة المنــح، فإن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية هذه يتــم تخفيضها إلى القيمة الحالية 
لتوزيعــات األربــاح المتوقــع دفعهــا مقارنًة مع القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مســتحقة كتوزيعات أرباح. وإذا كان الموظفون مســتحقون لتوزيعات أرباح 

معلــن عنهــا خــالل فتــرة المنح، فإن المعالجة المحاســبية تعتمــد على ما إذا كانت توزيعات األرباح محجوزة. تتم معالجة توزيعات األرباح المحتجزة كمســتحقات أرباح 
خالل فترة المنح. في حال عدم اســتيفاء شــروط المنح، فإن أي فرق جوهري في الدفع على أســاس الســهم يســجل تأثير الربح أو الخســارة من احتجاز توزيعات األرباح 

بشــكل تلقائي لكون مســتحقات توزيعات األرباح قد انعكســت من خالل القيمة العادلة في تاريخ منح المكافأة. 

في الحاالت التي يتم فيها إســقاط مكافأة )عندما ال يتم اســتيفاء شــروط المنح(، يقوم البنك برد المصروفات المتعلقة بتلك المكافآت المعترف بها مســبقًا في 
قائمة الدخل الموحدة. عندما يتم إلغاء مكافآت تســوية األســهم )بخالف المكافآت المســقطة(، يتم معالجتها كما لو أنها تم منحها في تاريخ اإللغاء، ويتم إثبات 

أي مصروفــات متعلقــة بالمنح لــم يتم إثباتها بعد على الفور. 

تســتحوذ المجموعة على أســهمها فيما يتعلق باألســهم المتوقع منحها لموظفي اإلدارة العليا مســتقباًل. حتى يحين الوقت الذي تنتقل فيه الملكية النفعية لتلك 
األســهم في البنك للموظفين، إن األســهم غير الموزعة / األســهم غير الممنوحة يتم التعامل معها كأســهم خزينة. 

)3.41(  الشريحة األولى صكوك 
تقــوم المجموعــة بتصنيــف الصكوك المصدرة بدون تواريخ اســترداد / اســتحقاق ثابتة )صكوك دائمة( وعدم إلــزام المجموعة بدفع أرباح كحقوق ملكية. 

يتــم االعتــراف بالتكاليــف األوليــة والتوزيعات المتعلقة بها مباشــرة في قائمة التغيرات في حقــوق الملكية الموحدة ضمن أرباح مبقاه. 

)3.42( المنح الحكومية 
يقوم البنك بإثبات منحة حكومية تتعلق بالدخل، إذا كان هناك تأكيد معقول بأنه ســيتم اســتالمها وســيلتزم البنك بالشــروط المرتبطة بالمنحة. يتم التعامل مع 

فائدة القرض الحكومي بســعر فائدة أقل من الســوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم إثبات القرض المحمل بســعر فائدة أقل من الســوق وقياســه وفًقا للمعيار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 - األدوات الماليــة. ويتم قياس منافع الفائدة بســعر فائدة أقل من الســوق باعتبارها تمثل الفرق بيــن القيمة الدفترية األولية للقرض 

المحددة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 والعائدات المســتلمة. و يتم احتســاب المنحة وفًقا لمعيار المحاســبة الدولي 20 “المحاســبة عن المنح الحكومية 
واإلفصــاح عــن المســاعدة الحكوميــة”. ويتــم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل على أســاس منتظم على مدى الفترات التــي يثبت فيها البنك النفقات 

المتعلقــة بالتكلفة التــي تهدف المنح إلى تعويضها. 
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3. ملخص ألهم السياســات المحاسبية )تتمة(
)3.43(  المصروفات العمومية واالدارية 

تمثل مصاريف التشــغيل ، بخالف الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين ، واإليجار والمصاريف المتعلقة بالمباني ، واالســتهالك، واالطفاء، ومصروفات التشــغيل 
األخــرى - بالصافــي ، وتتضمــن بنــوًدا مثل تكلفة الموظفين من الشــركات التعاقدية، و المصاريف المهنية و االستشــارية، المصاريــف المتعلقة بتقنية المعلومات 

ومخصصات العقارات االخرى.

)3.44(  الزكاة وضريبة الدخل 
)أ( الــزكاة وضريبة الدخل الحالية 

يتم احتســاب الزكاة على حصة المســاهمين الســعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل باســتخدام األســاس المحدد وفقًا لهيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك. ويتم احتســاب ضريبة الدخل على حصة المســاهمين األجانب في صافي الدخل للســنة. تســتحق مطلوبات البنك المتعلقة بالزكاة 

وضريبة الدخل على أســاس شهري. 

يتــم تحميــل الــزكاة وضريبــة الدخــل على قائمة الدخل الموحدة للبنك. تخضع الشــركات التابعة والفروع الخارجية لألنظمة والقوانيــن الضريبية للدولة التي تعمل بها. 
قامــت المجموعــة بتطبيــق األحــكام الهامة عند تحديد عدم التأكد من المعالجات الضريبية. إن طبيعة وأســاس احتســاب الــزكاة يختلفان عن ضريبة الدخل وبالتالي ال 

يتوجــب عمل مخصص للضريبة المؤجلة من اجل احتســاب الزكاة. 

)ب( الضريبة المؤجلة 
يتم اثبات الضريبة المؤجلة باســتخدام طريقة االلتزام على الفروقات المؤقتة الناشــئة الرئيســية ما بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقرير 

المالي والمبالغ المســتخدمة لألغراض الضريبية. تحتســب الضريبة المؤجلة باســتخدام المعدالت المتوقع تطبيقها على المســاهمين الذين يخضعون للضريبة، في 
حــدود الفتــرة التــي تنعكــس الفروقــات فيها بناء على معدالت الضريبة المطبقة او التي ســيتم تطبيقها بشــكل جوهري فــي تاريخ التقرير المالي. يتم إدراج أصل 

الضريبــة المؤجلــة فقــط بمقدار احتمالية توافر أرباح مســتقبلية خاضعة للضريبة التي بموجبها يمكن اســتغالل األصل. 

يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات الضريبيــة المؤجلة فــي تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمــل معه توافر ما يكفي من الربح 
الخاضع للضريبة بما يســمح باســتخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة.

تتــم مقاصــة موجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلة وذلك عند وجود حق نظام ملزم لتســوية موجودات الضريبة الحالية مــع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن أرصدة 
الضريبــة المؤجلــة تتعلــق بنفــس الســلطة الضريبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما يكون للبنك حق نظامي في تســويتها، وينوي إما تســوية 

موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية على أســاس الصافي أو بيع الموجودات وســداد المطلوبات في آن واحد.” 

4. نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

8,365,0387,540,843نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك المركزي الســعودي:

34,188,71223,045,358 وديعة نظامية
9,613,67226,237,476 إيداعات أســواق المال و حسابات جارية

52,167,42256,823,677نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

يتعيــن علــى البنــك، وفقــًا للمـــادة )7( من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الســعودي، االحتفاظ بوديعــة نظامية لدى البنك المركزي 
الســـعودي بنســب مئوية محددة من الودائع الجارية، واالدخارية، واآلجلة، والودائع األخرى تحســب في نهاية كل شــهر ميالدي )إيضاح 35(. الودائع النظامية لدى 

لبنك المركزي الســعودي ليســت متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، وبالتالي فهي ليســت جزءا من أرصدة النقد وشــبه النقد.

5. أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

25,143,5006,637,589حسابات جارية
14,084,8856,066,557إيداعات أسواق المـال

935,642936,315اتفاقيات إعادة الشــراء المعاكس )إيضاح 32)هـ((
)3,438()2,549(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة

40,161,47813,637,023أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى بالصافي

6. االستثمارات بالصافي
)6.1(  تصنف االســتثمارات كما يلي:

2021
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

1,652,9553,197,6414,850,596سندات بعمولة ثابتة
181,235390,574571,809أدوات حقوق ملكية

1,568,15411,635,47813,203,632الصناديق االســتثمارية وصناديق تحوط وأخرى
3,402,34415,223,69318,626,037اســتثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

36,122,05125,768,52761,890,578سندات بعمولة ثابتة
7,144,4838,365,84015,510,323سندات بعمولة عائمة
5,808,980900,4826,709,462أدوات حقوق ملكية

49,075,51435,034,84984,110,363القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر بالصافي
87,465,6417,341,69594,807,336سندات بعمولة ثابتة

38,362,1014,703,48943,065,590سندات بعمولة عائمة
)68,996()59,076()9,920(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة

125,817,82211,986,108137,803,930 اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفة المطفأة بالصافي
بالصافي 178,295,68062,244,650240,540,330استثمارات 

2020

26,1831,683,2471,709,430سندات بعمولة ثابتة
306,58136,933343,514أدوات حقوق ملكية

2,078,8974,824,7496,903,646الصناديق االســتثمارية وصناديق تحوط وأخرى
2,411,6616,544,9298,956,590اســتثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

19,409,29423,431,89042,841,184سندات بعمولة ثابتة
7,143,1318,589,73015,732,861سندات بعمولة عائمة
2,500,205266,0622,766,267أدوات حقوق ملكية

29,052,63032,287,68261,340,312القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر بالصافي
42,344,6557,565,35849,910,013سندات بعمولة ثابتة

23,275,7431,436,64924,712,392سندات بعمولة عائمة
)66,612()61,468()5,144(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة

65,615,2548,940,53974,555,793 اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفة المطفأة بالصافي
بالصافي 97,079,54547,773,150144,852,695استثمارات 

)6.2(  فيمــا يلــي تحليــل للتغيــرات فــي مخصص خســائر االئتمان المتوقعة ألدوات الديــن المدرجة بالتكلفة المطفــأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر:

2021

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسارة ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة 

 االئتمانية على 
مدى العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
العمر الزمني

179,305	94,62184,684الرصيــد كما في 1 يناير 2021م
)57,266(	)9,458()47,808(مخصص )إســترداد( صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة

		)1,380(1,380تحويــل إلى المرحلة األولى
		54)54(تحويــل إلى المرحلة الثانية
				تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)1,453(		)1,453(فروقــات العملة األجنبية و تغييرات أخرى
120,586	46,68673,900الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م
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6. االستثمارات بالصافي )تتمة(
)6.2(   فيمــا يلــي تحليــل للتغيــرات فــي مخصص خســائر االئتمان المتوقعة ألدوات الديــن المدرجة بالتكلفة المطفــأة والقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر: )تتمة(

2020

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي

خسارة ائتمان متوقعة 
 على 

مدى 12 شهرًا

خسارة ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة 

 االئتمانية على
مدى العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
العمر الزمني

178,254–75,693102,561الرصيــد كما في 1 يناير 2020م
1,200–)18,051(19,251مخصص )إســترداد( صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة

––––تحويــل إلى المرحلة األولى
––174)174(تحويــل إلى المرحلة الثانية
––––تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)149(––)149(فروقــات العملة األجنبية و تغييرات أخرى
179,305–94,62184,684الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

)6.3( فيما يلي تحلياًل لمكونات االســتثمارات:
2021 

 بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليغير متداولةمتداولة

160,218,3701,330,140161,548,510سندات بعمولة ثابتة
40,983,11417,592,79958,575,913سندات بعمولة عائمة

9,878,05410,606,84920,484,903أدوات حقــوق الملكية والصناديق االســتثمارية و صناديق تحوط وأخرى
)68,996()8,400()60,596(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة

بالصافي 211,018,94229,521,388240,540,330االستثمارات 

2020  
 بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليغير متداولةمتداولة

87,032,2937,428,33494,460,627سندات بعمولة ثابتة
29,495,10010,950,15340,445,253سندات بعمولة عائمة

4,453,5485,559,87910,013,427أدوات حقــوق الملكية والصناديق االســتثمارية و صناديق تحوط وأخرى
)66,612()5,102()61,510(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة

بالصافي 120,919,43123,933,264144,852,695االستثمارات 

)أ(  تشــمل االســتثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، اســتثمارات ذات تكلفة مطفأة مقدارها 4,491 مليون ريال ســعودي )2020م: 4,145 مليون ريال 
ســعودي( والتي يتم اقتنائها ضمن عقود تغطية المخاطر بالقيمة العادلة. كما في 31 ديســمبر 2021م، القيمة العادلة لهذه االســتثمارات بلغت 4,441 

مليون ريال ســعودي )2020م: 4,976 مليون ريال ســعودي(.
)ب(  تشــمل االســتثمارات بالصافي أوراق مالية ُمصدرة من قبل وزارة المالية في المملكة العربية الســعودية وقدرها 145,630 مليون ريال ســعودي )2020م: 

75,471 مليون ريال ســعودي(. كما تشــمل االســتثمارات بالصافي، االســتثمارات في صكوك بمبلغ 35,318 مليون ريال ســعودي، )2020م: 21,299 مليون 
ريال سعودي(.

)ج(  إيرادات توزيعات األرباح المســجلة خالل 2021م من االســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل اآلخر بلغت 237 مليون ريال ســعودي 
)2020: 94 مليون ريال ســعودي(.

)6.4( الضمانات المقدمة
ترهن المجموعة موجودات مالية لغرض تمويالت بضمان والتي تتم غالبًا تحت عقود شــروط التمويل األساســية، وبلغت الضمانات كما في 31 ديســمبر 2021م: 

3,221 مليون ريال ســعودي )2020م: 4,488 ريال ســعودي( والتي تم إقراضها ألطراف بصيغة معامالت قروض مضمونة.

)6.5( فيمــا يلــي تحلياًل ألرباح/)خســائر( التقييــم غير المحققة والقيمة العادلة لالســتثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة:
)أ( االســتثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

2021

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية
 إجمالي المكاسب 

غير المحققة
 إجمالي الخسائر 

القيمة العادلةغير المحققة

94,854,982)601,418(94,807,336649,064سندات بعمولة ثابتة
43,035,896)36,907(43,065,5907,213سندات بعمولة عائمة 

)68,996(		)68,996(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة
137,821,882)638,325(137,803,930656,277إجمالي اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفة المطفأة بالصافي

2020

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية
 إجمالي المكاسب 

غير المحققة
 إجمالي الخسائر 

القيمة العادلةغير المحققة

51,492,288)82,948(49,910,0131,665,223سندات بعمولة ثابتة
24,623,690)110,521(24,712,39221,819سندات بعمولة عائمة 

)66,612(––)66,612(مخصص خســائر االئتمان المتوقعة
76,049,366)193,469(74,555,7931,687,042إجمالي اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفة المطفأة بالصافي

)6.6( تحليل صافي االســتثمارات بعد طرح االنخفاض في القيمة للمجموعة حســب األطراف:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

196,178,822118,806,193حكومية وشبه حكومية
20,260,76614,018,094شـــركات

24,100,74212,028,408بنوك ومؤسســات مالية أخرى
بالصافي  240,540,330144,852,695اإلستثمارات 

7. تمويل وسلف بالصافي
)7.1( تمويل وسلف

2021
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد وبطاقات ائتمان

262,118,105206,053,33516,109,37011,847,174496,127,984تمويل وسلف متحركة 
8,047,447	843,6986,411,564792,185تمويل وسلف متعثرة 

262,961,803212,464,89916,901,55511,847,174504,175,431إجمالي التمويل والسلف
مخصص خســائر التمويل )خســائر االئتمان المتوقعة( 

)10,900,893()9,526()795,986()8,186,074()1,909,307()إيضاح 7.2(
2,623,775		22,8822,600,893ائتمان منخفض القيمة مشــترى أو ناشئ

261,075,378206,879,71816,105,56911,837,648495,898,313تمويل وسلف بالصافي

2020
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد وبطاقات ائتمان

174,642,804134,589,33222,204,58317,931,403349,368,122تمويل وسلف متحركة 
6,128,434–585,3844,205,7191,337,331تمويل وسلف متعثرة 

175,228,188138,795,05123,541,91417,931,403355,496,556إجمالي التمويل والسلف
مخصص خســائر التمويل )خســائر االئتمان المتوقعة( 

)8,791,375()54,300()1,209,707()6,098,781()1,428,587()إيضاح 7.2(
173,799,601132,696,27022,332,20717,877,103346,705,181تمويل وسلف بالصافي
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7. تمويل وســلف بالصافي )تتمة(
)7.1( تمويل وسلف )تتمة(

 يتضمن بند “أخرى” على التمويالت والســلف للمؤسســات المالية.

فيما يلي تفصيل حســب المنتجات التمويلية، المدرجة في إجمالي التمويل والســلف، المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

120,240,45855,478,114مرابحة
246,881,668198,850,302تورق
45,195,12343,534,646إجارة

15,315,24513,982,821منتجات اسالمية اخرى
427,632,494311,845,883إجمالي التمويل والســلف المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلسالمية

)7.2(  تحليــل التغيــرات في مخصص الخســائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

2021

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

موحدة 
1,807,7702,447,9254,535,6808,791,375الرصيــد كما في 1 يناير 2021م

572,4541,217,1262,764,6804,554,260صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
	)15,742()80,325(96,067تحويــل إلى المرحلة األولى
	)8,207(86,779)78,572(تحويــل إلى المرحلة الثانية
	766,566)756,172()10,394(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)1,098(	)1,098(	حركات أخرى
)644,025()494,496()100,910()48,619(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)1,799,619()1,799,619(		ديون معدومة مشطوبة
2,338,7062,813,3255,748,86210,900,893الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م

2020

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

موحدة 
1,715,6211,581,5264,064,8027,361,949الرصيــد كما في 1 يناير 2020م

188,8291,061,8721,504,7032,755,404صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
–)20,746()33,103(53,849تحويــل إلى المرحلة األولى
–)23,293(131,993)108,700(تحويــل إلى المرحلة الثانية
–300,004)270,507()29,497(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

––––حركات أخرى
)237,295()201,107()23,856()12,332(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)1,088,683()1,088,683(––ديون معدومة مشطوبة
1,807,7702,447,9254,535,6808,791,375الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

2021

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

أفــراد و بطاقات ائتمان
855,915286,259286,4131,428,587الرصيــد كما في 1 يناير 2021م

142,141132,3051,045,0321,319,478صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
	)15,742()78,125(93,867تحويــل إلى المرحلة األولى
	)8,207(31,928)23,721(تحويــل إلى المرحلة الثانية
	24,316)19,251()5,065(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

				حركات أخرى
				مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)838,758()838,758(		ديون معدومة مشطوبة
1,063,137353,116493,0541,909,307الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م

2020

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

أفــراد و بطاقات ائتمان
1,233,526165,994258,4811,658,001الرصيــد كما في 1 يناير 2020م

80,708948,933700,115)329,526(صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
–)18,272()28,710(46,982تحويــل إلى المرحلة األولى
–)10,326(84,075)73,749(تحويــل إلى المرحلة الثانية
–37,126)15,808()21,318(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)976()976(––حركات أخرى
––––مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)928,553()928,553(––ديون معدومة مشطوبة
855,915286,259286,4131,428,587الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

2021

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

شركات
838,1951,966,1993,294,3876,098,781الرصيــد كما في 1 يناير 2021م

450,197967,1471,554,6772,972,021صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
				تحويــل إلى المرحلة األولى
		53,528)53,528(تحويــل إلى المرحلة الثانية
	717,884)712,555()5,329(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)1,100(	)1,100(	حركات أخرى
				مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)883,628()883,628(		ديون معدومة مشطوبة
1,229,5352,273,2194,683,3208,186,074الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م
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7. تمويل وســلف بالصافي )تتمة(
)7.2( تحليــل التغيرات في مخصص الخســائر االئتمانيــة المتوقعة كما يلي: )تتمة(

2020

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

شركات 
397,2751,330,2612,895,7894,623,325الرصيــد كما في 1 يناير 2020م

477,069842,970260,8401,580,879صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
–)2,475()3,288(5,763تحويــل إلى المرحلة األولى
–)12,967(46,699)33,732(تحويــل إلى المرحلة الثانية
–258,623)250,443()8,180(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

976976––حركات أخرى
––––مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)106,399()106,399(––ديون معدومة مشطوبة
838,1951,966,1993,294,3876,098,781الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

2021

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

الدولية المصرفية 
59,386195,441954,8801,209,707الرصيــد كما في 1 يناير 2021م

24,864117,700164,970307,534صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
		)2,200(2,200تحويــل إلى المرحلة األولى
		1,323)1,323(تحويــل إلى المرحلة الثانية
	24,366)24,366(	تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)644,025()494,496()100,910()48,619(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
)77,230()77,230(		ديون معدومة مشطوبة

36,508186,988572,490795,986الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م

2020

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

الدولية المصرفية 
50,85778,029910,5321,039,418الرصيــد كما في 1 يناير 2020م

20,976145,410294,926461,312صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
––)1,105(1,105تحويــل إلى المرحلة األولى
––1,220)1,220(تحويــل إلى المرحلة الثانية
–4,256)4,256(–تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)237,296()201,107()23,857()12,332(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
)53,727()53,727(––ديون معدومة مشطوبة

59,386195,441954,8801,209,707الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

2021

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

أخرى
54,300	54,27426الرصيــد كما في 1 يناير 2021م

)44,774(	)26()44,748(صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
				تحويــل إلى المرحلة األولى
				تحويــل إلى المرحلة الثانية
				تحويــل إلى المرحلة الثالثة

				مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
				ديون معدومة مشطوبة

9,526		9,526الرصيد كما في 31 ديســمبر 2021م

2020

 مخصص خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

أخرى
41,208–33,9657,243الرصيــد كما في 1 يناير 2020م

13,092–)7,217(20,309صافي مخصص خســائر اإلئتمان المتوقعة
––––تحويــل إلى المرحلة األولى
––––تحويــل إلى المرحلة الثانية
––––تحويــل إلى المرحلة الثالثة

––––مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
––––ديون معدومة مشطوبة

54,300–54,27426الرصيد كما في 31 ديســمبر 2020م

)7.3( يمثل مخصص خســائر االنخفاض للتمويل و الســلف في قائمة الدخل الموحدة اآلتي:

2021

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسارة ائتمان متوقعة غير 
 منخفضة القيمة االئتمانية 

على مدى العمر الزمني

 خسارة ائتمان متوقعة 
 منخفضة القيمة االئتمانية 

على مدى العمر الزمني

572,4541,217,1262,764,6804,554,260صافي مخصص )إســترداد( خسائر اإلئتمان المتوقعة
 مخصص )اســترداد( مخصص مقابل تســهيالت غير مباشرة

101,894181,749)6,033(85,888)المدرجــة في المطلوبات األخرى(
)954,185()954,185(		)متحصالت( من ديون ســبق شطبها

33,600172,011205,611	ديون معدومة محملة مباشــرة
)3,135(	)2,315()820(أخرى

657,5221,242,3782,084,4003,984,300صافى مخصص خســائر التمويل للسنة

2020

بآالف الرياالت السعودية
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسارة ائتمان متوقعة غير 
 منخفضة القيمة االئتمانية 

على مدى العمر الزمني

 خسارة ائتمان متوقعة 
 منخفضة القيمة االئتمانية 

على مدى العمر الزمني

188,8291,061,8721,504,7032,755,404 صافي مخصص )إســترداد( خســائر اإلئتمان المتوقعة
 مخصص )اســترداد( مخصص مقابل تســهيالت غير مباشرة

20,16947,550)1,627(29,008)المدرجــة في المطلوبات األخرى(
)708,464()708,464(––)متحصالت( من ديون ســبق شطبها

25,00024,44749,447–ديون معدومة محملة مباشــرة
)194,250(–452)194,702(أخرى

23,1351,085,697840,8551,949,687صافى مخصص خســائر التمويل للسنة
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7. تمويل وســلف بالصافي )تتمة(
)7.4(  تحليــل التغيرات في إجمالــي القيم الدفترية كما يلي:

2021

 إجمالي القيمة الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

موحدة
331,567,01317,801,1086,128,435355,496,556إجمالــي القيمــة الدفترية كما في 1 يناير 2021

24,133,4631,332,575898,10826,364,146صافي الزيادة/ )النقص( خالل الســنة
	)40,772()1,051,239(1,092,011تحويــل إلى المرحلة األولى
		3,845,722)3,845,722(تحويــل إلى المرحلة الثانية
	3,787,240)3,069,282()717,958(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

134,670,094		134,670,094مقتنــاة جديدة مــن خالل عملية تجميع األعمال
)10,416,804()591,747()946,696()8,878,361(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى

)1,938,561()1,938,561(		ديون معدومة مشطوبة
478,020,54017,912,1888,242,703504,175,431إجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديســمبر 2021

يشــمل التمويل والســلف بالصافي أيضًا على تعرضات معينة بمبلغ 2.6 مليار ريال ســعودي )2020: ال شــيء( والتي تم الحصول عليها من خالل تجميعات األعمال 
والتي صنفت كائتمان منخفض القيمة مشــترى أو ناشــئ.

2020

 إجمالي القيمة الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي
خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني للزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة على 
مدى العمر الزمني – ذات 
مستوى ائتماني منخفض

موحدة
266,859,90417,015,9845,329,396289,205,284إجمالــي القيمــة الدفترية كما في 1 يناير 2020

470,83071,958,933)2,899,287(74,387,390صافي الزيادة/ )النقص( خالل الســنة
–)35,432()693,674(729,106تحويــل إلى المرحلة األولى
–)97,419(6,058,162)5,960,743(تحويــل إلى المرحلة الثانية
–1,887,018)1,184,782()702,236(تحويــل إلى المرحلة الثالثة

)4,578,987()337,284()495,295()3,746,408(مكاســب وخســائر صرف العمالت األجنبية وحركات أخرى
)1,088,674()1,088,674(––ديون معدومة مشطوبة

331,567,01317,801,1086,128,435355,496,556إجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديســمبر 2020

)7.5(  فيما يلي تحلياًل بمخاطر تركزات التمويل والســلف ومخصص خســائر التمويل حســب القطاعات االقتصادية:

2021

 إجمالي التمويالت 
وسلف

بآالف الرياالت السعودية

 خسائر االئتمان
المتوقعة

بآالف الرياالت السعودية

 ائتمان منخفض القيمة 
مشترى أو ناشئ

بآالف الرياالت السعودية

تمويل وسلف
بالصافي

بآالف الرياالت السعودية

2,539,456	)4,287(2,543,743حكومية وشبه حكومية
13,756,417	)15,502(13,771,919بنوك ومؤسســات مالية أخرى

712,472	)19,309(731,781زراعة وأسماك 
169,64141,384,028)1,731,862(42,946,249صناعة

477,813,188)39,431(7,852,572مناجم وتعدين
8,39536,062,345)92,356(36,146,306كهربــاء، ماء، غاز وخدمات صحية

554,32615,540,564)2,806,112(17,792,350بناء وإنشاءات ومقاوالت
1,614,78360,911,720)3,724,058(63,020,995تجارة

19,152,324	)118,681(19,271,005نقل واتصاالت
253,70136,950,421)439,988(37,136,708خدمات أخرى

22,882261,075,378)1,909,307(262,961,803افراد
2,623,775495,898,313)10,900,893(504,175,431تمويل وسلف بالصافي

2020

إجمالي التمويالت
وسلف

بآالف الرياالت السعودية

خسائر االئتمان
المتوقعة

بآالف الرياالت السعودية

ائتمان منخفض القيمة 
مشترى أو ناشئ

بآالف الرياالت السعودية

تمويل وسلف
بالصافي

بآالف الرياالت السعودية

6,589,215–)16,632(6,605,847حكومية وشبه حكومية
11,558,518–)40,746(11,599,264بنوك ومؤسســات مالية أخرى

484,557–)29,587(514,144زراعة وأسماك 
30,670,383–)1,548,094(32,218,477صناعة

8,004,629–)41,534(8,046,163مناجم وتعدين
19,412,819–)94,823(19,507,642كهربــاء، ماء، غاز وخدمات صحية

12,410,306–)1,933,797(14,344,103بناء وإنشاءات ومقاوالت
36,280,099–)3,072,633(39,352,732تجارة

11,349,546–)103,935(11,453,481نقل واتصاالت
36,145,508–)481,007(36,626,515خدمات أخرى

173,799,601–)1,428,587(175,228,188افراد
346,705,181–)8,791,375(355,496,556تمويل وسلف بالصافي

)7.6(  يشــتمل التمويل والســلف على مديني عقود إجارات تمويلية )متضمنة إجارة إســالمية متوافقة مع أنظمة الشــريعة( تفاصيلها كاآلتي:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

إجمالــي مديني عقود إجارات تمويلية:
3,872,0213,395,779أقل من سنة

13,855,51413,392,562ما بين ســنة إلى خمس سنوات
35,721,48334,753,809أكثر من خمس ســنوات

53,449,01851,542,150اإلجمالي
العائد غير المكتســب من إجارات تمويلية

)88,559()110,740(أقل من سنة
)2,402,446()2,114,781(ما بين ســنة إلى خمس سنوات

)7,823,777()6,973,776(أكثر من خمس ســنوات
)10,314,782()9,199,297(اإلجمالي

صافــي مديني عقود إجارات تمويلية:
3,761,2813,307,220أقل من سنة

11,740,73310,990,116ما بين ســنة إلى خمس سنوات
28,747,70726,930,032أكثر من خمس ســنوات

44,249,72141,227,368اإلجمالي

بلغ مخصص خســائر التمويل لمديني اإليجارات التمويلية المتعثرة المدرجة ضمن مخصص خســائر االئتمان المتوقعة مبلغ وقدره 360 مليون ريال ســعودي 
)2020م: 423 مليون ريال ســعودي(.

8. اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

التكلفـــة:
1,014,0001,014,000الرصيــد في بداية العام
1,014,0001,014,000الرصيد في 31 ديســمبر

مخصصات االنخفاض في القيمة وحصة الخســائر:
)575,517()572,386(في بداية العام

3,131)122,014(صافي مخصص االنخفاض خالل الســنة
)572,386()694,400(الرصيد في 31 ديســمبر

319,600441,614اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي
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8. استثمارات في شــركات زميلة بالصافي )تتمة(
تتمثل االســتثمارات في شــركات زميلة في تملك نســبة 60% )2020م: 60%( في شــركة األســواق العقارية التجارية، وكذلك تملك نســبة %29.9 )2020م: 

29.9%( في شــركة األهلي تكافل، وتلك الشــركات مســجلة بالمملكة العربية السعودية.

كما في 31 ديســمبر 2021م، بلغ ســعر الســهم المدرج لشــركة األهلي تكافل 32.75 ريال ســعودي )31 ديســمبر 2020: 34.90 ريال ســعودي(. الحًقا لنهاية السنة 
المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، اندمجت شــركة األهلي تكافل مع شــركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ولم يعد لها وجود ككيان قانوني. نتيجة لالندماج 

،يمتلك البنك اســتثمارًا في شــركة الدرع العربي للتامين التعاوني بنســبة 11.2% وســيتم تصنيفها كجزء من األصول المالية. 

شــركة أســواق العقار التجارية غير مدرجة في أي سوق مالية.

9. ممتلــكات ومعدات وبرامج بالصافي 
20212020

األراضي والمباني 
وتحسينات المباني 

المستأجرة
بآالف الرياالت 

السعودية

األثاث 
والمعدات 
والسـيارات

بآالف الرياالت 
السعودية

البرامج
بآالف الرياالت 

السعودية

أعمال جارية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

األراضي والمباني 
وتحسينات المباني 

المستأجرة
بآالف الرياالت 

السعودية

األثاث 
والمعدات 
والسـيارات

بآالف الرياالت 
السعودية

البرامج
بآالف الرياالت 

السعودية

أعمال جارية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

التكلفـــــة:
5,716,3993,515,3232,573,216799,61312,604,5515,649,6743,208,5912,278,971574,18111,711,417في بداية العام

)204,664()2,015()42,284()46,049()114,316()343,368()5,766()90,375()88,738()158,489(تعديــل فرق العملة األجنبية
الموجودات المكتسبة من 

خالل تجميعات األعمال 
–––––1,963,212226,72213,154302,9402,506,028)اإليضاح 1 واإليضاح 44(

117,043547,06938,6081,078,8811,781,601181,664135,16639,333752,3251,108,488إضافــات
)10,690()168()6,764()3,135()623()414,189()433()297,744()109,520()6,492(اسـتبعادات وشطب
 تحويالت من أعمال

–)524,710(220,750303,960–	)933,280(164,766146,807621,707رأسمالية تحت التنفيذ
7,796,4394,237,6632,858,5661,241,95516,134,6235,716,3993,515,3232,573,216799,61312,604,551الرصيد في 31 ديســمبر

االستهالك/ اإلطفاء المتراكم: 
6,214,841–6,762,0972,429,0632,446,2841,339,494	2,609,8202,661,9441,490,333في بداية العام

)70,567(–)33,574()25,080()11,913()167,257(	)83,743()50,212()33,302( تعديــل فرق العملة األجنبية
621,280–756,940193,269243,468184,543	267,695257,116232,129المحمل خالل السنة
)3,457(–)130()2,728()599()31,940(	)25,259()1,137()5,544(اسـتبعادات وشطب

6,762,097–7,319,8402,609,8202,661,9441,490,333	2,838,6692,867,7111,613,460الرصيد في 31 ديســمبر 
صافي القيمة الدفترية 

4,957,7701,369,9521,245,1061,241,9558,814,7833,106,579853,3791,082,883799,6135,842,454في 31 ديسمبر

10. حق اســتخدام الموجودات بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

التكلفة:
2,046,8961,931,697في بداية السنة

399,342194,276إضافات
–330,085الموجــودات المكتســبة من خــالل تجميعات األعمال )اإليضاح 1 واإليضاح 44(

)36,347()58,715(انتهاء المدة
)42,730()91,851(تعديــل فرق العملة األجنبية

2,625,7572,046,896كما في 31 ديســمبر
االستهالك المتراكم: 

521,610261,872في بداية السنة 
343,505279,239المحمل خالل السنة 

)10,340()18,938(انتهاء المدة
)9,161()22,707(تعديــل فرق العملة األجنبية

823,470521,610كما في 31 ديســمبر
1,802,2871,525,286حق اســتخدام الموجودات بالصافي

11. موجودات أخرى
)11.1( موجودات أخرى

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية

3,001,6612,729,125شراء موجودات المرابحة
1,167,670946,354مدفوعات وسلف مقدمة

10,122,41411,017,178ودائع تأمينات المشــتقات وعقود إعادة شراء 
706,305964,562عقــارات أخرى بالصافي )إيضاح 11.2(

–4,146,398الموجودات المحتفظ بها للبيع - ســامبا باكســتان )انظر اإليضاح 1.2(
4,157,1716,059,796أخرى

23,301,61921,717,015اإلجمالي

)11.2( عقارات أخرى بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

التكلفــــة:
1,400,2261,463,342الرصيــد فــي بدايــة العــام 

183,260137,189إضافــــات 
–114,950الموجــودات المكتســبة مــن خــالل تجميعــات األعمــال )اإليضــاح 1 واإليضــاح 44(  

)200,305()164,854(اســتبـــعادات 
1,533,5821,400,226الرصيد في 31 ديسمبـــر 

مخصص خســائر واحتياطي فرق العملة األجنبية: 
)195,702()306,759(تعديــل فــرق العملــة األجنبيــة 

)239,962()520,518(مخصص خســائر االنخفاض في القيمة 
)435,664()827,277(الرصيد في 31 ديسمبـــر 
706,305964,562عقــارات أخــرى بالصافــي 

12. المشــتقات
تقــوم المجموعــة، خالل دورة أعمالها العادية، باســتخدام األدوات المالية المشــتقة التالية ألغــراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

)أ( المقايضات
هــي التزامــات لتبــادل مجموعــة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنســبة لمقايضات أســعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطــراف المتعاقدة بتبادل دفع العموالت 

الخاصــة بســعر ثابــت وعائــم بعملــة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أمــا مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بســعر ثابت مع أصل المبلغ 
وذلــك بعمــالت مختلفــة. فــي حالة مقايضة أســعار العموالت الخاصة بعمــالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدًا دفع العموالت الخاصة بســعر ثابت 

ومتغيــر بعمالت مختلفة.

)ب( العقود اآلجلة والمســتقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشــراء أو بيع عملة أو ســلعة أو أداة مالية معينة بســعر وتاريخ محددين في المســتقبل. العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها 

خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األســواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي المســتقبلية وعقود أســعار العموالت الخاصة المســتقبلية، 
فيتم التعامل بها وفق أســعار محددة في األســواق المالية النظامية ويتم تســديد التغيرات في قيمة العقود المســتقبلية يوميًا. 

)ج( الخــيارات
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشــتري )المكتتب بالخيار( لبيع أو شــراء عملة أو ســلعة أو أداة مالية 

بســعر محدد ســلفًا في تاريخ مســتقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة.

)د( منتجات المشــتّقات المهيكلة
تقدم المشــتقات المالّية المهيكلة حلواًل مالية إلدارة المخاطر المتعلقة بأســعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة وأســعار الســلع وتحســين 

العائد للعمالء من خالل االســتفادة من فائض الســيولة لديهم في عوائد مدروســة المخاطر. غالبية عمليات المشــتقات المالية المهيكلة تم إدخالها من قبل 
المجموعة على أســاس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة.
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)تتمة( 12. المشــتقات 
)12.1(  المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

تتعلق معظم المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات وتحديد المراكز وموازنة أســعار الصرف بين منتجات وأســواق مختلفة. تشــمل المبيعات 
بطــرح المنتجــات للعمــالء والبنــوك لتمكينهــم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمســتقبلية. يتعلق تحديد المراكز بإدارة مخاطر مراكز الســوق مع 

توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األســعار، المعدالت أو المؤشــرات. تتعلق موازنة أســعار الصرف بتحديد االســتفادة اإليجابية من الفروقات في 
أســعار الصرف بين األســواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

)12.2( المشــتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 
تتبع المجموعة نظامًا شــاماًل لقياس وإدارة المخاطر )إيضاح 33- مخاطر االئتمان، إيضاح 34- مخاطر الســوق وإيضاح 35- مخاطر الســيولة(، والذي يتعلق جزء منها 

بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أســعار الصرف األجنبي وأســعار العموالت الخاصة، وذلك لتقليل مخاطر أســعار العمالت والعموالت 
الخاصــة لتكــون ضمــن المســتويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على التوجيهات الصادرة من البنك المركزي الســعودي. 

وضــع مجلــس اإلدارة مســتويات معينــة لمخاطــر العمالت وذلــك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطــر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت 
يوميًا وتســتخدم إســتراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مســتوى معين لمخاطر أســعار العموالت 
الخاصــة وذلــك بوضــع حدود للفجوات في أســعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. يتم مراجعة الفجوات بين أســعار العمــوالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات 

بصفة دورية وتســتخدم إســتراتيجيات تغطية المخاطر فـــي تقليل الفجوات بين أســعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.

كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تســتخدم المجموعة المشــتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أســعار العمالت والعموالت 
الخاصــة. يتــم ذلــك عــادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باســتخدام إســتراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمــة المركز المالي ككل. إن التغطية 

اإلســتراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاســبة تغطية المخاطر الخاصة وتقيد المشــتقات ذات العالقة كمشــتقات مقتناه ألغراض المتاجرة مثل مقايضات أســعار 
العموالت الخاصة، عقود أســعار عموالت خاصة مســتقبلية وخيارات، عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت.

تســتخدم المجموعة مقايضات أســعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أســعار العموالت الخاصة الناشــئة عن التعرض لمخاطر أســعار العموالت الخاصة الثابتة 
والمحددة بشــكل خاص. تســتخدم المجموعة أيضًا مقايضات أســعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشــئة عن التعرض لبعض مخاطر أســعار 

العمــوالت الخاصــة ذات الســعر العائــم. وفــي جميع هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رســميًا، بما في ذلــك تفاصيل البنود المغطاة 
مخاطرهــا وأداة تغطيــة المخاطــر وتعالــج هذه المعامالت محاســبيًا على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمــة العادلة أو التدفقات النقدية.

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والســالبة للمشــتقات، مع تحليل بالمبالغ اإلســمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االســتحقاق والمتوســط الشــهري. إن 
المبالغ اإلســمية، التي تعتبر مؤشــرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الســنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المســتقبلية المتعلقة بها، وبالتالي 

فــإن هــذه المبالــغ اإلســمية ال تعتبــر مؤشــرًا على تعرض المجموعة لمخاطر االئتمــان، والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات، كما أنها ال تعتبر 
مؤشرًا لمخاطر السوق.

2021
القيمة العادلة 

الموجبة
القيمة العادلة 

السالبة

 بآالف الرياالت السعودية
المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

1-5 سنوات3-12 أشهـرخالل 3 أشهرالمبالغ اإلسمية
أكثر من 5 

سنوات
 المتوسط
 الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة: 
458,366,64421,166,11649,704,687252,363,764135,132,077329,781,043)7,319,256(7,783,561أدوات أســعار العموالت الخاصة

142,431,157	179,140,77686,974,98846,721,40345,444,385)223,378(732,703عقــود الصرف األجنبي اآلجلة 
6,947,174	5,850,8331,597,2673,505,463748,103)164,537(160,366خيارات

مقتنــاه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
2,591,3357,883,2509,984,835		10,474,585)1,535,423(121,943أدوات أســعار العموالت الخاصة

مقتناه لتغطيــة مخاطر التدفقات النقدية:
 أدوات أســعار العموالت الخاصة 

1,000,00014,190,830189,09112,349,826	15,379,921)167,700(111,337ومقايضات بين أســعار العمالت 
669,212,759109,738,371100,931,553315,338,417143,204,418)9,410,294(8,909,910اإلجمالي

2020

المقتناه ألغراض المتاجرة: 
256,078,9817,468,08732,097,108142,723,01273,790,774278,300,894)6,786,101(6,991,247أدوات أســعار العموالت الخاصة

107,375,512–134,838,08359,740,07630,733,79544,364,212)304,118(570,598عقــود الصرف األجنبي اآلجلة 
1,223,842–2,136,745186,7441,852,95397,049)11,948(86,211خيارات

مقتنــاه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
2,976,2118,202,62411,653,647––11,178,835)2,544,851(72,541أدوات أســعار العموالت الخاصة

مقتناه لتغطيــة مخاطر التدفقات النقدية:
 أدوات أســعار العموالت الخاصة 

8,866,625–1,620,0008,786,260–10,406,260)97,425(177,499ومقايضات بين أســعار العمالت 
414,638,90467,394,90766,303,856198,946,74481,993,398)9,744,443(7,898,096اإلجمالي

يعكــس الجــدول أدنــاه ملخصًا بالبنــود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطيــة المخاطر وقيمتها العادلة.

2021

بآالف الرياالت السعودية
 القيمة
المخاطـرالتكلفةالعادلة

 أداة تغطية
المخاطر

 القيمة 
العادلة الموجبة

 القيمة
العادلة السالبة

وصف البنود المغطاة

12,409,25910,823,088أدوات ماليــة بعمولة ثابتة
 القيمة 
العادلة 

 أدوات أسعار 
)1,535,423(121,943العموالت الخاصة 

 أدوات مالية بعمولة 
15,360,06415,343,653عائمة وثابتة

 التدفق
النقدي 

 أدوات أسعار العموالت 
 الخاصة ومقايضات بين 

)167,700(111,337أسعار العمالت 

2020

وصف البنود المغطاة

13,894,32311,533,844أدوات ماليــة بعمولة ثابتة
 القيمة 
العادلة 

 أدوات أسعار 
)2,544,851(72,541العموالت الخاصة 

 أدوات مالية بعمولة 
10,720,06610,428,740عائمة وثابتة

 التدفق
النقدي 

 أدوات أسعار العموالت 
 الخاصة ومقايضات

)97,425(177,499بين أسعار العمالت 

يتم إبرام ما نســبته 48% )2020م : 56%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسســات مالية، بينما أبرمت %52 
)2020م: 44%( من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات مع مؤسســات غير مالية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم التعامل بالمشــتقات 

بشــكل رئيســي في قطاع الخزينة بالمجموعة.

تغطيــة مخاطر التدفقات النقدية:
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقات النقدية المســتقبلية المتعلقة بالعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبــات المقتناه لغير المتاجرة والتي 

تحمل عمولة خاصة بســعر متغير. يســتخدم البنك عادة مقايضات أســعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أســعار 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.

2021
بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة

39,283214,4434,369,488206,626تدفقــات نقدية داخلة )موجودات(
)184,494()4,443,414()165,194()41,768(تدفقــات نقدية خارجة )مطلوبات(

22,132)73,926(49,249)2,485(صافــي التدفقات النقدية الداخلة/)الخارجة(

2020
بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة

–170,535163,06046,738تدفقــات نقدية داخلة )موجودات(
–)57,786()184,845()131,505(تدفقــات نقدية خارجة )مطلوبات(

–)11,048()21,785(39,030صافــي التدفقات النقدية الداخلة/)الخارجة(

13. أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

8,072,9554,456,847حسابات جارية
72,229,34448,017,832ودائع أسواق المال

35,129,52122,553,478اتفاقيات إعادة الشــراء )إيضاح رقم 32 )أ((
115,431,82075,028,157اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

14. ودائع العمالء
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

453,868,484319,375,605حســابات جارية و استدعاء
110,791,33282,930,813آلجـــــل
22,284,56514,112,303أخـــــرى

586,944,381416,418,721اإلجمالي

تشــتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ 4,848 مليون ريال ســعودي )2020م: 3,577 مليون ريال ســعودي( مقابل التأمينات المحتجزة لقاء االرتباطات 
وااللتزامــات المحتملة غير القابلة للنقض.

ودائــع عمالء القطاع الدولــي المتضمنة في بند ودائع العمالء:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

11,101,08914,527,235حســابات جارية و استدعاء
12,641,61614,396,398آلجـــــل
1,102,993878,556أخـــــرى

24,845,69829,802,189اإلجمالي

تشــتمل الودائع على ودائع بعمــالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

46,506,49124,532,230حســابات جارية و استدعاء
34,224,82124,582,618آلجـــــل
1,982,8441,321,446أخـــــرى

82,714,15650,436,294اإلجمالي

15. سندات دين مصدرة

المصدر
 تاريخ 

تفاصيلالمدةاإلصدار
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

بنك تركيا فاينانس 
كاتيليم بنكاسي 

)البنك التركي(

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 2 أشهر2021
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

239,965–

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 6 أشهر2021
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

19,669–

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 5 أشهر2021
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

4,779484,180

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 5 أشهر2020
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

	250,507

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 4 أشهر2021
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

2,836302,327

صكوك غير قابلة لالســتبدال ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة 7 أشهر2021
إســطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.صكوك غير قابلة لالســتبدال 

ألســهم. هذه الصكوك مدرجة في بورصة إســطنبول وتحمل عائد ثابت.

8,635735,676

ســندات متوســطة األجل باليورو غير قابلة لالستبدال ألسهم. هذه 5 سنوات2019
الســندات مدرجــة في البورصة األيرلنديــة وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

3,864,495–

ســندات متوســطة األجل باليورو غير قابلة لالستبدال ألسهم. هذه 7 سنوات2020
الســندات مدرجــة في البورصة األيرلنديــة وتحمل ربح بمعدل عائد ثابت.

1,972,068–

6,112,4471,772,690اإلجمالي
 

الحركة في ســندات الدين المصدرة خالل الســنة كما يلي:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

1,772,6901,016,101الرصيد في بداية الســنة
–5,824,935ســندات الدين المكتســبة من خالل تجميع األعمال )اإليضاح 44(

4,309,3494,758,601سندات دين مصدرة
)3,816,939()5,016,884(سندات دين مسددة

)185,073()777,643(تعديــل فرق العملة األجنبية
6,112,4471,772,690الرصيد في نهاية الســنة

16. مطلوبات أخرى 
16.1 مطلوبات أخرى

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية

1,656,7401,400,038الزكاة المســتحقة الدفع تتضمن الشــركات التابعة )انظر اإليضاح 16.2(
1,581,0241,097,927أرصدة مســتحقة للموظفين

8,259,5304,539,852مصاريف مســتحقة و ذمم دائنة
4,315,791337,663مخصص تســهيالت غير مباشرة 

1,838,0461,426,694مكافــأة نهاية الخدمة )إيضاح رقم 26(
2,082,2951,754,951التزامات اإليجار 

–3,888,295المطلوبات المحتفظ بها للبيع - ســامبا باكســتان )انظر اإليضاح 1.2(
1,925,064822,221المتعلقــات بالخزينة والذمم الدائنة االخرى

7,934,6784,884,703أخــرى
33,481,46316,264,049اإلجمالي

16.2 الزكاة
تخضــع المجموعــة للــزكاة وفًقــا ألنظمــة هيئة الزكاة والضريبة والجمــارك )“الهيئة”(. يتم تحميل مصروفات الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. قام البنك باحتســاب 

مســتحقات الزكاة لعام 2021م بناًء على قواعد الزكاة المطبقة للمؤسســات التمويلية. قدم البنك إقراره الزكوي للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020م، 
وحصل على شــهادة زكاة غير مقيدة. الســنوات المالية 2019م و 2020م تخضع لدراســة الهيئة. تم االنتهاء من التقديرات المتعلقة بإقرارات البنك الزكوية للســنة 

المالية حتى ســنة 2018م.

عالوًة إلى ذلك، ووفًقا لالندماج مع مجموعة ســامبا )انظر لإليضاح 1 و اإليضاح 44(، فإن البنك قد تحمل جميع التزامات ســامبا المســتحقة للهيئة، بموجب اتفاقية 
تســوية موقعة من ســامبا مع الهيئة فيما يتعلق بالســنوات الســابقة )من 2006م إلى 2018م(، يتم ســدادها حتى ســنة 2023م على أقســاط متساوية. باإلضافة 

إلــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بالتقييمات القديمة المتعلقة بســامبا، فإن البنك بصدد االنتهاء من جميــع االلتزامات المعلقة مع الهيئة.

17. رأس المال 
يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 4,478,000,000 سهم قيمــــة كل سهــــم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 

3,000,000,000 ســهم قيمة كل ســهم 10 ريال ســعودي(. يتكون رأس مال البنك بعد اســتبعاد أســهم الخزينة من 4,435,809,536 سهم قيمــــة كل سهــــم 10 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2020م: 2,990,418,206 سهم قيمــــة كل سهــــم 10 ريال سعودي(. )انظر ايضاح 1.1(

وكمــا ورد فــي اإليضاحيــن 1 و44، أصــدر البنك 1,478,000,000 ســهم عادي جديد عمال باالندماج. ونتيجــة لذلك، زاد رأس المال وعالوة إصدار رأس المال بمقدار 
14,780 مليون ريال ســعودي و63,702 مليون ريال ســعودي، على التوالي مقابل شــراء بمبلغ 78,482 مليون ريال ســعودي.

18. احتياطي نظامي 
بمقتضــى نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يجب تحويل ما ال يقل عن 25% من صافي دخل الســنة بعد الزكاة و ضريبة الدخل شــاماًل 

الفــروع الخارجيــة إلــى االحتياطــي النظامــي حتى يســاوي هــذا االحتياطي على األقل رأس المال المدفوع. إضافة إلى ذلك، حســب نظام الشــركات في المملكة 
العربية الســعودية. يجب على شــركة األهلي المالية تحويل ما ال يقل عن 10% من صافي دخل الســنة )بعد الزكاة و ضريبة الدخل( إلى االحتياطي النظامي.

وقد حول البنك التركي 5% من صافي دخل الســنة الســابقة )بعد ضريبة الدخل( إلى االحتياطي النظامي.

إن هــذه االحتياطيــات غير قابلة للتوزيع حاليًا.
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19. االحتياطيــات األخرى )التغيــرات المتراكمة في القيم العادلة(
تتمثل االحتياطيات األخرى في صافى مكاســب )خســائر( التقييم غير المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية )الجزء الفعال( والقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشــامل اآلخر. حركة االحتياطيات األخرى خالل الســنة موضحة تحت قائمة الدخل الشــامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المســاهمين الموحدة.

20. االرتباطــات وااللتزامات المحتملة
)20.1( االرتباطات الرأســمالية وارتباطــات أخرى غير مرتبطة باالئتمان

كما في 31 ديســمبر 2021م تتمثل االرتباطات الرأســمالية لدى البنك بقيمة 2,058 مليون ريال ســعودي )2020م: 1,156 مليون ريال ســعودي( من مباني 
ومعدات, برامج مشــتراة و اســتدعاءات رأس المال على محافظ حقوق الملكية الخاصة.

)20.2( االرتباطات وااللتزامــات المحتملة المتعلقة باالئتمان
يتكون هذا البند بشــكل رئيســي من االعتمادات المســتندية وخطابات الضمان والقبوالت وارتباطات لمنح ائتمان )غير قابلة للنقض(. إن الغرض الرئيســي من وراء 

هــذه األدوات هو ضمان توفيــر األموال للعمالء عند طلبها.

إن خطابــات الضمانــات )شــاماًل االعتمــادات الضامنــة( - والتــي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض بأن المجموعة ســتقوم بالدفع في حالــة عدم تمكن العميل من الوفاء 
بالتزاماتــه تجــاه أطــراف ثالثة - تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويل والســلف.

إن متطلبــات النقــد الخاصــة بالضمانــات وخطابــات االعتمــادات تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بســحب 
المبالغ وفقا لالتفاقية.

إن خطابــات االعتمــادات المســتندية - التــي تعتبــر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابة عن العميل، تســمح لطرف ثالث بســحب كمبيــاالت على المجموعة بمبلغ 
محــدد متفــق عليــه وفق شــروط وأحكام خاصة - تكون بشــكل عــام مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنهــا تحمل مخاطر أقل إلى حد كبير.

القبوالت تمثل تعهدات المجموعة لســداد كمبياالت مســحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة تقديم معظم القبوالت قبل ســدادها من قبل العمالء.

االرتباطات لمنح االئتمان تمثل الجزء غير المســتخدم من االئتمان المعتمد بشــكل رئيســي على شــكل تمويل وســلف وضمانات وخطابات اعتماد. وفيما يتعلق 
بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة باالرتباطــات لمنــح خطوط االئتمان غير المســتخدمة، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخســارة بمبلغ يعادل إجمالي االرتباطات غير 
المســتخدمة. إن المبلغ المحتمل للخســارة والذي ال يمكن تقديره بشــكل معقول من المتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االرتباطات غير المســتخدمة حيث 

أن معظــم شــروط االرتباطــات لمنــح االئتمــان تتطلب من العمالء الحفــاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمــة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة 
المتطلبــات النقديــة المســتقبلية، ألن العديــد من هذه االرتباطات يتم إنتهاؤها أو إنهاؤها بــدون تقديم التمويل المطلوب.

)أ( فيمــا يلــي تحلياًل باالســتحقاقات التعاقدية للمجموعة لقاء االرتباطات وااللتزامــات المحتملة المتعلقة باالئتمان:

2021
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر

11,939,6605,011,5021,166,69628,58818,146,446خطابات اعتمادات
16,502,16228,466,48211,058,2393,187,19859,214,081ضمانات
2,099,437892,274308,2509,7843,309,745قبوالت

1,875,0001,036,500860,1562,872,8786,644,534ارتباطات لمنــح ائتمان غير قابلة للنقض
32,416,25935,406,75813,393,3416,098,44887,314,806اإلجمالي

2020
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليأكثر من 5 سنوات5-1 سنوات12-3 شهـرخالل 3 أشهر

5,724,1913,302,303382,02220,2749,428,790خطابات اعتمادات
6,860,12014,662,4547,341,4641,798,06230,662,100ضمانات
1,138,357707,08169,7438,3551,923,536قبوالت

334,5314,080,6745,959,86010,375,065–ارتباطات لمنــح ائتمان غير قابلة للنقض
13,722,66819,006,36911,873,9037,786,55152,389,491اإلجمالي

)ب( فيمــا يلــي تحلياًل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة حســب األطراف:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

5,016,1995,309,745حكومية وشبه حكومية
62,728,89436,736,390شركات ومؤسسات

19,171,49310,071,094بنوك ومؤسســات مالية أخرى
398,220272,262أخـــرى

87,314,80652,389,491اإلجمالي

21. صافــي دخل العموالت الخاصة
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة:
2,222,5151,955,206اســتثمارات - القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

2,433,1201,899,496اســتثمارات - مقتناة بالتكلفة المطفأة
4,655,6353,854,702إجمالي فرعي - االســتثمارات

338,890356,676أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى
20,186,02515,227,684تمويل وسلف

25,180,55019,439,062اإلجمالي
مصاريف العموالت الخاصة:

874,083711,895أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
1,699,9451,850,539ودائع العمالء

486,043191,970سندات دين مصدرة
3,060,0712,754,404اإلجمالي

22,120,47916,684,658صافــي دخل العموالت الخاصة

22. دخل من رســوم خدمات بنكية بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

دخل من رســوم الخدمات البنكية:
996,019762,467وساطة األسهم

871,647626,306خدمات إدارة االستثمار
175,567160,530تمويل وسلف

940,437752,417بطاقات ائتمان
470,190351,764تمويل التجارة

762,031403,728أخرى
4,215,8913,057,212اإلجمالي

مصاريف الخدمات البنكية:
)268,334()368,565(وساطة األسهم

)3,812()31,919(خدمات إدارة االستثمار
)613,877()764,824(بطاقات ائتمان

90,352)9,841(أخرى
)795,671()1,175,149(اإلجمالي

3,040,7422,261,541دخل من رســوم الخدمات البنكية بالصافي
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23. دخــل من االســتثمارات المدرجة بقيمتهــا العادلة في قائمة الدخل، بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

1,393,272788,630اســتثمارات مقتنــاة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
130,68127,427مشتقات مالية

1,523,953816,057اإلجمالي

24. مكاســب/دخل مــن األدوات الماليــة الغير مدرجة بقيمتهــا العادلة في قائمة الدخل بالصافي
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية

733,243872,968مكاســب من اســتبعاد أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
293,285100,465إيــرادات توزيعــات أربــاح من أدوات مالية غير مدرجــة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1,026,528973,433اإلجمالي

25. احتياطي المدفوعات على أســاس األسهم
احتياطي برنامج أســهم الموظفين و أســهم الخزينة

)25.1(  احتياطي برنامج أســهم الموظفين:
أنشــأ البنك خطة تعويض على أســاس األســهم لموظفي اإلدارة العليا، التي تمنح الموظفين المنتســبين إلى البرنامج أســهم في البنك على أن تســتوفى شــروط 

الخدمــة واألداء. تحــت خطــة التعويض على أســاس األســهم، لدى البنك ثماني خطط قائمة، أهــم المميزات لهذه الخطط هي كالتالي:
خطة المكافأة طويلة األجل على أســاس األســهمطبيعة الخطة

 8 خطط عدد الخطط القائمة
أبريــل 2017م إلى مايو 2021متاريخ المنح

 ديســمبر 2021م - يناير 2024م تاريخ االستحقاق
 3-5 سنوات فترة المنح

 أسهم طريقة الدفع
 متوســط 50.20 ريال سعودي القيمة العادلة لكل خيار / ســهم في تاريخ المنح معدلة إلصدار أســهم منحة

الحركة في ســعر المتوســط المرجح وفي عدد األســهم على النحو التالي:
 سعر المتوسط المرجح 
)بالرياالت السعودية(

 عدد األسهم الممنوحة 
)باآلالف (

2021202020212020

44428,5038,056بداية السنة
)159()176(4627مصادرة

)3,032()2,745(4627مســتعمل/ منتهي الصالحية
54352,7753,638الممنوحة خالل العام

–867–53مقتنــاة من خــالل تجميعات األعمال )اإليضاح 1.1 و اإليضاح 44(
49449,2248,503نهاية السنة

)25.2(  أسهم خزينة:
خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، اســتحوذ البنك من خالل تجميع األعمال على أســهم خزينة إضافية بمبلغ 1,889,971 ألف ريال ســعودي )2020م: 

ال شــيء(. فيما يلي حركة عدد أســهم الخزينة:
 عدد أسهم الخزينة

)باآلالف(
20212020

9,5828,828بداية السنة
–35,127مقتنــاة من خــالل تجميعات األعمال )اإليضاح 1 و اإليضاح 44(

3,786	عدد األســهم المشتراة خالل العام
)3,032()2,518(عدد األســهم المدفوعة خالل العام

42,1919,582نهاية السنة

26. التزامــات مكافأة نهاية الخدمة
)26.1( خصائــص خطة مكافأة نهاية الخدمة

تقــوم المجموعــة بتشــغيل خطــة مكافــأة نهاية الخدمة غير الممولة )الخطة( لموظفيها بناًء على قوانين العمل الســائدة في المملكة العربية الســعودية واالنظمة 
الســارية في الفروع والشــركات التابعة االجنبية. ويتم تقدير المطلوبات فيما يتعلق بالخطة من قبل خبير اكتواري خارجي مؤهل وفقًا لمعيار المحاســبة الدولي 
19 - منافــع الموظفيــن، وباســتخدام “طريقــة ائتمــان الوحدة المتوقعة”. إن المطلوبــات المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة فيمــا يتعلق بالخطة هو القيمة 

الحالية لمطلوبات المنافع المحددة في نهاية الفترة. خالل الســنة، واســتنادًا إلى التقييم االكتواري، تم اثبات مصروفات بمبلغ 225 مليون ريال ســعودي 
)2020م: 159 مليــون ريــال ســعودي( تتعلــق بالخدمــة الحاليــة وتكلفة الفائدة في قائمة الدخل الموحدة. يتم اإلفصاح عــن مطلوبات نهاية الخدمة في إيضاح 16.

)26.2( تقييــم إلتزام مكافأة نهاية الخدمة
تســتند التزامــات الخطــة إلــى افتراضات مختلفــة )“االفتراضات االكتوارية”( بما في ذلك تقدير معدل الخصم ومعدل التضخــم والمعدل المتوقع لزيادة الرواتب 

وأعمــار التقاعــد العاديــة. بنــاًء علــى االفتراضات، مع االخذ في االعتبار الزيادات المســتقبلية في الرواتب، يتم تقدير التدفقات النقديــة الخارجة لموظفي المجموعة 
لتحديــد إجمالــي المدفوعــات المتوقعــة على مدى الســنوات المســتقبلية والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام النهائي. يؤثــر أي تغيير في االفتراضات االكتوارية 

من فترة إلى أخرى على تحديد اإللتزامات النهائية المقدرة وينتج عنه مكاســب أو خســائر اكتوارية للفترة.

اإلفتراضات المؤثرة المســتخدمة
20212020

2.8%3.5%نســبة الخصم 
6060أعمار التقاعد العادية )ســنوات( 

حساسية اإلفتراضات االكتوارية
يوضح الجدول أدناه حساســية تقييم نهاية الخدمة كما في 31 ديســمبر 2021م و 2020م:

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية

169,621135,411نسبة الخصم +%1
)160,917()200,623(نسبة الخصم -%1

27. ربح الســهم األساسي والمخفض للسهم الواحد
يتم احتســاب ربحية السهـــم األساســية للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 31 ديســمبر 2020م بقســمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك 

للســنة )بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشــريحة األولى صكوك( على المتوســط الموزون لعدد األسهـــم القائمـــة خالل الفترة.

يتم احتســاب ربحية السهـــم المخفضة للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر م2021 و 31 ديســمبر 2020م بقســمة صافي الدخل المخفض العائد على مســاهمي 
البنك للســنة على المتوســط الموزون لعدد األســهم القائمة للفترة. يتم االخذ بعين االعتبار تأثير برنامج اســهم الموظفين في احتســاب ربحية الســهم المخفضة.

أدناه تفاصيل ربح الســهم األساسي والمخفض:
ربح السهم المخفضربح السهـم األساسي

2021202020212020

4,075,0582,991,9964,081,8602,996,179المتوســط الموزون لعدد األسهم القائمة )باآلالف(
2.993.682.983.67ربح الســهم )بالريال السعودي(

28. الشــريحة األولى - صكوك
خــالل 2021م، أصــدر البنــك مــن خــالل ترتيب متوافق مع أحكام الشــريعة )“الترتيب”( صكوكًا )“الصكوك”( إضافية عابرة للحدود من الشــريحة األولى بقيمة 4.7 مليار 

ريال ســعودي )أصدرت بالدوالر األمريكي( )2020م: 4.2 مليار ريال ســعودي(. وخالل الفترة نفســها، مارس البنك حق خيار اإلســتدعاء على صكوكه الحالية من 
الشــريحة األولى والبالغة 2.7 مليار ريال ســعودي )2020م: 1 مليار ريال ســعودي( وتمت الموافقة على هذه الترتيبات من قبل الجهات النظامية ومجلس اإلدارة 

في البنك. بلغت تكاليف إصدار الصكوك 485 مليون ريال ســعودي )2020م: 438 مليون ريال ســعودي( خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م.

إن هــذه الصكــوك هــي أوراق ماليــة دائمــة مــن حيث عدم وجود تواريخ اســترجاع ثابتة لها وهي تمثل حصة ملكية غير مجــزأة لحملة الصكوك في أصول الصكوك، 
ويمثل كل صك التزامًا غير مضمون ومشــروط ومعزز لرأس مال البنك ومصنف تحت بند حقوق الملكية. إال أن البنك لديه الحق الحصري في اســترجاع أو اســتدعاء 

الصكــوك فــي فتــرة محددة من الزمن وفقًا للشــروط واألحكام الواردة في اتفاقية الصكوك.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

28. الشــريحة األولى - صكوك )تتمة(
إن معــدل الربــح المطبــق علــى الصكــوك يســتحق الدفــع على دفعات في تاريخ توزيع محدد، إال إذا وقع حدث يقتضي عــدم الدفع أو قرر البنك عدم الدفع، حيث 

يمكــن للبنــك وفًقــا لتقديــره الخــاص )وفًقــا لشــروط وأحكام معينة( ان يقررعدم إجراء أي توزيعات. إن عدم الدفع ســواء نتيجة حدث ما أو قرار البنك لعدم الدفع ال 
يعتبــر تعثــرًا، وال تدخــل المبالــغ التي لم يتم دفعها ضمن التجميع التراكمي لألرباح ألي توزيعات مســتقبلية.

باإلضافة إلى ذلك، الحًقا لنهاية السنة، أعلن البنك عن إكتمال إصدار صكوك إضافية عابرة للحدود من الشريحة 1 بالدوالر األمريكي، بمبلغ 2.81 مليار ريال سعودي.

29. توزيعات األرباح
في فترة الحقة من الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م, أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أرباح مقترحة نهائية لســنة 2021م بمبلغ 4,030 مليون ريال ســعودي 

)بواقع 0.90 ريال ســعودي للسهم(

في أغســطس 2021م، أوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح للنصف األول من عام 2021م بمبلغ 2,911 مليون ريال ســعودي )0.65 ريال ســعودي للســهم( وتم 
دفع األرباح بالكامل خالل شــهر أغســطس من عام 2021م.

في 1 أبريل 2021م، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نهائية بمبلغ 3,582 مليون ريال ســعودي )0.80 ريال ســعودي للســهم( وبالتالي، تم دفع توزيعات 
األرباح خالل شــهر أبريل من عام 2021م.

في 25 ديســمبر 2019م، أوصى مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نهائية بمبلغ 3,600 مليون ريال ســعودي )1.20 ريال ســعودي للســهم(، وبناًء عليه تم دفعها 
بالكامل خالل شــهر ابريل من عام 2020م.

30. النقد وشبه النقد
يتكــون النقد وشــبه النقد المدرج في قائمــة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية

17,978,71033,778,319نقــد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي فيمــا عدا الوديعة النظامية )إيضاح 4(
33,747,6508,113,501أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى تســتحق خالل ثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ التعاقد األولي

51,726,36041,891,820اإلجمالي

التشغيلية 31. القطاعات 
القطــاع التشــغيلي هــو جــزء مــن المجموعة الذي يقوم بأنشــطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتحمل مصاريف، بما في ذلــك اإليرادات والمصاريف التي تتعلق 

بالعمليــات فــي أي جــزء أخــر للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشــغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة.

تتكون المجموعة من أربع قطاعات تشــغيلية رئيســية، كما هو موضح أدناه، والتي تعتبر اإلدارات اإلســتراتيجية للمجموعة. اإلدارات اإلســتراتيجية تقدم منتجات 
وخدمات مختلفة، وتدار بشــكل منفصل على أســاس إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية.

األفراد
يقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل الشــخصي والحســابات الجاريــة باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع 

أحكام الشــريعة والتي تشــرف عليها هيئة شرعية مستقلة.

المصرفية التجارية الشــاملة
يقــدم الخدمــات المصرفيــة بمــا في ذلك جميع المنتجات التقليدية المتعلقة باالئتمان ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية للشــركات 

الصغيرة والمؤسســات والشــركات المتوســطة والكبيرة باإلضافة إلى مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المراســلة، بما في ذلك ســوق المال 
والعمالت األجنبية، لعمالء المجموعة، باإلضافة إلى القيام بأنشــطة االســتثمار والتجارة )المحلية والدولية( وإدارة مخاطر الســيولة ومخاطر الســوق ومخاطر 

االئتمان )المتعلقة باالســتثمارات(. 

سوق المال
يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالســتثمار المصرفي وخدمات وســاطة األســهم )المحلية واإلقليمية والعالمية(.

الدولية المصرفية 
تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية الســعودية و تشــمل البنك التركي وبنك ســامبا باكســتان.

تســجل التعامالت بين القطاعات التشــغيلية على أســاس أســعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك.

وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمســاندة على القطاعات باســتخدام التكلفة على أســاس النشــاط.

 )31.1(  فيمــا يلــي تحلياًل بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـــل ومصاريف العمليات )اإلجمالي والبنود الرئيســية( 
وصافي الدخل في نهاية الســنة حســب القطاعات:

2021

بآالف الرياالت السعودية

أفراد
المصرفية التجارية 

اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال الشاملة

350,954,209522,726,9254,792,33335,676,450914,149,917إجمالي الموجودات
المطلوبات 346,752,475371,323,093572,40432,732,433751,380,405إجمالي 

331,774,289230,318,8125,58224,845,698586,944,381- ودائع العمالء
12,306,22313,089,2951,563,0071,503,82928,462,354- إجمالــي دخــل العمليات من العمالء الخارجيين

	)86,789()7,153()383,084(477,026- دخل )مصاريــف( العمليات بين القطاعات
12,783,24912,706,2111,555,8541,417,04028,462,354إجمالي دخل العمليات

منها:
12,440,5658,764,76232,953882,19922,120,479صافــي دخل العموالت الخاصة

629,213789,3981,464,163157,9683,040,742دخل من رســوم خدمات مصرفية بالصافي
7,209,1655,040,956585,371955,26613,790,758إجمالي مصاريف العمليات

منها:
 -  اســتهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، 

797,340187,13323,32292,6501,100,445وحق استخدام الموجودات
688,965	428,201161,56699,198- إطفاء موجودات غير ملموســة 

299,1863,927,034	714,0842,913,764- صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة
)234,079(84,988)45()207,009()112,013(صافي دخل )مصاريف( العمليات الغير تشغيلية االخرى

5,462,0717,458,246970,438546,76214,437,517صافي دخل الســنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

2020

بآالف الرياالت السعودية

أفراد
المصرفية التجارية 

اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال الشاملة

223,615,566331,948,6593,089,88540,788,931599,443,041إجمالي الموجودات
المطلوبات 248,003,888233,671,968423,11737,129,087519,228,060إجمالي 

237,363,990149,248,3324,21029,802,189416,418,721- ودائع العمالء
9,031,6779,614,3211,137,0461,674,88821,457,932- إجمالــي دخــل العمليات من العمالء الخارجيين

–)72,400()4,019()1,080,592(1,157,011- دخل )مصاريــف( العمليات بين القطاعات
10,188,6888,533,7291,133,0271,602,48821,457,932إجمالي دخل العمليات

منها:
9,641,3755,763,13818,8331,261,31216,684,658صافــي دخل العموالت الخاصة

502,808532,7301,083,977142,0262,261,541دخل من رســوم خدمات مصرفية بالصافي
4,133,1902,838,676316,5591,159,4148,447,839إجمالي مصاريف العمليات

منها:
 -  اســتهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، 

626,866155,11719,89698,640900,519وحق استخدام الموجودات
–––––- إطفاء موجودات غير ملموســة 

440,5231,950,887–58,4161,451,948- صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة
)76,770(32,304–)69,965()39,109(صافي دخل )مصاريف( العمليات الغير تشغيلية االخرى

6,016,3895,625,088816,468475,37812,933,323صافي دخل الســنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

)31.2( مخاطر االئتمان للمجموعة حســب القطاعات:

2021

بآالف الرياالت السعودية

أفراد
المصرفية التجارية 

اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال الشاملة

276,345,415469,034,4122,262,21722,723,898770,365,942الموجــودات المدرجة في قائمة المركز المالي
2,269,31261,223,930	5,648,96253,305,656االرتباطات وااللتزامــات المحتملة )االئتمان المعادل(

257,90125,747,396	25,489,495	المشتقات )االئتمان المعادل(
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31. القطاعات التشــغيلية )تتمة(
)31.2( مخاطر االئتمان للمجموعة حســب القطاعات: )تتمة(

2020

بآالف الرياالت السعودية

أفراد
المصرفية التجارية 

اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال الشاملة

187,589,058295,425,095822,16128,617,614512,453,928الموجــودات المدرجة في قائمة المركز المالي
2,575,63633,056,104–1,021,65529,458,813االرتباطات وااللتزامات المحتملة )االئتمان المعادل(

155,77925,746,040–25,590,261–المشتقات )االئتمان المعادل(

تتكــون مخاطــر االئتمــان للموجــودات المدرجة في قائمـــة المركز المالي الموحدة من القيمة الدفترية ألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى، 
االســتثمارات المعرضة إلى مخاطر االئتمان، التمويل والســلف، القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات، مســتحقات أخرى وودائع مســتردة.

أحتســب المعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشــتقات وفقًا لألســس المحددة من البنك المركزي الســعودي.

32. ضمانات وموجــودات مالية خاضعة للمقاصة
فيما يلي تفاصيل الضمانات الموجودة/المســتلمة بواســطة المجموعة والتســوية التي حصلت كما في 31 ديســمبر 2021م:

)أ( ينفذ البنك معامالت شــراء معاكس بموجب شــروط عادًة تســتند إلى التوجيهات المتعلقة بالضمانات وفقًا التفاقية إعادة الشــراء الرئيســية. يتم االســتمرار 
في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شــرائها في تاريخ مســتقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشــراء( في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث تحتفظ 
المجموعة بشــكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع الملكية. يســتمر قياس هذه الموجودات وفقًا للسياســات المحاســبية ذات الصلة بشــأن االســتثمارات المقتناة 

ألغراض المتاجرة واالســتثمارات المتاحة للبيع واالســتثمارات المقتناة حتى تاريخ االســتحقاق واالســتثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة. فيما يلي القيمة 
الدفترية والقيمة العادلة لألوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقية إعادة الشــراء )اتفاقيات إعادة الشــراء(: 

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020 
ألف ريال سعودي

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

22,179,94622,179,94619,513,08119,513,081القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
16,861,13318,647,4155,145,4075,516,630اســتثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

39,041,07940,827,36124,658,48825,029,711اإلجمالي

)ب(  ربــط البنــك وديعــة هامــش بمبلغ 2,203 مليون ريال ســعودي )2020م: 1,824 مليون ريال ســعودي( كضمان إضافي مقابل عمليات إعادة الشــراء 
المعاكس هذه.

)ج(  ال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل أســهم االســتثمار ولم يتم االحتفاظ بمثل هذه الضمانات كما في 31 ديســمبر 2021م و31 ديســمبر 2020م.
)د(  للمزيــد مــن التفاصيــل حــول ودائــع التأمينات المحتجزة لقــاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة غير القابلة لإللغاء يرجــى الرجوع لإليضاح 14، وتفاصيل حول ودائع 

التأمينات لقاء المشــتقات وإعادة الشــراء )اإليضاح 11.1(.
ـ(  تتكون االدوات المالية المرهونة لدى المجموعة المتعلقة بمعامالت الشــراء المعاكس من 936 مليون ريال ســعودي )2020م: 936 مليون ريال ســعودي(.  )هــ

ُيســمح للمجموعة ببيع أو إعادة رهن هذه األســهم حال تعثر الطرف المقابل.
)و(  جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة الهامــة التي يكون للمجموعة حق قانوني واجب التنفيذ ونية للتســوية على أســاس الصافي يتم لها مقاصة وتدرج 

بالصافي فــي هذه القوائم المالية الموحدة.

33. مخـاطـر االئتمان
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان التــي تتعرض لها وتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الـــوفاء بالتزاماته بشــأن أداة مالية أو عملية، مما 

يـــؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخســارة مالية. ينشــأ التعرض لمخاطر االئتمان أساســًا عن المخاطر المتعلقة باالئتمان الموجودة في محفظة التمويل والســلف 
واالســتثمارات. كمــا توجــد مخاطــر ائتمــان في األدوات المالية خــارج المركز المالي مثل االرتباطات لمنح تمويل ومنتجات تمويل التجارة و مشــتقات مالية.

أما بالنســبة للتمويل والســلف والتمـــويل خارج المركز المالي للمقترضين، تقيم المجموعة احتماالت التعثر لألطراف النظيرة باســتخدام نظام تصنيف مخاطر داخلي. 
أما بالنســبة لالســتثمارات، أرصدة لدى البنوك وأدوات مالية خارج المركز المالي ألطراف نظيرة دولية، تســتخدم المجموعة تصنيف مخاطر ائتمان خارجي من قبل 

وكاالت التصنيف الرئيسية.

تقــوم المجموعــة بمراقبــة مخاطــر االئتمــان عن طريق مراقبــة التعرض لمخاطر االئتمان والحد من المعامالت مع أطراف نظيــرة محددة والقيام بتقييم المالءة 
الماليــة ألطــراف نظيــرة باســتمرار. تم تصميم سياســات إدارة مخاطــر المجموعة لتتمكن من تحديد المخاطر ووضع حدود المخاطــر المالئمة ولمراقبة المخاطر 

وااللتــزام بالحــدود الموضوعيــة. ويتم مراقبة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود بشــكل يومي. 

تقــوم المجموعــة بــإدارة التعــرض لمخاطــر االئتمان المتعلقة بأنشــطة المتاجرة عن طريق مراقبة حدود االئتمان وإبرام اتفاقيات مقاصة رئيســية وإجراء ترتيبات أخذ 
ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف النظيــرة في الظروف المالئمة وتحديد فترات التعــرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة أحيانا بإقفــال المعامالت أو التنازل عنها لصالح 
اطــراف نظيــرة أخــرى لتقليــل مخاطر االئتمان. تتمثل مخاطر االئتمان لدى المجموعة فيما يتعلق بالمشــتقات في التكلفة المتوقعة الســتبدال عقود المشــتقات في 

حالة إخفاق األطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتهم ، كما تقوم المجموعة بتقييم األطراف النظيرة مســتخدمة نفس األســاليب المتبعة في أنشــطة التمويل و 
ذلــك لغرض التحكم في مستـــوى مخاطر االئتمــان المحملة على عاتقها.

يمكــن أن ينتــج التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان في حالة التعرض الضخم لعميل واحد أو عند مزاولة عدد من األطراف النظيرة نفس أنشــطة األعمال التجارية أو أنشــطة 
فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو يكـــون لها نفس الخصائص االقتصادية التي ســتؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهــم التعاقدية عند حدوث التغيرات في 

الظروف االقتصادية أو السياســية أو الظروف األخرى.

إن التركيز في مخاطر االئتمان يشــير إلى الحساســية النســبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على عميل أو صناعة أو منطقة جغرافية معينة.

تمثل ســندات الدين المدرجة في االســتثمارات بشــكل أساســي في مخاطر تتعلق بمخاطر ســيادية وســندات ذات درجة تصنيف عالية. يبين اإليضاح رقم )6.6( تحليل 
االســتثمارات حســب األطراف النظيرة. لمزيد من التفصيل حول مكونات التمويل والســلف، أنظر اإليضاح )7.4(. تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر 

االئتمــان الخاصــة بالمشـــتقات فــي اإليضاح )12(. أما بالنســبة للمعلومــات المتعلقة باالرتباطات وااللتزامات المحتملة فإنهــا مبينة في اإليضاح )20(. المعلومات 
بخصـــوص الحــد األعلى لتعرض المجموعــة لمخاطر ائتمان مبينة في اإليضاح )33.1(. 

يتم تقييم كل مقترض من الشــركات على أســاس نظام تصنيف المديونية الذي تم تطويره داخليًا حيث يقـــوم النظام بتقييم المخاطر مبنيًا على مدخالت مالية 
ونوعية باإلضافة إلى مدخالت خاصة بالقطاعات االقتصادية. تم احتســاب معدل تعثر الخســارة المتـــوقع لكل درجة مبنيًا على خبرة المجموعة. تتم مراجعة درجات 

تصنيــف المخاطر على فترات منتظمة.

تقوم المجموعة ضمن ســياق أنشــطة التمويل العادية باالحتفاظ بضمانات إضافية كضمان لتقليل مخاطر االئتمان للتمويل والســلف. وغالبًا ما تشــتمل هذه 
الضمانــات علــى ودائــع ألجــل وودائــع نقدية أخرى وضمانات مالية من بنوك أخرى وأســهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتــة أخرى. يتم االحتفاظ بالضمانات 

بصفــة رئيســية مقابــل التمويــل التجــاري والتمويل لألفراد وتدار هذه الضمانات مقابل تعــرض للمخاطر وذلك بصافي قيمتها القابلــة للتحصيل. تحتفظ المجموعة 
بضمانــات عقاريــة مقابــل رهــن عقــاري كضمانات لألدوات المالية مثل التمويل والســلف وودائع العمالء والتي تعرض بشــكل إجمالي في قائمة المركز المالي 

الموحدة ودون مقاصة.

تقــوم المجموعــة بــإدارة التعــرض لمخاطر االئتمان وذلك بتنـــويع أنشــطة محفظة التمويل وذلك بالتأكد من عدم التركيز فــي المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من 
العمــالء فــي أماكــن جغرافيــة أو نشــاطات معينــة. كما تقوم المجموعة أيضًا بأخذ ضمانات، حســب ما هو مالئم. كما تعمــل المجموعة على الحصول على ضمانات 

إضافية من األطراف النظيرة عند مالحظة ظهور تعثر للتمويالت والســلف المعنية. وتقوم المجموعة بمراقبة القيمة الســوقية للضمانات بشــكل دوري وطلب 
ضمانــات إضافيــة أخرى وفقًا للعقد المبرم و وفقًا لسياســات المجموعة.

)33.1( الحــد األعلى لمخاطر االئتمان:
يوضــح الجــدول التالــي الحــد األعلى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبــار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى:

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات 
40,161,47813,637,023أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى )إيضاح 5(

215,273,827133,196,450استثمارات )إيضاح 33.2 )أ((
495,898,313346,705,181تمويل وســلف بالصافي )إيضاح 7.1(

10,122,41411,017,178موجودات أخرى - ودائع تأمينات مقابل المشــتقات وعقود إعادة شــراء )إيضاح 11.1(
761,456,032504,555,832إجمالي الموجودات 

78,151,49148,475,245التعهــدات وااللتزامــات المحتملة بالصافي )إيضاحات 16 و 20( 
8,909,9107,898,096مشــتقات أدوات ماليــة - القيمــة العادلة الموجبة بالصافي )إيضاح 12(

848,517,433560,929,173إجمالــي الحد األعلى لمخاطر اإلئتمان
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

33. مخـاطـر االئتمان )تتمة(
)33.2( إدارة المخاطر المالية

)أ( تحليل جودة االئتمان
)1( يوضــح الجــدول التالــي معلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة واالســتثمارات بــأدوات الدين بالقيمة العادلة من 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. واذا لــم تذكر على وجه التحديــد للموجودات المالية فإن المبالغ الواردة في الجدول أدناه تمثل أرصدة إجمالية وبالنســبة اللتزامات 

القــروض وعقــود الضمانــات الماليــة، فإن المبالغ الواردة في الجدول تمثل المبالغ الملتــزم بها أو المضمونة على التوالي:
)BBB- إلى AAA( درجــة أولــى وتتكــون من جودة ائتمانية قوية جدًا  •

)C إلى BB+( دون درجــة أولــى وتتكون من جودة ائتمانية جيدة  •

2021

 بآالف الرياالت السعودية
إجمالي القيمة الدفترية

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية أخرى
31,163,946		31,163,946اســتثمارات من الدرجة األولى

6,241,803		6,241,803اســتثمارات دون الدرجة األولى
2,758,278		2,758,278غير مصنفة

40,164,027		40,164,027إجمالي القيمة الدفترية
تمويل وسلف

66,062,611	66,057,4425,169اســتثمارات من الدرجة األولى
54,960,008		54,960,008 شركات 

الدولية 2,846,416	2,841,2475,169 المصرفية 
8,256,187		8,256,187 أخرى

170,137,629	154,690,60515,447,024اســتثمارات دون الدرجة األولى
4,783,451	4,514,438269,013 أفراد 

151,093,487	137,133,51513,959,972 شركات 
الدولية 11,221,158	10,003,1191,218,039 المصرفية 

3,039,533		3,039,533 أخرى
259,732,488	257,272,4932,459,995غير مصنفة

257,139,238	254,708,4092,430,829 أفراد 
				 شركات 

الدولية 2,041,796	2,012,63029,166 المصرفية 
551,454		551,454 أخرى

8,242,7038,242,703		منخفضة القيمة فرديًا
1,039,1141,039,114		 أفراد 

6,411,4046,411,404		 شركات 
الدولية 792,185792,185		 المصرفية 

478,020,54017,912,1888,242,703504,175,431إجمالي القيمة الدفترية
اســتثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

105,759,968		105,759,968ســندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
27,722,632	26,433,7791,288,853اســتثمارات من الدرجة األولى

4,390,326	4,200,194190,132اســتثمارات دون الدرجة األولى
137,872,926	136,393,9411,478,985إجمالي القيمة الدفترية

اســتثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
39,311,467		39,311,467ســندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة

32,395,845	31,527,952867,893اســتثمارات من الدرجة األولى
5,693,589	5,607,94385,646اســتثمارات دون الدرجة األولى

77,400,901	76,447,362953,539إجمالي القيمة الدفترية
اإلرتباطــات وااللتزامات المحتملة

24,028,141	24,016,63511,506اســتثمارات من الدرجة األولى
49,208,4116,973,028996,50557,177,944اســتثمارات دون الدرجة األولى

6,108,721	6,088,99019,731غير مصنفة
79,314,0367,004,265996,50587,314,806اإلجمالي

2020

 بآالف الرياالت السعودية
إجمالي القيمة الدفترية

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية أخرى
6,100,335––6,100,335اســتثمارات من الدرجة األولى

6,317,847––6,317,847اســتثمارات دون الدرجة األولى
1,222,279––1,222,279غير مصنفة

13,640,461––13,640,461إجمالي القيمة الدفترية
تمويل وسلف

55,946,702–55,944,0262,676اســتثمارات من الدرجة األولى
42,970,004––42,970,004 شركات 

الدولية 4,155,926–4,153,2502,676 المصرفية 
8,820,772––8,820,772 أخرى

115,689,513–100,182,21415,507,299اســتثمارات دون الدرجة األولى
998,757–988,29510,462 أفراد 

91,604,942–78,652,50212,952,440 شركات 
الدولية 14,698,837–12,620,8462,077,991 المصرفية 

8,386,977–7,920,571466,406 أخرى
177,731,906–175,440,7732,291,133غير مصنفة

173,644,047–171,411,7552,232,292 أفراد 
14,385––14,385 شركات 

الدولية 3,349,820–3,290,97958,841 المصرفية 
723,654––723,654 أخرى

6,128,4356,128,435––منخفضة القيمة فرديًا
585,384585,384–– أفراد 

4,205,7204,205,720–– شركات 
الدولية 1,337,3311,337,331–– المصرفية 

331,567,01317,801,1086,128,435355,496,556إجمالي القيمة الدفترية
اســتثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة

50,717,114––50,717,114ســندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
20,174,022–18,956,8351,217,187اســتثمارات من الدرجة األولى

3,731,269–3,568,541162,728اســتثمارات دون الدرجة األولى
74,622,405–73,242,4901,379,915إجمالي القيمة الدفترية

اســتثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
24,754,679––24,754,679ســندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة

27,060,394–25,911,7331,148,661اســتثمارات من الدرجة األولى
6,758,972–6,648,913110,059اســتثمارات دون الدرجة األولى

58,574,045–57,315,3251,258,720إجمالي القيمة الدفترية
اإلرتباطــات وااللتزامات المحتملة

17,710,044–17,680,78929,255اســتثمارات من الدرجة األولى
29,134,3963,186,248889,22533,209,869اســتثمارات دون الدرجة األولى

1,469,578–1,468,1661,412غير مصنفة
48,283,3513,216,915889,22552,389,491اإلجمالي
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33. مخـاطـر االئتمان )تتمة(
)33.2( إدارة المخاطــر المالية )تتمة(

)أ( تحليــل جودة االئتمان )تتمة(
)2( يوضح الجدول أدناه أعمار التمويل والســلف المتحركة:

2021

 بآالف الرياالت السعودية
تمويل وسلف

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد وبطاقات ائتمان

255,669,493203,484,11014,856,99611,847,174485,857,773غير متأخرة الســداد وغير متعثرة
متأخرة الســداد وغير متعثرة

5,608,213	4,192,0061,350,82665,381أقل من 30 يوم
2,321,554	301,779,638503,60138,315 - 59 يوم
2,340,444	60476,968714,7981,148,678 - 89 يوم

10,270,211	6,448,6122,569,2251,252,374إجمالي متأخرة الســداد وغير المتعثرة
262,118,105206,053,33516,109,37011,847,174496,127,984إجمالي التمويل والســلف المتحركة

2020

 بآالف الرياالت السعودية
تمويل وسلف

اإلجماليأخرىالمصرفية الدوليةشركاتأفراد وبطاقات ائتمان

170,764,526133,024,13620,065,07517,931,403341,785,140غير متأخرة الســداد وغير متعثرة
متأخرة الســداد وغير متعثرة

3,036,092–2,582,161321,251132,680أقل من 30 يوم
1,134,361–30864,091227,66742,603 - 59 يوم
3,412,529–60432,0261,016,2781,964,225 - 89 يوم

7,582,982–3,878,2781,565,1962,139,508إجمالي متأخرة الســداد وغير المتعثرة
174,642,804134,589,33222,204,58317,931,403349,368,122إجمالي التمويل والســلف المتحركة

)ب( مبالغ نشــأت من خســائر االئتمان المتوقعة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد مــدى زيــادة مخاطــر التعثر في أداة مالية بصــورة جوهرية منذ اإلثبات األولي، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومــات المعقولة والمؤيدة ذات العالقة 

والمتاحــة دون تكاليــف أو جهــود غيــر مالئمــة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تســتند إلى الخبرة التاريخيــة للمجموعة وتقييم خبراء 
االئتمان والتوقعات للمســتقبل.

إن الهــدف مــن التقييــم هــو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بناًء على مؤشــرات محددة ومراحل معتمدة.

االعتبــارات الخاصة بجائحة كوفيد - 19:
اســتجابة لتأثيرات كوفيد-19، تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء إما طواعية من قبل البنك أو على حســاب مبادرات البنك المركزي الســعودي، مثل العمالء 

المؤهليــن بموجــب برنامــج الدفعــات المؤجلــة. ال يعتبــر البنك ممارســة خيار التأجيل من قبل العميل في حد ذاته، على أنه يــؤدي إلى الزيادة الجوهرية في مخاطر 
االئتمــان، ونتيجــة لذلــك تــم تحديــد التأثير على خســائر االئتمان المتوقعة لهــؤالء العمالء بناًء على المراحل الحالية الخاصة بهم. لكن كجزء مــن عملية تقييم االئتمان 

الخاصــة بالبنــك، وخاصــة بالنظــر إلــى الوضع االقتصادي الحالي، حصــل البنك على مزيد من المعلومات من العمالء لفهم مركزهم المالي وقدرتهم على الســداد. 
وفــي حــال وجــود مؤشــرات علــى مالحظة تدهور جوهري، يتم تعديــل التصنيفات االئتمانية للعمالء، ومن ثم مراحل التعــرض للمخاطر، حيثما ينطبق ذلك.

تصنــف المجموعــة كل نــوع مــن المخاطــر فــي نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمــان بناًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على توقعات مســتقبلية حول 
مخاطــر التعثــر وبنــاًء علــى تقديرات ســابقة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باســتخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل علــى مخاطر التعثر. وتختلف هذه 

العوامــل من حيــث طبيعة الخطر ونوعية المقترض.

يتــم تحديــد ومعايــرة درجــات مخاطــر االئتمــان كلما ازدادت أو انخفضت مخاطر التعثر باضطراد. على ســبيل المثال، إن الفرق فــي مخاطر التعثر بين الدرجات 1 و2 أصغر 
مــن الفــرق بين درجات مخاطر االئتمان 2 و3.

يتــم تحديــد لــكل تعــرض للشــركات درجة من مخاطر االئتمان فــي درجة من درجات المخاطر عند االعتراف األولي بناًء على المعلومــات المتوفرة عن المقترض. تخضع 
المخاطــر للمراقبــة المســتمرة والتي قد تؤدي إلى تحريــك الخطر من درجة إلى أخرى مختلفة.

إن مراقبــة المخاطر تتضمن اســتخدام البيانات التالية:
جميع المخاطرمخاطر األفرادمخاطر الشركات

•  المعلومــات التــي يتم الحصول عليها خــالل المراجعة الدورية لملفات العمالء 
)مثــل: القوائم المالية المراجعة، حســابات اإلدارة، الموازنات والتوقعات(. 

وتتضمــن أمثلــة على مجاالت تركيــز محددة ما يلي: إجمالي هوامش الربح، 
معــدالت الرفــع المالي، تغطية خدمــة الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة، 

والتغيــرات في اإلدارة العليا.
•  بيانــات مــن وكاالت ائتمان مرجعية ومقاالت صحفيــة والتغيرات في التصنيفات 

الخارجية. االئتمانية 
•  التغيــرات الفعليــة والجوهرية في المحيط السياســي والتنظيمي والتقني 

للمقترض أو أنشــطة أعماله.

•  البيانــات الداخلية المجمعة 
وتصرفات العميل )مثل: 

اســتخدام العميل لتسهيالت 
بطاقات االئتمان(.

•  ســجل السداد وهذا يتضمن تجاوز 
مواعيد الســداد مع سلسلة من 
التغيرات حول معدالت الســداد.

اســتعمال الحد االئتماني الممنوح.  •
ســجل طلبات اإلمهال ومنح اإلمهال.  •

•  التغيــرات الموجودة والمتوقعة 
فــي األعمال واألحوال المالية 

واالقتصادية.

)1( إعداد هيكل ألحكام التســهيالت المحتملة التعثر
إن درجــات مخاطــر االئتمــان هــي المدخــل األولي في تحديد هيكل المخاطــر المحتملة للتعرضات. تقوم المجموعة بتجميــع معلومات األداء والتعثر حول مخاطر 

االئتمان وتحليلها حســب نوع المنتج والمقترض وحســب درجة الخطر االئتماني. بالنســبة لبعض المحافظ، يتم أيضا اســتخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من 
وكاالت ائتمــان مرجعية خارجية.

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية وكيف من المتوقع لهذه المخاطر أن تتغير نتيجة مرور الوقت.

يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة العالقــات ما بين التغيرات في معدالت التعثــر وعوامل االقتصاد الكلي بما في ذلك ســرعة الدخل، واإليرادات الحكومية، 
الخ. والبطالة، 

بنــاًء علــى مشــورة إدارة االقتصــاد للمجموعــة وأخذًا في االعتبار معلومــات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والتوقعات المســتقبلية، قام البنك بصياغة 
وجهة نظر أساســية حول التوجه المســتقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وســيناريوهات تمثل سلســلة محتملة من التوقعات للمســتقبل )انظر البحث أدناه 

حول دمج المعلومات المســتقبلية(. ويقوم البنك باســتخدام هذه التوقعات المســتقبلية لتعديل تقديراته بخصوص التعثرات المحتملة.

)2( تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشــكل جوهري
إن المعاييــر المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كان هنالــك زيــادة في المخاطر اإلئتمانية تشــتمل على التغيرات الكمية في المخاطــر المحتملة والعوامل النوعية بما في 

ذلك العوامل المســاعدة للتعثر.

عــالوة علــى ذلــك، يأخــذ البنــك أيضا في االعتبار المعلومات المتعلقــة بالضمانات أو التعزيزات االئتمانية األخرى في تقييــم التغيرات في مخاطر االئتمان، وكذلك 
تأثيــر التغيــرات فــي طبيعــة ونــوع وقيمة هــذه الضمانات، على القدرة و/أو الحافز االقتصادي الذي يدفع المقترض إلى الســداد. وعلى هذا النحو، راعى البنك األمر 

ذاته بالشــكل الواجب، حيثما كان ذلــك متاًحا وقاباًل للتطبيق.

مــن خــالل اســتخدام المجموعــة لتقديراتهــا القائمة على الخبــرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة، يمكن للمجموعــة أن تحدد أن التعرض للمخاطر بدأ في 
االزديــاد بقفــزات جوهريــة بنــاًء على مؤشــرات نوعيــة محددة وليس بالضرورة أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خــالل التحليل الكمي في ذلك الوقت.

أمــا بخصــوص العوامــل المســاعدة، فــإن المجموعــة تأخذ فــي االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يتأخر الســداد أكثر من 30 يومًا عن موعد 
اســتحقاقه إال في حالة وجود حقائق تدل على عكس ذلك. يتم تحديد أيام تجاوز االســتحقاق من خالل حســاب عدد األيام منذ أقرب تاريخ اســتحقاق لم يتم اســتالم 

الدفعة الكاملة بشــأنه. يتم تحديد تواريخ االســتحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة ســماح قد تكون متاحة للمقترض.

تراقــب المجموعــة مــدى فعاليــة الضوابط المســتخدمة في تحديــد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل الفحوصــات المنتظمة للتحقق مما يلي:
•  لــدى الضوابــط القــدرة علــى تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصــول التعرض إلى مرحلة التعثر، و

•  عــدم توفــر مخاطــر غيــر مضمونــة في مخصص خســائر اإلئتمان مــن التحويل من المرحلة )1( “احتمالية التعثر على مدى 12 شــهرا” والمرحلة )2( “احتمالية التعثر 
على مدى العمر الزمني للتســهيالت.

)3( الموجودات المالية المعدلة
يمكــن تعديــل األحــكام التعاقدية للتمويالت والقروض لعدة أســباب منها أحوال الســوق المتقلبة، واالحتفاظ بالعمــالء، وغيرها من العوامل التي ال تتعلق 

باالنخفــاض الحالــي أو المحتمــل الئتمــان العميــل. إن أي تمويــل أو ســلف حالية تم تعديل أحكامها يمكن أن يتم إلغاء قيدها وإعادة التفاوض بشــأن التمويل أو 
الســلف المدرجة كتمويل أو ســلف جديدة بالقيمة العادلة وفقًا للسياســة المحاسبية.

عندمــا يتــم تعديــل أحــكام الموجــودات المالية وال ينتج عــن التعديل إلغاء قيد الموجودات المالية، فإن تحديد ما إذا تعرضــت الموجودات المالية لزيادة جوهرية في 
مخاطــر االئتمان يتم على أســاس الضوابط المرحلية المعتمدة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

33. مخـاطـر االئتمان )تتمة(
)33.2( إدارة المخاطــر المالية )تتمة(

)ب( مبالغ نشــأت من خســائر االئتمان المتوقعة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(
)3( الموجــودات المالية المعدلة )تتمة(

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشــأن التمويل والســلف مع العمالء ممن يواجه صعوبات مالية )مشــار إليها بـ “أنشــطة اإلمهال”( من أجل تعظيم فرص التحصيل 
وتقليص مخاطر التعثر. بموجب سياســة اإلمهال لدى المجموعة، فإن اإلمهال ُيمنح على أســاس اختياري فيما إذا كان المدين متعثرًا في الوقت الراهن بالنســبة 

للديــن الــذي عليــه أو كان هنــاك مخاطــر عاليــة للتعثــر وكان هناك دليل على أن المدين قد فعل كل ما بوســعه من جهد من أجل ســداد ما عليه من التزامات بموجب 
األحــكام التعاقديــة األصليــة ومن المتوقع أن يكون المدين قــادرًا على الوفاء باألحكام المعدلة.

تتضمــن األحــكام المعدلــة عادًة تمديد موعد االســتحقاق وتغييــر توقيت دفعات العموالت الخاصة وتعديل أحكام تعهدات التمويل والســلف. يخضع التمويل 
والســلف لكل من الشــركات واألفراد إلى سياسة اإلمهال.

بالنســبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياســة المجموعة حول اإلمهال، فإن تقدير إحتمالية التعثر يعكس مدى نجاح التعديل في تحســين أو اســتعادة 
قــدرة المجموعــة علــى تحصيــل إيــرادات العموالت الخاصة وأصل التمويل أو القرض والخبرة الســابقة لدى المجموعة في معالجة حاالت إمهال ســابقة. وكجزء من 

هذه العملية تقوم المجموعة بتقييم أداء الســداد لدى المقترض مقابل األحكام التعاقدية المعدلة مع األخذ في االعتبار مؤشــرات الســلوك المختلفة.

لم يكن ألنشــطة التحمل أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م.

)4( تعريف التعثر
يعتبــر التعثــر قد وقع لملتزم بالســداد حال حصــول احدى أو كال الحدثين التاليين:

•  مضــى علــى الملتــزم بالســداد 90 يومــًا أو أكثر على أي مــن التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه المجموعة بما في ذلك أقســاط أصل التمويل أو القرض 
وتســديدات الفائــدة والرســوم واألتعــاب. إن معيار الجوهرية إلدراج التعثر هو 5% من إجمالي االلتزامــات االئتمانية القائمة على العميل.

•  تعتبــر المجموعــة أن الملتــزم ليــس مــن المحتمل قيامه بســداد التزاماته االئتمانية بالكامل للبنك دون رجوع البنك إلى إجراءات مثل تســييل الضمانات )إن وجدت(.

إن تعريــف التعثــر يتوافق بشــكل كبير مع ما تطبقــه المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.

)5( دمج معلومات التوقعات المســتقبلية
تقــوم المجموعــة بأخــذ المعلومــات التــي تحاكي التوقعات المســتقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ألداة ما منذ إنشــاء 
األداة وعند قياس المجموعة لخســائر االئتمان المتوقعة. وبناًء على مشــورة الخبراء في إدارة االقتصاد للمجموعة واألخذ في االعتبار سلســلة من المعلومات 

الفعلية والمســتقبلية من مصادر خارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر أساســية حول التوجه المســتقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وســيناريوهات 
تمثل سلســلة محتملة من التوقعات للمســتقبل. تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر من الســيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار 
االحتمــاالت المصاحبــة لنتائــج كل ســيناريو من هذه الســيناريوهات. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصاديــة الصادرة عن الجهات الحكومية 

والماليــة فــي المملكــة وبعض العاملين في مجال الدراســات االقتصاديــة والمالية في القطاع الخاص أو الجامعات.

لقد حددت المجموعة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيســية لمخاطر االئتمان وخســائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت باســتخدام تحليل البيانات 
التاريخيــة بتقديــر العالقــة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخســائر االئتمان.

تــم تطويــر العالقــات المتوقعة ما بين المؤشــرات الرئيســية والتعثر و معدالت الخســارة للمحافظ المختلفة من الموجودات المالية بناًء علــى تحليل البيانات التاريخية 
على مدى 7 ســنوات ماضية. إضافة لذلك، لقد تم إجراء تحليل حساســية لتأثير االقتصاد الكلي من أجل تقييم التغير في خســائر االئتمان المتوقعة. إن تغيًرا بنســبة 

10% ســينتج عنه تغيًرا بـ 12 نقطة أســاس في خســائر االئتمان المتوقعة.

)6( قياس خســائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت الرئيســية لقياس خســائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:

يتــم اســتخراج هــذه المعاييــر عمومــًا من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليًا وبيانــات تاريخية أخرى. ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس المعلومات المســتقبلية كما 
هو مبين سابقًا.

التعثر  )أ( احتمالية 
)ب( الخســارة في حالة التعثر 

المتعثرة )ج( التعرضات 

إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتســابها على أســاس نماذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باســتخدام أدوات تصنيف مصممة حســب 
الفئــات المختلفــة لألطــراف المقابلــة والمخاطر. تســتند هذه النماذج اإلحصائية إلــى بيانات تجميعية داخليًا وخارجيًا تتألف من عوامــل كمية ونوعية. وحيثما تتوافر، 
يمكن اســتخدام بيانات الســوق أيضًا للوصول إلى احتمالية التعثر بالنســبة لألطراف المقابلة من الشــركات الكبيرة. في حال انتقال الطرف المقابل أو التعرض بين 

فئــات التصنيفــات، ســيؤدي ذلــك إلى تغيــر في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر. يتــم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ باالعتبار االســتحقاقات التعاقدية للتعرضات 
ومعدالت السداد التقديرية. 

الخســارة في حالة التعثر هي حجم الخســارة المحتملة إذا كان هناك تعثر. تقوم المجموعة بتقدير معايير الخســارة في حالة التعثر على أســاس تاريخ معدالت 
االســترداد للمطالبــات لألطــراف المقابلة المتعثرة. تأخذ الخســارة فــي حالة التعثر في االعتبار الهيكل والضمان وأقدميــة المطالبة والقطاع االقتصادي للطرف 
المقابــل وتكاليــف االســترداد ألي ضمانــات والتــي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من الموجودات المالية. أما فيما يتعلق بالتمويل والســلف لألفــراد و المضمون بعقار، تعتبر 

نســبة القرض مقابل القيمة هي إحدى المعايير الهامة في تحديد الخســارة في حالة التعثر.

تمثــل التعرضــات المتعثــرة التعــرض المتوقع في حال التعثر. تحتســب المجموعــة التعرضات المتعثرة من خالل تعرض الطرف المقابــل للمخاطر الحالية والتغييرات 
المحتملــة مقابــل المبلــغ الحالــي المســموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفــاء. إن التعرضات المتعثرة للموجودات مالية هي إجمالي قيمتها الدفترية. بالنســبة 
اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، تشــتمل التعرضات المتعثرة على المبلغ المســحوب، باإلضافة إلى المبالغ المســتقبلية المحتملة التي يمكن ســحبها بموجب 

العقــد والتي يتم تقديرها بنــاًء على المالحظات التاريخية.

تقــوم المجموعــة بقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة مع األخذ باالعتبــار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية )بما فــي ذلك أي خيارات تمديد للمقترض( 
وهــي الفتــرة التــي تتعــرض خاللهــا المجموعة لمخاطــر االئتمان، حتى إذا، وألغراض إدارة المخاطر، كانت المجموعة تأخذ فــي اعتبارها فترة أطول. يمتد أقصى حد 

للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه للمجموعة المطالبة بســداد ســلفة أو إلغاء التزام أو ضمان تمويل وســلف.

بالنســبة للســحب على المكشــوف لألفراد وتســهيالت بطاقات االئتمان التي تشــمل كال من التمويل والســلف وعنصر االلتزام غير المســحوب، تقوم المجموعة 
بقيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مدى فترة تزيد عن الحد األقصــى للفترة التعاقدية إذا كانت قدرة المجموعة التعاقدية لطلب الســداد وإلغاء االلتزام غير 
المســحوب ال تقيد تعرض المجموعة لخســائر ائتمانية لفترة اإلشــعار التعاقدي. ال تمتلك هذه التســهيالت أجل محدد أو هيكل ســداد ويتم إدارتها بشــكل جماعي. 

يمكــن للمجموعــة إلغاؤهــا فورًا ولكــن هــذا الحق التعاقدي لن يكون ســاريًا في اإلدارة اليومية، ولكن فقط عندمــا تصبح المجموعة علی علم بزيادة ما في مخاطر 
اإلئتمــان علی مســتوى المنشــأة. يتــم تقديــر هــذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقــع المجموعة اتخاذها والتي تعمل 

على تخفيف خســارة االئتمان المتوقعة.

)ج( الضمانات
تســتخدم المجموعة أســاليب متنوعة بشــكل كبير لتخفيض مخاطر االئتمان فيما يتعلق بقروضها، أحد أهم أســاليب تخفيف مخاطر االئتمان هو قبول الضمانات 
والكفــاالت بتغطيــة مالئمــة. تقــوم المجموعة بالتأكد أن الضمان الذي تحتفظ به يحتوي على ســيولة كافية، وســاري المفعول مــن الناحية القانونية حيث يتم 

تقييمــه بشــكل دوري. تعتمــد طريقــة وتكــرار إعادة التقييم على طبيعة الضمــان. تتضمن أنواع الضمانات التي تقبلها المجموعة علــى الوقت والتأمينات النقدية 
والضمانات المالية واألســهم والعقارات والموجودات الثابتة والتنازل عن الراتب في حال األفراد. يتم االحتفاظ بالضمان بشــكل أساســي مقابل التمويل التجاري 

والفــردي وتتــم إدارتــه مقابــل التعرضــات للمخاطر بصافي قيمتها القابلة للتحقق. تراقب المجموعة القيمة الســوقية للضمانــات ويطلب ضمانات إضافية بموجب 
االتفاقيات المبرمة. ويتم ضمان، حيثما كان ذلك ممكنًا، التمويالت باســتخدام أشــكال مقبولة من الضمانات من أجل تخفيض مخاطر االئتمان. وفقًا لسياســة 
المجموعة، يتم اإلقراض مقابل تدفقات نقدية للمنشــأة التجارية العاملة كطريقة أولى ومصدر أساســي للســداد. يجب اعتبار الضمانات التي يقدمها العمالء 

كموارد سداد ثانوية. 

)33.3( دمج معلومات التوقعات المســتقبلية
تقــوم المجموعــة بدمــج معلومــات التوقعات المســتقبلية فــي كال التقييمين اللذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد زادت بشــكل جوهري 

منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخســارة االئتمانية المتوقعة. واســتنادًا إلى المشــورة التي تم الحصول عليها من خبراء قســم االقتصاد بالمجموعة واألخذ 
باالعتبــار مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات الخارجية الفعلية والمتوقعة، تقوم المجموعة بصياغة رؤية “حالة األســاس” للتوجه المســتقبلي للمتغيرات االقتصادية 

ذات العالقــة وكذلــك مــدى تمثيلي للســيناريوهات المحتملة األخرى المتوقعــة. تتضمن المعلومات الخارجية معلومات وتنبــؤات اقتصادية تقوم الجهات الحكومية 
والســلطات النقدية بنشــرها داخل المملكة وكذلك تنبؤات مختارة من القطاع الخاص والقطاع األكاديمي. 

تتضمــن هــذه العمليــة وضــع اثنين من الســيناريوهات االقتصادية اإلضافية أو أكثر واألخذ باالعتبار الترجيحات النســبية لكل نتيجة. بالمقارنة بالســنة الماضية، أظهر 
االقتصاد تحســنًا في معظم مؤشــرات االقتصاد الكلي، والتي تتماشــى مع المعلومات التي تســتخدمها المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط اإلســتراتيجي 

ووضــع الميزانيــة. ومــع ذلــك، نظــرًا ألن االقتصاد لم يتعاف تمامًا من الجائحة، ال تزال المجموعة تتبنى الســيناريو المتشــائم باعتبــاره النتيجة األكثر ترجيحًا بقدر أقل 
مقارنة بالســنة الماضية. يتم تحديد أوزان الســيناريو على مســتوى المحفظة بناًء على التوقعات االقتصادية المقترحة والمعتمدة من قبل اإلدارة.

قامــت المجموعــة بتحديــد وتوثيــق المحركات الرئيســية لمخاطر االئتمان وخســائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباســتخدام تحليل المعلومات التاريخية، 
قامــت بتقديــر العالقــة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومعدالت التخلف عن الســداد بما في ذلك تســارع الدخــل، واإليرادات الحكومية، والبطالة، إلخ.

إن العالقات المتوقعة بين المؤشــرات الرئيســية ومعدالت الخســارة والتعثر في الســداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم إعدادها اســتنادًا إلى تحليل 
المعلومات التاريخية على مدى الـ 10 الســنوات الســابقة. 
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

34. مخاطر السوق
مخاطر الســوق هي المخاطر المتعلقة بتذبذب أســعار الســوق، مثل أســعار العموالت الخاصة وهوامش االئتمان )الغير متعلقة بتغيرات المركز االئتماني للمصدر / 
المقترض( وأســعار األســهم وأســعار صرف العمـــالت األجنبية والتي ســوف تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية. يهدف الغرض من 

إدارة مخاطر الســوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر الســوق ضمن مؤشــرات مقبولة مع تحقيق أقصى عائد ممكن على المخاطر.

تــوزع المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر الســوق إلى محافظ متاجرة ومحافــظ غير متاجرة. يتم االحتفاظ بمحفظة متاجره بصورة أساســية من قبل إدارة الخزينة وتتضمن 
مراكز ناشــئة عن صناعة الســوق وتولي مراكز متاجرة باإلضافة إلى جانب الموجودات والمطلوبات المالية المدارة على أســاس القيمة العادلة.

بشــكل عام صالحيات مخاطر الســوق مكتســبة من قبل مجلس اإلدارة. كما تتولى إدارة المخاطر بالمجموعة مســئولية وضع السياســات التفصيلية إلدارة المخاطر 
)التــي تخضــع للمراجعــة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة( والمتابعة اليومية لتنفيذ السياســات.

)34.1( مخاطر الســوق – محفظة المتاجرة 
تســتخدم المجموعة أحد األدوات الرئيســية لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر الســوق بمحفظة المتاجرة وهي القيمة المعرضة للمخاطر. تمثل القيمة المعرضة 

للمخاطر بمحفظة المتاجرة الخســائر التقديرية التي ســوف تنشــأ بالمحفظة خالل فترة زمنية محددة )فترة االقتناء( والناتجة عن حركة تغيرات الســوق ضمن احتماالت 
محددة )حدود الثقة(. تســتخدم المجموعة نظام احتســاب القيمة المعرضة للمخاطر مبنيًا على حدود ثقة بنســبة 99% وافتراض فترة اقتناء ليوم واحد، ماعدا 

االســتثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتســب على فترة اقتناء لمدة 3 أشــهر )أي، أنه يتم قياس القيمة المعرضة للمخاطر يوميًا ماعدا 
القيمة المعرضة للمخاطر لالســتثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتســب على أســاس شــهري( وذلك لتســهيل المقارنة مع دخل )خســائر( 

المتاجرة التي تحتســب و تقيد بالســجالت على أســاس يومي. يحســب النظام التذبذب واالرتباط بين المتغيرات المختلفة مســتخدما بيانات الســوق التاريخية المناسبة.

تســتخدم المجموعة حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلجمالي مخاطر الســوق المتضمنة بأنشــطة المتاجرة بما في ذلك المشــتقات المتعلقة لكل من أســعار الصرف 
األجنبــي وأســعار العمــوالت الخاصــة. تتــم المراجعة والموافقة إلجمالــي حدود القيم المعرضة للمخاطر من قبل مجلس اإلدارة. توزع حــدود القيم المعرضة للمخاطر 

علــى محفظــة المتاجــرة. تقــدم التقاريــر اليومية لحدود القيم المعرضة للمخاطر المســتقبلية لإلدارة التنفيذية للمجموعة. باإلضافــة إلى ذلك، تقدم تقارير عن ملخص 
مؤشــرات المخاطــر المتعددة إلى لجنة متابعــة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

بالرغــم مــن أن القيمــة المعرضــة للمخاطــر تعتبــر أداة هامة لقياس مخاطر الســوق إال أن االفتراضات التــي يقوم عليها النظام تتضمن بعــض أوجه القصور الموضحة 
بما يلي:

)1(  تفتــرض فتــرة اقتنــاء ليــوم واحــد إلى احتماليــة تغطية المخاطر أو بيع المركز خالل فترة يوم واحد. ويعتبر هــذا االفتراض افتراض واقعي في معظم الحاالت 
ولكن قد ال يكون الوضع كذلك في الحاالت التي يتســم فيها الســوق بانعدام حاد للســيولة 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(  تحتســب القيمــة المعرضــة للمخاطــر فــي نهاية يوم العمل، وال توضح أي تعرض للمخاطر التي قد تنشــأ فــي المراكز خالل المتاجرة في اليوم الواحد.

)4( اســتخدام البيانات التاريخية كأســاس لتحديد مدى النتائج المســتقبلية المحتملة التي قد ال تغطي جميع الخيارات المحتملة وباألخص في الحاالت االســتثنائية.
)5(  يعتمــد قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطر على مركز المجموعة وتذبذب أســعار الســوق. تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر للمراكــز الغير متغيره في حال انخفاض 

تذبذب أســعار السوق والعكس صحيح.

إن القصــور الموضــح بمنهجيــة احتســاب القيمــة المعرضة للمخاطــر قد تم تجاوزها عن طريق إضافة حد اقصى لمراكز أخرى بخالف حــدود القيمة المعرضة للمخاطر 
وكذلك هيكلة حدود أثار تفاعلها ويشــمل ذلك الحدود المرتبطة بمخاطر التركيز المتوقعة مســتقباًل بمحفظة المتاجرة. إضافة إلى ذلك، تســتخدم المجموعة 

اختبــارات الضغــوط لتحديد التأثير المالي لخيارات الســوق االســتثنائية في كل محافظ المتاجــرة فرديًا ومجماًل للمجموعة.

يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر لكٍل من أســعار العموالت الخاصة، العمالت األجنبية واســعار األســهم المدرجة بقيمتها العادلة 
بالمحفظــة من خالل قائمة الدخل:

2021

 بآالف الرياالت السعودية
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 مخاطر 
العمـالت األجنبية

 مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

 مخاطر 
أسعار األسهم

إجمالي
المخاطر

9,90015,09117,00641,997القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية الســنة
19,60129,61021,70170,912متوســط القيمة المعرضة للمخاطر

2020

 بآالف الرياالت السعودية
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 مخاطر 
العمـالت األجنبية

 مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

 مخاطر 
أسعار األسهم

إجمالي
المخاطر

3,5176,73513,69323,945القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية الســنة
4,5366,79410,51621,846متوســط القيمة المعرضة للمخاطر

)34.2( مخاطر الســوق – الدفاتر البنكية
تنشــأ مخاطر الســوق بصورة رئيســية من التعرض ألســعار العموالت الخاصة والعمالت األجنبية والتغيرات في أســعار األسهم.

)34.2.1( مخاطر أســعار العموالت الخاصة
تنشــأ مخاطر أســعار العموالت الخاصة من احتمالية تغيرات أســعار العموالت الخاصة و التي بدورها ســوف تؤثر على التدفقات النقدية المســتقبلية أو القيم العادلة 

لألدوات المالية.

يبيــن الجــدول التالــي أثــار تقلبات أســعار العموالت الخاصة على أســاس احتماالت معقولة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتــة وذلك على قائمة الدخل الموحدة 
للمجموعــة أو حقــوق المســاهمين. تتمثــل أثــار تقلبات الدخل في تأثير التغيرات المفترضة في أســعار العموالت الخاصة علــى صافي دخل العموالت الخاصة لمدة 

عــام واحــد معتمــدًا علــى الموجــودات الماليــة والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة ذات عموالت خاصه في 31 ديســمبر 2021م، بما في ذلك تأثيرات 
أدوات تغطية المخاطر. تحتســب أثار التقلبات على حقوق المســاهمين بإعادة تقييم الموجودات المتاحة للبيع ذات ســعرعموالت خاصه ثابتة من خالل قائمة 

الدخــل- بمــا فــي ذلــك أي تأثيــر مرتبــط بتغطية المخاطر - كما في 31 ديســمبر 2021م والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أســعار العموالت الخاصة. كما يتم 
تحليــل تأثيــر هــذه التقلبات حســب فترات اســتحقاق الموجودات أو مقايضات تغطيــة مخاطر التدفقات النقدية. يتم تحليل ومراقبة جميــع التعرضات لمخاطر المحافظ 

المقتنــاه ألغــراض غيــر المتاجــرة وذلك حســب تركزات العمالت، كما يتــم اإلفصاح عن أثار التقلبات المعنية بالعملــة المحلية. ال يؤخذ في أثار التقلبات أي إجراءات 
تتخذهــا المجموعــة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.

2021

 الزيادة / 
 االنخفاض في 
نقاط األساس

آثار التقلبات
على دخل

العموالت الخاصة

بآالف الرياالت السعودية
 آثار التقلبات على حقوق المساهمين )االحتياطيات األخرى(

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهر خالل 3 أشهر

العملة
± 196,715± 188,609± 8,083± 23	± 230,673± 10ريال سعودي

± 176,533± 154,228± 21,677± 617± 11± 7,891± 10دوالر أمريكي

2020

 الزيادة / 
 االنخفاض في 
نقاط األساس

آثار التقلبات
على دخل

العموالت الخاصة

بآالف الرياالت السعودية
 آثار التقلبات على حقوق المساهمين )االحتياطيات األخرى(

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات5-1 سنوات12-3 شهرخالل 3 أشهر

العملة
± 95,125± 89,378± 5,747––± 162,989± 10ريال سعودي

± 116,011± 87,158± 27,845± 968± 40± 8,598± 10دوالر أمريكي

)أ( آثــار تقلبــات أســعار العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبــات والبنود خارج قائمة المركز المالي:
تقوم المجموعة بإدارة مختلف آثار المخاطر المصاحبة للتقلبات في مســتويات أســعار العموالت الخاصة الســائدة بالســوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. 
يشــتمل الجدول أدناه على ملخص التعرض لمخاطر أســعار العموالت الخاصة، كما يشــتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة المســجلة بالقيم الدفترية مصنفة 

حســب تاريخ إعادة تحديد األســعار وفقًا للعقد المبرم أو تاريخ االســتحقاق، أيهما أقرب. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أســعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق 
أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تســتحق أو ســيتم إعادة تحديد أســعارها في فترة محددة. تقوم 

المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ إعادة تحديد أســعار الموجودات والمطلوبات من خالل أســتراتيجيات إدارة المخاطر.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

34. مخاطر السوق )تتمة(
)34.2( مخاطر الســوق – الدفاتر البنكية )تتمة( 

)34.2.1( مخاطر أســعار العموالت الخاصة )تتمة(
يلخــص الجــدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر أســعار العموالت الخاصة:

2021

بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر
 غير مرتبطة

اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات
43,370,31052,167,422			8,797,112نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

19,750,61940,161,478	19,163,6221,208,37338,864أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
بالصافي  52,885,28426,295,74642,218,80798,655,59020,484,903240,540,330استثمارات 

632,701246,6362,830,4351,140,82413,775,44118,626,037- مقتنــاة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  مقتنــاة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

8,918,4668,242,92814,364,88945,874,6186,709,46284,110,363الشامل اآلخر
137,803,930	43,334,11717,806,18225,023,48351,640,148- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة

119,805,502151,660,797112,297,812112,016,581117,621495,898,313تمويل وسلف بالصافي
261,075,378	10,732,51750,594,65295,510,437104,237,772- أفــراد و بطاقات االئتمان

206,879,718	102,876,93084,527,34912,336,3817,139,058- شركات
4,601,4366,482,6164,448,231572,71657016,105,569- المصرفية الدولية

1,594,61910,056,1802,76367,035117,05111,837,648- أخرى
5,475,8221,917,481779,53884,002653,0678,909,910القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي

206,127,342181,082,397155,335,021210,756,17384,376,520837,677,453إجمالي الموجودات المالية 
المطلوبات

4,147,049115,431,820	78,577,22512,675,66320,031,883أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
95,558,60734,943,316204,11342,585456,195,760586,944,381ودائع العمالء

437,039,483453,868,484			16,829,001- جارية و استدعاء
110,791,332	75,986,90834,694,117101,2569,051- آلجل
2,742,698249,199102,85733,53419,156,27722,284,565- أخرى

6,112,447	257,61118,9433,910,6311,925,262سندات دين مصدرة
5,512,8973,073,913500,25885,794237,4329,410,294القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

179,906,34050,711,83524,646,8852,053,641460,580,241717,898,942إجمالــي المطلوبات المالية 
)376,203,721(26,221,002130,370,562130,688,136208,702,532الفجــوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
	)8,717,543()4,439,998()1,838,541(14,972,358الفجــوة للبنود خارج قائمة المركز المالي

 إجمالــي الفجوة الخاضعة لمخاطر 
)376,203,721(41,193,360128,532,021126,248,138199,984,989أسعار العموالت الخاصة 

 الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر 
41,193,360169,725,382295,973,520495,958,509119,754,787أسعار العموالت الخاصة

2020

بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 5 سنوات5-1 سنوات12-3 شهـرخالل 3 أشهر
 غير مرتبطة

اإلجماليبعمولة خاصة

الموجودات
30,586,38456,823,677–––26,237,293نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

10,822,17813,637,023–1,000,131738,5451,076,169أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
بالصافي  8,843,9676,141,53147,992,90471,860,86610,013,427144,852,695استثمارات 

373,197769,592133,698432,9437,247,1608,956,590- مقتنــاة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  مقتنــاة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

1,214,4022,522,11918,860,99335,976,5312,766,26761,340,312الشامل اآلخر
74,555,793–7,256,3682,849,82028,998,21335,451,392- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة

72,643,103128,281,33174,427,58971,267,23985,919346,705,181تمويل وسلف بالصافي
173,799,601–8,548,13333,626,85262,153,32069,471,296- أفــراد و بطاقات االئتمان

132,696,270–49,813,14576,867,0185,001,1601,014,947- شركات
4,732,0109,665,2307,153,275780,99669622,332,207- المصرفية الدولية

85,22317,877,103–9,549,8158,122,231119,834- أخرى
766,2017,898,096–4,328,2772,085,464718,154القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي

113,052,771137,246,871124,214,816143,128,10552,274,109569,916,672إجمالي الموجودات المالية 
المطلوبات

3,939,23475,028,157–46,642,35215,447,4928,999,079أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
326,492,851416,418,721–60,609,08929,154,395162,386ودائع العمالء

313,259,221319,375,605–––6,116,384- جارية و استدعاء
82,930,813––53,614,03229,154,395162,386- آلجل
13,233,63014,112,303–––878,673- أخرى

1,772,690–369,611–720,771682,308سندات دين مصدرة
375,0719,744,443–5,016,7823,651,434701,156القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

112,988,99448,935,6299,862,621369,611330,807,156502,964,011إجمالــي المطلوبات المالية 
)278,533,047(63,77788,311,242114,352,195142,758,494الفجــوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
–)13,154,653()6,328,619(7,774,07511,766,519الفجــوة للبنود خارج قائمة المركز المالي

 إجمالــي الفجوة الخاضعة لمخاطر 
)278,533,047(7,837,852100,077,761108,023,576129,603,841أسعار العموالت الخاصة 

 الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر 
7,837,852107,915,613215,939,189345,543,03067,009,983أسعار العموالت الخاصة

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االســمية لألدوات المالية المشــتقة التي تســتخدم في إدارة مخاطر أســعار العموالت الخاصة.

)34.2.2( مخاطر العمالت
تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي مخاطــر تذبــذب قيمة أداة مالية بســبب التقلبات في أســعار صرف العمــالت األجنبية. تقوم المجموعة بــإدارة التعرض لمخاطر أثار 
التقلبــات فــي أســعار صــرف العمالت األجنبية الســائدة بالســوق على مركزهــا المالي وتدفقاتهــا النقدية. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمســتوى التعرض 

لهــذه المخاطــر لمراكــز كل عملــة. تتــم مراقبة هذه المراكز على أســاس يومي كما يســتخدم إســتراتيجيات تغطيــة المخاطر للتأكد من مراقبــة مراكز العمالت ضمن 
المقررة. الحدود 

فيمــا يلــي تحليــاًل لصافــي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية الســنة:
2021

بآالف الرياالت السعودية
مركز دائن )مدين(

2020
بآالف الرياالت السعودية

مركز دائن )مدين(

العملة
893,612)1,323,637(دوالر أمريكي 

1,703,5182,161,726ليرة تركية

المركــز الدائــن يعنــي أن الموجــودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملــة و المركز المدين يمثل العكس.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

34. مخاطر السوق )تتمة(
)34.2( مخاطر الســوق – الدفاتر البنكية )تتمة( 

)34.2.1( مخاطر العمالت )تتمة(
يبيــن الجــدول أدنــاه مــدى تعــرض المجموعة لمخاطر العمالت، كما في 31 ديســمبر 2021م على مراكز العمالت األجنبية المختلفة. تم إجراء التحليل على أســاس 

احتمــاالت معقولــة فــي تقلبــات أســعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال الســعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتــة - بما في ذلك تأثير أدوات تغطية 
المخاطــر- وذلــك علــى قائمــة الدخــل الموحدة. ال يوجد أي تأثير هام من العمالت األجنبية )بخالف العملة التركية( على حقوق المســاهمين. يوضح المبلغ الســالب 

فــي الجــدول علــى صافــي االنخفاض المتوقع مســتقبال في قائمــة الدخل الموحدة. كما يوضح المبلغ الموجب على صافي الزيادة المتوقعة مســتقبال. ال يؤخذ 
فــي أثــار التقلبــات أي إجراءات تتخذها المجموعــة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات. 

العملة

2021 
 بآالف الرياالت السعودية

2020 
 ألف ريال سعودي

 الزيادة/النقص 
في سعر الصرف )%(

 التأثير على
األرباح

التأثير على حقوق 
المساهمين

 الزيادة/النقص
في سعر الصرف )%(

 التأثير على
األرباح

التأثير على حقوق 
المساهمين

± 280,615± 24,398± 10%± 183,752± 26,851± 10%ليرة تركية

)34.2.3( مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أســعار األســهم مخاطر انخفاض القيم العادلة لألســهم نتيجة تغيرات على أســاس احتماالت معقوله في مســتويات مؤشــر األســهم وقيمة كل سهم 

على حدة.

التأثير على حقوق الملكية )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغير في القيمة العادلة الســتثمارات األســهم المتاحة للبيع والمدرجة في نظام الســوق المالية الســعودية 
)تداول( والمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل كما في 31 ديســمبر 2021م و 31 ديســمبر 2020م وذلك بســبب التغيرات على أســاس 

احتماالت معقوله في أســعار هذه األســهم المتداولة بالســوق والمملوكة من قبل المجموعة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، كما هو موضح أدناه:

مؤشر السوق - )تداول(

2021 
 بآالف الرياالت السعودية

2020 
 ألف ريال سعودي

الزيادة/النقص في 
أسعار السوق )%(

 التأثير على 
حقوق الملكية 

)احتياطيات أخرى(
الزيادة/النقص في 

أسعار السوق )%(

 التأثير على 
حقوق الملكية 

)احتياطيات أخرى(

± 237,202± 10%± 710,442± 10%تأثير التغير في أســعار السوق

)34.3( إعادة هيكلة مؤشــر سعر الفائدة
قام البنك بتأســيس لجنة لإلشــراف على إعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة في البنك األهلي الســعودي بدعم من مجموعة العمل. ويتم إطالع اللجنة بشــكل شــهري 
بالتقدم العام للمشــروع بما في ذلك اإلنجازات الرئيســية. وســيتضمن مشــروع التحول تغييرات في األنظمة والعمليات والنماذج، باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية 

والمحاســبية ذات الصلــة. عــالوة علــى ذلــك، يتوقع البنك حالًيــا أن تكون مجاالت التغيير الجوهري عبارة عن تعديالت على الشــروط التعاقدية للديون ذات المعدل 
المرجعي المتغير لإلقراض الداخلي بين البنوك والمشــتقات وتحديث تخصيصات التحوط. وباإلضافة إلى ذلك، ســيدير المشــروع أيًضا االتصال الفوري والشــامل 

لعملية تحول مؤشــر ســعر الفائدة بين البنوك مع العمالء ومســاعدتهم في اتخاذ قرارات قائمة على معلومات وفي الوقت المناســب.

ومن شــأن إعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة بين البنوك أن تؤدي إلى تعرض البنك لمخاطر مختلفة تتم إدارتها ومراقبتها عن كثب. وتتضمن بعض المخاطر الرئيســية 
التــي يتعرض لها البنك ما يلي:

إجراء المخاطر الناشــئة عن المناقشــة مع العميل إلعادة جدولة جهات االتصال الحالية التي تمتد إلى ما بعد ديســمبر 2021م  -
المخاطــر الماليــة التــي قد تظهر في وقت االنتقال إلى األســعار الخالية من المخاطر  -

مخاطر التشــغيل بســبب التغيرات في األنظمة والنماذج والعمليات.  -

يوضح الجدول أدناه تعرض البنك في نهاية الســنة ألســعار فائدة هامة نتيجة إعادة الهيكلة التي لم تتم بعد للتحول إلى أســعار خالية من المخاطر. وســتظل هذه 
التعرضات قائمة حتى يتوقف مؤشــر ســعر الفائدة بين البنوك وبالتالي وســينتقل البنك إلى المعدل المرجعي في المســتقبل، وعلى ســبيل المثال، فإن الجدول 

التالي يســتبعد التعرض لمؤشــر ســعر الفائدة بين البنوك الذي ســينتهي قبل أن يكون التحول مطلوًبا. 
2021 

بآالف الرياالت السعودية
 موجودات مالية 

غير مشتقة
 مطلوبات مالية 

غير مشتقة
 المشتقات - 

القيمة االسمية

33,764,6167,878,750301,501,325ســعر الفائدة بين البنوك - دوالر امريكي
900,000900,000	ســعر الفائدة بين البنوك - الين الياباني

33,764,6168,778,750302,401,325اإلجمالي

السيـولـة 35. مخـاطـر 
تتمثل مخاطر الســيولة في عدم مقدرة المجموعة على تلبية التزامات المدفوعات عند اســتحقاقها تحت الظروف العادية أو غير العادية. تحدث مخاطر الســيولة 

عنــد وجــود اضطــراب في الســوق أو انخفاض مســتويات درجات التصنيــف االئتماني مما قد يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويــل المتوفرة. للتقليل من هذه 
المخاطــر ، قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيســية و إدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار الســيولة والحفاظ على رصيد 

كاف متــوازن لــكل مــن النقديــة وشــبة النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول الفوري ومراقبة التدفقات النقدية والســيولة يوميــًا. كما يوجد لدى المجموعة أيضًا 
خطوط ائتمان متوفرة تســتطيع االســتفادة منها لمقابلة احتياجات الســيولة.

طبقــًا لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الســعودي، يحتفظ البنك لدى البنك المركــزي بوديعة نظامية تعادل 7% من إجمالي 
الودائــع تحــت الطلــب و 4% مــن إجمالــي ودائع االدخــار والودائع ألجل. يتطلب من البنك أيضا االحتفاظ باحتياطي ســيولة ال يقل عن 20% من التزامات ودائعه 

بشــكل نقدية ، ســندات التنمية الحكومية الســعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن 30 يومًا.

يقيم مركز الســيولة و يدار تحت افتراضات مختلفة أخذا في االعتبار العوامل المؤثرة ســلبيا المتعلقة لكٍل من وضع الســوق عامة والمتعلقة بالمجموعة خاصة. 
تتبع المجموعة احدى هذه الطرق في تحديد الحدود لنســبة الموجودات ذات الســيولة العالية إلى إجمالي الودائع أخذًا في االعتبار حاالت الســوق. تتكون 
الموجودات ذات الســيولة العالية من النقدية و إيداعات نقدية قصيرة األجل وأوراق مالية ذات ســيولة عالية متاحة للبيع فورًا وســندات الحكومة الســعودية 

باســتثناء اتفاقية إعادة الشــراء. تتكون الودائع من ودائع العمالء والبنوك باســتثناء ودائع البنوك الغير مقيمة وبعمالت أجنبية.

)35.1( تحليل المطلوبات المالية حســب االســتحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول التالي وضع االســتحقاق لمطلوبات المجموعة كما في 31 ديســمبر 2021م و 31 ديســمبر 2020م بناء على التزامات الســداد التعاقدية غير 

المخصومــة. ونظــرًا ألن مبالــغ دفعــات العمــوالت الخاصة حتى تواريخ االســتحقاق قد أدرجت في الجدول فال تتطابق مجاميــع الجدول مع قائمة المركز المالي 
الموحدة. تم تحديد االســتحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أســاس الفترة المتبقية لالســتحقاق كما في تاريخ المركز المالي وال يأخذ الجدول في االعتبار 

االســتحقاقات الفعلية المتوقعة كما في اإليضاح )35.2( أدناه )تحليل اســتحقاق الموجودات والمطلوبات حســب االســتحقاقات المتوقعة(. تعتبر مبالغ الســداد 
الخاضعــة إلخطــار كمــا لــو كان اإلخطــار ســيتم تقديمه فــورًا. على كل حال، تتوقع المجموعة أال يقوم العديد من العمالء بطلب الســداد في أقرب تاريخ قد تكون 

المجموعــة مطالبــة فيــه بالســداد وال يوضح الجدول التدفقــات النقدية المتوقعة المبينة على النمط التاريخــي لالحتفاظ بودائع عمالء المجموعة.

المالية المطلوبات 

2021
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليأكثر من5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهرأقل من 3 أشهرتحت الطلب

137,611,596	129,860,4546,018,8881,720,73911,515أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
487,860,04676,002,52434,877,2782,016,22434,216600,790,288ودائع العمالء

457,078,145				457,078,145- جارية و استدعاء
8,497,33676,002,52434,877,2782,016,22434,216121,427,578- آلجل
22,284,565				22,284,565- أخرى

287,859270,1184,463,5063,199,5398,221,022	سندات دين مصدرة
أدوات مالية مشتقة

 )إجمالــي دفعات مبالغ تعاقدية 
82,561,10555,196,59486,121,97520,969,393244,849,067	مستحقة الدفع(
99,906292,5541,085,248379,2901,856,998	التزامات اإليجار

617,720,500164,970,28292,357,28393,698,46824,582,438993,328,971إجمالي المطلوبــات المالية غير المخصومة

2020

2,787,78840,290,64015,813,32616,619,5991,694,57377,205,926أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
341,081,20352,646,99129,193,4051,495,86124,852424,442,312ودائع العمالء

319,435,217––––319,435,217- جارية و استدعاء
7,533,68352,646,99129,193,4051,495,86124,85290,894,792- آلجل
14,112,303––––14,112,303- أخرى

1,929,213––738,3011,190,912–سندات دين مصدرة
أدوات مالية مشتقة

 )إجمالــي دفعات مبالغ تعاقدية 
56,380,12132,695,91447,091,3209,353,832145,521,187–مستحقة الدفع(
79,057227,787955,834458,2511,720,929–التزامات اإليجار

343,868,991150,135,11079,121,34466,162,61411,531,508650,819,567إجمالي المطلوبــات المالية غير المخصومة

االســتحقاق التعاقــدي لالرتباطــات وااللتزامات المحتملــة المتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح ))20.2( )أ((.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

35. مخـاطـــر السيـولـة )تتمة(
)35.2( تحليل االســتحقاقات للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحلياًل الســتحقاقات الموجودات والمطلوبات حســب الفترة المتوقعة للســداد أو االســترداد. راجع إيضاح )35.1( أعاله عن المطلوبات المالية 
الغير مخصومه حســب فترة االســتحقاقات التعاقدية.

2021

بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة
 بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات
25,110,90817,874,6409,181,87452,167,422نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

33,126,96738,8666,995,64540,161,478أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى 
بالصافي  18,505,952197,783,39324,250,985240,540,330استثمارات 

173,903877,01317,575,12118,626,037- مقتنــاة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل
4,479,23972,955,2606,675,86484,110,363- مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

137,803,930	13,852,810123,951,120- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة
495,898,313	6,509,329489,388,984تمويل وسلف بالصافي

261,075,378	2,231,295258,844,083- أفــراد و بطاقات االئتمان
206,879,718	2,475,645204,404,073- شركات

16,105,569	16,105,569	- المصرفية الدولية
11,837,648	1,802,38910,035,259- أخرى

8,909,910	208,7018,701,209القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي
319,600319,600		اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي

8,814,7838,814,783		ممتلــكات ومعدات وبرامج بالصافي 
34,006,78234,006,782		الشهرة

8,227,393	688,9657,538,428موجودات غير ملموسة
1,802,287	22,7631,779,524حق اســتخدام الموجودات بالصافي

23,301,61923,301,619		موجودات أخـرى
84,173,585723,105,044106,871,288914,149,917إجمالي الموجودات

المطلوبات
115,431,820	89,364,42226,067,398أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى

281,962,504301,651,5183,330,359586,944,381ودائع العمالء
150,087,695300,450,4303,330,359453,868,484- جارية واستدعاء

110,791,332	110,788,7082,624- آلجل
22,284,565	21,086,1011,198,464- أخرى

6,112,447	276,5545,835,893سندات دين مصدرة
9,410,294	102,3549,307,940القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

33,334,36233,481,463	147,101مطلوبات أخرى
المطلوبات 371,852,935342,862,74936,664,721751,380,405إجمالي 

2020

بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة
 بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات
37,226,30612,049,3247,548,04756,823,677نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

7,858,753139,8545,638,41613,637,023أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى 
بالصافي  22,063,236109,644,05213,145,407144,852,695استثمارات 

8,131,3038,956,590–825,287- مقتنــاة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل
11,152,05646,277,8993,910,35761,340,312- مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

10,085,89363,366,1531,103,74774,555,793- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة
346,705,181–2,888,187343,816,994تمويل وسلف بالصافي

173,799,601–1,990,347171,809,254- أفــراد و بطاقات االئتمان
132,696,270–261,965132,434,305- شركات

22,332,207–22,332,207–- المصرفية الدولية
17,877,103–635,87517,241,228- أخرى

7,780,386117,7107,898,096–القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي
441,614441,614––اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي

5,842,4545,842,454––ممتلــكات ومعدات وبرامج بالصافي 
––––الشهرة

––––موجودات غير ملموسة
33,501122,6111,369,1741,525,286حق اســتخدام الموجودات بالصافي

21,717,01521,717,015––موجودات أخـرى
70,069,983473,553,22155,819,837599,443,041إجمالي الموجودات

المطلوبات
75,028,157––75,028,157أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى

199,742,309202,149,36614,527,046416,418,721ودائع العمالء
102,841,814202,006,74514,527,046319,375,605- جارية واستدعاء

82,930,813–82,924,9565,857- آلجل
14,112,303–13,975,539136,764- أخرى

1,772,6901,772,690––سندات دين مصدرة
8,579,5251,164,9189,744,443–القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

16,264,04916,264,049––مطلوبات أخرى
المطلوبات 274,770,466210,728,89133,728,703519,228,060إجمالي 
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36.  التركيــز الجغرافــي للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامــات المحتملة ومخاطر االئتمان
)36.1(  فيمــا يلــي التوزيــع الجغرافــي للفئات الرئيســية للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطــر االئتمان كما في نهاية العام:

2021

بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 
السعودية

 دول مجلس
التعاون الخليجي 
اإلجماليدول أخرىتركياأوروباوالشرق األوسط

الموجودات
50,463,12842,185162,9221,199,978299,20952,167,422نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي
13,903,9384,342,7712,181,2276,373,86213,359,68040,161,478أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالصافي  178,436,40415,653,9395,936,1195,245,16735,268,701240,540,330استثمارات 
3,576,046916,4281,957,4051,050,91811,125,24018,626,037- مقتنــاة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل

-  مقتنــاة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
49,042,5359,290,5031,880,4403,936,07719,960,80884,110,363الشامل اآلخر

125,817,8235,447,0082,098,274258,1724,182,653137,803,930- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة
16,105,5693,699,598495,898,313	446,062,85430,030,292تمويل وسلف بالصافي

261,075,378			248,102,54712,972,831- أفــراد وبطاقات االئتمان
3,699,598206,879,718		186,123,92717,056,193- شركات

16,105,569	16,105,569			- المصرفية الدولية
11,837,648			11,836,3801,268- أخرى

3,490,0381,265,4313,897,412208,70248,3278,909,910القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي
2,174319,600			317,426اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي

692,673,78851,334,61812,177,68029,133,27852,677,689837,997,053اإلجمالي
المطلوبات

29,409,85335,953,47517,362,5383,182,40429,523,550115,431,820أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
559,968,2951,953,73810,62224,845,714166,012586,944,381ودائع العمالء 

441,024,9911,607,70310,62211,101,105124,063453,868,484- جارية و استدعاء
12,641,61626,936110,791,332	97,963,573159,207- آلجل
1,102,99315,01322,284,565	20,979,731186,828- أخرى

6,112,447	5,882,699229,748		سندات دين مصدرة
655,5151,136,5307,451,852103,81062,5879,410,294القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

590,033,66339,043,74330,707,71128,361,67629,752,149717,898,942اإلجمالي
66,541,6045,777,1321,989,9956,024,0756,982,00087,314,806االرتباطــات وااللتزامات المحتملة )إيضاح 20.2(

9,706,7411,648,258711,3852,753,0073,327,05518,146,446- خطابات اعتمادات
48,307,6662,944,5911,277,9583,037,0273,646,83959,214,081- ضمانات
2,384,083682,863652234,0418,1063,309,745- قبوالت

6,644,534			6,143,114501,420- ارتباطــات لمنــح ائتمان غير قابلة للنقض
مخاطــر االئتمان )االئتمان المعادل( )إيضاح 31.2(:

48,839,0793,321,2222,697,4692,269,3124,096,84861,223,930االرتباطــات وااللتزامات المحتملة
8,331,0077,074,2619,901,340257,901182,88725,747,396المشتقات

2020

بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 
السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق 

اإلجماليدول أخرىتركياأوروبااألوسط

الموجودات
54,989,18857,896237,2801,202,508336,80556,823,677نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي
1,424,184449,5351,490,7176,171,9504,100,63713,637,023أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

بالصافي  97,081,08214,918,4065,934,4696,539,29620,379,442144,852,695استثمارات 
2,411,708773,4901,509,4041,010,4193,251,5698,956,590- مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-  مقتنــاة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
29,052,6369,736,5043,417,9814,044,91815,088,27361,340,312الشامل اآلخر

65,616,7384,408,4121,007,0841,483,9592,039,60074,555,793- مقتنــاة بالتكلفة المطفأة
27,137,5783,183,020346,705,181–303,301,70913,082,874تمويل وسلف بالصافي

173,799,601––––173,799,601- أفــراد وبطاقات االئتمان
4,767,9693,183,020132,696,270–112,331,02812,414,253- شركات

22,332,207–22,332,207–––- المصرفية الدولية
17,877,103–37,402–17,171,080668,621- أخرى

7,898,096–3,726,0941,245,1092,809,183117,710القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي
2,174441,614–––439,440اســتثمارات في شركات زميلة بالصافي

460,961,69729,753,82010,471,64941,169,04228,002,078570,358,286اإلجمالي
المطلوبات

26,125,26920,096,73718,378,8274,749,0025,678,32275,028,157أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى
385,958,795516,80031,32829,802,189109,609416,418,721ودائع العمالء 

304,228,691505,7204,46714,527,235109,492319,375,605- جارية و استدعاء
82,930,813–26,86114,396,398–68,507,554- آلجل
878,55611714,112,303–13,222,55011,080- أخرى

1,772,690–1,772,690–––سندات دين مصدرة
9,744,443–478,80684,9969,015,817164,824القيمة العادلة الســالبة للمشتقات بالصافي

412,562,87020,698,53327,425,97236,488,7055,787,931502,964,011اإلجمالي
38,227,3043,380,614921,7554,530,2585,329,56052,389,491االرتباطات وااللتزامات المحتملة )إيضاح 20.2(

5,779,3211,013,247173,559535,9181,926,7459,428,790- خطابات اعتمادات
21,367,4351,401,726699,7103,803,8143,389,41530,662,100- ضمانات
1,524,096147,02848,486190,52613,4001,923,536- قبوالت

10,375,065–––9,556,452818,613- ارتباطــات لمنــح ائتمان غير قابلة للنقض
مخاطــر االئتمان )االئتمان المعادل( )إيضاح 31.2(:

24,772,1692,286,808645,6242,575,6362,775,86733,056,104االرتباطــات وااللتزامات المحتملة
7,601,9454,887,44612,243,417155,779857,45325,746,040المشتقات

أحتســب االئتمان المعادل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشــتقات وفقًا لألســس المحددة من البنك المركزي الســعودي.

)36.2( توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والســلف المتعثرة ومخصص خســائر االئتمان المحدد كاآلتي:

2021

بآالف الرياالت السعودية
دول مجلس التعاون 

اإلجماليتركياالخليجي والشرق األوسط

7,255,262792,1858,047,447تمويل وسلف متعثرة
)5,748,862()572,490()5,176,372(مخصص خســائر اإلئتمــان المتوقعة )المرحلة الثالثة(

2,078,890219,6952,298,585الصافي

2020

4,791,1031,337,3316,128,434تمويل وسلف متعثرة
)4,535,680()954,880()3,580,800(مخصص خســائر اإلئتمــان المتوقعة )المرحلة الثالثة(

1,210,303382,4511,592,754الصافي
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37. تحديــد القيمة العادلة والتسلســل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة هي الســعر الذي يمكن اســتالمه عند بيع اصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين اطراف المشــاركين في الســوق عند تاريخ 

القيــاس. ويســتند قياس القيمة العادلــة على افتراض أن المعاملة تتم إما: 
في الســوق الرئيســية المتاحة للوصول ألصل أو التزام أو  –

في حالة عدم وجود الســوق الرئيســية، في الســوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام.   –

فيمــا يلــي تحليل إليضاحات القيمة العادلــة لألدوات المالية للمجموعة.

)أ( إيضاحــات القيمة العادلة لــألدوات المالية بالقيمة العادلة
تســتخدم المجموعة التسلســل الهرمي التالي لقياس وإيضاح القيمة العادلة لألدوات المالية.

األســعار المتداولة في أســواق نشطة لنفس األداة. المســتوى 1: 
المســتوى 2:  األســعار المتداولة في أســواق نشــطة للموجودات والمطلوبات المشــابهة أو طرق تقييم بحيث تســتند جميع المدخالت الهامة على بيانات الســوق 

التي يمكن مالحظتها.
طرق التقييم التي تســتند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات الســوق التي يمكن مالحظتها. المســتوى 3: 

يبيــن الجــدول التالــي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمســتوياتها في التسلســل الهرمي للقيمة العادلة:

2021
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 1

موجودات مالية
8,909,910	8,909,910	أدوات مالية مشتقة

2,818,2178,698,4817,109,33918,626,037موجــودات مالية مدرجــة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
48,477,55535,112,291520,51784,110,363موجــودات ماليــة مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشــامل اآلخر 

اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفــة المطفأة بالصافي - ضمن عقود تحوط 
4,440,803	4,440,803	القيمــة العادلة )إيضاح 6.3 أ (

51,295,77257,161,4857,629,856116,087,113اإلجمالي
مطلوبات مالية

9,410,294	9,410,294	أدوات مالية مشتقة
9,410,294	9,410,294	اإلجمالي

2020
بآالف الرياالت السعودية

اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 1

موجودات مالية
7,898,096–7,898,096–أدوات مالية مشتقة

1,804,9474,983,7672,167,8768,956,590موجــودات مالية مدرجــة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
41,161,03320,028,175151,10461,340,312موجــودات ماليــة مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشــامل اآلخر 

اســتثمارات مقتنــاة بالتكلفــة المطفأة بالصافي - ضمن عقود تحوط 
4,975,557–4,975,557–القيمــة العادلة )إيضاح 6.3 أ (

42,965,98037,885,5952,318,98083,170,555اإلجمالي
مطلوبات مالية

9,744,443–9,744,443–أدوات مالية مشتقة
9,744,443–9,744,443–اإلجمالي

)ب( إيضاحــات القيمــة العادلة لألدوات الماليــة التي ال تقاس بالقيمة العادلة
كانت القيمة العادلة لتمويل وســلف المجموعة كما في 31 ديســمبر 2021م على منشــأة ما كأســاس اعتيادي يطبق توجيهات تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

المالــي 13 بنســبة 0.6% )2020م: 3%( أعلي مــن القيمة الدفترية المقابلة.

ال تختلــف القيــم العادلــة للمطلوب من البنوك والمؤسســات المالية االخرى، والمطلوب للبنوك والمؤسســات الماليــة االخرى، وودائع العمالء واوراق الدين المالية 
الصادرة في 31 ديســمبر 2021م و31 ديســمبر 2020م عن قيمها الدفترية المتضمنة في القوائم المالية الموحدة، وذلك الن معدالت العمولة في الســوق 

ألدوات مالية مثيلة ال تختلف بشــكل كبير عن المعدالت المتعاقد عليها وبســبب قصر فترة المطلوب من والمطلوب للبنوك والمؤسســات المالية األخرى. ال يوجد 
ســوق نشــط لمثل هذه االدوات المالية وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه االدوات المالية من خالل تســويتها مع االطراف المقابلة في تاريخ االســتحقاق.

)ج( أســلوب التقييــم والمعطيات الهامة غير الملحوظة لــألدوات المالية بالقيمة العادلة
تســتخدم المجموعة أســاليب تقييم مختلفة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تحت مســتويات 2 و 3 من التسلســل الهرمي للقيمة العادلة. ويتم 

أدنــاه تحليــل هذه التقنيات والمدخالت غير المالحظة الهامة المســتخدمة فيها.

تســتخدم المجموعة تقارير مدير الصندوق )والخصومات المناســبة أو التخفيض في القيمة اذا تطلب ذلك( لتحديد القيمة العادلة لصناديق األســهم الخاصة 
وصناديــق التحــوط. يســتخدم مديــر الصنــدوق تقنيات مختلفة )مثل نمــاذج التدفق النقدي المخصومة وطرق المضاعفة( لتقييم األدوات المالية األساســية المصنفة 
تحت مســتوى 2 و 3 من تسلســل القيمة العادلة للصندوق. تعتبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءا ال يتجزأ من النماذج المســتخدمة من قبل مدير الصندوق و 

تشــمل مخاطر أســعار الخصم المعدلة، التسويق والســيولة المخصومة وعالوة السيطرة.

لتقييــم ســندات الديــن غيــر المتداولة واألدوات المالية المشــتقة، تعتمــد المجموعة على تقديرات القيمة العادلة علــى مقيمين كطرف ثالث موثوقين، و الذين 
يســتخدمون تقنيــات مثل التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج تســعير الخيــارات وغيرها من النماذج المتطورة.

)د( التحويل ما بين المســتوى األول والمســتوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين المســتوى 1 والمســتوى 2 خالل الفترة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: ال شــيء(.

)هـ( مطابقة القيم العادلة في المســتوى الثالث
يبيــن الجــدول التالــي مطابقة للقيم العادلة في المســتوى الثالث ابتداًء من األرصــدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:

حركة المســتوى الثالث كما يلي:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية 

2,318,9801,911,461الرصيد في بداية الســنة 
770,53952,337إجمالــي مكاســب )محققة وغيــر محققة( في قائمة الدخل الموحدة 

2,695,9271,004,951المشتريات
–2,068,482المقتنــاة من خــالل تجميعات األعمال )اإليضاح 1 واإليضاح 44(

)649,769()290,843()المبيعات(
–66,771أخرى

7,629,8562,318,980الرصيد في نهاية الســنة 

)و( تحليــل حساســية المدخالت غير المالحظة في تقييــم األدوات المالية بالقيمة العادلة
تم تطبيق المدخالت الهامة غير القابلة للرقابة في تقييم صناديق التحوط واألســهم الخاصة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م، و بالتالي تحليل الحساســية 

ليس جوهرًيا.

38. المعامالت مـــع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة - خــالل دورة أعمالهــا العاديــة - مــع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحــدود المنصوص عليها في نظام مراقبة 
البنــوك واألنظمــة الصــادرة عــن البنك المركزي الســعودي والموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة. تشــتمل أرصدة المعامالت مع أطراف ذات عالقة على 

معامالت مع جهات حكومية مســاهم.

كبار المســاهمين هم المســاهمون الذين يمتلكون نســبة اكثر من 5% من رأس مال البنك المصدر. األطراف ذات العالقة هم األشــخاص أو األقارب لعائلة ذلك 
الشــخص والمنشــآت التابعة لهم والتي لديهم الســيطرة عليها أو ســيطرة مشــتركة أو نفوذ هام على هذه المنشآت.

)38.1( األرصــدة كما في 31 ديســمبر والمدرجة فــي القوائم المالية الموحدة كاآلتي:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية 

مجلس اإلدارة وكبار المســؤولين للبنك:
129,9681,011,859تمويل وسلف
225,524136,134ودائع العمالء

4,3567,741االرتباطات وااللتزامــات المحتملة المتعلقة باالئتمان 
105,864153,342استثمارات )موجودات مدارة(

40,67842,274مطلوبــات أخرى - مكافأة نهاية الخدمة
ارصدة الشــركات والمؤسســات المملوكة من اطراف ذات عالقة بنســبة 5% او اكثر

39,630,95513,611,530تمويل وسلف بالصافي
4,175,5189,374,747ودائع العمالء

7,878,4222,571,151االرتباطات وااللتزامــات المحتملة المتعلقة باالئتمان 
8,376,5344,345,473استثمارات

كبار المساهمين:
40,082,02536,401,171ودائع العمالء

صناديق البنك االستثمارية:
1,605,5401,320,085استثمارات 
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38. المعامالت مـــع األطراف ذات العالقة )تتمة(
)38.2(  فيمــا يلــي تحليــاًل لإليــرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقــة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية 

960,8571,004,451دخل العموالت الخاصة 
383,032269,057مصاريف العموالت الخاصة 

719,321469,592دخل العموالت والرســوم والمصاريف ، بالصافي

)38.3( فيمــا يلــي تحليــاًل بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار المســؤولين في المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل الســنة:
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية 

20,4229,975مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة
89,16680,475مزايــا موظفين قصيرة األجل

6,1924,108مكافــأة نهاية الخدمة للموظفين

يتكــون مجلــس إدارة البنــك مــن أعضــاء مجلس اإلدارة، واللجان التابعة للمجلــس )اللجنة التنفيذية، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشــيحات والمكافآت ولجنة المراجعة(. 
لمكافآت كبار المســؤولين بالمجموعة )انظر إيضاح 39(.

39. مكافــآت الموظفين للمجموعة 
يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفي المجموعة المحددة وفقا لقواعد البنك المركزي الســعودي المتعلقة بتعويضــات الموظفين ويمثل مجموع مبالغ 

التعويضات الثابتة والمتغيرة التي دفعت للموظفين خالل الســنتين المنتهيتين 31 ديســمبر 2021 و 2020، بمختلف أشــكالها:

الموظفين تصنيف 

20212020

 عدد
الموظفين

مكافآت ثابتة )على 
أساس  االستحقاق(

بآالف الرياالت السعودية

مكافآت متغيرة )على 
أساس نقدي(

بآالف الرياالت السعودية
 عدد

الموظفين

مكافآت ثابتة )على 
أساس  االستحقاق(

بآالف الرياالت السعودية

مكافآت متغيرة )على 
أساس نقدي(

بآالف الرياالت السعودية

المسئولين 2342,56897,9081930,16695,239كبار 
 موظفين عاملين في أنشــطة

بالمخاطر 964376,421178,785587276,576178,762مرتبطة 
684236,87077,644582212,43889,333موظفيــن عاملين في مهام رقابية 

8,2461,481,430275,9666,1911,163,511249,049موظفين أخرين
–413,085–	582,737	مزايا موظفين أخرى

6,196649,337201,2055,955608,284160,601شركات تابعة
16,1133,369,363831,50813,3342,704,060772,984اإلجمالي

تســدد كافة أنواع الرواتب والمزايا والمكافآت المتغيرة والثابتة نقدًا أو أســهم لدى البنك.

كبار المســئولين بالبنك أولئك األشــخاص، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم الســلطة والمســئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشــراف على أنشــطة 
البنك بصورة مباشــرة أو غير مباشرة.

الموظفيــن العامليــن فــي أنشــطة مرتبطة بالمخاطر تشــمل على هؤالء الموظفيــن العاملين بقطاعات األفراد، والمصرفية التجارية الشــاملة واللذين هما المحركين 
األساســيين في مباشــرة المعامالت وإدارة المخاطر المتعلقة بإداراتهم.

الموظفيــن العامليــن فــي المهام الرقابية تشــمل الموظفين في إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، االلتزام، المالية، والشــئون القانونية.

بلغــت المكافــآت المتغيــرة للمجموعــة و مكافــآت الموظفيــن األخرى المحملة كمصاريف موظفين بقائمة الدخــل الموحدة لعام 2021م مبلغ 1,048 مليون ريال 
)2020م: 846 مليون ريال(.

40. كفاية رأس المـال
معــدل كفاية رأس المال

تتمثــل أغــراض المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال في المتطلبــات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل البنك المركزي الســعودي للحفاظ على قدرة المجموعة 
لالســتمرار ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.

تقوم المجموعة بمراقبـــة مدى كفاية رأس المال وذلك باســتخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل البنك المركزي الســعودي المركزي. هذه المعدالت 
تقيــس مــدى كفايــة رأس المــال وذلك بمقارنة رأس المــال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزه المالي واالرتباطــات وااللتزامات المحتملة والمبالغ 
االســمية للمشــتقات باســتخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النســبية، مخاطر الســوق ومخاطر العمليات. يتطلب البنك المركزي الســعودي 
من البنك االحتفاظ بمســتوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنســبة إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر في مســتوى 
عنــد أو أكثــر مــن الحــد األدنــى المحدد من البنك المركزي. يتم احتســاب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان، الســوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى 

المطلــوب لكفاية رأس المال الركيزة األولى.

أصدر البنك المركزي الســعودي إطار عمل وإرشــادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات المالية وفق معايير )بازل 3( – والتي بدأ ســريان مفعولها اعتبارا من 1 يناير 2013م. 
وعليه فقد تم احتســاب الموجودات مرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنســب ذات العالقة على األســاس الموحد للمجموعة 

وفق إطار )بازل 3(.

فيمــا يلــي ملخــص إجمالــي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، الشــريحة األولى والشــريحة الثانية من رأس المال و معدل كفاية رأس المال.
موجودات مرجحة المخاطر

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية 

586,315,020377,284,842مخاطر االئتمان
العمليات 57,123,43037,739,086مخاطر 

21,734,75410,415,366مخاطر السوق
665,173,204425,439,294مجمــوع الركيزة األولــى - الموجودات المرجحة المخاطر 

122,347,60781,916,210رأس المال األســـاسي )الشريحة األولى(
5,411,4234,548,388رأس المال المســاند )الشريحة الثانية(

127,759,03086,464,598إجمالي رأس المال األســـاسي والمســاند )الشريحتان األولى والثانية(
معــدل كفاية رأس المال )الركيزة األولى(:-

19.3%18.4%رأس المال األســـاسي )الشريحة األولى( 
20.3%19.2%رأس المال األســـاسي والمساند )الشريحتان األولى والثانية(

يتكــون رأس المــال األساســي للمجموعــة في نهايــة العام من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـــرى و توزيعات أرباح مقترحه واألرباح المبقاة 
وســندات دين مؤهلة واحتياطي فرق العملة األجنبية وحقوق األقلية ناقصًا أســهم الخزينة والشــهرة والموجودات غير الملموســة و خصومات أخرى محدده. أما 

رأس المــال المســاند فيتكــون من ســندات دين مؤهلــة و مبالغ محددة من مخصصات المحفظة )مخصصات عامــة( المؤهلة ناقصًا خصومات أخرى محدده.

تســتخدم المجموعــة الطريقــة الموحــدة مــن بازل 3 لحســاب الموجودات المرجحة المخاطر حيث يتطلب رأس المال النظامــي للركيزة األولى )بما في ذلك مخاطر 
االئتمان ومخاطر الســوق ومخاطر العمليات(. إن إدارة المخاطر للمجموعة هي المســؤولة عن ضمان حســاب الحد األدنى المطلوب من راس المال النظامي 

المتوافق مع متطلبات بازل 3. وترســل للبنك المركزي الســعودي البيانات اإلشــرافية الربع ســنوية وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال.

41. حصة المجموعة في منشــآت أخرى
)41.1( الشــركات التابعة المملوكة جزئيًا

)أ( القيود الجوهرية
ليس لدى المجموعة أية قيود جوهرية تحد من قدرتها في الوصول إلى موجوداتها أو اســتخدامها أو تســوية مطلوباتها باســتثناء تلك الناتجة عن هيكلة العمل 
اإلشــرافي في نطاق مجال النشــاطات المصرفية والتي تخص عمليات البنك التركي. يتطلب هيكل العمل اإلشــرافي من البنك التركي الحفاظ على مســتويات 

مــن رأس المــال النظامــي والموجــودات المتداولة، مع الحد من تعامالتها مع أطراف أخرى من المجموعة وااللتزام بالمؤشــرات الماليــــة األخرى. كما بلغت 
القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات البــــنك التركي 31,237 مليون ريال ســعودي 29,757 مليون ريال ســعودي على التوالي )2020م: 40,496 مليون ريال 

ســعودي، 38,055 مليون ريال سعودي على التوالي(.
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41. حصة المجموعة في منشــآت أخرى )تتمة(
)41.1( الشــركات التابعة المملوكة جزئيًا )تتمة(
)ب( الحصة غير المســيطرة في الشــركات التابعة 

يلخــص الجــدول التالــي المعلومات المرتبطة بالشــركة التابعة للمجموعة )البنــك التركي( والذي لديه حقوق أقلية.
2021

بآالف الرياالت السعودية
2020

بآالف الرياالت السعودية 

قائمــة المركز المالي الموجزة 
16,105,56922,332,206تمويل وسلف بالصافي

15,130,96718,164,092موجودات أخرى
29,756,80038,055,036المطلــوبات

1,479,7362,441,262صافي موجودات
487,869804,885القيمــة الدفترية لحقوق األقلية

قائمة الدخل الموجزة
1,402,5821,597,255إجمالي دخل العمليات التشــغيلية 

400,575363,987صافي الدخل 
)286,354()983,194(إجمالي الدخل )الخســائر( الشامل

)94,410()324,158(إجمالي الدخل )خســائر( العائد إلى حقوق األقلية 
ملخــص قائمة التدفقات النقدية

1,350,964632,051صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشــطة التشــغيلية
)2,328,199(1,641,191صافى التدفق النقدي )المســتخدم في( األنشــطة االستثمارية

1,005,859)1,110,812(صافى التدفق النقدي الناتج عن األنشــطة التمويلية
)690,289(1,881,343صافي )النقص( في النقد وشــبه النقد 

)41.2( المشــاركة مع المنشــآت المهيكلة غير الموحدة
يصــف الجــدول التالــي أنواع المنشــآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعــة بتوحيدها ولكن تملك حصة فيها:

حصة المجموعة فيهاالطبيعة والغرضنوع المنشأة المهيكلة

 تحقيــق عوائــد من تداول الوحدات/حصــص الصندوق و/أو عن طريق التوزيعات التي صناديق تحوط
يقوم بها الصندوق.

يتــم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات/حصص للمســتثمرين.

•  االستثمارات في الوحدات 
المصدرة عن الصندوق

 محافظ حقوق 
الخاصة الملكية 

 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

يبيــن الجــدول أدنــاه تحليــال للقيــم الدفترية للحصص التي تملكها المجموعة في المنشــآت المهيكلة غير الموحدة. إن اكبر قيمة للخســارة هي القيمة الدفترية 
المملوكة:  للموجودات 

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية 

360,640323,831صناديق تحوط
24,055260,680محافــظ حقوق الملكية الخاصة

384,695584,511اإلجمالي

تعتبر المجموعة نفســها راعية لمنشــأة مهيكلة عندما تقدم التســهيالت الالزمة إلنشــاء المنشــأة. كما في 31 ديســمبر 2021م، تملك المجموعة حصة في جميع 
المنشــآت المهيكلة الواقعة تحت رعايتها. 

42. أرقام المقارنة
لــم تكــن هناك عمليات إعادة تصنيف جوهريــة للقوائم المالية الموحدة.

43. تأثير كوفيد - 19 على الخســائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي الســعودي
يســتمر فيروس كورونا )“كوفيد-19”( في تعطيل األســواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية بمواجهة مشــاكل بســبب ظهور متحورات متنوعة 

جديدة من العدوى على الرغم من ســيطرتها الســابقة على تفشــي الوباء من خالل إجراءات احترازية صارمة فرضتها. نجحت حكومة المملكة العربية الســعودية 
)“الحكومة”( بالســيطرة على تفشــي الوباء حتى تاريخه.

تواصــل المجموعــة تقييمهــا للوضــع االقتصــادي الكلي بما في ذلــك تأثير الجائحة واإلجراءات الحكومية والبرامج الخاصة بالبنك المركزي الســعودي مثل فترات 
االعفــاء مــن الســداد وحــزم الحــد مــن أثار الجائحة، التي كان لها أثر علــى محفظة التمويل إلى جانب إجراء مراجعة لتركزات التعرض لمخاطر االئتمان بشــمل منتظم 

اكثــر مــع التركيــز الخــاص علــى قطاعات اقتصاديــة وأقاليم واطراف مقالة محددة وحماية الضمانات مع عمل إجــراءات تصنيف ائتماني للعمالء واطالق أعادة 
هيكلــة القــروض عنــد الحاجة. تســتمر المجموعة بتحديث نموذج خســائر االئتمان المتوقعة لتحســين تطبيق معايير التدرج المرحليــة نتيجة الزيادة الجوهرية في مخاطر 

االئتمــان علــى العمــالء المتضررين كي تكون قادرة على تمييزهم وبيانهم في نماذجها بالشــكل المالئم.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، قامت المجموعــة بتعديل بعض المدخالت واالفتراضات لكنها لم تنحصر علــى عوامل االقتصاد الكلي واحتماالت 
الســيناريوهات في تحديد خســائر االئتمان المتوقعة. 

وكمــا هــو الحــال مــع أي تنبــؤات، فــإن التوقعــات واحتماالت الحدوث مدعمــة بأحكام جوهرية وعدم تيقــن، وبالتالي فإن النتائــج الفعلية قــد تختلف عن تلك 
النتائــج المتوقعة.

برامج ومبادرات البنك المركزي الســعودي 
برنامــج دعم تمويل القطاع الخاص

لمواجهــة )كوفيــد-19(، قــام البنك المركزي الســعودي بإطــالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس 2020 وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشــآت المتناهية 
الصغــرو الصغيــرة والمتوســطة المؤهلــة )المرحلــة األولى والمرحلة الثانية( وفًقا لتعريف البنك المركزي الســعودي من خالل التعميم رقم 381000064902 

بتاريــخ 16 جمــادى اآلخــر 1438هـــ. وكجــزء من برنامج الدفعات المؤجلة الذي أطلقه البنك المركزي الســعودي في مارس 2020م، وحــاالت التمديد للبرنامج حتى 
31 مارس 2022 التي تم االعالن عنها الحقًا، مددت المجموعة الدفعات المؤجلة و تســهيالت االقراض للشــركات المؤهلة لبرنامج الدفعات المؤجلة للمنشــآت 

متناهيــة الصغــر و الصغيرة ومتوســطة الحجم دون أي تكاليــف إضافية على العمالء كما يلي : 

برامج الدعم
أقساط مؤجلة

مليار ريال سعودي
تكلفة التأجيل

مليون ريال سعودي

7249أبريل 2020 - ســبتمبر 2020
681أكتوبر 2020 - ديســمبر 2020

9131ينايــر 2021 - مارس 2021
10217أبريــل 2021 - يونيو 2021

238يوليو 2021 - ســبتمبر 2021
141أكتوبر 2021 - ديســمبر 2021

134ينايــر 2022 - مارس 2022

كمــا تعتبــر برامــج االعفــاء من الدفعات كدعم قصير األجل للســيولة لمواجهة مشــاكل التدفق النقدي المحتملة للمقتــرض. ومنذ يوليو 2021م، يتم تطبيق هذا 
الدعــم فقــط علــى تلــك المنشــآت متناهية الصغرو الصغيرة والمتوســطة الحجم التي ال تزال متأثرة باإلجراءات االحترازيــة لجائحة )كوفيد-19( بما يتوافق مع 

التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي الســعودي بهذا الشــأن. 

تــم تقييــم األثــر المحاســبي للتغييــرات المذكــورة أعاله من حيث التســهيالت االئتمانية ومعالجتها وفًقــا لمتطلبات المعيار الدولي للتقاريــر المالية 9 كتعديل من 
الترتيب. حيث 

كمــا تســتمر المجموعــة باالعتقــاد أنــه في ظل غياب عوامل أخرى، فان المشــاركة في برنامج الدفعات المؤجلة ال يعتبر زيــادة جوهرية في مخاطر االئتمان فيما 
يتعلق بخســائر االئتمان المتوقعة لمحفظة المنشــآت المنتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة الحجم. 

ومن اجل تعويض التكلفة ذات الصلة التي تكبدتها المجموعة وفقًا لبرامج البنك المركزي الســعودي والهيئات الحكومية األخرى خالل ســنة 2020م، اســتلمت 
المجموعة ودائع ال تتضمن أرباحًا من البنك المركزي الســعودي ذات تواريخ اســتحقاق متنوعة وحصلت الحقًا في ســنة 2021م على وديعة دون ربح كجزء من 
تجميع األعمال. كما في الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م بلغ مجموع هذه الودائع مبلغ 12 مليار ريال ســعودي والتي تأهلت كمنحة حكومية. قررت 

اإلدارة بناء على خطاب البنك المركزي الســعودي، أن منحة الحكومة تعود بشــكل أساســي للتعويض عن تعديل الخســارة المتكبدة بموجب دفعات الســداد 
المؤجلة. تمت المحاســبة عن المنفعة من معدل التمويل المقدم على أســاس منتظم وفقا لمتطلبات المحاســبة عن المنح الحكومية. قامت اإلدارة بممارســة بعض 

األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة. وفي نهاية ســنة 2020م، تم االعتراف بإجمالي مبلغ 780 مليون ريال ســعودي في قائمة الدخل. خالل الســنة المنتهية 
في 31 ديســمبر 2021م، تم تســجيل مبلغ 79 مليون ريال ســعودي في قائمة الدخل يتعلق بودائع ذات صلة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021م و 2020م

44. تجميعات األعمال
)44.1( تجميعات األعمال ومقابل الشــراء

كما في اإليضاح 1، في 1 أبريل 2021م ، أكمل البنك األهلي الســعودي اندماجا قانونيا مع ســامبا، وهي شــركة مصرفية ســعودية متعددة الجنســيات مقرها 
المملكة العربية الســعودية. بعد االندماج، توقف كيان ســامبا القانوني عن الوجود وتم نقل الموجودات والمطلوبات وجميع األنشــطة التجارية لســامبا إلى 

البنك األهلي الســعودي مقابل األســهم الصادرة حديثا للبنك األهلي الســعودي. تم إلغاء أســهم ســامبا وإصدار األســهم الجديدة في البنك األهلي الســعودي إلى 
مســاهمي ســامبا، بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة، بمعامل مبادلة يبلغ 0.739 ســهم جديد في للبنك األهلي الســعودي مقابل كل ســهم في 

ســامبا. أدى إصدار األســهم الجديدة إلى زيادة رأس المال المدفوع للبنك األهلي الســعودي بمبلغ 14,780,000,000 ريال ســعودي من 30,000,000,000 ريال 
ســعودي إلى 44,780,000,000 ريال ســعودي كما زاد عدد األســهم المصدرة بواقع 1,478,000,000 ســهم من 3,000,000,000 سهم إلى 4,478,000,000 

ســهم امتلك المســاهمون األصليون في البنك األهلي الســعودي وســامبا ما نســبته 67% و 33% على التوالي من البنك المندمج على أســاس مخفض بالكامل 
في تاريخ االندماج.

تم تحديد القيمة العادلة لـ 1,478,000,000 ســهم التي تم اصدارها كمقابل مدفوع نظير اندماج ســامبا على أســاس ســعر إغالق الســوق للســهم العادي للبنك 
األهلي الســعودي في الســوق المالية الســعودية، في تاريخ التداول األخير قبل تاريخ االندماج 1 أبريل 2021م بمبلغ 53.1 ريال ســعودي للســهم. يتكون مقابل 

الشــراء من إصدار 1,442,390,843 ســهما جديدا لمســاهمي ســامبا بعد خصم أســهم الخزينة . تكاليف اإلصدار المتعلقة بشــكل مباشــر بإصدار األسهم الجديدة ليست 
جوهرية لهذه القوائم المالية الموحدة. نتج عن اصدار اســهم، حدثت زيادة في رأس المال وعالوة رأس المال في البنك االهلي الســعودي بلغت 14,780,000 

ألف ريال ســعودي و 63,701,800 ألف ريال ســعودي على التوالي.

تم احتســاب االندماج باســتخدام طريقة االســتحواذ بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 3 - تجميعات األعمال )“المعيار”( حيث أن البنك ســيكون هو الطرف 
المســتحِوذ وســامبا ســتكون هي الطرف المســتحوذ عليه. وفقًا لما يقتضيه المعيار الدولي للتقرير المالي 3، أكمل البنك عملية تخصيص مقابل الشــراء للموجودات 

والمطلوبات القابلة للتحديد خالل اثني عشــر شــهرًا من تاريخ االســتحواذ.

ســيؤدي االندمــاج إلــى إنشــاء كيان مالي بــارز يتمتع بإمكانية تحقيق قيمة كبيرة للمســاهمين والعمالء والموظفين، تم هيكلتــه لتمويل التنمية االقتصادية ودعم 
رؤية 2030م وتســهيل التجارة وتدفقات رأس المال مع المنطقة وبقية دول العالم. سيســتفيد البنك األهلي الســعودي من مركزه التنافســي المعزز بصفته صاحب 
امتيــاز للخدمــات المصرفيــة لألفــراد وأكبر مصرف تجاري شــامل في المملكة. ومن خالل قاعدة رأســمالية وميزانية عموميــة قوية، ونموذج مصرفي عالمي متوازن، 

وســيولة محســنة، ســيكون البنك األهلي الســعودي في وضع مثالي للمنافســة على الصعيدين اإلقليمي والمحلي.

)44.2( القيمــة العادلة للموجودات المســتحوذ عليها والمطلوبات المفترضة
الموجــودات والمطلوبــات المعترف بها كنتيجة لالســتحواذ هي كما يلي:

2021
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات
30,803,241نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

5,339,480أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى بالصافي
5,658,658القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات بالصافي

بالصافي 73,545,391استثمارات 
150,917,755تمويل وسلف بالصافي

2,836,113ممتلكات ومعدات وبرامج وحق اســتخدام الموجودات بالصافي
8,916,358موجودات غير ملموســة ناشئة عن االندماج

3,248,124موجودات أخرى
281,265,120إجمالي الموجودات

2021
بآالف الرياالت السعودية

المطلوبات
21,392,655أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى بالصافي

193,832,000ودائع العمالء
2,283,643قرض ألجل

5,824,935سندات دين مصدرة
3,545,553القيمة العادلة الســالبة للمشتقات، بالصافي

11,619,850مطلوبات أخرى
المطلوبات 238,498,636إجمالي 

2021
بآالف الرياالت السعودية

42,766,484صافي موجودات سامبا
)90,843(حقوق األقلية

)90,594(برنامج أســهم الموظفين )تم تحويلها إلى البنك األهلي الســعودي(
1,889,971أســهم خزينة ســامبا )المحولة إلى أســهم خزينة البنك األهلي السعودي(

34,006,782الشهرة
78,481,800إجمالي مقابل الشراء

)44.3( قياس القيم العادلة
أكمل البنك تخصيص شــامل لســعر الشــراء إلنهاء تعديالت التقييم على ما يلي:

االعتراف بالموجودات غير الملموســة المحددة بما في ذلك الودائع األساســية وعالقات العمالء األخرى؛  –
تمويل وسلف؛  –

ممتلكات ومعدات؛  –
التزمات طارئة؛  –

موجــودات ومطلوبات ماليــة وغير مالية أخرى معترف بها.  –
ُتعزى الشــهرة بشــكل أساســي إلى األرباح المســتقبلية المتوقعة من األعمال المســتحوذ عليها وأوجه التآزر التي تم إنشاؤها. 

كانت أســاليب التقييم المســتخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات الجوهرية المســتحوذ عليها على النحو التالي.

)44.3.1( عالقات العمالء - مشــتريات بطاقة ائتمان مســتحقة القبض وعالقات آخرى
قام البنك بتقدير قيمة شــراء مســتحقات بطاقات االئتمان باســتخدام نهج اإليرادات، وتحديدًا طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات، وهي طريقة مقبولة بشــكل 

عــام لتقييم العالقات مع العمالء.

قام البنك بتقييم عالقات العمالء المتعلقة بإدارة الموجودات والوســاطة واألعمال االستشــارية للشــركات كأصل منفصل غير ملموس بســبب االختالف في 
الطبيعــة بيــن عالقــات العمالء التي تشــكلت من خالل كل قطاع من هذه القطاعات.

)44.3.2( الودائع األساســية الغير الملموسة 
اعتمــد البنــك طريقــة التوفيــر في التكلفة المخصومة، وهي شــكل من أشــكال نهج اإليرادات، في تقييم الودائع األساســية الغير الملموســة علــى الفرق بين تكلفة 
الودائــع األساســية للبنــك )كل مــن العمولــة الخاصة وتكاليف الخدمة بعد خصم الرســوم والعمــوالت( وتكلفة مصدر التمويل البديل للبنك. قيمة الودائع األساســية 

الغيــر الملموســة هــي الفــرق بيــن القيمة الحالية للمصــدر الحالي للتمويل ومصدر التمويــل البديل. أخذ التحليل في االعتبار الودائــع تحت الطلب والمدخرات 
والودائــع ألجــل. يعتمــد التناقــص المفتــرض ومعدالت العموالت الخاصة واالفتراضات الخاصة بالرســوم والعموالت على التحليــل التاريخي ألرصدة الودائع من 

الحاليين. العمالء 

)44.3.3( االســم / العالمة التجارية
اتبع البنك نهج اإلعفاء من حقوق الملكية، وهو شــكل من أشــكال نهج اإليرادات، لتقييم العالمة التجارية لســامبا.

)أ( الذمم المدينة المكتســبة
القيمــة العادلــة لــكل فئــة مــن الذمم المدينة التجارية المســتحوذ عليها وإجمالي المبلــغ التعاقدي وأفضل تقدير للتدفقات النقدية التعاقديــة التي ال يتوقع تحصيلها 

هي كما يلي:

2021

 القيمة العادلة 
 للذمم المدين 

المستحوذ عليها
بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي القيمة 
 التعاقدية للذمم

المدينة
بآالف الرياالت السعودية

 التدفقات النقدية
 التعاقدية التي

ال يتوقع تحصيلها
بآالف الرياالت السعودية

	5,339,4805,339,480أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى
70,444,86370,784,554339,691استثمارات

150,917,755157,518,1646,600,409تمويل وسلف
226,702,098233,642,1986,940,100اإلجمالي

باإلضافــة إلــى ذلــك، كانت الموجودات والمطلوبات غير مســتحقة القبض خاضعة لتعديالت القيمة العادلــة، مثل الممتلكات والمعدات.

)44.4( التكاليــف المتعلقة باالندماج
 بلغت التكاليف المتعلقة باالندماج للفترة المنتهية في 31 ديســمبر 2021م مبلغ قدره 163 مليون ريال ســعودي )للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020م: 

70 مليون ريال ســعودي( محملة على قائمة الدخل الموحدة. لم تكن هذه متعلقة بشــكل مباشــر بإصدار األســهم ولقد تم إدراجها في “مصروفات عمومية 
وإداريــة أخــرى” فــي قائمة الدخل الموحدة وفي التدفقات النقدية التشــغيلية في قائمــة التدفقات النقدية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم الماليـــة الموحدة
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45.  الشــهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
)45.1( الموجودات غير الملموســة الناشــئة من تجميع األعمال )اإليضاح 44(

2021
بآالف الرياالت السعودية

2020
بآالف الرياالت السعودية 

–34,006,782الشهرة
–8,227,393موجودات غير ملموســة أخرى

–42,234,175اإلجمالي

2021

بآالف الرياالت السعودية

الشهرة
 االيداعات

االساسية غير الملموسة
عالقات العمالء واالسم 

اإلجماليوالعالمة التجارية

التكلفة:
				الرصيد في بداية الســنة

34,006,7827,852,2871,064,07142,923,140المقتنــاة مــن خالل تجميع األعمال )راجع اإليضاح 44(
34,006,7827,852,2871,064,07142,923,140الرصيد كما في 31 ديســمبر

االســتهالك / اإلطفاء المتراكم:
535,383153,582688,965	مخصص محمل للسنة

535,383153,582688,965	الرصيد كما في 31 ديســمبر
صافي القيمة الدفترية:

34,006,7827,316,904910,48942,234,175الرصيد كما في 31 ديســمبر

)45.2( اختبار انخفاض قيمة الشــهرة
وفًقا لمتطلبات معيار المحاســبة الدولي )36( ، أجرى البنك اختباًرا ســنوًيا النخفاض القيمة كما في 31 ديســمبر 2021 فيما يتعلق بالشــهرة الناتجة عن االســتحواذ 

على مجموعة ســامبا المالية.

يتم توزيع الشــهرة على الوحدات المولدة للنقد )والتي تمثل أدنى مســتوى داخل المجموعة يتم فيه مراقبة الشــهرة من قبل اإلدارة والتي ال تزيد عن قطاع(. 
تتوافق وحدات توليد النقد األربعة المحددة مع القطاعات التشــغيلية للبنوك المحددة وفًقا للمعيار الدولي للتقريرالمالي )8( قطاعات التشــغيل والشــهرة الموزعة 

هي كما يلي:

وحدة توليد النقد
الشهرة المخصصة

بآالف الرياالت السعودية

25,647,455األفراد
8,359,327المصرفية التجارية الشــاملة

ال يتم تخصيص الشــهرة لوحدات توليد النقد لســوق المال وال المصرفية الدولية.

تم تحديد المبلغ القابل لالســترداد لكل وحدة توليد للنقد بناًء على حســابات القيمة قيد االســتخدام. تســتخدم هذه الحســابات توقعات التدفق النقدي بناًء على 
الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس ســنوات. يتم اشــتقاق القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد باســتخدام نموذج تخصيص 

رأس المــال حيــث يتــم تخصيــص رأس المال األساســي للمجموعة للوحدات المولدة للنقد. تحدد المجموعة المبالغ القابلة لالســترداد لوحــدات توليد النقد الخاصة بها 
على أســاس القيمة المســتخدمة وتســتخدم نموذج التدفقات النقدية المخصومة الذي يعكس تفاصيل األعمال المصرفية وبيئتها التنظيمية.

يحســب النموذج القيمة الحالية لألرباح المســتقبلية المقدرة والتي يمكن توزيعها على المســاهمين بعد اســتيفاء متطلبات رأس المال التنظيمية ذات الصلة.

يســتخدم نموذج التدفقات النقدية المخصومة توقعات األرباح وافتراضات الرســملة ذات الصلة بناًء على الخطط المالية الخمســية ، والتي يتم خصمها إلى قيمتها 
الحالية. يتضمن تقدير األرباح المســتقبلية ومتطلبات رأس المال إصدار أحكام ومراعاة األداء الســابق والحالي باإلضافة إلى التطورات المتوقعة في األســواق 

المعنيــة وفــي بيئة االقتصاد الكلي والبيئات التنظيمية بشــكل عام.

المدخالت الرئيســية لحســاب القيمة المســتخدمة واختبار انخفاض القيمة:
اســتخدمت القيمة المســتخدمة التدفقات النقدية المتوقعة بشــكل دائم من خالل فترة مســتقبلية مدتها خمس ســنوات من التوقعات ، وبعد ذلك تطبيق معدل نمو 

نهائي )طويل األجل(.

االفتراضات المســتخدمة في حســابات القيمة المســتخدمة والتي يكون المبلغ القابل لالســترداد أكثر حساســية لها:
)أ( هوامش الفائدة

اعتمــد معــدل النمــو طويــل المــدى )4.5%( على تقديرات قدمتها أبحــاث االقتصاد الكلي وتقارير المحللين. ال تتجاوز معدالت النمو متوســط معدل النمو طويل 
األجــل لقطــاع األعمال في االقتصاد الــذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.

)ب( معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المســتخدم المطلوب في كل عمل. هذا هو المعيار الذي تســتخدمه اإلدارة لتقييم األداء التشــغيلي 

ولتقييم عروض االســتثمار المســتقبلية. يتم حســاب معدالت الخصم باســتخدام المتوســط المرجح لتكلفة رأس المال )%9.25(.

)ج( معــدل النمــو المتوقع والناتج المحلــي اإلجمالي ومعدالت التضخم المحلي
تعتمد االفتراضات على أبحاث الصناعة المنشــورة.

46. خدمات اإلستثمار
يقدم البنك خدمات إدارة االســتثمار لعمالئه من خالل شــركته التابعة ، وتتضمن هذه الخدمات صناديق اســتثمار محددة ويكون ذلك من خالل استشــارة استشــاريين 

محترفين في مجال االســتثمار بإجمالي موجودات بمبلغ 247,783 مليون ريال ســعودي )2020م: 185,589 مليون ريال ســعودي(. 

47. تحول ســعر الفائدة بين البنوك )اعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة(
يتــم اآلن علــى الصعيــد العالمي مراجعة وإعادة هيكلة جوهرية على أســعار الفائدة المرجعية.

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت أســعار الفائدة بين البنــوك الخاضعة إلعادة الهيكلة من خالل إصدارها للصكوك، ومركز معــدل الربح الهيكلي، وممتلكات 
األوراق المالية االســتثمارية، والمنتجــات المقومة بالعمالت األجنبية.

خــالل عــام 2020، أنشــأت اإلدارة لجنــة توجيهية تضم كبار موظفــي إدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزينة والقانونية وااللتزام، والمستشــارين 
 الخارجييــن، وذلــك بهدف دعم خطة تحول المجموعة من ســعر الفائدة بين البنوك. 

وضعت اللجنة التوجيهية مشــروعا انتقاليا لتلك العقود والتي مرجعها هو ســعر الفائدة بين البنوك النتقالهم إلى ســعر مناســب بال مخاطر بهدف تقليل التعطيل 
المحتمل لألعمال التجارية وتخفيف المخاطر التشــغيلية والســلوكية والخســائر المالية المحتملة. يأخذ مشــروع االنتقال في االعتبار التغيرات على األنظمة 

والعمليــات وإدارة المخاطــر ونمــاذج التقييم، فضال عن إدارة اآلثار الضريبية والمحاســبية ذات الصلة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م، تــم تحديــد وتنفيذ التغييرات المطلوبــة على األنظمة والعمليات والنماذج مع بعض تغييــرات النظام التي لم تكتمل بعد. كان 
هنــاك اتصــاالت عامــة مــع األطــراف المقابلة، ولكن لم يتم اقتراح أو الموافقة على تغييرات محددة للعقود التي يتطلبها إعادة هيكلة مؤشــر ســعر الفائدة. 

حددت المجموعة أن مجاالت الخطر األكثر أهمية الناشــئة عن اســتبدال ســعر الفائدة بين البنوك هي: تحديث األنظمة التي ترصد عقود ســعر الفائدة بين البنوك 
والتعديــالت علــى تلــك العقــود، أو البنــود االحتياطيــة / االنتقالية الحاليــة التي ال تعمل كما هو متوقع؛ عدم التطابق في توقيت المشــتقات والقروض االنتقالية من 

ســعر الفائدة بين البنوك واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية؛ وتحديث تســميات التحوط. تواصل المجموعة التعامل مع المشــاركين في الصناعة، لضمان 
االنتقال المنظم إلى متوســط معدل االســترليني في الليلة ولتقليل المخاطر الناشــئة عن االنتقال، وســتواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باســتبدال ســعر 

الفائدة بين البنوك.

لــدى المجموعــة حاليــًا عــدد كبيــر من العقود التي تعتمد مرجعية اليبور وتمتد إلى ما بعد ســنة 2021م، بما في ذلك المقايضات التي ســتنتقل بموجب 
بروتوكوالت الرابطة الدولية للمقايضات والمشــتقات. 
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48. التغيرات المرتقبة في السياســات المحاسبية
فيمــا يلــي ملخــص للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديدة والتعديالت األخــرى على المعايير الدوليــة للتقارير المالية التــي تدخل حيز التنفيذ للفترات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022م أو بعــد هــذا التاريخ, وقد اختــارت المجموعة عدم التطبيــق المبكر لهذه التصريحــات وليس لها تأثير جوهري علــى القوائم المالية 

الموحــدة للمجموعة.

اعتبــارًا من الفترات المالية 
المتطلبات المعيار، التعديل أو التفســيراتالتــي تبدأ في أو بعد ملخص 

التعديالت علــى المعيار الدولي للتقرير 1 ابريل 2021م
المالــي )16(: امتيازات عقود اإليجار 

المتعلقــة بـ “كوفيد 19”: تمديد 
المساعدة  الطريقة 

نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19، تم منح امتيازات اإليجار للمؤجرين. في مايو 2020م، نشــر مجلس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تعدياًل على المعيار الدولــي للتقرير المالي )16( والذي يقدم خيارًا 

عمليــا اختياريــا للمؤجريــن لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلــق بكوفيد-19 هو تعديل لإليجار. 
فــي 31 مــارس 2021م، أصدر مجلس معايير المحاســبة الدولية تعديــاًل إضافيًا لتمديد تاريخ الخيار 

العملــي مــن 30 يونيــو 2021 إلى 30 يونيو 2022م. ويمكن للمؤجرين أن يختاروا احتســاب 
امتيــازات اإليجــار هذه بنفــس الطريقة في حال لم تكن تعديالت إيجار.

عــدد من التعديالت على نطاق ضيق 1 يناير 2022م
علــى المعيار الدولي للتقرير المالي 
)3( ومعيار المحاســبة الدولي )16( 

ومعيار المحاســبة الدولي )37( وبعض 
التحســينات السنوية على المعيار 

الدولــي للتقرير المالي )1( والمعيار 
الدولــي للتقرير المالي )9( ومعيار 

المحاســبة الدولي )41( والمعيار 
الدولــي للتقرير المالي )16(.

تعديــالت علــى المعيار الدولي للتقرير المالي )3( “تجميع األعمال” وتحديث اإلشــارة إلى 
مفهــوم اإلطــار العــام للتقارير المالية دون أي تغيير في المتطلبات المحاســبية لتجميع األعمال.

تعديــالت علــى المعيار الدولــي للتقرير المالي )16( ”الممتلكات واآلالت والمعدات” والتي تمنع 
المنشــآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ، واي متحصالت 
من بيع الســلع التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك األصل للغرض المعد من أجله. بداًل من ذلك، 

اعترفت الشــركة بالمتحصالت من بيع تلك البنود والتكاليف ذات الصلة في قائمة الدخل.

تعديــالت على معيار المحاســبة الدولــي ,)IAS )37 “المخصصات وااللتزامات المحتملة 
والموجــودات المحتملــة” لتحديــد أي التكاليف التي تحتاج الشــركة تضمينها لتقدير ما إذا كان 

العقد ســيؤدي إلى خسائر.

أدت التحســينات الســنوية للقيام بعمل تعديالت بســيطة على المعيار الدولي للتقرير المالي )1( 
”التطبيــق األولــي للمعاييــر الدولية للتقرير المالــي” والمعيار الدولي للتقرير المالي )9( “األدوات 

الماليــة” ومعيار المحاســبة الدولي )41( “الزراعة” واألمثلــة التوضيحية التي تصاحب المعيار 
الدولــي للتقرير المالي )16(: “عقود اإليجار”.

التعديالت على معيار المحاســبة الدولي 1 يناير 2024م
)1( - عــرض القوائم المالية، حول 

المطلوبات تصنيف 

التعديــالت علــى نطــاق ضيق على معيار المحاســبة الدولي , IAS 1: “عرض القوائم المالية” 
توضــح أن المطلوبــات تصنــف إما متداولة أو غير متداولــة اعتمادًا على الحقوق الموجودة في 

نهاية فترة التقرير.

تعديــالت على نطاق ضيق على معيار 1 يناير 2023م
المحاســبة الدولي 1، بيان التطبيق 2، 

ومعيار المحاســبة الدولي 8. 

تهدف التعديالت إلى تحســين إفصاحات السياســات المحاســبية ومساعدة مستخدمي القوائم 
المالية للتفريق بين التغييرات في التقديرات المحاســبية والتغيرات في السياســات المحاســبية.

تعديالت على معيار المحاســبة الدولي 1 يناير 2023م
12 - الضريبــة المؤجلة المتعلقة 

 بالموجــودات والمطلوبات الناتجة
عن معاملة منفردة. 

تتطلــب هــذه التعديالت من الشــركات االعتراف بالضريبــة المؤجلة حول المعامالت التي تؤدي 
عند االعتراف األولي إلى نشــوء مبالغ متســاوية من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة 

والقابلة للخصم.

المعيــار الدولي للتقرير المالي 17 1 يناير 2023م
 "عقــود التامين" المعدل في 

يونيو 2022. 

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( الذي يســمح حاليا بمجموعة واســعة 
من الممارســات في المحاســبة على عقود التأمين. ســيقوم المعيار الدولي للتقرير المالي )17( 

بتغيير المحاســبة جذريا من قبل جميع المنشــآت التي تصدر عقود التأمين وعقود االســتثمار مع 
مزايا المشاركة التقديرية.

49. موافقة مجلس اإلدارة
اعتمــدت القوائــم الماليــة الموحدة من مجلــس اإلدارة بتاريخ 31 يناير 2022م الموافق 28 جمادى اآلخرة 1443هـ.
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