التقرير السنوي لعام 2016م
البنك األهلي التجاري

ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦ
اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﮑﻲ
اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﮑﻲ
اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد
وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع

التعريف بالبنك األهلي التجاري
 9.32مليار ريال

البنــك األهلــي التجــاري هــو أكبــر مؤسســة ماليــة باململكــة
اســم اســتقر فــي ُوجــدان النــاس
العربيــة الســعودية ،فهــو
ٌ
علــى مــدار أربعــة وســتين عامــا مــن العطــاء علــى أنــه الشــريك
املعتمــد فــي مســيرة حياتهــم املهنيــة والشــخصية وهــو رم ـ ٌز
لالبتــكار والريــادة.

حقــق البنــك أرباحــاً صافيــة هــي األعلــى فــي
تاريخــه ،واألعلــى بيــن بنــوك المملكــة للمــرة
الرابعــة علــى التوالــي بلغــت  9.32مليــار ريــال.

وإدراك ًا مــن البنــك األهلــي لمــدى الفــارق الــذي يمكــن أن يحدثــه فــي مجتمعنــا،
يحــرص دائمـ ًا علــى أن يكــون مثــاالً ُيحتــذى بــه فــي ذلــك مــن حيــث االضطــاع بكافــة
مســؤولياته المجتمعيــة علــى أكمــل وجــه واســتباق كافــة المبــادرات التــي تســهم فــي
تمكيــن الشــرائح المختلفــة مــن المجتمــع .فعلــى ســبيل المثــال ،يقــدم البنــك دعم ـًا
غيــر محــدود للتنــوع الوظيفــي مــن خــال خلــق الفــرص واالســتثمار فــي الكفــاءات
الســعودية الشــابة مــن الجنســين وإعدادهــم مــن خــال برامــج تدريبيــة متخصصــة
تزودهــم بالمهــارات والمعرفــة التــي تؤهلهــم ليكونــوا قــادة المســتقبل ،وهــو مــا
ينعكــس بــدوره علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحلية مــن خالل توظيف الشــباب
وتشــجيعهم علــى العمــل بمناطــق ســكنهم.

عكــف البنــك األهلــي منــذ نشــأته عــام 1953م علــى النمــو والتطــور مواكبـًا فــي ذلــك
مســيرة مملكتنــا الحبيبــة صــوب الحداثــة والتقــدم .واليــوم يحتــل البنك األهلــي مكانة
رياديــة بيــن المؤسســات الماليــة مــع تجــاوز قاعــدة عمالئــه  5مليــون عميــل ،وتقــف
عالماتــه التجاريــة أينمــا ُوجــدت بالمملكــة رمــزاً للثقــة الفريــدة ،والتي ُبنيــت عبر رحلة
طويلــة مــن الشــراكات الناجحــة التــي بناهــا البنــك مــع مختلف شــرائح العمــاء وتلبيته
الحتياجاتهــم عبــر سلســلة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات المتميــزة والحلــول
المبتكــرة ونجاحــه المتواصــل فــي تســخير التقنيــة الحديثــة لزيــادة مســتوى رضاهــم.
إن فهــم النــاس الســم «البنــك األهلــي» ينبثــق مــن فهمهــم للمعنــى الحقيقــي لكلمــة
«األهلــي» فهــم ينظــرون إليــه علــى أنــه البنــك الوطنــي الــذي يربطهــم بوطنهــم
فهــو ملكيــة ســعودية كاملــة ،وغالبيـ ُ
ـة عمالئــه ســعوديون ،واإلدارة العليــا للبنــك كلهــا
كفــاءات ســعودية ،حيــث وصلــت نســبة الســعودة إلــى  ٪95مــن إجمالــي عــدد موظفــي
البنك.

وشــهد عــام 2014م أهــم حــدث فــي تاريــخ البنــك بطــرح  ٪25مــن أســهم األهلــي
لالكتتــاب العــام ممــا يشــير إلــى بــدء عصــر جديــد يشــارك البنــك نتائجــه مــع
المســتثمرين مــن خــال عمليــات التوســع فــي مختلــف القطاعــات.

وقــد تطــور البنــك األهلــي التجــاري خــال الســنوات األخيــرة ليصبــح مجموعــة خدمــات
ماليــة متكاملــة ،ووضــع البنــك رؤيتــه لكــي يصبــح مجموعــة الخدمــات الماليــة الرائــدة
إقليميـاً ،ووضــع أهدافـًا إســتراتيجية تمكنــه مــن تحقيــق هــذه الرؤية ،فهو يســعى ألن
يكــون أفضــل بنــك فــي الدخــل واألربــاح ،والبنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة،
والبنــك األفضــل فــي خدمــة العمــاء ،والخيــار األول للموظفيــن.

وحقــق البنــك األهلــي خــال الســنوات األربــع األخيــرة أعلــى صافــي أربــاح بالمملكــة،
ً
نتيجــة للقــرارات
كان آخرهــا عــام 2016م الــذي حقــق فيــه البنــك نتائــج متميــزة
اإلســتراتيجية التــي تبنتهــا إدارتــه لتؤكــد ريادتــه للقطــاع المصرفــي الســعودي ،فقــد
اســتمر البنــك فــي تحقيــق أربــاح هــي األعلــى فــي تاريخــه واألعلــى بيــن بنــوك
المملكــة للمــرة الرابعــة علــى التوالــي ،حيــث وصلــت األربــاح الصافيــة للبنك إلــى 9.32
مليــار ريــال.

٪ 17.78

بلغ العائد على متوسط حقوق
المساهمين ٪17.78
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إضاءات على أهم اإلنجازات

1 .1حقــق البنــك أرباحـًا صافيــة هــي األعلــى فــي تاريخــه ،واألعلــى بيــن بنــوك
المملكــة للمــرة الرابعــة علــى التوالــي مؤكــداً بذلــك اســتمراره فــي صــدارة
القطــاع المصرفــي الســعودي .وامتــدت إنجــازات البنــك إلــى الشــركات
التابعــة لــه والتــي حققــت أيضـاً نتائــج إيجابيــة مــع الحفــاظ علــى التصنيفات
االئتمانيــة العالميــة لجــودة محفظــة التمويــل ومعــدالت الســيولة.
2 .2واصــل البنــك رحلــة التحــول للمصرفيــة اإللكترونيــة فأطلــق مجموعــة
كبيــرة مــن المبــادرات والتحســينات علــى قنواتــه المصرفيــة اإللكترونيــة
المختلفــة وإتاحــة العديــد مــن الخدمــات للعمــاء عبــر األهلــي أون اليــن،
واألهلــي موبايــل ،واألهلــي إي كــورب .وقــد نجــح البنــك فــي تمكيــن عمالئــه
زر أينمــا تواجــدوا علــى
مــن إجــراء معامالتهــم المصرفيــة بمجــرد لمســة ٍ
مــدار الســاعة.
3 .3افتتــح البنــك  23فرعــاً جديــداً ليحقــق رقمــاً قياســيًا خــال عــام 2016م
وبذلــك يصــل مجمــوع فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل
التقنيــة والتصميــم العصــري الحديــث والتــي ترمــي لتعزيــز تجربــة العميــل
وتقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة إلــى  32فرعــًا ،ويصــل إجمالــي عــدد
فــروع البنــك األهلــي إلــى  374فرعـًا؛ منهــا  109فرعـًا تضــم أقســاماً لخدمــة
مصرفيــة الســيدات .وكانــت أهــم المؤشــرات لتعزيــز تجربــة العميــل هــي
التحســينات التــي لمســها العمــاء فــي خدمــة الفــروع ،حيــث أن  ٪88مــن
عمــاء الفــروع يحصلــون علــى الخدمــة فــي أقــل مــن  10دقائــق.

5 .5واصــل البنــك األهلــي دوره الريــادي لدعــم المشــروعات ُ
الكبــرى والمبــادرات
التــي تدعمهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين ،حيــث توســع البنــكُ
فــي تمويــل العديــد مــن المشــروعات الضخمــة فــي قطاعــات مختلفــة
ضمــت القطــاع العقــاري والضيافــة والتجزئــة ،ومشــروعات البنيــة التحتيــة
والصناعــات ذات الصلــة .كمــا حافــظ البنــك علــى حصتــه الســوقية فــي
برنامــج “كفالــة” لتصــل إلــى  ٪40بعــدد  1,344عقــد كفالــة جديــد.

 441مليار ريال

 9.32مليار ريال
حقــق البنــك أرباحــاً صافيــة هــي األعلــى فــي تاريخــه،
واألعلــى بيــن بنــوك المملكــة للمــرة الرابعــة علــى التوالــي
بلغــت  9.32مليــار ريــال.
بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين .٪17.78

6 .6فــي خطــوة تمثــل األولــى مــن نوعهــا بالمملكــة ،أطلــق البنــك األهلــي مــن
خــال مجموعــة الخزينــة شــهادة المضاربــة للودائــع والمتوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية.
7 .7اســتمر البنــك فــي القيــام بمســؤوليته المجتمعيــة مــن خــال العديــد مــن
البرامــج والمبــادرات ،حيــث بلغــت قيمــة دعــم البنــك للمبــادرات واألعمــال
المجتمعيــة المختلفــة  56مليــون ريــال خــال عــام 2016م.

4 .4تجــاوز عــدد عمــاء مصرفيــة األفــراد  5مليــون عميــل فــي 2016م وزادت
المنفــذة لخدمتهــم إلــى أكثــر مــن  205مليــون عمليــة ،ن ِّ
ُفــذ
عــدد العمليــات ُ
منهــا  ٪96عبــر القنــوات اإللكترونيــة الذكيــة للبنــك األهلــي.

بلغت موجودات البنك  441مليار ريال.
فــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا بالمملكــة ،أطلــق
البنــك شــهادة المضاربــة للودائــع المتوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية.

 374فرعًا

 ٪95سعوديون

إضافــة  23فرعــاً جديــداً لشــبكة الفــروع لتصــل إلــى
 374فرعــاً مــع نهايــة العــام 2016م.
زادت مراكــز الحــواالت الســريعة «كويــك بــاي» بواقــع
 11مركــزاً ليصــل عددهــا إلــى  148مركــزاً.
تــم تشــغيل دفعــة جديــدة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي
بلــغ عددهــا  262جهــازاً ليصــل العــدد اإلجمالــي إلــى
 3,189جهــازاً.
ارتفــع عــدد أجهــزة نقــاط البيــع لتصــل إلــى 39,132
نقطــة بيــع.

«البنــك األهلــي» أي البنــك الوطنــي ،فهــو ملكيــة ســعودية
كاملــة ،وغالبيــة عمالئــه ســعوديون ،واإلدارة العليــا للبنــك
كلهــا كفــاءات ســعودية ،ووصلــت نســبة الســعودة إلــى ٪95
مــن إجمالــي عــدد موظفــي البنــك.

9.32

9.09

8.66

2016

2015

7.85

4.66

4.56

4.34
2014

3.94

4.31

53.0

48.5

45.2

40.9

37.7

17.8

6.45
2014

19.2

20.1

20.0
2013

2016

17.9

441

449

2016

2015

2014

2013

2012

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2012

2014

2013

2012

2016

2013

2015

435
377

345
2015

316

323

333
2014

301

274

ريال سعودي

مليار ريال سعودي

مليار ريال سعودي

2012

الربح الصافي

مليار ريال سعودي

ربح السهم

حقوق المساهمين

العائد على متوسط
حقوق المساهمين

إجمالي الموجودات

ودائع العمالء

مليار ريال سعودي

نسبة مئوية

6

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
يسـرني بالنيابـة عـن مجلـس إدارة البنـك األهلـي التجـاري أن أقـدم لكـم التقريـر
السـنوي لعـام 2016م ،الـذي حقـق فيـه البنـك نتائـج متميـزة رغـم التحديـات التـي
يواجههـا االقتصـاد وذلـك نتيجـة للجهـود الكبيـرة فـي جميـع أنشـطتنا والقـرارات
اإلسـتراتيجية التـي تبنتهـا إدارة البنـك.
ً
بدايـة أقـدم لكـم لمحـة سـريعة عن وضـع االقتصـاد العالمي والسـعودي خلال عام
2016م وأثـره علـى القطـاع المالي؛ فقد شـهد عـام 2016م انخفاضـات متعددة في
أسـعار النفـط وتراجعـاً حـاداً لعائـدات السـندات العالميـة ،باإلضافـة إلـى التطـورات
السياسـية العالميـة .وقد نتـج عن كل ذلك تراج ٌع في معـدالت النمو في االقتصادات
الناشـئة والناميـة ،وال يـزال التعافـي فـي االقتصـادات المتقدمة محـدوداً .ومن جهة
أخـرى ،وصلـت السياسـة النقديـة إلـى حدودهـا القصـوى خلال عـام 2016م مـع
انخفـاض أسـعار الفائـدة ألدنـى مسـتوى لهـا ،حيـث فقـدت برامـج التيسـير النقـدي
الكمـي لفعاليتهـا .وقـد سـاعدت سـنوات مـن التقشـف المالـي وانخفـاض أسـعار
الفائـدة علـى خلـق مجـال للسياسـة المالية يتسـم بالمرونة ،حيث شـهد نهاية العام
ارتفـاع العائـد علـى سـندات الخزانـة األمريكيـة ألجـل  10سـنوات بسـبب التوقعـات
فـي تبنـي سياسـات مالية توسـعية.
وعلـى الصعيـد المحلـي ،أثـرت تطـورات األسـواق النفطيـة خلال عـام 2016م فـي
إبقـاء الميـزان المالـي فـي نطـاق العجـز ،حيـث بلـغ عجـز الموازنـة العامـة للدولـة
 297مليـار ريـال ،أي نحـو  ٪12.4مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي .وسـجلت النفقـات
الحكوميـة الفعليـة هبوطـاً بمعـدل  ٪15.6لتبلـغ  825مليـار ريال في عـام 2016م،
أي أقـل بنسـبة  ٪1.8عـن تقديـرات الميزانيـة .وفـي سـبيل تغطيـة العجـز المالـي،
اتبعـت الحكومة إسـتراتيجية مزدوجة المسـار ،تقوم على السـحب مـن االحتياطيات
مـن ناحيـة وإصـدار أدوات ديـن محليـة ودوليـة مـن ناحيـة أخـرى .وقـد أدى ذلك إلى
انخفـاض صافـي األصـول الخارجيـة ،وإن كانـت ال تـزال فـي وضـع يتسـم بالقـوة.
صعيـد آخـر ،واصـل االقتصـاد السـعودي نمـوه ،حيـث سـجل الناتـج المحلـي
علـى
ٍ
اإلجمالـي الحقيقـي نمـواً سـنويًا بمعـدل  ٪1.4فـي عـام 2016م .وجـاء النمـو الكبير
فـي القطـاع النفطـي بمعـدل  ٪3.4بفضـل اإلنتـاج القياسـي للنفط الخـام ،معوضاً
النمـو الطفيـف فـي نشـاط القطـاع الخـاص .ولمواجهـة هـذه التحديـات ،تسـتمر
المملكـة فـي بـذل المزيـد مـن الجهـود لخلق بيئـة اسـتثمارية مسـتقرة .وتأتي هذه
حدد
الجهـود فـي إطـار رؤية السـعودية  2030وبرنامـج التحول الوطنـي  2020الذي َّ
مؤشـرات األداء لألجهـزة الحكوميـة والبرامـج الداعمـة نحـو خلـق بيئـة اقتصاديـة
تنافسـية مـع تعزيـز الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص فـي تنفيـذ وإدارة
المشـاريع التنمويـة.
ويلعـب البنـك األهلـي كونـه أكبـر مؤسسـة ماليـة فـي المملكـة دوراً رياديـاً لدعـم
رؤيـة السـعودية  2030مـن خلال دعـم مبـادرات برنامـج التـوازن المالـي وخطـط
المملكـة لمواجهـة التحديـات قصيـرة المـدى ،وتمويـل أنشـطة القطاع الخـاص عبر
مختلـف القطاعـات ،وتوفير فرص اسـتثمارية محليـة واعدة وعالية الجـودة لمختلف
حـدد البنـك العديـد مـن الفـرص الكبيـرة التـي سـينتجها
فئـات المسـتثمرين .وقـد َّ
تنفيـذ رؤيـة السـعودية  2030والتي ستُسـهم في تحقيـق النمو المسـتدام وازدهار
اقتصـاد المملكـة .ويثـق البنـك فـي قدراتـه التـي تُمكنه من المسـاهمة بـدو ٍر فاعل
فـي تحقيـق ما تسـعى لـه المملكة من خلال الرؤيـة ،بجانب االسـتفادة من الفرص
الناشـئة عـن برنامج التحـول الوطنـي  2020لتحقيق أهم الركائز األساسـية لتحول
اقتصادنـا الوطنـي مـن خلال تعظيـم المحتـوى المحلـي بدعـم الصناعـات الوطنية
وتقليـل االعتمـاد علـى الـواردات ،والتحـول الرقمـي ،بجانـب دعـم وتمويـل مبادرات
تعزيـز الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص مـن أجـل رفـع مسـاهمة القطـاع
الخـاص فـي إجمالـي الناتـج المحلي.
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ويأتـي هـذا الـدور الريـادي الذي يتـواله البنك األهلي انعكاسـًا لرؤيته اإلسـتراتيجية
ألن يكـون مجموعـة الخدمـات الماليـة الرائـدة إقليميـاً ،والتي انعكسـت جهـود البنك
فـي تحقيقهـا علـى النتائـج المتميـزة التـي حققهـا للعـام الرابـع علـى التوالـي .وقـد
تحـول نوعـي وإعـادة
اسـتمرت جهـود البنـك فـي تحقيـق
ٍ
هيكلـة شـاملة وتنظيـمٍ
ٍ
خدمـات متميزة تلبـي احتياجـات عمالئنا
ألعمالـه المصرفيـة بالتركيـز علـى تقديـم
ٍ
وتتخطـى توقعاتهـم وتواكـب التطـور الـذي تشـهده األسـواق ممـا زاد مـن حصـة
البنـك السـوقية لتصـل إلـى مسـتويات جديـدة فـي معظـم القطاعـات.
وحقـق البنـك األهلـي  9.32مليار ريال أرباحاً صافية خالل عام 2016م مقابل 9.09
مليـار ريـال للعـام السـابق ،بزيادة بلغـت  228مليون ريـال بنمو نسـبته  ،٪2.5وبلغ
ربـح السـهم الواحـد  4.66ريـال مقابـل  4.56ريـال للعـام السـابق؛ ممـا يجعـل هذه
األربـاح هـي األعلـى فـي تاريـخ البنـك علـى اإلطلاق ،وهي مؤشـ ٌر قوي علـى قدرة
وتميزه فـي تنويع مصادر دخلـه وكفاءته في
البنـك علـى التوظيـف األكفأ ألصولـهُّ ،
تبنِّـي أهـداف إسـتراتيجية عمليـة ودعمهـا بمبـادرات متميـزة كفيلـة بتحقيـق هـذه
األهـداف علـى الوجـه األكمـل بمـا يحقـق تطلعـات المسـاهمين واحتياجـات العملاء
والموظفيـن ،والحفـاظ فـي الوقـت ذاتـه علـى موقـع البنـك الريـادي فـي التطويـر
واالبتـكار وإدارة المخاطـر .كمـا أن نمـو منتجـات البنـك التمويليـة واالسـتثمارية
أسـهم فـي ارتفـاع صافـي الدخـل مـن العمـوالت الخاصة بنسـبة ٪7.7
وتنوعهـا قـد
َ
حيـث بلـغ  13.6مليـار ريـال خلال عـام 2016م ،وبلـغ إجمالـي دخـل العمليـات خالل
العـام  18.6مليـار ريـال بزيـادة قدرهـا  1.16مليـار ريـال وبنسـبة ارتفـاع بلغـت
.٪6.64
وقـد أدت أوضـاع السـيولة فـي النظـام النقـدي خلال العـام 2016م إلـى تباطـؤ نمو
الودائـع ،ممـا أدى إلـى انخفاض موجودات البنك بنسـبة  ٪1.6لتصـل إلى  441مليار
ريـال .غيـر أن إجمالـي حقـوق المسـاهمين ارتفـع ليصـل إلـى  53مليـار ريـال ،وبلغ
العائـد علـى متوسـط حقـوق المسـاهمين  .٪17.78وقـد أوصى مجلـس اإلدارة بأن
تكـون توزيعـات األربـاح عـن عـام 2016م بواقـع  1.60ريال للسـهم الواحد.
واسـتمر البنـك فـي رحلـة التحـول التدريجـي للمصرفيـة اإلسلامية بالتعـاون
والتنسـيق مـع الهيئـة الشـرعية بالبنـك مـن خلال تقديـم المنتجـات المتوافقـة مـع
الشـريعة اإلسلامية ،فبلغـت نسـبة التمويـل المتوافقـة مـع الشـريعة اإلسلامية
 ٪82مـن إجمالـي تمويـل البنـك ،وارتفعـت نسـبة التمويـل المتوافقـة مع الشـريعة
اإلسلامية لقطـاع الشـركات خلال عـام 2016م إلـى  ،٪69وبلـغ الدخـل التشـغيلي
مـن المعاملات المتوافقـة مـع الشـريعة اإلسلامية  .٪74ونؤكد هنـا أن جميع فروع
البنـك األهلـي تقـدم خدماتهـا الكاملـة وفقـًا للشـريعة اإلسلامية.
إن إنجازاتنـا خلال عـام 2016م تعكس جهودنـا الدؤوبة وتفانينا جميعـًا في أعمالنا
مـن أجـل تحقيـق أعلى درجـات التميز وريادة القطـاع المصرفي في جميـع عملياتنا.
وإننـي علـى ثقـة مـن قـدرة البنـك علـى مواصلـة نجاحاتـه وتحقيـق المزيـد مـن
اإلنجـازات فـي األعـوام القادمة بعـون اهلل.

منصور بن صالح الميمان
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

إبراهيم بن محمد الرميح
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل)
عضو مجلس اإلدارة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)

منصور بن صالح امليمان

رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية

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

د .سعد بن صالح الرويتع

عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة المراجعة ،عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

رئيس مجلس إدارة صندوق رنا لألسهم السعودية (شركة رنا لالستثمار)

مطلق بن عبداهلل املطلق

عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

سعود بن سليمان الجهني

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المطلق
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة المخاطر ،عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

عضو مجلس اإلدارة في شركة أسمنت تبوك
عضو مجلس اإلدارة في شركة التصنيع الوطنية

عبد الرحمن بن محمد املفضي

ممثل صندوق االستثمارات العامة
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة ،عضو لجنة المخاطر

أنيس بن أحمد مؤمنه

رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية (العقارية)
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)
األمين العام المكلف لصندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك
عضو مجلس اإلدارة في شركة األسواق المالية (تداول)

الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة دنيا األصواف (الشياكة)
عضو مجلس اإلدارة في مجموعة إيالف

سعيد بن محمد الغامدي

م .عبدالعزيز بن عبداهلل الزيد

عضو مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي ،عضو اللجنة التنفيذية ،عضو لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة ،عضو اللجنة التنفيذية

رئيس مجلس إدارة بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
عضو المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة ماستر كارد لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
عضو مجلس اإلدارة في معهد التمويل الدولي ()IIF
عضو مجلس اإلدارة في برنامج إنجاز السعودية

عضو مجلس اإلدارة في شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)
عضو مجلس اإلدارة في شركة أسمنت القصيم
نائب رئيس مجلس إدارة شركة دعم لالستثمار العقاري
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ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
عضو مجلس اإلدارة ،عضو لجنة المخاطر
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كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
واصــل البنــك األهلــي خــال عــام 2016م تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والبرامــج
والمشــاريع التــي تُســهم فــي تحقيقــه لرؤيتــه ألن يكــون مجموعــة الخدمــات
الماليــة الرائــدة إقليميــاً مــن خــال تنفيــذ أهدافــه اإلســتراتيجية الخمســة فــي
أن يصبــح البنــك األول فــي الدخــل ،والبنــك األول فــي األربــاح ،والبنــك األفضــل
فــي خدمــة العمــاء ،والبنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة ،والخيــار األول
تحقيــق البنــك أعلــى أربــاح صافيــة بيــن البنــوك الســعودية
للموظفيــن .وجــاء
ُ
للعــام الرابــع علــى التوالــي دليـ ً
ا علــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا إدارات البنــك
المختلفــة علــى جميــع األصعــدة.
فقــد اســتمر البنــك فــي االنتشــار الجغرافــي لشــبكة فروعــه مــن أجــل وصــول
خدماتــه إلــى العمــاء حيثمــا تواجــدوا فــي المملكــة ،فوصــل إجمالــي الفــروع التــي
افتتحهــا البنــك األهلــي خــال عــام 2016م إلــى  23فرعــًا جديــداً ،ممــا يصــل
بمجمــوع فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل التقنيــة والتصميــم
العصــري الحديــث إلــى  32فرع ـاً ،ويصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك األهلــي إلــى
 374فرعــًا؛ منهــا  109فرعــاً تضــم أقســامًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات.
وواصــل البنــك كذلــك رحلــة التحــول إلــى المصرفيــة اإللكترونيــة واضع ـاً نُصــب
عينيــه تحقيــق الريــادة فــي المصرفيــة اإللكترونيــة لكــي يكــون البنــك األهلــي
هــو البنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة ،والتركيــز علــى تمكيــن
آفــاق جديــدة لهــم لالســتفادة
عمالئــه مــن إجــراء معامالتهــم المصرفيــة وفتــح
ٍ
زر أينمــا تواجــدوا علــى مــدار
مــن الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة بمجــرد لمســة ٍ
الســاعة .وفــي هــذا الصــدد ،انطلقــت إدارة المصرفيــة اإللكترونيــة بالبنــك األهلــي
لدفــع عمليــة التحــول إلــى المعامــات اإللكترونيــة مــن أجــل توســيع النشــاط
المصرفــي اإللكترونــي ،وتعزيــز تجربــة العميــل ،وزيــادة المبيعــات اإللكترونيــة،
وتنســيق عمليــات تســليم مشــاريع المصرفيــة اإللكترونيــة .ومــن أجــل النجــاح
ـتمرت فــي إطــاق مجموعــة كبيــرة مــن المبــادرات والتحســينات علــى
فــي ذلــك ،اسـ َّ
قنواتنــا المصرفيــة اإللكترونيــة المختلفــة وإتاحــة العديــد مــن الخدمــات للعمــاء
عبــر األهلــي أون اليــن ،واألهلــي موبايــل ،واألهلــي إي كــورب لخدمــة األفــراد
والشــركات ،وتطويــر شــبكة نقــاط البيــع .وكان مــن ثمــرة هــذه الجهــود حصــول
البنــك علــى جوائــز متعــددة تؤكــد ريادتــه للمصرفيــة اإللكترونيــة محليـًا وإقليميـاً.
وامتــدت نجاحــات البنــك لجميــع أنشــطته الرئيســية؛ ففــي مصرفيــة األفــراد،
أســهمت جهودنــا فــي التوســع فــي الوصــول بقاعــدة عمالئنــا إلــى أكثــر مــن
المنفــذة لخدمتهــم إلــى أكثــر مــن 205
 5مليــون عميــل وزيــادة عــدد العمليــات ُ
مليــون عمليــة ،ن ِّ
ُفــذ منهــا  ٪96عبــر القنــوات اإللكترونيــة الذكيــة للبنــك األهلــي.
وزادت محفظــة تمويــل األفــراد فــي عــام 2016م بنســبة  ٪10.8وهــو مــا ُي ِّ
مثــل
إنجــازاً متميــزاً جعــل البنــك مــن أســرع البنــوك نمــواً فــي المملكــة ،ونمــت محفظــة
التمويــل العقــاري بنســبة  ٪22.7عــن العــام الماضــي فــي ظــل منافســة قويــة بيــن
البنــوك .ونمــا كذلــك دخــل إدارة المصرفيــة الخاصــة بواقــع  ٪13وحصــل البنــك
علــى خمــس جوائــز فــي المصرفيــة الخاصــة ،ونمــت محفظــة البطاقــات االئتمانيــة
بنســبة  ،٪12.1وتوســعنا فــي خدمــة اإلصــدار الفــوري للبطاقــات االئتمانيــة
لتشــمل جميــع فــروع البنــك علــى مســتوى المملكــة.
وعلــى صعيــد مصرفيــة الشــركات ،حافــظ البنــك علــى أدائــه عــام 2016م
رغــم التحديــات الضخمــة التــي يشــهدها الســوق ،وبلــغ إجمالــي األصــول 143
مليــار ريــال ،لتظــل محفظــة األصــول بالبنــك األهلــي هــي األكبــر بيــن البنــوك
الســعودية ،وارتفــع إجمالــي الدخــل بنســبة  ٪10.6ليصــل إلــى  4.6مليــار ريــال.
ونجــح البنــك فــي التوســع بمراكــز خدمــة الشــركات حيــث وصــل عددهــا إلــى 9
مراكــز .واســتطاع البنــك المحافظــة علــى حصتــه الســوقية بيــن البنــوك الســعودية
فــي برنامــج «كفالــة» لتصــل حصــة البنــك إلــى  ٪40بعــدد  1,344عقــد كفالــة
جديــد .وتوســع البنــك فــي خدمــات نقــاط البيــع ووصلــت حصتــه الســوقية إلــى
وص ِّنــف البنــك األهلــي ضمــن قائمــة أكبــر  150بنــك علــى مســتوى العالــم
ُ ،٪17
فــي حجــم المبالــغ المنفــذة عبــر نقــاط البيــع ومواقــع الدفــع اإللكترونــي.

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

وحافــظ البنــك علــى ريادتــه ونتائجــه المتميــزة فــي منتجــات الخزينــة وتعزيــز
أدواتهــا ومنصاتهــا اإللكترونيــة ،وأعــاد صياغــة إســتراتيجية عمــل الخزينــة لدمــج
المؤسســات الماليــة ،وأطلــق البنــك ألول مــرة بالمملكــة شــهادة المضاربــة للودائــع
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
وفــي أســواق المــال ،واصلــت شــركة األهلــي الماليــة نجاحاتهــا وتوســيع نطــاق
أعمالهــا ،فبلــغ إجمالــي األصــول التــي تديرهــا الشــركة  113مليــار ريــال ،وحافظــت
علــى موقعهــا الريــادي بيــن شــركات الوســاطة الماليــة فجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة
مــن حيــث قيمــة التــداوالت بحصــة ســوقية قدرهــا  ٪12.21والمرتبــة الثانيــة
فــي عــدد الصفقــات بحصــة ســوقية بلغــت  .٪15.24وأطلقــت الشــركة فــي عــام
2016م منصــة األهلــي مباشــر بــرو للتــداول الجديــدة ،وأطلقــت فــي الربــع الثالــث
مــن عــام 2016م صنــدوق األهلــي كابيتــال للضيافــة بمكــة المكرمــة بــرأس مــال
قــدره  650مليــون ريــال ســعودي .كذلــك فــإن األهلــي الماليــة كانــت هــي مديــر
االكتتــاب المشــارك الســعودي الوحيــد فــي عمليــة إصــدار أول ســندات حكوميــة
ســعودية دوليــة بقيمــة  17.5مليــار دوالر أمريكــي والــذي ُيعــد أكبــر عمليــة إصــدار
للســندات فــي األســواق الناشــئة عبــر التاريــخ.
وفــي المصرفيــة الدوليــة ،نمــت أصــول بنــك «تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي»
بنســبة  ٪1لتصــل إلــى  38مليــار ليــرة تركيــة ،وزادت أرباحــه بنســبة  .٪13وزادت
نســبة كفايــة رأس المــال بالبنــك فأصبحــت  ،٪15.6وحصــل البنــك علــى جائــزة
«أفضــل بنــك إســامي فــي تركيــا» مــن مجلــة أخبــار التمويــل اإلســامي.
وألن المــوارد البشــرية هــي أحــد أهــم عوامــل النجــاح فــي البنــك األهلــي ،يواصــل
البنــك رحلتــه ليكــون «الخيــار األول للموظفيــن» كأحــد أهدافــه اإلســتراتيجية،
مؤشــرات عديــدة علــى أداء المــوارد البشــرية خــال عــام 2016م ،منهــا
وهنــاك
ٌ
اســتمرار البنــك فــي خطــط التطويــر والتعاقــب الوظيفــي وبنــاء القــادة التــي َّ
مكنــت
البنــك مــن توطيــن جميــع الوظائــف القياديــة ،ووضــع برامــج لتدويــر الموظفيــن
فــي مختلــف اإلدارات ،وســجل البنــك أدنــى نســبة فــي تســرب الموظفيــن خــال
الثالثــة أعــوام الماضيــة وصلــت إلــى  .٪4ووصلــت نســبة الســعودة بالبنــك إلــى
 ،٪95وأســهم فــي زيادتهــا االســتمرار فــي توطيــن الوظائــف وتوظيــف الكــوادر
الوطنيــة ،وبنــاء الخطــط التطويريــة علــى الكفــاءات المطلوبــة حســب احتياجــات
العمــل.
كمــا واصــل البنــك مســيرته الناجحــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة خــال
عــام 2016م مــن خــال برامــج أهالينــا لتمكيــن المــرأة والشــباب والطفــل ،فوصــل
إجمالــي المبالــغ التــي دعــم بهــا البنــك برامــج أهالينــا المتعــددة والكثيــر مــن
المبــادرات ذات التأثيــر المباشــر علــى المجتمــع  56مليــون ريــال.
هــذا النجــاح والتميــز والنمــو فــي أعمــال البنــك يعكــس قدرتــه علــى مواجهــة
التحديــات الماليــة واالقتصاديــة الكبيــرة مــن خــال خططــه اإلســتراتيجية وتنويــع
مصــادر الدخــل واالســتفادة مــن الفــرص الناشــئة .وال يفوتنــي هنــا أن أؤكــد علــى
أن السياســات الماليــة والنقديــة الحصيفــة التــي تتبناهــا وزارة الماليــة ومؤسســة
النقــد العربــي الســعودي كان لهــا دو ٌر كبيــر فــي تهيئــة البيئــة االســتثمارية
ـروعات عديــدة كان للبنــك األهلــي دو ٌر ريــادي
بالمملكــة وزيــادة فــرص النمــو لمشـ
ٍ
فــي تمويلهــا ودعمهــا.
وفــي الختــام أتوجــه بــكل الشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة البنــك األهلــي لدعمهــم
لنــا وتيســير مهمتنــا بشــتى الســبل ،ولجميــع عمالئنــا علــى ثقتهــم ،وكذلــك
لجميــع موظفــي البنــك علــى تفانيهــم فــي أداء المهــام المنوطــة بهــم وعلــى
جميــع إســهاماتهم فــي ســبيل وصولنــا إلــى الريــادة فــي تقديــم الخدمــات الماليــة
بالمنطقــة.
سعيد بن محمد الغامدي
الرئيس التنفيذي
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فراس هاني التركي

رئيس مجموعة الخدمات المشتركة

طالل أحمد الخريجي

نايف صفوق البشير

رئيس مجموعة الخزينة
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يســر مجلــس إدارة البنــك األهلــي التجــاري أن يقــدم لكــم تقريــره الســنوي عــن
أداء البنــك وإنجازاتــه وقوائمــه الماليــة للعــام 2016م .كمــا يشــمل هــذا التقريــر
أنشــطة البنــك وشــركاته التابعــة والزميلــة.

 .1أنشطة البنك الرئيسية
يتكــون البنــك مــن خمســة قطاعــات تشــغيلية رئيســية ،كمــا هــو موضــح أدنــاه،
والتــي تعتبــر الوحــدات اإلســتراتيجية للبنــك وتقــدم منتجــات وخدمــات مختلفــة،
و ُتــدار بشــكل منفصــل علــى أســاس الهيكلــة اإلداريــة والتقاريــر الداخليــة.
مصرفيــة األفــراد :تقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وعمــاء الخدمــات
المصرفيــة الخاصــة ،والتــي تتضمــن التمويــل الشــخصي والحســابات الجاريــة
باإلضافــة إلــى منتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة والتــي تشــرف عليهــا
هيئــة شــرعية مســتقلة.
مصرفيــة الشــركات :تقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة بمــا فــي ذلــك كافــة المنتجــات االئتمانيــة
التقليديــة ،ومنتجــات التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة.
الخزينــة :تقــدم كامــل منتجــات وخدمــات الخزينــة والبنــوك المراســلة بمــا فــي
ذلــك ســوق المــال وصــرف العمــات األجنبيــة إلــى عمــاء المجموعــة ،إضافــة
إلــى القيــام باالســتثمارات ونشــاطات المتاجــرة (محليـاً وخارجيـًا) وإدارة مخاطــر
الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان (المتعلقــة باالســتثمارات).
ســوق المــال :تقــدم خدمــات إدارة الثــروات وإدارة األصــول واالســتثمار المصرفي
وخدمــات وســاطة األســهم (المحليــة واإلقليميــة والعالمية).
المصرفيــة الدوليــة :تتضمــن خدمــات مصرفيــة مقدمــة خــارج المملكــة العربيــة
الســعودية مــن خــال بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي.

 .2أهم األحداث الجوهرية واإلنجازات
واصــل البنــك األهلــي نجاحــه فــي المحافظــة علــى زيــادة أرباحــه الســنوية،
وريادتــه للقطــاع المصرفــي بالمملكــة ،بجانــب نجاحــه فــي المحافظــة علــى قوة
تصنيفاتــه االئتمانيــة العالميــة ،وجــودة محفظتــه التمويليــة وحجــم الســيولة.
وكذلــك اســتمر البنــك فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات محقق ـًا
تقدمــًا كبيــراً فــي إنجــاز مراحــل مشــروع تقنيــة الجيــل القــادم؛ ففــي عــام
2017م ســتصل نســبة المعامــات التــي تتــم عبــر قنواتنــا اإللكترونيــة ،٪96
ـه ُم فــي تحقيــق ريادتــه للمصرفيــة اإللكترونيــة بالمنطقــة والوصــول
ممــا ُيسـ ِ
إلــى هدفــه اإلســتراتيجي ألن يكــون البنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة.
وواصــل البنــك األهلــي دوره الريــادي لدعــم المشــروعات ُ
الكبــرى والمبــادرات
ُ
البنــك فــي
التــي تدعمهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين ،حيــث توســع
تمويــل العديــد مــن المشــروعات الضخمــة فــي قطاعــات مختلفــة ضمــت
القطــاع العقــاري والضيافــة والتجزئــة ،ومشــروعات البنيــة التحتيــة والصناعــات
ذات الصلــة .وكان مــن أبــرز المشــروعات التــي مولهــا البنــك فــي هــذا المجــال
تمويــل الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية لشــراء طائــرات إيربــاص A330
لتصبــح أول مشــغل لهــذه الطــرازات فــي العالــم.
وتجــاوز عــدد عمــاء مصرفيــة األفــراد  5مليــون عميــل فــي 2016م ،وحققــت
محافــظ تمويــل األفــراد نمــواً بنســبة ٪10.8؛ حيــث حقــق البنــك نمــواً فــي
التمويــل العقــاري بنســبة  ،٪22.7والتمويــل الشــخصي بنســبة  ،٪8.1والتمويــل
التأجيــري بمعــدل  ،٪17والبطاقــات االئتمانيــة بنســبة  ،٪12.1وزادت نســبة
عمــاء الحــواالت الســريعة بواقــع  ،٪24ونمــا دخــل المصرفيــة الخاصــة بنســبة
جميعهــا مــن
 .٪13كمــا افتتــح البنــك  23فرعــًا جديــداً خــال عــام 2016م،
ُ
فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل التقنيــة والتصميــم العصــري
الحديــث والتــي ترمــي لتعزيــز رضــاء العميــل وتقديــم أفضــل مســتويات
الخدمــة .بهــذا يصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك األهلــي إلــى  374فرع ـًا؛ منهــا
 109فرعــًا تضــم أقســامًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات.
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وفــي خطــوة تمثــل األولــى مــن نوعهــا بالمملكــة ،أطلــق البنــك األهلــي مــن
خــال مجموعــة الخزينــة شــهادة المضاربــة للودائــع والمتوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية.
وواصــل البنــك جهــوده فــي تطويــر ودعــم المــوارد البشــرية التــي ترمــي
ليكــون البنــك األهلــي هــو الخيــار األول للموظفيــن ،وذلــك مــن خــال مبادراتــه
وبرامجــه لتطويــر الكفــاءات والقيــادات الداخليــة بالبنــك مثــل برنامــج بنــاء جيــل
القــادة ،وإلحــاق الكفــاءات المختــارة فــي برامــج التطويــر فــي أفضــل الجامعــات
والمعاهــد الدوليــة المعروفــة فــي تطويــر التنفيذييــن .وكان مــن ثمــرة ذلــك
توطيــن جميــع الوظائــف القياديــة فــي الصــف األول بالبنــك خــال عــام 2016م،
هــذا بجانــب العديــد مــن البرامــج األخــرى التــي تســعى الســتقطاب الكفــاءات من
الشــباب الســعودي ،مثــل برامــج الــرواد وبرنامــج وســام األهلــي .وســجل عــام
2016م أدنــى نســبة فــي تســرب الموظفيــن خــال الثالثــة أعــوام الماضيــة،
حيــث وصلــت إلــى  ،٪4كمــا وصلــت نســبة الســعودة بالبنــك إلــى .٪95
وفــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة ،واصــل البنــك األهلــي خــال عــام 2016م
مســيرته الناجحــة والمتميــزة فــي برامــج أهالينــا لدعــم المــرأة والشــباب
والطفــل ،حيــث وصــل إجمالــي المبالــغ التــي دعــم بهــا البنــك برامــج أهالينــا
ـول البنــك خــال عــام 2016م عــدد  2,171مســتفيدة
 11.4مليــون ريــال .كمــا مـ َّ
بمبلــغ إجمالــي وصــل إلــى  6.85مليــون ريــال .وكذلــك شــارك البنــك فــي دعــم
العديــد مــن المبــادرات ذات التأثيــر المباشــر علــى المجتمــع بقيمــة إجماليــة 39.5
مليــون ريــال خــال العــام.

 .3النتائج املالية
واصــل االقتصــاد الســعودي نمــوه للعــام الســابع علــى التوالــي؛ فعلــى الرغــم
مــن هبــوط أســعار النفــط نمــا االقتصــاد بمعــدل ســنوي بلــغ  .٪1.4وجــاء
النمــو الحقيقــي الكبيــر فــي القطــاع النفطــي بمعــدل  ٪3.4بفضــل اإلنتــاج
القياســي للنفــط الخــام ،معوض ـ ًا النمــو الطفيــف فــي نشــاط القطــاع الخــاص
غيــر النفطــي .كمــا شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي انخفاضـاً باألســعار الجاريــة
ً
ســجل
بمعــدل ٪1.86
نتيجــة لهبــوط أســعار النفــط .وبنهايــة عــام 2016مَّ ،
الســعر الفــوري لخــام النفــط العربــي الخفيــف انخفاضـاً بمقــدار  ٪18.7مقارنــة
بعــام 2015م.
وانخفــض نمــو القطــاع الخــاص للســنة الثالثــة علــى التوالــي ،حيــث انكمشــت
القطاعــات الرئيســية وهــي اإلنشــاء ،والتصنيــع ،والتجــارة ،بمعــدل  ،٪3و،٪1
و ٪1علــى التوالــي .وتســببت تقلبــات الســوق النفطيــة فــي إبقــاء الميــزان
المالــي فــي نطــاق العجــز للعــام الثالــث علــى التوالــي ،حيــث بلــغ عجــز الموازنــة
العامــة  297مليــار ريــال ،أي  ٪12.4تقريبــاً مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
وســجلت النفقــات الحكوميــة فــي عــام 2016م أول تراجــع لســنتين متتاليتيــن
منــذ عــام 1999م ،هابطــة بمعــدل  ٪15.6لتســتقر عنــد مســتوى  825مليــار
ريــال .أيضــًا مــن المقــدر أن يأتــي اإلنفــاق الحقيقــي أقــل بنســبة  ٪1.8عــن
تقديــرات الميزانيــة.
وفــي ســبيل تغطيــة الفجــوة الماليــة الســابق ذكرهــا ،اتخــذت الحكومــة
الســعودية مجموعــة مــن اإلصالحــات الهيكليــة االقتصاديــة واســعة النطــاق
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،وكان لذلــك دوره الملمــوس فــي تحســين
بيئــة األعمــال بالمملكــة وجاذبيتهــا ،خاصـ ً
ـة مــن منظــور تدفقــات االســتثمارات
األجنبيــة ،ممــا انعكــس بــدوره علــى القطــاع المصرفــي الســعودي.

وحقــق البنــك األهلــي  9.32مليــار ريــال أرباحــاً صافيــة خــال عــام 2016م
ـو
مقابــل  9.09مليــار ريــال للعــام الســابق ،بزيــاد ٍة بلغــت  228مليــون ريــال بنمـ ٍ
نســبته  ،٪2.5وبلــغ ربــح الســهم الواحــد  4.66ريــال مقابــل  4.56ريــال للفتــرة
نفســها مــن العــام الســابق .وبذلــك يواصــل البنــك نجاحــه فــي المحافظــة علــى
زيــادة أرباحــه الســنوية رغــم التحديــات االقتصاديــة ،وهــي مؤشـ ٌر قــوي الداللــة
علــى قــدرة البنــك علــى توظيــف أصولــه بكفــاءة ،وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات
لتحقيــق أهدافــه اإلســتراتيجية بمــا يحقــق تطلعــات المســاهمين واحتياجــات
العمــاء والموظفيــن ،والحفــاظ علــى ريــادة البنــك للقطــاع المصرفي الســعودي
وقدرتــه علــى إدارة المخاطــر.
وارتفــع صافــي الدخــل مــن العمــوالت الخاصــة بنســبة  ٪7.7حيــث بلــغ 13.55
مليــار ريــال خــال عــام 2016م مقابــل  12.58مليــار ريــال العــام الســابق ،كمــا
بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات خــال العــام  18.6مليــار ريــال بزيــادة قدرهــا 1.16
ـاع قدرهــا
مليــار ريــال مقابــل  17.5مليــار ريــال مــن العــام الســابق بنســبة ارتفـ ٍ
.٪6.64
وانخفضــت موجــودات البنــك بنســبة  ٪1.6لتصــل إلــى  441مليــار ريــال مقابــل
 449مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق .وشــهدت محفظــة التمويــل والســلف
نمــواً طفيفـاً لتصــل إلــى  254مليــار ريال خالل العــام 2016م مقابــل  253مليار
ريــال فــي العــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره  .٪0.26وانخفضــت االســتثمارات
لتصــل إلــى  112مليــار ريــال مقارنــة بمبلــغ  134مليــار ريــال وذلــك بانخفــاض
قــدره  ،٪16.8وانخفضــت كذلــك ودائــع العمــاء بنســبة  ٪2.55لتصــل إلــى 316
مليــار ريــال مقابــل  324مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

 9.32مليار ريال

أرباح صافية خالل
ٌ
عام 2016م
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وفيما يلي ملخص لنتائج البنك األهلي المالية خالل السنوات الخمس الماضية:

 .5توزيع األرباح

مليون ريال سعودي
2016

2015

2014

2013

2012

إجمالي الموجودات

441,491

448,642

434,878

377,287

345,260

تمويل وسلف بالصافي

253,592

252,940

220,722

187,687

163,461

استثمارات بالصافي

111,509

134,102

152,903

125,294

116,428

إجمالي المطلوبات

381,566

393,096

387,957

334,751

305,856

ودائع العمالء

315,618

323,866

333,095

300,601

273,530

إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك

53,038

48,462

45,214

40,934

37,704

إجمالي دخل العمليات

18,647

17,486

16,247

14,858

13,509

إجمالي مصاريف العمليات

9,175

8,256

7,480

6,632

6,661

صافي دخل السنة العائد لمساهمي البنك

9,317

9,089

8,655

7,852

6,453

وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بــأن تكــون توزيعــات األربــاح عــن عــام 2016م بواقــع  1.60ريــال للســهم الواحــد ،وقــام البنــك بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن
النصــف األول مــن عــام 2016م بواقــع  0.60ريــال للســهم الواحــد وذلــك لعــدد  2,000,000,000ســهم بمــا يمثــل  ٪6مــن القيمــة األســمية للســهم .أمــا الجــزء
المتبقــي مــن األربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2016م فهــو  1ريــال للســهم الواحــد وذلــك لعــدد  1,996,903,527ســهم
بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة البالغــة عــدد  3,096,473ســهم مســتحقة لمســاهمي البنــك المســجلين لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (مركــز اإليــداع)
بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة ،وســيتم توزيــع األربــاح النقديــة بعــد إقــراره مــن الجمعيــة العامــة ،ليبلــغ بذلــك إجمالــي مبلــغ التوزيعــات عــن كامــل
العــام  3,197مليــون ريــال.

وفيما يلي ملخص للنتائج المالية للقطاعات التشغيلية للبنك األهلي خالل عامي 2015م و2016م:
مليون ريال سعودي
مصرفية الشركات

مصرفية األفراد

الـخــزيـنــــــة

ســـوق المــال

المصرفية الدولية

المـجمـــــــوع

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

إجمالي الدخل

7,549

6,361

4,579

4,141

3,707

4,106

581

691

2,230

2,186

18,647

17,486

إجمالي المصاريف

4,388

4,373

1,894

1,072

630

473

351

363

1,912

1,976

9,175

8,256

صافي الدخل

3,152

2,047

2,682

3,145

3,065

3,502

234

328

283

127

9,416

9,148

إجمالي الموجودات

99,916 104,491

40,809 1,858 1,314 154,322 152,048 143,147 142,830

49,399

448,642 441,491

إجمالي المطلوبات

56,724 103,977 105,000 185,373 184,612

35,007

43,026

393,096 381,566

60,062

223

658

وفيما يلي صافي الدخل موزعًا على البنك وشركاته التابعة:
مليون ريال سعودي
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك

طبق ـًا للمــادة ( )42مــن النظــام األساســي للبنــك ،يتــم توزيــع أربــاح البنــك الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والمبالــغ المخصصــة
للخســائر المحتملــة واألعبــاء األخــرى أي ـ ًا كانــت طبق ـ ًا القتــراح مجلــس اإلدارة وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة ،علــى الوجــه التالــي:
• 		تُجنَّب الزكاة الشرعية؛
جنــب  ٪25مــن الربــح الصافــي لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن توقــف هــذا التجنيــب أو أن ت ِّ
ُخفــض معدلــه إذا بلــغ مجمــوع
• ُي َّ
االحتياطــي مبلغــاً يعــادل كامــل رأس المــال؛
• تــوزع مــن الباقــي حصــة أولــى للمســاهمين ال تقــل عــن  ٪5مــن رأس المــال ،فــإذا كان الباقــي مــن الربــح الصافــي ال يكفــي لدفــع الحصــة المذكــورة فــا يجــوز
للمســاهمين المطالبــة بتوزيعهــا مــن أربــاح الســنوات التاليــة؛
ٌ
نسبة من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مؤسسة النقد العربي السعودي؛
ُخصص بعد ما تقدم
• ت َّ
ـتخدم الباقــي بعــد ذلــك بنــا ًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة لتكويــن احتياطــي إضافــي أو لتوزيعــه كحصــة إضافيــة مــن األربــاح ،أو فــي أي غــرض آخــر
• ُيسـ َ
تقــرره الجمعيــة العامــة ،ومــع ذلــك ال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع أيــة حصــة مــن األربــاح تزيــد عمــا اقترحــه مجلــس اإلدارة.

ُيذكــر أن البنــك قــد اســتقطع مــا نســبته  ٪5مــن توزيعــات أربــاح النصــف األول مــن عــام 2016م كضريبــة اســتقطاع طبق ـ ًا ألحــكام المــادة ( )68مــن النظــام
الضريبــي والمــادة ( )63مــن الئحتــه التنفيذيــة وذلــك للســادة المســتثمرين األجانــب غيــر المقيميــن الذيــن يتــم تحويــل أرباحهــم عــن طريــق الوســيط المالــي
المقيــم ،وســيتم اســتقطاع النســبة ذاتهــا فــي جميــع توزيعــات األربــاح للبنــك مــا لــم يــزود البنــك مــا يفيــد عكــس ذلــك.

 .6توزيع الدخل

مليون ريال

صافي دخل سنة 2016م

9,317

المحول إلى االحتياطي النظامي

()847

الزكاة

()1,282

توزيعات أرباح مرحلية

()1,200

توزيعات أرباح نهائية مقترحة

()1,997

المحول إلى األرباح المبقاة

3,991

النسبة من صافي الدخل ٪

البنك األهلي التجاري

8,896

95.5

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

191

2.5

 .7مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

شركة األهلي المالية  -وشركاتها التابعة

229

2

الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة

1

-

المجموع

9,317

100

بلــغ إجمالــي البــدالت ألعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين/المســتقلين مبلــغ  475ألــف ريــال ،كمــا بلــغ إجمالــي البــدالت ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن
مبلــغ  78ألــف ريــال ،فــي حيــن بلغــت المكافــآت الدوريــة والســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين/المســتقلين مبلــغ  7.94مليــون ريــال ،وبلــغ إجمالــي
المكافــآت الدوريــة والســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن مبلــغ  430ألــف ريــال.
هــذا وقــد بلــغ إجمالــي الرواتــب والتعويضــات لســتة مــن كبــار التنفيذييــن بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي مبلــغ  8.7مليــون ريــال ،فــي حيــن بلغــت
البــدالت مبلــغ  5.1مليــون ريــال ،وبلغــت المكافــآت الدوريــة والســنوية مبلــغ  28.6مليــون ريــال ،وبلغــت الخطــط التحفيزيــة مبلــغ  23.9مليــون ريــال.

 .4التحليل الجغرافي لإليرادات

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

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

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

مليون ريال سعودي
2016م

المملكة العربية السعودية

مملكة البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية التركية

المجموع

16,124

262

31

8

2,222

18,647

 .9التمويل وسندات الدين املصدرة
فــي ســياق الممارســات االعتياديــة لألعمــال ،يقــوم البنــك بتبــادل اقتــراض وتمويــل األمــوال مــع البنــوك ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وذلــك حســب معــدل
العمولــة المتعــارف عليهــا فــي الســوق ويتــم إثباتهــا علــى نحــو مالئــم فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.
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ٌ
تحليل لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:
فيما يلي

وخالل عام 2016م قام البنك وشركاته التابعة والزميلة بإصدار واسترداد سندات دين مفصلة على النحو التالي:
اسم المصدر
بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
(إصدارات عامة)

القيمة
(بآالف الرياالت السعودية)

المدة

المبلغ المسدد خالل العام
(بآالف الرياالت السعودية)

المبلغ المتبقي
(بآالف الرياالت السعودية)

136,756

 7أشهر

136,756

-

1,043,713

 6أشهر

568,395

475,319

 .10التنازل عن املصالح

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

دخل عموالت خاصة

55,956

52,268

مصاريف عموالت خاصة

367,163

314,435

أتعاب وعموالت بالصافي

210,674

267,981

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

 .11املدفوعات النظامية املستحقة
بلغــت الــزكاة المســتحقة علــى المســاهمين  1,188مليــون ريــال ،وبلغــت االشــتراكات الخاصــة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة خــال عــام 2016م مبلــغ
 133مليــون ريــال.

 .12املعامالت مع األطراف ذات العالقة
صــدرت موافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا األول لعــام 2016م المنعقــد بتاريــخ  5أبريــل 2016م ،والتــي تــم اإلعــان عــن نتائجهــا علــى
موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية – تــداول بتاريــخ  6أبريــل 2016م ،علــى ترخيــص األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن البنــك واألطــراف ذات العالقــة بقبــول
عــرض تقديــم خدمــات التأميــن الطبــي لموظفــي البنــك األهلــي التجــاري للفتــرة مــن 2016/01/01م وحتــى 2016/12/31م والمقــدم مــن شــركة التعاونيــة
للتأميــن ،حيــث كان لعضــو مجلــس اإلدارة ســعادة المهنــدس عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الزيــد مصلحــة مباشــرة بالوثيقــة باعتبــاره عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة
التعاونيــة للتأميــن (التعاونيــة) ،علمـاً بــأن إجمالــي مبلــغ التعاقــد لــم يتجــاوز نســبة  ٪1مــن إجمالــي دخــل عمليــات البنــك وفقـًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة
مدققــة.

 .13مزايا املوظفين
اســتمر البنــك األهلــي فــي البحــث عــن أفضــل الخبــرات والكفــاءات الســعودية واســتقطابها واســتبقائها؛ فقــد شــارك البنــك فــي العديــد مــن المعــارض
والمناســبات المختصــة بالمهنــة والتوظيــف التــي نظمتهــا مؤسســات تعليميــة مرموقــة ســوا ٌء داخــل المملكــة أم خارجهــا .وســعيًا لتحقيــق أحــد ركائــز
البنــك اإلســتراتيجية فــي أن يكــون “الخيــار األول للموظفيــن” ،يوفــر البنــك برنامــج ادخــار لموظفيــه .بــدأ هــذا البرنامــج منــذ  42عام ـًا ،ثــم تحــول إلــى
منتــج ادخــار إســامي عــام 2012م ،والهــدف منــه هــو إتاحــة فرصــة االدخــار المالــي المســتقبلي للموظفيــن عبــر برنامــج اختيــاري بغــرض اإلبقــاء علــى
الكفــاءات لفتــرة أطــول؛ إذ يتــم اســتقطاع نســبة ثابتــة وهــي  ٪5مــن راتــب الموظــف األساســي ويتــم اســتثمارها عــن طريــق مجموعــة الخزينــة بالبنــك
فــي مقابــل منــح البنــك مكافــأة بنســب تتفــاوت حســب ســنوات االشــتراك ،وتبــدأ مكافــأة البنــك بـــنسبة  ٪10وتصــل إلــى نســبة  ٪200مــن الرصيــد
المدخــر .وقــد بلــغ الرصيــد المتراكــم لمكافــأة البنــك لنظــام ادخــار الموظفيــن بنهايــة عــام 2016م حوالــي  114مليــون ريــال ،ووصلــت نســبة الســعودة
بالبنــك إلــى  ٪95بنهايــة 2016م ،ويدفــع البنــك مزايــا وتعويضــات الموظفيــن طبقـ ًا لنظــام العمــل والعمــال فــي المملكــة وبحســب متطلبــات المدفوعــات
النظاميــة المســتحقة فــي الفــروع األجنبيــة والشــركات التابعــة .وقــد بلــغ إجمالــي احتياطــي تعويضــات نهايــة الخدمــة لموظفــي البنــك فــي تاريــخ 31
ديســمبر 2016م مبلــغ  1,055مليــون ريــال.

كمــا أن البنــك يتعامــل خــال دورة أعمالــه العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة .وتــرى اإلدارة ومجلــس اإلدارة أن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة تتــم بنفــس
شــروط التعامــل مــع األطــراف األخــرى ،وتخضــع المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك واألنظمــة الصــادرة
عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وتشــتمل أرصــدة المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة علــى معامــات مــع جهــات حكوميــة مســاهمة .وكذلــك تتــم كافــة
المعامــات الحكوميــة األخــرى علــى أســاس معــدالت الســوق.

األرصدة كما في  31ديسمبر والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بالبنك:
تمويل وسلف

367,969

316,092

ودائع العمالء

227,086

666,440

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

100,895

127,356

استثمارات

4,668

3,422

مطلوبات أخرى  -مكافأة نهاية الخدمة

32,082

27,933

كبار المساهمين:
ودائع العمالء

12,530,609

24,378,166

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

-

107,953

استثمارات (أصول ُمدارة)

2,458,136

881,509

صناديق البنك االستثمارية:
استثمارات

708,201

737,083

ودائع العمالء

288,324

159,093

الشركات التابعة:
تمويل وسلف

1,737,500

1,687,500

ودائع العمالء

2,408

2,264

استثمارات

363,750

363,750

* كبــار المســاهمين هــم المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة أكثــر مــن  ٪5مــن رأس مــال البنــك المصــدر .األطــراف ذات العالقــة هــم األشــخاص أو األقــارب لعائلــة ذلــك الشــخص والمنشــآت التابعــة لهــم والتــي لديهــم الســيطرة
عليهــا أو ســيطرة مشــتركة أو نفــوذ هــام علــى هــذه المنشــآت.
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 .14العقوبات والجزاءات النظامية

 .16مراجعو الحسابات

تم فرض عدد  31غرامة مالية بما مجموعه  14,104,660ريال كغرامات تشغيلية وعدم التزام باألنظمة والتعليمات ،وهي مفصلة بالجدول التالي:

أقــرت الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا الســنوي الــذي عقــد فــي 5
أبريــل 2016م تعييــن الســادة كــي بــي إم جــي  -الفــوزان وشــركاه وإرنســت
ويونــغ وشــركائهم كمراجعــي حســابات خارجييــن للبنــك عــن العــام المنتهــي
فــي  31ديســمبر 2016م بمــا فــي ذلــك مراجعــة البيانــات الماليــة الربــع ســنوية
خــال نفــس العــام .وســتنظر الجمعيــة فــي اجتماعهــا القــادم فــي إعــادة تعييــن
مراجعــي الحســابات الحالييــن ،أو اســتبدالهم بمراجعيــن آخريــن ،وتحديــد
أتعابهــم لقــاء مراجعــة حســابات البنــك عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31
ديســمبر 2017م.

تصنيف المخالفة

الجهة

عدد الغرامات

مبالغ الغرامات /ريال

عدم االحتفاظ بالحد األدنى للنسبة المحددة الحتياطي السيولة من التزامات
الودائع.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

11,623,660

توريد ورق نقد مزيف.

مؤسسة النقد العربي السعودي

14

1,335,000

عدم تطبيق قواعد مكافحة غسل األموال وقواعد فتح وتشغيل الحسابات
البنكية.

مؤسسة النقد العربي السعودي

5

390,000

عدم إيقاع الحجز على الحسابات.

مؤسسة النقد العربي السعودي

2

346,000

عدم تطبيق قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ،وقواعد
مكافحة غسل األموال ،فيما يتعلق بالحسابات الراكدة.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

175,000

عدم تطبيق اتفاقية مستوى خدمة أجهزة نقاط البيع.

مؤسسة النقد العربي السعودي

3

145,000

عدم تعاون البنك مع فريق التفتيش وتزويده بالبيانات عن الحسابات
المحجوز عليها في الوقت والشكل المطلوب.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

25,000

تزويد مؤسسة النقد ببيانات غير صحيحة في تقرير المتابعة للخطة
التصحيحية لمالحظات الفحص الشامل لعام 2013م.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

20,000

عدم تطبيق اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصراف اآللي.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

15,000

عدم تطبيق كامل ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات االئتمان والحسم
الشهري.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

15,000

عدم الحصول على موافقة مؤسسة النقد المسبقة بشأن تجهيز مواقع ثالثة
مراكز حواالت سريعة.

مؤسسة النقد العربي السعودي

1

15,000

 .15فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية

تقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولية التأكــد مــن وجــود نظــام
فعــال للرقابــة الداخليــة ،والــذي يتضمــن العمليــات واإلجــراءات التــي وضعتهــا
َّ
إشــراف مــن مجلــس إدارة البنــك  -إلنجــاز أهدافهــا
اإلدارة التنفيذيــة  -تحــت
ٍ
اإلســتراتيجية وحمايــة موجوداتهــا وضمــان تنفيــذ جميــع األعمــال وفقــًا
للسياســات واإلجــراءات.
وقــد وضعــت اإلدارة إطــاراً متكامـ ً
ا للرقابــة الداخليــة حســب توجيهــات مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي وإرشــاداتها المتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة .وتبــدأ
هــذه الضوابــط الرقابيــة الداخليــة بحوكمــة الشــركات التــي تُحــدد األدوار
والمســؤوليات المنوطــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعيــة والتــي
تشــمل اللجنــة التنفيذيــة ،ولجنــة المراجعــة ،ولجنــة المخاطــر ،ولجنــة الترشــيح
والمكافــآت والحوكمــة .وتقــدم لجــان اإلدارة الدعــم لمجلــس إدارة البنــك فــي
مهــام الرقابــة والمعالجــة للمخاطــر الرئيســية المتعلقــة باإلســتراتيجية واألداء
المالــي والتقنيــة وإدارة الموجــودات والمطلوبــات واالئتمــان والعمليــات والجوانب
القانونيــة والمتطلبــات التنظيميــة وأمــن المعلومــات .كمــا تُبـ َ
ـذل كافــة الجهــود
الحثيثــة والمتكاملــة مــن جميــع الجهــات المعنيــة بالبنــك لزيــادة كفــاءة وفعاليــة
البيئــة الرقابيــة فــي جميــع عمليــات البنــك مــن خــال المراجعــات المســتمرة
وضمــان تناســق وتكامــل اإلجــراءات مــن أجــل معالجــة نقــاط الضعــف التــي قــد
تحــدث فــي البيئــة الرقابيــة .وتكــون جميــع الجهــات المعنيــة فــي البنــك ،تحــت
إشــراف مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــاُ ،مكلفــة باإلشــراف علــى مهــام معالجــة
تلــك الفجــوات الــذي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــال التقييــم الذاتــي للمخاطــر
والضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا الجهــات داخليــاً ،أو مــن خــال المراجعيــن
الداخلييــن والخارجييــن.
ويتضمــن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة تقييــم كفايــة نظــام الرقابــة
الداخليــة وكفاءتــه ،مــع ضمــان تطبيــق جميــع السياســات واإلجــراءات المعمــول
بهــا وكذلــك ضمــان االلتــزام بهــا .وتتولــى إدارة االلتــزام مهمــة التأكــد مــن
االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة ،وذلــك مــن خالل التطبيقــات المؤتمتــة مركزيًا،
والمعاينــة العينيــة ،وغيرهــا مــن اإلجــراءات .ويتــم رفــع كافــة المراجعــات
واإلجــراءات التصحيحيــة الجوهريــة التــي تكشــفها إدارة المراجعــة الداخليــة
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إلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة المراجعــة .وتراقــب لجنــة المراجعــة بدورهــا
كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بصــورة حثيثــة للتأكــد مــن اتخــاذ كافــة
اإلجــراءات للحــد مــن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا .ويطلــع مجلــس اإلدارة علــى
كافــة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ،ومراجعــات الرقابــة الداخليــة ،باإلضافــة إلــى
جميــع تقاريــر إدارة المخاطــر والتقاريــر ذات الصلــة .وتتم مراجعة هــذه التقارير
بصفــة دوريــة منتظمــة مــن أجــل القيــام بالتقييــم المســتمر لفعاليــة نظــام
الرقابــة الداخليــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،مهمــا كان
تصميمهــا ،بهــا بعــض القيــود التــي قــد تمنعهــا مــن اكتشــاف بعــض الفجــوات
الرقابيــة أو منعهــا .باإلضافــة إلــى أن التصــور المســتقبلي للتقييمــات الحاليــة
لمــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مقارنـ ً
ـة بالفتــرات المســتقبلية يخضــع
لقيــد أن الرقابــة قــد تصبــح غيــر كافيــة بســبب حــدوث تغيــر فــي الظــروف أو
االلتــزام ببعــض السياســات أو اإلجــراءات.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

أكــدت المراجعــات التــي أجريــت خــال عــام 2016م للتأكــد مــن فعاليــة
الضوابــط الرقابيــة الداخليــة وجــود األنظمــة واإلجــراءات المطلوبــة لتحديــد
وتقييــم وإدارة المخاطــر الكبيــرة التــي قــد يواجههــا البنــك وتطبيقهــا علــى
مــدار هــذا العــام ،ولــم يكــن هنــاك أيــة ثغــرات جوهريــة فــي البيئــة الرقابيــة.
وبنــا ًء علــى نتائــج تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة والتقييــم المســتمر
للضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا اإلدارة خــال العــام ،تــرى اإلدارة أن نظــام
كاف ويعمــل بفعاليــة وتتــم
الرقابــة الداخليــة المعمــول بــه فــي البنــك حاليــاً ٍ
مراقبتــه بصــورة منتظمــة ،ولكــن اإلدارة مســتمرة فــي ســعيها الدائــم لتعزيــز
نظــام الرقابــة الداخليــة.

 .17مجموعة املخاطر
يتعــرض البنــك األهلــي التجــاري فــي أعمالــه االعتياديــة إلــى أنــواع متعــددة مــن
المخاطــر المالزمــة ألنشــطته المصرفيــة ،ولذلــك تعمــل مجموعــة المخاطــر
علــى دعــم أعمــال البنــك المختلفــة عــن طريــق التأكــد مــن أن المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا البنــك يتــم تفاديهــا وتعويضهــا  -إن وجــدت  -بمــا يــوازن معادلــة
األداء مــع المخاطــر .باإلضافــة إلــى التأكــد مــن أن جميــع المخاطــر المرتبطــة
باألعمــال تقــع ضمــن نطــاق قابليــة البنــك الشــاملة لتحمــل المخاطــر .علمــ ًا
بــأن الهــدف الرئيســي لمجموعــة المخاطــر هــو الحفــاظ علــى المســتوى العــام
للمخاطــر فــي البنــك بمــا يتماشــى مــع إســتراتيجيته .ولتحقيــق هــذا الهــدف،
فــإن مجموعــة المخاطــر تســتخدم عــدداً مــن األدوات والوســائل والكفــاءات
المهنيــة المناســبة التــي تعمــل علــى تحديــد المخاطــر وتصنيفهــا وقياســها
والحــد منهــا.
كمــا تعمــل سياســة حوكمــة المخاطــر لــدى البنــك علــى تعريــف المخاطــر
وتحديــد مســتويات قبولهــا باإلضافــة إلــى وســائل قياســها وإدارتهــا .ويشــمل
ذلــك وضــع الضوابــط الالزمــة ألنــواع المخاطــر المحــددة والمســتهدفة ،والتأكــد
مــن إدارتهــا بشــكل اســتباقي ووقائــي ،باإلضافــة إلــى تعزيــز ودعــم إطــار
حوكمــة المخاطــر بسياســات شــاملة تحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة الجهــات
المعنيــة ،مــع نشــر ثقافــة مواجهــة وإدارة المخاطــر علــى كافــة مســتويات إدارات
البنــك.
ووفق ـاً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولجنــة بــازل ،فــإن إطــار
حوكمــة إدارة المخاطــر فــي البنــك يضمــن اســتقاللية مهــام مجموعــة المخاطــر
باإلضافــة إلــى وضــع ثالثــة خطــوط رئيســية للدفــاع علــى مســتوى إدارات
البنــك ،بحيــث تتشــارك وحــدات األعمــال مــع إدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة
الفعالــة لرصــد وتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة وأســاليب
فــي اإلدارة َّ
الحــد منهــا.
أمــا فيمــا يخــص الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة المخاطــر ،فإنــه ينظــم
المســتويات اإلداريــة للمجموعــة وأداءهــا للمهــام الوظيفيــة المناطــة بهــا فــي
إدارة أنــواع المخاطــر المختلفــة ،والتــي تتضمــن فــي حــدود مســؤوليتها مخاطــر
االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية وأمــن
المعلومــات .وقــد عملــت مجموعــة المخاطــر علــى وضــع سياســات خاصــة لــكل
نشــاط إلدارة المخاطــر يخضــع كل نــوع مــن األنــواع المذكــورة ســابقاً لسياســات
إدارة شــاملة علــى مســتوى البنــك ككل.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر الماليــة الناتجــة عــن تعثــر المقتــرض أو
الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة المتعاقــد عليهــا .وتمثــل مخاطــر
االئتمــان أغلــب وأعلــى نســبة مــن إجمالــي المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك،
وهــي ناتجــة عــن العمليــات االئتمانيــة فــي التمويــل والســلف واالســتثمارات.
ونتيجــة لذلــك ،فقــد وضــع البنــك سياســات مختلفــة إلدارة مخاطــر االئتمــان
لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة بمــا يضمــن محافظــة البنــك علــى جــودة
محافظــه االئتمانيــة وكذلــك محافــظ عمليــات االســتثمار ،باإلضافــة إلــى
تقليــص الخســائر الناجمــة عــن أنشــطة التمويــل.

تقييم مخاطر االئتمان

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

ضوابط مخاطر االئتمان والحدود االئتمانية والضمانات

تعمــل مجموعــة مخاطــر االئتمــان علــى متابعــة المخاطــر االئتمانيــة وتقنينهــا
بحســب تقييــم الجــدارة االئتمانيــة لــكل عالقــة ينتــج عنهــا تقديــم حــد ائتمانــي
ألي عميــل .ولذلــك فقــد تــم تصميــم سياســات إدارة مخاطــر االئتمــان لوضــع
حــدود ائتمانيــة مالئمــة لمســتوى المخاطــر ،ولمراقبــة المخاطــر وتحديــد
كيفيــة االلتــزام بالحــدود .ولذلــك فإنــه يتــم مراقبــة الحــدود االئتمانيــة الفعليــة
ومــا يقابلهــا مــن مخاطــر علــى أســاس يومــي .كمــا تلــزم سياســات المخاطــر
االئتمانيــة ضمــان تنويــع أنشــطة التمويــل حتــى ال يكــون هنــاك أي تركيــز
للمخاطــر مــع أفــراد أو مجموعــات مــن العمــاء فــي مواقــع جغرافيــة أو نوعيــة
محــددة مــن األنشــطة التجاريــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن البنــك عــادة مــا
يقــوم بالحصــول علــى ضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة لتخفيف مســتوى
المخاطــر .وتشــمل الضمانــات المحتفــظ بهــا أنواعــاً متعــددة مثــل األوراق
الماليــة والودائــع النقديــة والضمانــات الماليــة المقدمــة مــن بنــوك ومصــارف
أخــرى باإلضافــة إلــى األســهم والعقــارات وغيرهــا مــن األصــول الثابتــة.

فــي ضــوء مــا ســبق ،اعتمــد مجلــس اإلدارة تقييــم اإلدارة التنفيذيــة لنظــام
الرقابــة الداخليــة الــذي يتــم تطبيقــه حســب توجيهــات مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي.
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مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات والتقلبــات فــي
أســعار الســوق ،مثــل أســعار العمــوالت الخاصــة ،ومســتويات الجــدارة االئتمانيــة
 علــى مســتوى الســوق  -وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة،وأي تغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات واألوراق الماليــة التــي يحتفــظ بهــا
البنــك.

هــذا وتــوزع مجموعــة المخاطــر مــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر الســوق  -ألغــراض
إدارة المخاطــر  -إلــى محافــظ متاجــرة ومحافــظ غيــر متاجــرة .حيــث تتــم إدارة
محفظــة المتاجــرة مــن قبــل إدارة الخزينــة وتتضمــن المراكــز الناشــئة عــن
صناعــة الســوق وتحتــوي كذلــك علــى مراكــز المتاجــرة باإلضافــة إلــى إدارة
األصــول والخصــوم المثبتــة بالقيمــة العادلــة .وتســتخدم إدارة مخاطــر الســوق
أداة «قيــاس القيمــة المعرضــة للخســائر» لكافــة التعامــات فــي محافــظ
المتاجــرة .وتقــدر القيمــة المعرضــة للخســارة خــال فتــرة محــددة مــن الزمــن
بســبب تحــركات الســوق غيــر المواتيــة .ولحســاب القيمــة المعرضــة للخســارة،
فــإن األداة تعتمــد علــى معطيــات حســاب التقلــب فــي أســعار الســوق واالرتبــاط
بيــن مكونــات المحفظــة باســتخدام بيانــات الســوق التاريخيــة ذات الصلــة.
تُلــزم سياســة حوكمــة المخاطــر لجنــة إدارة األصــول والخصــوم بمســؤولية
إدارة المخاطــر المرتبطــة بالتقلــب فــي أســعار العمــوالت الخاصــة ،والتــي
تنشــأ عــن تأثيــر التغيــر فــي األســعار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
والقيمــة العادلــة .وتعمــل لجنــة إدارة األصــول والخصــوم علــى موازنــة األصــول
والخصــوم وفجــوة أســعار العمــوالت الخاصــة والتعامــل مــع إســتراتيجيات
التحــوط للحفــاظ علــى مخاطرهــا ضمــن الحــدود المناســبة .إضافــة إلــى ذلــك،
فــإن سياســة إدارة األصــول والخصــوم تســتهدف تحســين هيــكل الميزانيــة
العموميــة لضمــان إجــراء العمليــات المصرفيــة ضمــن نطــاق قابليــة البنــك
الشــاملة لتحمــل المخاطــر .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مجموعــة المخاطــر وضعــت
سياســة اســتثمارية لضبــط عمليــات إدارة الخزينــة فــي أســواق المــال والصــرف
األجنبــي وأســعار الفائــدة ،ومنتجــات الســلع .تهــدف سياســة وإجــراءات عمليــات
االســتثمار ضمــان أن تكــون جميــع األنشــطة التــي تزاولهــا إدارة الخزينــة لــدى
البنــك مرتبطــة بضوابــط تنظيميــة ورقابيــة لضبــط مخاطرهــا.

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم القــدرة علــى تلبيــة جميــع
التزامــات الدفــع عنــد اســتحقاقها أو التــي تجعــل تكاليــف تلبيــة هــذه االلتزامــات
باهظــة.
وعليــه ،فــإن الــدور الرئيســي لعمليــات إدارة مخاطــر الســيولة فــي البنــك
هــو العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســيولة والربحيــة لجميــع العمليــات،
مــع الحفــاظ علــى موقــف قــوي للســيولة لزيــادة ثقــة المتعامليــن وتحســين
تكلفــة التمويــل .ولتعزيــز مســتويات الســيولة ،فــإن إدارة البنــك األهلــي أوكلــت
لمجموعــة المخاطــر مهمــة مراقبــة كافــة االســتحقاقات وااللتزامــات إلــى جانــب
مصــادر التمويــل مــع معــدالت تكلفتهــا علــى مختلــف المســتويات الزمنيــة
المســتهدفة .والجديــر بالذكــر أن البنــك يخضــع لبرامــج قيــاس قابليــة تحمــل
المخاطــر بحيــث تضمــن قدرتــه علــى تلبيــة جميــع التزاماتــه فــي أســوأ ظــروف
الســوق ،بمــا فيهــا فتــرات طويلــة مــن تصفيــة األصــول بأســعار غيــر مرغــوب
فيهــا.
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تتطلــب الركيــزة الثالثــة مــن إطــار بــازل  3نشــر عــدد مــن اإلفصاحــات الكميــة
والنوعيــة .ســيتم نشــر هــذه اإليضاحــات علــى موقــع البنــك اإللكترونــي:
 www.alahli.comتنفيــذاً لتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما).

المخاطر التشغيلية

ـرف البنــك المخاطــر التشــغيلية بأنهــا مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن عــدم
ُيعـ ِّ
مالءمــة أو إخفــاق اإلجــراءات الداخليــة ،أو األفــراد ،أو األنظمــة ،أو األحــداث
الخارجيــة .وتعتبــر المخاطــر التشــغيلية مخاطــر كامنــة لكافــة العمليــات
التجاريــة أو غيــر التجاريــة للبنــك ،وهــي مالزمــة لجميــع أنشــطة المؤسســات
المصرفيــة والماليــة .ولكــون المخاطــر التشــغيلية مــن مســؤوليات وحــدات
األعمــال فــي المرتبــة األولــى ،فــإن المهمــة الرئيســية إلدارة المخاطر التشــغيلية
بمجموعــة المخاطــر تكمــن فــي وضــع إطــار عمــل شــامل ومتكامــل لتقليــل
هــذه المخاطــر والخســائر الناتجــة عنهــا ومتابعــة تطبيقــه وااللتــزام بــه ،وذلــك
لكافــة مجموعــات أعمــال البنــك المختلفــة.
كما تتضمن إستراتيجية إدارة مخاطر التشغيل الشاملة ما يلي:
• اتبــاع نهــج اســتباقي للحــد مــن المخاطــر التشــغيلية مــن خــال عمليــة
التقييــم الذاتــي للمخاطــر وضوابطهــا؛
• 		تجميع وتحليل أحداث المخاطر التشغيلية والخسائر الناتجة عنها؛
• 		تفعيــل برامــج لرفــع مســتوى الوعــي بالمخاطــر التشــغيلية ونشــر ثقافــة
الحــد منهــا؛
• 		إعــداد تقاريــر دوريــة شــاملة لمراقبــة المخاطــر التشــغيلية وفاعليــة
ضو ا بطهــا ؛
• تطويــر ممارســات إدارة المخاطــر التشــغيلية للمحافظــة علــى بيئــة عمــل
فعــال فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للبنــك.
مســتقرة تســاهم بشــكل َّ

مخاطر أمن المعلومات

يشــير ُمصطلِــح مخاطــر أمــن المعلومــات إلــى المخاطــر الناجمــة عــن إخفــاق
التدابيــر التنظيميــة والفنيــة واإلجرائيــة الالزمــة لحمايــة أصــول المعلومــات
ـرح بــه ،أو إفشــاء المعلومــات ،أو النَّســخ
المصـ َّ
التابعــة للبنــك مــن الدخــول غيــر ُ
المرخــص ،أو المنــع مــن االســتخدام ،أو التعديــل والتحويــل ،أو الفقــدان،
غيــر ُ
أو الســرقة أو إســاءة االســتخدام ،ســوا ٌء كان ذلــك بصــورة متعمــدة تخريبيــة أم
عرضيــة غيــر مقصــودة.
وتوفــر دائــرة مخاطــر أمــن المعلومــات إطــاراً عمليــًا شــام ً
ال يتــم مــن خاللــه
تنظيــم اإلجــراءات العمليــة وتســهيل تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة والقواعــد
الالزمــة بمــا يضمــن حمايــة أصــول البنــك المعلوماتيــة مــن أجــل تقليــل
المخاطــر المختلفــة ألمــن المعلومــات.
ينــدرج تحــت مســؤولية دائــرة مخاطــر أمــن المعلومــات حوكمــة أمــن المعلومــات
والمتابعــة المباشــرة لتطبيــق التشــريعات المتعلقــة بأمــن المعلومــات الصــادرة
مــن الجهــات ذات العالقــة ،إضافــة إلــى المراقبــة المباشــرة والكاملــة علــى جميــع
األنشــطة مــن الجانــب المتعلــق بأمــن المعلومــات ،والتقييــم المســتمر والمتابعة
لألنظمــة بهــدف تحديــد المخاطــر األمنيــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد
مــن تلــك المخاطــر بشــكل فــوري .كمــا تتضمــن مهــام هــذه الدائــرة تصميــم
وتنفيــذ برامــج توعويــة لرفــع مســتوى الوعــي بهــذا النــوع مــن المخاطــر لــكل
مــن يتعامــل مــع أصــول البنــك المعلوماتيــة ســوا ٌء كان مــن الموظفيــن أم
الشــركات المتعاقــدة أم العمــاء.
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عــززت لجنــة بــازل معاييــر قيــاس رأس المــال والمعاييــر الرأســمالية عــن طريــق
إصــدار إطــار عمــل بــازل  ،3وذلــك فــي ضــوء األزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام
2007م .ويركــز إطــار عمــل بــازل  3علــى تعزيــز نوعيــة رأس المــال المطلــوب
مــع رفــع الحــد األدنــى لمتطلبــات رأس المــال ،وتعزيــز تغطيــة المخاطــر والحــد
مــن تأثيــر التقلبــات الدوريــة االقتصاديــة علــى متطلبــات رأس المــال .كمــا
يفــرض اإلطــار متطلبــات جديــدة لنســبة الرافعــة الماليــة والســيولة ورأس المال
اإلضافــي لتعزيــز بنــاء رأس المــال .وهــذه التحســينات يتــم تنفيذهــا بشــكل
تدريجــي حتــى عــام 2019م.

 .19املعايير املحاسبية الدولية املعتمدة
عــدت القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م
أُ َّ
ً
طبق ـا للمعاييــر المحاســبية للمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن المجلــس
الدولــي للمعاييــر المحاســبية .وتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لتتماشــى
مــع نظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية
والنظــام األساســي للبنــك.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى صــدور قــرار الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن رقــم (صــادر )4579/2014/وتاريــخ 2014/02/11م المتضمــن
يتطلــب إطــار عمــل بــازل  3مــن البنــوك الســعودية أن تدعــم تســهيالتها بقاعدة إقــرار مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن لتطبيــق
رأســمالية عاليــة الجــودة .ويجــب أن تتشــكل الشــريحة األولــى مــن رأس المــال المعاييــر المحاســبية الدوليــة دفعــة واحــدة بعــد اعتمــاد اســتكمالها مــن
إجمــا ً
ال مــن حقــوق المســاهمين ،والتــي تعــد األعلــى قــدرة علــى «تحمــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن علــى القوائــم الماليــة المعــدة عــن
ـة:
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الخسـ
الفتــرات الماليــة فــي 2017/01/01م ،كمــا صــدر تعميــم هيئــة الســوق الماليــة
لمتطلبات
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ـ
		تحس
•
رقــم ص 16/7258/5/7/بتاريــخ 2016/08/21م المتضمــن إلــزام الشــركات
ـريحة؛
ـ
الش
ـذه
ـ
ه
المدرجــة فــي الســوق الماليــة باإلفصــاح عــن المراحــل المواكبــة للتحــول إلــى
• 		تحميل أي استقطاعات رأسمالية نظامية على حقوق المساهمين؛
المعاييــر المحاســبية الدوليــة ،علــى إثــر ذلــك فــإن البنــك قــد أعلــن علــى موقــع
تحمــل
علــى
• 		إلغــاء إدراج أدوات رأس المــال المختلطــة محــدودة القــدرة
شــركة الســوق الماليــة الســعودية – تــداول بتاريــخ األربعــاء 2016/08/31م
تدريجــي؛
بشــكل
الخســارة مــن مســتوى الشــريحة الثانيــة لــرأس المــال
ً
ـدة طبقـا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ( ،)IFRSوبالتالــي
بــأن قوائمــه الماليــة ُمعـ َّ
خــال
مــن
التنظيمــي
• 		زيــادة مســتوى الشــفافية عــن مكونــات رأس المــال
ال يوجــد أي آثــار علــى القوائــم الماليــة إثــر تطبيــق هــذه المعاييــر.
إفصاحــات تفصيليــة مــع مقارنتهــا بحقــوق المســاهمين.

(ب) دورية اإلفصاحات المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي
• هيكل رأس المال – ربع سنوي
• إفصاحات كمية – نصف سنوي
• إفصاحات نوعية – سنوية

 .18تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكــد مجلــس إدارة البنــك للمســاهمين واألطــراف األخــرى ذات العالقــة وحســب
معرفتــه التامــة مــن كافــة النواحــي الماديــة مــا يلــي:
عدت بالشكل الصحيح؛
• أن سجالت الحسابات أُ َّ
ُ
عد على أسس سليمة ون ِّ
ُفذ بفعالية؛
• أن نظام الرقابة الداخلية أ َّ
• أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه؛
• أنــه ال يوجــد أي عقــد كان البنــك طرفــاً فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه
مصلحــة جوهريــة ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو للرئيــس
التنفيــذي أو رئيــس المجموعــة الماليــة للبنــك أو ألي شــخص ذي عالقــة
مباشــرة بــأي منهــم ،عــدا مــا جــرى ذكــره فــي بيــان المعامــات مــع األطــراف
ذات العالقــة.
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 .20اإلنجازات الرئيسية والخطط املستقبلية
واصــل البنــك رحلتــه نحــو تحقيــق رؤيتــه ألن يكــون مجموعــة الخدمــات الماليــة الرائــدة إقليميـاً ،والتــي وضــع لهــا مجموعــة مــن األهــداف اإلســتراتيجية؛ وهــي
أن يكــون البنــك األول فــي الدخــل واألربــاح ،والبنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة ،والبنــك األفضــل فــي خدمــة العمــاء ،والخيــار األول للموظفيــن .ففــي
الدخــل واألربــاح اســتمر البنــك فــي ريادتــه للقطــاع المصرفــي الســعودي بتحقيــق أعلــى أربــاح وعائــدات بيــن البنــوك الســعودية .وفــي الخدمــات اإللكترونيــة
ـور البنــك البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات مــن خــال تقنيــة الجيــل القــادم ليســتكمل التحــول إلــى المصرفيــة اإللكترونيــة فــي أوائــل عــام 2017م لتصــل
طـ َّ
نســبة  ٪96مــن معامالتنــا عبــر قنواتنــا اإللكترونيــة .وفــي خدمــة العمــاء ،جــاء ترتيــب البنــك األهلــي كثانــي أفضــل بنــك فــي تميــز الخدمــة وبيــن أفضــل
ثالثــة بنــوك فــي رضــاء العمــاء ضمــن اســتبيان تقييــم خدمــة العمــاء بيــن البنــوك الســعودية الــذي أجرتــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وفــي ســعي
البنــك ليكــون الخيــار األول للموظفيــن ،وصلــت نســبة الســعودة  ،٪95كمــا وصلــت نســبة اســتبقاء الموظفيــن إلــى أكثــر مــن .٪95
وعلــى صعيــد الخطــط المســتقبليةُ ،يــدرك البنــك أن التحديــات االقتصاديــة ستســتمر خــال الشــهور القادمــة مــع اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط وخفــض
حد بــدوره مــن نمــو القطــاع
اإلنفــاق الحكومــي ضمــن مبــادرات برنامــج التــوزان المالــي ممــا ينتــج عنــه بعــض التباطــؤ فــي النمــو االقتصــادي ،وهــو مــا س ـ ُي ُّ
المصرفــي ،لكــن البنــك يــرى فــي الوقــت ذاتــه العديــد مــن الفــرص الكبيــرة التــي ســينتجها تنفيــذ رؤيــة الســعودية  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي ،2020
ـع ُيمكنــه مــن دعــم مبــادرات برنامــج
وهــو مــا سيســاعد علــى تحقيــق النمــو المســتدام وازدهــار اقتصــاد المملكــة .كمــا يــرى البنــك األهلــي أنــه فــي وضـ ٍ
التــوازن المالــي وخطــط المملكــة لمواجهــة التحديــات قصيــرة المــدى ،وكذلــك االســتفادة مــن تلــك الفــرص الناشــئة عــن برنامــج التحــول الوطنــي لتحقيــق
أهــم الركائــز األساســية لتحــول اقتصادنــا الوطنــي مــن خــال تعظيــم المحتــوى المحلــي بدعــم الصناعــات الوطنيــة وتقليــل االعتمــاد علــى الــواردات ،والتحــول
الرقمــي ،بجانــب دعــم وتمويــل مبــادرات تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي.

اســتمر تركيــز المجموعــة المصرفيــة لألفــراد حــول االرتقــاء بخدمــة العمــاء،
تميزهــا يتخطــى بهــا البنــك
خدمــات
وتقديــم
ٍ
وحلــول مصرفيــة فريــدة فــي ُّ
ٍ
َ
ـم كان ســبب
ـ
ث
ـن
ـ
وم
ـتقبلية،
ـ
والمس
ـة
ـ
الحالي
ـم
ـ
احتياجاته
ـي
ـ
ويلب
ـه
ـ
عمالئ
توقعــات
َّ
نجــاح أعمــال مصرفيــة األفــراد خــال عــام 2016م  -وال يــزال  -هــو تقديــم
ـاق
منتجــات وخدمــات متطــورة تواكــب العصــر وتنطلــق بتجربــة العميــل إلــى آفـ ٍ
جديــدة مــن التميــز ،وهــو مــا أســهم فــي تحقيــق زيــاد ٍة مســتمرة فــي عــدد
عمــاء مصرفيــة األفــراد الــذي تجــاوز  5مليــون عميــل فــي عــام 2016م ،وزيــادة
المنفــذة لخدمتهــم إلــى أكثــر مــن  205مليــون عمليــة ،ن ِّ
ُفــذ منهــا
عــدد العمليــات ُ
 ٪96عبــر القنــوات اإللكترونيــة الذكيــة للبنــك األهلــي.
أســهم فــي مواصلــة المجموعــة لمســيرتها الناجحــة نحــو تحقيــق أهدافهــا،
ُ
ـتكمال خطــة انتشــار شــبكة فــروع البنــك ومراكــز الخدمــات بهــدف تســهيل
اسـ
وصــول الخدمــة إلــى عمــاء األهلــي أينمــا تواجــدوا؛ فقــد افتتــح البنــك 23
فرع ـًا جديــداً ليحقــق رقم ـ ًا قياســياً خــال عــام 2016م وبذلــك يصــل مجمــوع
فــروع الجيــل الجديــد المدعومــة بأحــدث الوســائل التقنيــة والتصميــم العصــري
الحديــث والتــي ترمــي لتعزيــز تجربــة العميــل وتقديــم أفضــل مســتويات
الخدمــة إلــى  32فرعــ ًا ،ويصــل إجمالــي عــدد فــروع البنــك األهلــي إلــى 374
فرعــًا؛ منهــا  109فرعــاً تضــم أقســام ًا لخدمــة مصرفيــة الســيدات .وزاد عــدد
أجهــزة الصــراف اآللــي لتصــل إلــى  3,189جهــازاً منتشــرة فــي جميــع أنحــاء
المملكــة ،ووصلــت مراكــز الحــواالت الســريعة (كويــك بــاي) إلــى  148مركــزاً.
وكانــت أهــم المؤشــرات لتعزيــز تجربــة العميــل هــي التحســينات التــي لمســها
العمــاء فــي خدمــة الفــروع ،حيــث إن  ٪88مــن عمــاء الفــروع يحصلــون علــى
الخدمــة فــي أقــل مــن  10دقائــق.
و ُرغــم المتغيــرات والتحديــات االقتصاديــة الراهنــة ،حققــت المجموعــة
المصرفيــة لألفــراد نجاحــات متميــزة فــي جميــع أعمالهــا؛ فقــد تمكنــت خــال
عــام 2016م مــن المحافظــة علــى مركــز البنــك فيمــا يتعلــق بأرصــدة الحســابات
ً
مقارنــة بالعــام الســابق ،وقــد أســهم فــي
الجاريــة لعمــاء مصرفيــة األفــراد
ـد مــن المبــادرات التــي أطلقتهــا المجموعــة علــى مــدار العــام،
هــذا النجــاح العديـ ُ
َجــي تحويــل العمــات
مكثفــة
تســويقية
حمــات
والتــي ضمــت
لــكل مــن ُمنت َ
ٍ
األجنبيــة وســداد المدفوعــات التــي أثمــرت عــن نمــو عوائــد عمليــات تحويــل
العمــات بنســبة  ٪24وزيــادة عوائــد عمليــات ســداد بنســبة  ٪10عــن عــام
2015م .وأطلقــت المجموعــة أيض ـاً العديــد مــن األنشــطة التســويقية الكبيــرة
لتحفيــز العمــاء وتشــجيعهم علــى إجــراء عملياتهــم الشــرائية باســتخدام
بطاقــات األهلــي المصرفيــة محليـ ًا ودوليـ ًا ،وقــد أســهم هــذا فــي زيــادة عمليــات
الشــراء مــن  57.5مليــون عمليــة عــام 2015م إلــى  75.6مليــون عمليــة شــرائية
داخــل وخــارج المملكــة عــام 2016م ،بمــا ُيمثــل زيــادة نســبتها  ٪32فــي عــدد
العمليــات.

ـول مبتكــرة لعمالئــه وزيــادة عمليــات
وفــي ســبيل ذلــك ،ســيركز البنــك جهــوده علــى جــودة محفظــة الشــركات واإلدارة الفعالــة للمخاطــر والتركيــز علــى تقديــم حلـ ٍ
البيــع المتقاطــع وحجــم الودائــع .وكذلــك ســيركز فــي الخزينــة علــى زيــادة حجــم الســيولة وتنويــع مصــادر التمويــل وجــودة محفظتــه االســتثمارية .وفــي مصرفيــة
األفــراد ،ســيعمل البنــك علــى زيــادة الدخــل مــن خــال مواصلــة التوســع فــي شــبكة الفــروع وزيــادة قاعــدة عمــاء األفــراد وحجــم الودائــع ،وتحســين كفــاءة وجــودة
جميــع عملياتــه المصرفيــة ،وزيــادة حجــم التمويــل العقــاري والتأجيــري والحــواالت ،والتركيــز علــى التحــول للقنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة لتمكيــن وصــول
خدمــات البنــك لعمالئــه فــي أي وقــت وأينمــا تواجــدوا وحصولهــم علــى خدمــات مصرفيــة فوريــة مــن خــال أتمتــة العمليــات.
أمــا فــي األهلــي الماليــة ،فستســتمر الشــركة فــي ريادتهــا لســوق المــال بالمملكــة وتحقيــق أعلــى معــدالت الدخــل مــن إدارة األصــول ،ومواصلــة تعزيــز كفــاءة
التشــغيل وخفــض التكاليــف ،والبنــاء علــى الفــرص المتاحــة مــن تنفيــذ برامــج الخصخصــة وجــذب االســتثمار األجنبــي ومبــادرات برنامــج التــوزان المالــي وبرنامــج
التحــول الوطنــي .وفــي بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي ،سيســعى لزيــادة الربحيــة وتعزيــز اإلنتاجيــة وكفــاءة العمليــات.
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البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

وحققــت مصرفيــة األفــراد نمــواً ملحوظـاً فــي محفظــة تمويــل األفــراد فــي عــام
2016م بزيــادة قدرهــا  ٪10.8عــن عــام 2015م ،وهــو مــا ُي ِّ
مثــل إنجــازاً متميــزاً
جعــل البنــك مــن أســرع البنــوك نمــواً فــي المملكــة ،ونمــت محفظــة التمويــل
العقــاري بنســبة  ٪22.7رغــم المنافســة الشــديدة .ونمــت محفظــة التمويــل
التأجيــري بنســبة  ٪17محققــ ًا مبيعــات قياســية وصلــت إلــى  69ألــف عقــد
تمويــل تأجيــري بمــا يعــادل  5.5مليــار ريــال ،مســج ً
ال زيــادة قدرهــا  ٪6عــن عــام
2015م ،وتحقــق هــذا اإلنجــاز مــن خــال تعزيــز وتوطيــد العالقــات مــع الــوكاالت
والموزعيــن حــول المملكــة ووضــع اإلســتراتيجيات المدروســة لتوزيــع ممثلــي
المبيعــات لالســتحواذ علــى أكبــر حصــة ســوقية .وفــي التمويــل الشــخصي،
نمــت المحفظــة بنســبة  .٪8.1وفــي حســابات الرواتــب ،أســهمت خطــط الدعــم
فــي فتــح مــا يقــارب  97ألــف حســاب رواتــب جديــد ،وشــهدت مبيعــات التكافــل
كذلــك نمــواً كبيــراً حيــث بلغــت المبيعــات  19,200عقــد نشــط لمنتــج تكافــل
األهلــي فــي عــام 2016م.
ونمــت محفظــة البطاقــات االئتمانيــة بنســبة  ،٪12.1وتوســعنا فــي خدمــة
اإلصــدار الفــوري للبطاقــات االئتمانيــة لتشــمل جميــع فــروع البنــك علــى
مســتوى المملكــة ليصبــح البنــك األهلــي أول بنــك يقــدم خدمــة اإلصــدار
الفــوري لبطاقــات االئتمــان بخاصيــة الطباعــة البــارزة ( )Embossingفــي جميــع
فروعــه .وحصلــت بطاقــات البنــك األهلــي االئتمانيــة علــى جائــزة «البطاقــة
ـور
األكثــر تفاعــا» ( )Engagementمــن شــركة ماســتركارد العالميــة .كمــا طـ َّ
البنــك برنامــج الــوالء والمكافــآت تحــت مســمى «لــك» بإضافــة جهــات جديــدة
يمكــن تحويــل نقــاط «لــك» إليهــا ،وتقديــم العديــد مــن العــروض والخصومــات
داخــل وخــارج المملكــة.

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

وشــهد عــام 2016م إنجــازات متعــددة فــي الحــواالت الســريعة (كويــك بــاي)
َّ
تمثــل أهمهــا فــي زيــادة عــدد عمــاء الحــواالت الســريعة بنســبة  ٪24ليصــل
إلــى  2.3مليــون عميــل ،وزيــادة عــدد الحــواالت بنســبة  ٪8.5ليصــل عــدد
الحــواالت إلــى  8مليــون حوالــة ،باإلضافــة إلــى افتتــاح  10مراكــز جديــدة ليصبــح
إجمالــي عــدد المراكــز  148مركــزاً.
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الشــركات مــن خــال تمويــل العديــد مــن الشــركات والصفقــات الكبيــرة التــي
تدعــم القطاعيــن العــام والخــاص فــي مختلــف القطاعــات الطبيــة والتعليميــة
وقطاعــات التجزئــة والتصنيــع وغيرهــا مــن قطاعــات البنيــة التحتيــة المرتبطــة
بهــا.
كذلــك ســاهمت إدارة مصرفيــة الشــركات فــي تحقيــق تطلعــات البنــك فــي
مجــال الخدمــات اإللكترونيــة وتقنيــة المعلومــات مــن خــال الســعي المتواصــل
الموجهــة لقطــاع الشــركات فــي المملكــة،
لتطويــر حلــول ومنتجــات إدارة النقــد
َّ
والتــي تشــتمل علــى المصرفيــة اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت ()AlAhli E-Corp
وحلــول التجــارة ،وحقــق البنــك األهلــي ســبق ًا جديــداً فــي المجــال المصرفــي
يؤكــد ريادتــه فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة علــى كافــة المســتويات
محلي ـًا وإقليمي ـ ًا إثــر فــوزه بجائزتــي «أفضــل بنــك فــي الخدمــات اإللكترونيــة
للشــركات بالمملكــة» و«أفضــل قنــاة إلكترونيــة لمصرفيــة الشــركات فــي
منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا» لعــام 2016م والمقدمــة مــن «جلوبــال
فاينانــس» ألفضــل بنــوك مــزودة للخدمــات اإللكترونيــة .ومــن حيــث خدمــات
نقــاط البيــع ،فقــد وصلــت الحصــة الســوقية للبنــك فــي عمليــات نقــاط البيــع
إلــى  ،٪17حيــث تــم تصنيــف البنــك األهلــي ضمــن قائمــة أكبــر  150بنــك علــى
مســتوى العالــم مــن حيــث حجــم المبالــغ التــي تــم تنفيذهــا باســتخدام البطاقات
المصرفيــة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع ومواقــع الدفــع اإللكترونــي علــى شــبكة
اإلنترنــت.

وفــي المصرفيــة الخاصــة ،نمــا دخــل إدارة المصرفيــة الخاصــة بواقــع .٪13
وتــوج هــذا األداء المتميــز حصـ ُ
ـول المصرفيــة الخاصــة بالبنــك علــى خمســة
جوائــز بحصولــه علــى المركــز األول فــي تصنيفــات الخدمــات المصرفيــة
الخاصــة وإدارة الثــروات لجائــزة يورومونــي علــى مســتوى الفئــات الخمســة
للمنافســة ،وكان آخــر هــذه التتويجــات هــو اإلعــان عــن حصــول البنــك
األهلــي علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي الخدمــات الخاصــة الشــاملة فــي
اســتبيان يورومونــي الســنوي للخدمــات الخاصــة وإدارة الثــروات لعــام
2016م.
واســتكما ً
ال لمســيرة مصرفيــة الوســام فــي عــام 2016م ،اســتمر تطويــر
برامــج الوســام لعمــاء البنــك المميزيــن والتركيــز علــى تطويــر منتجــات
جديــدة ومبتكــرة تفــي بجميــع متطلبــات عمــاء الوســام مــن خــال أفضــل
الوســائل التقنيــة وبأســعار خاصــة لهــم تســهم فــي تميــز مصرفية الوســام
عــن مثيالتهــا فــي البنــوك األخــرى .باإلضافــة إلــى تعزيــز فريــق مــدراء
العالقــة بنخبــة مــن أفضــل الكــوادر فــي القطــاع المصرفــي وذلــك بالتعاون
مــع مجموعــة المــوارد البشــرية مــن خــال إطــاق برنامــج «وســام األهلــي»
للتعييــن المباشــر .وقــد أثمــرت هــذه المجهــودات فــي حصــول البنــك علــى
جائــزة ذا بانكــر ميــدل إيســت المتخصصــة فــي الصناعــة المصرفيــة
«كأفضــل بنــك فــي الخدمــات المصرفيــة المميــزة فــي المملكــة» مــن
مجموعــة ســي بــي آي فايننشــال العالميــة.
تســتمر منهجيــة المجموعــة المصرفيــة لألفــراد فــي تمركــز أعمالهــا
ومبادراتهــا حــول تمكيــن البنــك ألن يكــون هــو األســرع نمــواً واألكثــر
اهتمامــ ًا بعميــل مصرفيــة األفــراد فــي المملكــة والمنطقــة.

مصرفية الشركات

حافظــت المجموعــة المصرفيــة للشــركات علــى أدائهــا عــام 2016م رغــم
التحديــات الضخمــة التــي يشــهدها الســوق ،وبلــغ إجمالــي األصــول 143
مليــار ريــال ،وهــو مــا َّ
مكــن مصرفيــة الشــركات مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا
الرياديــة بيــن البنــوك الســعودية مــن حيــث األصــول ،وشــهدت محفظــة
تمويــل مصرفيــة الشــركات زيــادة طفيفــة بمعــدل  ،٪0.4وارتفــع إجمالــي
الدخــل مــن  4.1إلــى  4.6مليــار ريــال بارتفــاع قــدره  .٪10.6وحققــت إدارة
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الخزينة

حافظــت مجموعــة الخزينــة بالبنــك علــى موقعهــا الريــادي ونتائجهــا الجيــدة
رغــم مــا يشــهده الســوق مــن تحديــات كبيــرة ،وتمكنــت كذلــك مــن الحفــاظ
علــى وضعهــا المتميــز علــى مســتوى جميــع المنتجــات بمــا فــي ذلــك صــرف
العمــات األجنبيــة ،والســلع .هــذا بجانــب اســتمرارها فــي تعزيــز أدواتهــا
ومنصتهــا اإللكترونيــة لمواجهــة الظــروف الصعبــة التــي سيشــهدها الســوق
خــال الفتــرة القادمــة.
وتضمنــت أهــم التغييــرات التــي حققهــا البنــك إطــاق إســتراتيجية جديــدة
لمواجهــة الديناميكيــات المتغيــرة للميزانيــة العموميــة؛ وإعــادة صياغــة
إســتراتيجية عمــل الخزينــة للتمكــن مــن ضــم أعمــال القطــاع المصرفــي تحــت
ســقف واحــد مــن خــال دمــج المؤسســات الماليــة.
ٍ
وفــي خطــوة تمثــل األولــى مــن نوعهــا بالمملكــة ،أطلــق البنــك األهلــي شــهادة
المضاربــة للودائــع والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك نجاح ـًا فــي النمــو وجــذب عمــاء جــدد
خــال عــام 2016م ،واســتمر البنــك فــي تعزيــز إســتراتيجيته لخدمــة هــذه
الشــريحة مــن العمــاء واختيــار مواقــع متميــزة لمراكــز خدمتهــم وفقـًا لدراســات
محــددة راعــت أن تكــون الفــروع فــي أقــرب مــكان لعمــاء المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،كمــا نجــح البنــك فــي توســعة عــد ٍد مــن مراكــز الخدمــة ،ووصــل
عددهــا  9مراكــز .واســتطاع البنــك أن يحافــظ علــى ريادتــه المتــاك أكبــر
حصــة ســوقية بيــن مختلــف البنــوك فــي برنامــج «كفالــة» كأحــد المنتجــات
اإلســتراتيجية ،ووصلــت حصــة البنــك إلــى  ٪40بعــدد  1,344عقــد كفالــة
جديــد ،وهــو مــا عــزز مــن كفــاءة وأداء المحفظــة االئتمانيــة فــي ظــل الظــروف
االقتصاديــة الحاليــة.
واســتمر البنــك فــي تطويــر برنامــج «تاجــر األهلــي» للســنة الثانيــة علــى
التوالــي بإضافــة اتفاقيــات جديــدة مصممــة ومخصصــة لعمــاء البرنامــج مــن
أجــل إثــراء تجربــة العميــل ،تضمنــت اتفاقيــات مــع شــركات طيــران عالميــة
ومحليــة لتقديــم خصومــات طــوال العــام ،واتفاقيــة مــع واحــدة مــن كبــرى
شــركات التأميــن المتخصصــة بالمملكــة لتقديــم حلــول تأمينيــة مناســبة
لشــريحة المنشــآت التجاريــة بأســعار تنافســية وتوفيــر رقــم مجانــي مخصــص
فقــط لخدمــة عمــاء تاجــر األهلــي لــدى شــركة التأميــن ،واتفاقيــات مــع عــدد
مــن أهــم مكاتــب التدقيــق المحاســبي بالمملكــة لتقديــم خدماتهــم للعمــاء من
المنشــآت المشــتركة فــي برنامــج تاجــر األهلــي .وعلــى صعيــد الخدمــات ،طــور
البنــك المميــزات المضافــة مســبقًا للبرنامــج مثــل الحلــول التمويليــة المتنوعــة،
واالنضمــام لبرنامــج «كفالــة» ،والعديــد مــن الخدمــات األخــرى المميــزة التــي
تشــمل أولويــة الخدمــة وأســعاراً تنافســية للمعامــات.
أمــا التمويــل المهيــكل والمشــروعات الكبــرى ،فقــد توســع البنــك توســعًا كبيــراً
فــي تمويــل مشــروعات ُكبــرى فــي قطاعــات مختلفــة ضمــت القطــاع العقــاري
بمــا فــي ذلــك الضيافــة والتجزئــة ،بجانــب مشــروعات البنيــة التحتيــة مثــل
المطــارات وشــراء أســاطيل الطائــرات وغيرهــا مــن الصناعــات ذات الصلــة .وكان
مــن أبــرز المشــروعات التــي مولهــا البنــك فــي هــذا المجــال تمويــل الخطــوط
الجويــة العربيــة الســعودية لشــراء طائــرات إيربــاص  A330لتصبــح أول مشــغل
لهــذه الطــرازات فــي العالــم .وســاهم البنــك فــي النمــو الشــامل لمصرفيــة
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الشركات التابعة
الشركة التابعة

شركة األهلي المالية

وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:
رأس المال
بالريال

عدد األسهم
المصدرة

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

نسبة الملكية

النشاط الرئيسي

الدولة محل
التأسيس

الدولة محل
النشاط

 ٪90.71ملكية
مباشرة
و ٪7.14ملكية
غير مباشرة

إدارة الخدمات االستثمارية للبنك وأنشطة إدارة
األصول

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

 ٪97.85ملكية
فعلية كلية

خدمات إدارة االستثمار

اإلمارات العربية
المتحدة (دبي)

األسواق الناشئة
مع التركيز بشكل
خاص على منطقة
الشرق األوسط

االستثمارات في أسهم شركات قائمة في
المملكة العربية السعودية ودول مجلس
التعاون الخليجي

إيرلندا

المملكة العربية
السعودية ودول
مجلس التعاون
الخليجي

يستثمر الصندوق في تحقيق عوائد من خالل
االستثمار في فرص حقوق الملكية الخاصة
المباشرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة

جزر كايمان

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

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

تركيا

شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار
الصكوك للبنك التركي

تركيا

شركة إيست قيت كابيتال
هولدنغ (إيست قيت) -
9,375,000
شركة تابعة لشركة األهلي
المالية

2,500,000

شركة األهلي المالية
 شركة مظلة إلدارة37,500,000
االستثمار -
شركة تابعة لشركة األهلي
المالية

1,000,000

 ٪97.85ملكية
فعلية كلية

-

 ٪100ملكية
مباشر

إيست قيت مينا  -حقوق
الملكية المباشرة ال بي

688,674,270

بنك تركيا فاينانس
كاتيليم بنكاسي

 ٪67.03ملكية
2,600,000,000 2,765,100,000
مباشرة

شركة تركيا فاينانس
فارلك كيراالما -
شركة تابعة لبنك تركيا
فاينانس كاتيليم بنكاسي

53,175

50,000

 ٪67.03ملكية
فعلية

تركيا

تركيا

شركة تركيا فاينانس
كاتيليم بنكاسي فارلك
كيراالما -
شركة تابعة لبنك تركيا
فاينانس كاتيليم بنكاسي

53,175

50,000

 ٪67.03ملكية
فعلية

شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار
الصكوك للبنك التركي

تركيا

تركيا

الشركة العقارية المطورة
للتمليك واإلدارة المحدودة

500,000

500

 ٪100ملكية
مباشرة

مسك وإدارة الصكوك واألصول على سبيل
الضمان ،نيابة عن البنك وللغير

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة األهلي لتسويق
خدمات التأمين

500,000

50,000

 ٪100ملكية
فعلية

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

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة البنك األهلي
التجاري السعودي لألسواق
المحدودة

187,500

50,000

 ٪100ملكية
مباشرة

متاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة الشراء
وعمليات إعادة الشراء العكسية

جزر كايمان

المملكة العربية
السعودية
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(أ) شركة األهلي المالية

تأسســت شــركة األهلــي الماليــة (األهلــي كابيتــال) فــي أبريــل 2007م بموجــب
ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2005-83-2بتاريــخ  21جمــادى األولــى
1426هـــ ( 28يونيــو 2005م) لتنفيــذ التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد
بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب وتقديــم المشــورة والحفــظ فيمــا يتعلــق بــاألوراق
الماليــة .يمتلــك فيهــا البنــك األهلــي الملكيــة مباشــرة بنســبة  ٪90.71وملكيــة
غيــر مباشــرة بنســبة .٪7.14

للســندات فــي األســواق الناشــئة عبــر التاريــخ .وعــاو ًة علــى ذلــك ،وعلــى الرغــم
مــن التحديــات الكبيــرة التــي شــهدها هــذا العــام ،فــإن سياســتنا الســليمة فــي
االســتثمار فــي الــرأس المــال الفكــري والبشــري مــع حرصنــا الشــديد علــى
بنــاء عالقــات بعيــدة المــدى مــع العمــاء وتطبيــق إســتراتيجية «العميــل أو ً
ال»
جميعهــا مــن مكانــة وريــادة المصرفيــة االســتثمارية فــي مختلــف
قــد عــززت
ُ
المنتجــات المقدمــة.

تديــر الشــركة حاليــاً أكثــر مــن  113مليــار ريــال فــي جميــع فئــات األصــول
المتعــددة ،ســواء محليــ ًا أو دوليــًا .ممــا جعلهــا واحــدة مــن كبــرى الشــركات
فــي إدارة الصناديــق المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية عالمي ـاً ،عــاوة علــى
ذلــك فــإن شــركة األهلــي الماليــة واحــدة مــن كبــرى شــركات الوســاطة الماليــة
ومقدمــي برامــج االدخــار للشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق
األوســط ،إضافــة إلــى كونهــا أكبــر شــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
إلدارة األصــول المتعــددة.

(ب) بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي

وفــي أواخــر الربــع الثالــث مــن العــام المالــي 2016م ،أطلقــت الشــركة صنــدوق
األهلــي كابيتــال للضيافــة بمكــة المكرمــة بــرأس مــال قــدره  650مليــون
ريــال ســعودي ،وهــذا الصنــدوق يســتثمر فــي مجموعــة متنوعــة مــن األصــول
العقاريــة بمكــة المكرمــة ،إضافـ ً
ـة إلــى توفيــر فــرص اســتثمارية محليــة واعــدة
وعاليــة الجــودة لمختلــف فئــات المســتثمرين .إن إنشــاء هــذا الصنــدوق يؤكــد
التــزام شــركة األهلــي الماليــة المســتمر للمســاهمة فــي نجــاح رؤيــة الســعودية
 2030وبرنامــج التحــول الوطنــي .2020
وواصلــت شــركة األهلــي الماليــة ريادتهــا فــي أبحــاث األســهم وتطويــر أنظمــة
وبرامــج الوســاطة الماليــة؛ حيــث أطلقــت فــي عــام 2016م منصــة األهلــي
مباشــر بــرو للتــداول الجديــدة والتــي تجمــع أفضــل مزايــا عالــم التــداول فــي
منصــة واحــدة تمتــاز بســرعة الحصــول علــى المعلومــة وســهولة التنفيــذ
ً
ونتيجــة لذلــك ،حافظــت الشــركة
والمدعمــة بــأدوات متقدمــة أكثــر احترافــاً،
علــى موقعهــا الريــادي بيــن شــركات الوســاطة الماليــة حيــث جــاءت الشــركة
فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث قيــم التــداوالت بحصــة ســوقية قدرهــا ٪12.21
والمرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الصفقــات بحصــة ســوقية بلغــت .٪15.24
كمــا َّ
مثلــت ســنة 2016م عامــ ًا آخــراً مــن النمــو المســتمر فــي أداء الخدمــات
المصرفيــة االســتثمارية ،وبخاصــة فــي كونهــا مديــر االكتتــاب المشــارك
الســعودي الوحيــد فــي عمليــة إصــدار أول ســندات حكوميــة ســعودية دوليــة
بقيمــة 17.5مليــار دوالر أمريكــي والــذي بــدوره يعــد أكبــر عمليــة إصــدار
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يمتلــك البنــك األهلــي التجــاري نســبة  ٪67.03فــي بنــك تركيــا فاينانــس
كاتيليــم بنكاســي (البنــك التركــي) .ويعمــل بنــك تركيــا كبنــك مشــارك عــن
طريــق اســتقطاب حســابات جاريــة وحســابات اســتثمار مشــاركة فــي األربــاح
والخســائر وتمويــل عمــاء األفــراد والشــركات ،وعــن طريــق عقــود إيجــار
تمويليــة واســتثمارات بالمشــاركة وفــق معاييــر الشــريعة اإلســامية .وحافــظ
بنــك تركيــا فاينانــس علــى إصــدار الصكــوك فــي تركيــا مــن خــال شــركات
تأجيــر األصــول؛ فبلغــت قيمــة الصكــوك التــي تــم إصدارهــا خــال عــام 2016م
مليــار ليــرة تركيــة .ونمــت أصــول بنــك تركيــا فاينانــس بنســبة  ،٪1وزادت
أرباحــه بنســبة  .٪13وشــهد عــام 2016م زيــادة فــي عــدد نقــاط البيــع بنســبة
 ٪10وزيــادة فــي العائــدات مــن نقــاط البيــع بنســبة  ،٪41وهــو مــا جعــل بنــك
تركيــا فاينانــس فــي صــدارة بنــوك المشــاركة مــن حيــث عــدد نقــاط البيــع
وعائداتهــا .ورغــم بــدء تطبيــق قوانيــن رأس المــال الجديــدة فــي عــام 2016م،
زادت نســبة كفايــة رأس المــال بالبنــك حيــث أصبحــت  ٪15.6مقارنـ ً
ـة بنســبة
 ٪13.5لعــام 2015م .وحصــل بنــك تركيــا فاينانــس خــال عــام 2016م علــى
جائــزة «أفضــل بنــك إســامي فــي تركيــا» مــن مجلــة أخبــار التمويــل اإلســامي .
ـرع واحـ ٌد
يقــدم بنــك تركيــا فاينانــس خدماتــه لعمالئــه عبــر  286فرعـ ًا منهــا فـ ٌ
ـدث البنــك قنواتــه اإللكترونيــة
فــي البحريــن ،و 572جهــاز صــراف آلــي .وقــد حـ َّ
لتقديــم خدماتــه لعمالئــه أينمــا ُوجــدوا وفــي أي وقــت ،ووصــل عــدد العمــاء
المتعامليــن عبــر القنــوات اإللكترونيــة للبنــك إلــى مــا يزيــد عــن  600ألــف
عميــل ،ووصلــت عمليــات البيــع التــي تــم بيعهــا عــن طريــق هــذه القنــوات إلــى
 130ألــف عمليــة بيــع ،وزاد عــدد العمــاء الذيــن يســتخدمون الجــوال بنســبة
ً
مقارنــة بالعــام الســابق .وبجانــب تعزيــز البنــك لقنواتــه البديلــة التــي
٪74
شــملت أجهــزة الصــراف اآللــي ،ونقــاط البيــع ،والهاتــف المصرفــي ،والمصرفيــة
اإللكترونيــة ،أطلــق العديــد مــن المبــادرات لتحســين جــودة خدماتــه ومنتجاتــه
للعمــاء ،بجانــب المبــادرات التــي اتخذهــا البنــك لزيــادة كفــاءة برامجــه وأنظمــة
تشــغيله.
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(ج) الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة

يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة  ٪100مــن رأس مــال الشــركة العقاريــة المطــورة للتمليــك واإلدارة المحــدودة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم
تســجيلها فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030146558بتاريــخ  21ذو القعــدة 1424هـــ (الموافــق  13ينايــر 2004م) وبــرأس
مــال قــدره  500ألــف ريــال ،وتتمثــل أغــراض الشــركة فــي االحتفــاظ بالصكــوك وإدارتهــا وكذلــك األصــول المفرغــة للبنــك األهلــي التجــاري وللغيــر علــى ســبيل
الضمــان وتســجيلها باســمها لألغــراض التمويليــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا الشــركة ،وكذلــك فــي شــراء وتملــك األراضــي إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع
واإليجــار لصالــح الشــركة.

(د) شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين

يمتلــك البنــك ملكيــة فعليــة بنســبة  ٪100مــن رأس مــال شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030195150بتاريــخ  21ذو الحجــة 1430هـــ (الموافــق  8ديســمبر 2009م) بــرأس مــال قــدره 500
ألــف ريــال .وتتمثــل أغــراض الشــركة فــي مزاولــة أعمــال الوكالــة فــي التأميــن وذلــك لتســويق منتجــات وخدمــات التأميــن المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وتســويق جميــع منتجــات التأميــن لشــركة األهلــي للتكافــل.

(هـ) شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألسواق المحدودة

يمتلــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة  ٪100مــن رأس مــال شــركة البنــك األهلــي التجــاري الســعودي لألســواق المحــدودة حيــث تأسســت خــال العــام 2016م
دوالر أمريكــي بمــا يعــادل  187.5ألــف ريــال ،وتمويــل ذاتــي،
كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ،وتــم تســجيلها فــي جــزر كايمــان (مرخصــة) بــرأس مــال  50ألــف
ٍ
وتختــص بالقيــام بـــعمليات المضاربــة فــي المشــتقات الماليــة باإلضافــة إلــى عمليــات الشــراء وإعــادة الشــراء.

الشركات الزميلة
الشركة

رأس المال بالريال

عدد األسهم
المصدرة

نسبة الملكية

النشاط الرئيسي

محل التأسيس

محل النشاط

شركة األسواق
العقارية التجارية

1,600,000,000

1,600,000

 ٪60ملكية
مباشرة

تملك وإدارة وصيانة ونظافة
مركز الجمجوم التجاري

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

شركة األهلي تكافل

166,666,670

16,666,667

 ٪29.99ملكية
مباشرة

أعمال التأمين (تأمين الحماية المملكة العربية
واالدخار لألفراد والمجموعات) السعودية

المملكة العربية
السعودية

(أ) شركة األسواق العقارية التجارية

يمتلــك البنــك حصــة مباشــرة بنســبة  ٪60مــن رأس مــال شــركة األســواق
العقاريــة التجاريــة وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم تســجيلها فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030073863
بتاريــخ  5ربيــع الثانــي 1411هـــ (الموافــق  24أكتوبــر 1990م) وبــرأس مــال
قــدره  1,600مليــون ريــال ،هــذا ويطبــق البنــك معاييــر التقاريــر الدوليــة علــى
القوائــم الماليــة ،ووفقـاً لتعريــف الســيطرة فــي تلــك المعاييــر يحــب أن تتحقــق
ثالثــة شــروط (أن يكــون لــدي المجموعــة الســيطرة عليهــا – تتعــرض المجموعة
أو لديهــا حقــوق مــن العوائــد علــى المنشــأة – لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى
تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى المنشــأة) ،وحيــث إن الشــروط الســابقة
ال تنطبــق كليــاً علــى الشــركة ،فــإن البنــك قــام بإدراجهــا ضمــن اســتثمارات
البنــك كشــركة زميلــة ،حيــث ال يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة مــع
المجموعــة ويتــم معالجتهــا حســابيًا بطريقــة حقــوق الملكيــة ومســتقلة
اســتقاللية تامــة عــن البنــك .كمــا أنــه ووفقـاً لمــا ورد فــي نشــرة إصــدار البنــك
كمــا هــو مفصــل فــي قســم ( )9-10التقاضــي والمنازعــات فــإن عقــد تأســيس
الشــركة قــد انتهــى بتاريــخ 1431/4/4هـــ (الموافــق 2010/03/20م) وتــم
االتفــاق علــى تمديــد مــدة الشــركة لمــدة خمــس ســنوات إضافيــة ابتــدا ًء مــن
تاريــخ انتهــاء مدتهــا فــي الســجل التجــاري ،ولقــد انتهــت مــدة الشــركة اإلضافيــة
كذلــك بتاريــخ 1436/4/4هـــ (الموافــق 2015/01/24م) ،وبنــا ًء عليــه تقــدم
البنــك األهلــي التجــاري بتاريــخ 1436/08/21هـــ (الموافــق 2015/06/8م)
بدعــوى أمــام المحكمــة اإلداريــة بجــدة قيــدت برقــم  7270لــدى الدائــرة
التجاريــة الخامســة ،وذلــك بطلــب تصفيــة الشــركة النقضــاء المــدة المحــددة
لهــا نظام ـًا وعــدم اتفــاق الشــركاء علــى تجديدهــا .وحيــث إنــه قــد صــدر حكــم
محكمــة االســتئناف اإلداريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة رقــم  200/7/83بتأييــد
الحكــم الصــادر مــن الدائــرة التجاريــة الثانيــة بالمحكمــة اإلداريــة بجــدة برقــم
/2/4247س1437/هـــ القاضــي بحــل وتصفيــة شــركة األســواق العقاريــة
التجاريــة المحــدودة ،وتعييــن شــركة عبدالــرزاق وأحمــد ولــي ســيت مصفيـًا لهــا،
المصفــي أعمــال الشــركة
مــازال العمــل جاري ـًا علــى إكمــال إجــراءات اســتالم ُ
للبــدء فــي تصفيتهــا.

(ب) شركة األهلي تكافل

يملــك البنــك ملكيــة مباشــرة بنســبة  ٪29.99مــن رأس مــال شــركة األهلــي
للتكافــل وهــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب المرســوم الملكــي رقــم
م 70/بتاريــخ 1427/11/22هـــ (الموافــق 2006/12/13م) والقــرار الــوزاري
رقــم  262بتاريــخ 1427/11/20هـــ (الموافــق 2006/12/10م) ،وقــد تأسســت
الشــركة فــي مدينــة جــدة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030171573
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الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1428/7/21هـــ (الموافــق 2007/8/4م)
وترخيــص أعمــال التأميــن مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم ( ت
م ن )20079/7/بتاريــخ 1428/8/29هـــ (الموافــق 2007/9/11م) ،هــذا وقــد
بــدأت الشــركة بممارســة أعمــال التأميــن وفقـًا لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن
التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة حيــث بــدأت شــركة األهلــي للتكافــل بــرأس مــال
بلــغ  100مليــون ريــال ،ووافــق مســاهمو الشــركة بتاريــخ  12ديســمبر 2011م.
علــى زيــادة رأس مالهــا إلــى  166,666,670ريــال ليصبــح إجمالــي عــدد األســهم
المصــدرة  16,666,667ســهم.

املجموعة الشرعية

اســتمرت المجموعــة الشــرعية فــي جهــود دعمهــا للصناعــة المصرفيــة
اإلســامية وتوســيع نطاقهــا فــي جميــع أعمــال البنــك األهلــي خــال عــام
2016م ،فقــد عقــدت الهيئــة الشــرعية  12اجتماعـاً مــع مختلــف اإلدارات بالبنــك
والشــركات التابعــة والزميلــة تناولــت خاللهــا جميــع االستفســارات الــواردة منهــا
إلــى الهيئــة بشــأن الجوانــب الشــرعية لألعمــال المصرفيــة ،وقــد نتــج عــن
تلــك االجتماعــات دعــم وتطويــر  8منتجــات جديــدة جاهــزة للطــرح وتحســين
 26منتجـاً قائمـًا ،باإلضافــة إلــى مراجعــة واعتمــاد  26عقــداً ومســتنداً تنفيذيـًا.
وأجــازت الهيئــة كذلــك هيــاكل ومســتندات  10صكــوك اســتثمار لبعــض عمــاء
البنــك ،بجانــب إجــازة آليــات ومســتندات إعــادة جدولــة التزامــات العمــاء الذيــن
تأثــرت رواتبهــم نتيجــة لهيكلــة رواتــب موظفــي القطــاع الحكومــي بالمملكــة.
طــورت المجموعــة
مــن
ٍ
جهــة أخــرى ،وفــي ســبيل تلبيــة احتياجــات البنــكَّ ،
الشــرعية منتجيــن جديديــن يســاعدان علــى جــذب الســيولة للبنــك وهــي
منتجــات «حســاب المضاربــة تحــت الطلــب» ،و«شــهادات ودائــع المضاربــة»،
بجانــب تطويــر منتجيــن جديديــن لخدمــة العمــاء وهمــا منتــج «بديــل الجــاري
مديــن بالتــورق» ،ومنتــج «حســاب الذهــب» الــذي ُي ِّ
مكــن عمــاء األفــراد مــن
تبــادل شــراء وبيــع الذهــب بينهــم وبيــن البنــك.
وشــهد عــام 2016م أيضـًا انعقــاد النــدوة الســنوية الثامنــة للمجموعة الشــرعية،
التــي تُبــرز حــرص البنــك األهلــي علــى دعــم صناعــة المصرفيــة اإلســامية
وفتــح آفــاق لنموهــا وتطورهــا المســتقبلي .اســتضافت النــدوة الثامنــة نخبــة
مــن الفقهــاء وخبــراء المصرفيــة اإلســامية فــي المنطقــة وناقشــت موضــوع
«تأجيــل البدليــن فــي عقــود المعاوضــات الماليــة» .وعلــى صعيــد تأهيــل علمــاء
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برنامجــه المتفــرد والخــاص
شــرعيين جــدد ،واصــل البنــك خــال هــذا العــام
َ
وتخــرج أحــد
بتأهيــل علمــاء شــرعيين جــدد للعمــل فــي الهيئــات الشــرعية،
َّ
جديــد بالهيئــة الشــرعية.
كعضــو
الملتحقيــن بالبرنامــج ،وأضيــف
ٍ
ٍ
وأصــدر فريــق الرقابــة الشــرعية بالمجموعــة  11تقريــر رقابــة شــرعية
تضمنــت مراجعــة منتجــات البنــك اإلســامية للتأكــد مــن توافقهــا مــع قــرارات
الهيئــة ،وأربعــة تقاريــر شــرعية أخــرى تضمنــت مراجعــة منتجــات وصناديــق
شــركة األهلــي الماليــة ،باإلضافــة إلــى تقريــر شــرعي واحــد لمنتجــات شــركة
األهلــي تكافــل.

(أ) الهيئة الشرعية

تضطلــع الهيئــة الشــرعية بالبنــك األهلــي التجــاري  -وهــي جهــة مســتقلة -
بمســؤولية اعتمــاد المنتجــات والخدمــات المقدمــة فــي البنــك والمتوافقــة مــع
أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية .وتخضــع فــي أعمالهــا ألحــكام الئحــة
الهيئــة الشــرعية .وتتكــون الهيئــة الشــرعية بالبنــك األهلــي مــن أربعــة علمــاء
بارزيــن فــي مجــال الشــريعة اإلســامية واالقتصــاد اإلســامي وهــم :معالــي
كل مــن معالــي الشــيخ
الشــيخ عبــداهلل بــن ســليمان المنيــع (رئيسـاً) ،وعضويــة ٍ
الدكتــور عبــد اهلل بــن محمــد المطلــق ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــداهلل بــن
عبدالعزيــز المصلــح ،وفضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد بــن علــي القــري.

(ب) برنامج التحول للمصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

ســبق للهيئــة الشــرعية فــي البنــك األهلــي التجــاري أن أصــدرت بيانــاً بشــأن
مشــروعية االكتتــاب فــي أســهم البنــك األهلــي التجــاري بمناســبة الطــرح
العــام ألســهم البنــك األهلــي التجــاري بتاريــخ 1435/12/22هـــ ،الموافــق
2014/10/16م ،وقــررت فيــه جــواز االكتتــاب فــي أســهم البنــك واســتندت فــي
ذلــك إلــى التأكيــدات التــي صــدرت عــن إدارة البنــك بخصــوص برنامــج التحــول
التدريجــي إلــى المصرفيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية وخطتــه الزمنية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس إدارة البنــك األهلــي اعتمــد فــي عــام 2014م
خطتــه اإلســتراتيجية للســنوات األربــع القادمــة والمتضمنــة تحــول أعمــال البنــك
تدريجيـاً للمصرفيــة اإلســامية .ويقــوم مجلــس اإلدارة بشــكل ســنوي بمراجعة
خطــط البنــك اإلســتراتيجية وفقــ ًا لمــا يطــرأ علــى الصناعــة المصرفيــة مــن
متغيــرات محليــة وعالميــة.
تــود إدارة البنــك األهلــي التجــاري أن تؤكــد للمســاهمين وعامــة المســتثمرين
التزامهــا التــام بخطــة التحــول التدريجــي للعمــل المصرفــي اإلســامي التــي
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة مــع األخــذ فــي االعتبــار المتغيــرات االقتصاديــة
والمعاييــر المصرفيــة ،وذلــك حتــى يتــم اســتكمال تحــول البنــك بالكامــل للعمــل
المصرفــي اإلســامي.
وفيمــا يلــي تقريــر عــن ســير العمــل فــي برنامــج التحــول للعــام المالــي المنتهي
فــي  31ديســمبر 2016م علــى النحــو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بلغــت أصــول البنــك خــال عــام 2016م  441مليــار ريــال؛ منهــا  ٪73أصــول
متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية مقارنــة بنســبة  ٪66خــال العــام 2015م.
حقــق البنــك خــال عــام 2016م زيــادة فــي نســبة التمويــات المتوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية بلغــت  ٪82مــن مجمــل تمويــات البنــك مقارنـ ً
ـة بنســبة
 ٪81خــال عــام 2015م.
بلغــت المطلوبــات  382مليــار ريــال خــال عــام 2016م منهــا  ٪78مــن مصــادر
متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،مقارنـ ً
ـة بنســبة  ٪79خــال عــام 2015م.
بلــغ الدخــل التشــغيلي الناتج عــن المعامالت المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية
خــال عــام 2016م  ٪75مــن مجمــل دخــل البنــك مقارنـ ً
ـة بنســبة  ٪77خــال
عــام 2015م.
ارتفعــت نســبة التمويــات المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية لقطاع الشــركات
خــال عــام 2016م إلــى  ٪69مقارنـ ً
ـة بنســبة  ٪66خــال عــام 2015م.
أمــا فــروع البنــك األهلــي فهــي تعمــل بصيــغ العمــل المصرفيــة المتوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية بصــورة كاملــة منــذ عــام 2007م.

ونظــراً ألن عــام 2016م قــد شــهد مزيــداً مــن التحديــات االقتصاديــة العالميــة،
فقــد تضاعفــت التحديــات التــي تواجــه عمليــة التحــول الكامــل إلــى المصرفيــة
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،بجانــب حداثــة القطــاع المصرفــي المتوافق
مــع الشــريعة اإلســامية وعــدم توافــر الفــرص االســتثمارية اإلســامية المالئمة
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التــي تلبــي متطلبــات البنــك مــن حيــث الســيولة والمخاطــر والعائــد ،ورغــم ذلــك
اســتطاع البنــك األهلــي اســتكمال مســيرته فــي التغلــب علــى تلــك الصعوبــات،
وتمكنــا مــن تطويــر منتجــات ماليــة جديــدة وابتــكار صيــغ جديــدة للتمويــل
واالســتثمار متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،بجانــب تنفيــذ برامــج
متعــددة لنشــر المعرفــة والتوعيــة بالمصرفيــة اإلســامية ،وتدريــب موظفــي
البنــك علــى هــذه الصيــغ والبرامــج ،وتأهيــل علمــاء فــي مجــال المصرفيــة
المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،إضافــة إلــى اســتمرار البنــك فــي دعــم
برامــج المســؤولية المجتمعيــة التــي تنطلــق مــن التزامــه تجــاه المجتمــع .هــذا
وتؤكــد إدارة البنــك التزامهــا باإلفصــاح عــن تطــورات خطــة تحــول البنــك للعمــل
المصرفــي المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية فــي تقريــر مجلــس اإلدارة
بشــكل ســنوي.
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يولــي البنــك األهلــي أهميــة كبيــرة للمــوارد البشــرية ،كونهــا شــريك ًا
إســتراتيجي ًا للنجــاح والمســؤولة عــن اختيــار أفضــل العناصــر البشــرية
للعمــل بالبنــك وتطويرهــا والحفــاظ عليهــا .وقــد دفعنــا ذلــك إلــى مواصلــة
مســيرتنا نحــو تحقيــق أحــد األهــداف اإلســتراتيجية فــي أن نصبــح «الخيــار
األول للموظفيــن» بتوفيــر وتطبيــق الخطــط والبرامــج الالزمــة لتطويــر
وتعاقــب الموظفيــن ومــن أهمهــا :برنامــج بنــاء جيــل القــادة فــي الصفــوف
األعلــى .واســتمر البنــك خــال عــام 2016م فــي تطويــر الكفــاءات البشــرية،
مــن خــال مرورهــا بمراحــل التقييــم والقيــاس وذلــك باســتخدام أدوات
التقييــم والقيــاس المتعــارف عليهــا عالميـاً ،باإلضافــة إلــى برامــج التوجيــه
المكثفــة التــي تــم إدراج القيادييــن مــن مختلــف المراحــل فيهــا.
وقــد ســاعدت خطــط التطويــر فــي نجــاح خطــط التعاقــب الوظيفــي ،التــي
بدورهــا تمنــح الفــرص للموظفيــن فــي تقلــد مســؤوليات أعلــى ،حســب
الحاجــة .واســتمر البنــك فــي إلحــاق الكفــاءات المختــارة فــي برامــج التطويــر
بأفضــل الجامعــات فــي العالــم مثــل هارفــارد ،ووارتــون ،وســتانفورد،
باإلضافــة إلــى إلحــاق بعضهــم بأفضــل المعاهــد العالميــة المعروفــة فــي
تطويــر التنفيذييــن مثــل المعهــد الدولــي للتطويــر اإلداري ( .)IMDوقــد نتــج
عــن تنفيــذ خطــط وبرامــج التطويــر المذكــورة أنــه قــد تــم توطيــن جميــع
الوظائــف القياديــة فــي الصــف األول خــال عــام 2016م ،ويعتبــر هــذا
ٌ
ودليــل علــى نجــاح الخطــط الموضوعــة لإلحــال والتعاقــب
قــوي
مؤشــ ٌر
ٌ
الوظيفــي فــي البنــك .وكذلــك نجــاح الســبل المســتخدمة لتحديــد النواحــي
التطويريــة المطلوبــة وكفاءتهــا.

املصرفية اإللكترونية

وتدعيمـاً لتوجــه البنــك اإلســتراتيجي فــي البقــاء دائمـاً الخيــار األول للموظفيــن،
وحرصــاً علــى اختيــار أفضــل الكفــاءات الوطنيــة ،واصــل البنــك تقديــم
عــدة برامــج فــي مجــال توظيــف الكفــاءات عــن طريــق برامــج التوظيــف
ـر َّواد ،وبرنامــج وســام األهلــي ،التــي تتســم بإخضــاع
المتخصصــة ،كبرنامــج الـ ُ
المتقدميــن لهــا لمختلــف اختبــارات القيــاس ويتــم بنــاء علــى نتائجهــا انتقــاء
أفضــل الكــوادر الوطنيــة لتقلــد الوظائــف الشــاغرة فــي مختلــف اإلدارات ،وبنــاء
قــادة المســتقبل .كمــا تــم اعتمــاد برنامــج يهــدف للحفــاظ علــى كــوادر البنــك
وموظفيــه الرئيســيين بتقديــم حوافــز عينيــة وتملكهــم أســهمًا بالبنــك بمــا
يعــزز لديهــم الشــعور بالــوالء والملكيــة ،كمــا يعــزز المواءمــة بيــن كل مــن
الجهــود المبذولــة للتنفيذييــن مــع مصالــح المســاهمين ويســاهم فــي زيــادة
إيــرادات البنــك وأرباحــه.
وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات أداء المــوارد البشــرية فهــي عديــدة ،منهــا وضــع برامــج
لتدويــر الموظفيــن فــي مختلــف اإلدارات ،كجــزء مــن مســاهمة البنــك فــي نقــل
المعرفــة ضمــن اإلدارات المختلفــة ،وإتاحــة الفــرص للموظفيــن للتعــرف علــى
مجــاالت عمليــة جديــدة تســاعد فــي توســيع إدراكهــم المهنــي .ومــن الجديــر
بالذكــر أن عــام 2016م قــد ســجل أدنــى نســبة فــي تســرب الموظفيــن خــال
الثالثــة أعــوام الماضيــة ،حيــث انخفــض معــدل تســرب الموظفيــن إلــى .٪4
كمــا وصلــت نســبة الســعودة بالبنــك إلــى  ،٪95وأســهم فــي زيادتهــا االســتمرار
فــي توطيــن الوظائــف وتوظيــف الكــوادر الوطنيــة ،وبنــاء الخطــط التطويريــة
علــى الكفــاءات المطلوبــة حســب احتياجــات العمــل ،ضمــن إطــار أدوات التقييــم
والقيــاس المســتخدمة.

التحــول نحــو العالــم الرقمــي واالســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة فــي
مــع
ُّ
جميــع المعامــات ،اتجهــت البنــوك للمصرفيــة اإللكترونيــة مــع ازديــاد
ـول والئهــم نحــو البنــوك التــي تتميــز
الطلــب عليهــا مــن قبــل العمــاء ،وتحـ ُّ
حلــول مصرفيــة إلكترونيــة .وفــي البنــك األهلــي
فــي تقديــم أفضــل
ٍ
وضعنــا هدفــًا لتحقيــق الريــادة فــي المصرفيــة اإللكترونيــة لكــي يكــون
البنــك األفضــل فــي الخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة .وركزنــا فــي خطتنــا
لتحقيــق الريــادة علــى تطويــر جميــع األنشــطة اإللكترونيــة للعمــاء مــن
األفــراد والشــركات وإدارتهــا بكفــاءة ،والتنســيق بيــن جميــع قنواتنــا لضمــان
تقديــم خدمــة ســهلة ومبتكــرة وانســيابية للعمــاء ،واالســتفادة مــن
قدراتنــا فــي تحليــل آراء العمــاء والتميــز فــي خدمتهــم.
وفــي عــام 2016م ،واصــل البنــك تعزيــز أعمالــه التــي تهــدف إلــى توســيع
نطــاق عمــل المصرفيــة اإللكترونيــة وتمكينهــا ،ودفــع عمليــة التحــول إلــى
المعامــات اإللكترونيــة مــن أجــل توســيع النشــاط المصرفــي اإللكترونــي،
وتعزيــز تجربــة العميــل ،وزيــادة المبيعــات اإللكترونيــة ،وتنســيق عمليــات
تســليم مشــاريع المصرفيــة اإللكترونيــة .ومــن أجــل النجــاح فــي ذلــك،
اســتمرت المصرفيــة اإللكترونيــة فــي إطــاق مجموعــة كبيــرة مــن
َّ
المبــادرات والتحســينات علــى قنواتنــا المصرفيــة اإللكترونيــة المختلفــة
وإتاحــة العديــد مــن الخدمــات للعمــاء عبــر األهلــي أون اليــن ،واألهلــي
موبايــل ،واألهلــي إي كــورب لخدمــة األفــراد والشــركات ،ممــا أســهم فــي
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توفيــر الوقــت والجهــد علــى العمــاء مــن عنــاء زيــارة الفــروع وتعبئــة
النمــاذج واالنتظــار ألوقــات طويلــة مــن أجــل الحصــول علــى الموافقــات،
آفــاق جديــدة لهــم لالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة
بجانــب فتــح
ٍ
زر أينمــا تواجــدوا علــى مــدار الســاعة .كمــا واصلنــا
ـة
ـ
لمس
ـرد
ـ
بمج
المتنوعــة
ٍ
جهودنــا لتطويــر شــبكة نقــاط البيــع وتحديــث بنيتهــا التحتيــة واســتقطاب
ـكل كبيــر وواكــب ذلــك زيــاد ٌة
تجــار جــدد ،فــزاد عــدد أجهــزة نقــاط البيــع بشـ ٍ
فــي عــدد وقيــم العمليــات المنفــذة.
وكان مــن ثمــرة هــذه الجهــود حصــول البنــك علــى جوائــز متعــددة تؤكــد
ريادتــه للمصرفيــة اإللكترونيــة محليـًا وإقليميـاً؛ فقــد فــاز البنــك بجائزتــي
«أفضــل بنــك فــي الخدمــات اإللكترونيــة للشــركات بالمملكــة» و «أفضــل
قنــاة إلكترونيــة لمصرفيــة الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط
وأفريقيــا» لعــام 2016م والمقدمــة مــن «جلوبــال فاينانــس» ألفضــل بنوك
مــزودة للخدمــات اإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى جائــزة أفضــل مصرفيــة
إلكترونيــة لألفــراد بالمملكــة ضمــن قائمــة «ذا بانكــر ميــدل إيســت» .وفــي
نقــاط البيــع ،وصلــت الحصــة الســوقية للبنــك فــي عمليــات نقــاط البيــع إلــى
وص ِّنــف البنــك األهلــي ضمــن قائمــة أكبــر  150بنــك علــى مســتوى
ُ ،٪18
العالــم مــن حيــث حجــم المبالــغ التــي تــم تنفيذهــا باســتخدام البطاقــات
المصرفيــة واالئتمانيــة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع ومواقــع الدفــع اإللكترونــي
علــى شــبكة اإلنترنــت.
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مشاركات البنك األهلي املجتمعية

اســتكمل البنــك األهلــي خــال عــام 2016م مســيرته الناجحــة والمتميــزة
بالعديــد مــن اإلنجــازات فــي نطــاق المســؤولية المجتمعيــة وفــق اإلســتراتيجية
التــي أطلقهــا البنــك أواخــر عــام 2014م تحــت مســمى «أهالينــا» للتركيــز
علــى دعــم وتمكيــن ثــاث فئــات مهمــة فــي المجتمــع وهــي المــرأة ،والشــباب،
والطفــل ،ووصــل إجمالــي المبالــغ التــي دعــم بهــا البنــك برامــج أهالينــا 11.4
مليــون ريــال .اســتهدفت إســتراتيجية البنــك مــن خــال برامــج أهالينــا تنفيــذ
برامــج محــددة األهــداف تجعــل مــن هــذه الفئــات طاقــات إيجابيــة وتنمويــة
فاعلــة فــي اقتصادنــا الوطنــي .وقــد َّ
ركــز البنــك هــذا العــام علــى ربــط تلــك
البرامــج المجتمعيــة مــع منظومــة العمــل بالبنــك مــن خــال التوفيــق بيــن هــذه
البرامــج ومــا يمتلكــه البنــك مــن خبــرات وطاقــات متخصصــة تضمــن التكامــل
والتكافــل االجتماعــي األمثــل.

برنامج األهلي للعمل التطوعي

وتقديمــه بأســس علميــة حديثــة ومبتكــرة وربطهــا كمنتــج تراثــي عصــري
يتماشــى مــع الســوق المحلــي وفق ـًا ألفضــل معاييــر الجــودة العالميــة لضمــان
قــوة المنافســة .ويبلــغ عــدد الســيدات المتدربــات مــن األســر المنتجــة فــي عــام
2016م  800ســيدة .أمــا فــي الحلــول التمويليــة ،فقــد تــم تفعيــل برنامــج
ـل جماعــي تضامنــي لــكل مجموعــة مــن
تمويــل األســر المنتجــة مــن خــال تمويـ ٍ
الســيدات لتمكينهــن مــن إقامــة مشــاريعهن الصغيــرة دون الحاجــة إلــى كفيــل،
ويبلــغ عــدد المراكــز الحاليــة  4مراكــز منتشــرة فــي عــدة مناطــق بالمملكــة،
أســهمت فــي تمويــل  2,171مســتفيدة خــال العــام 2016م بمبلــغ إجمالــي 6.85
مليــون ريــال ،وتــم اعتمــاد افتتــاح مركــز جديــد فــي منطقــة القصيــم .وإليجــاد
قنــوات مبتكــرة لتســويق المنتجــات ،عقــد البرنامــج مجموعــة مــن الشــراكات
اإلســتراتيجية مــع عــدة جهــات لفتــح منافــذ جديــدة لعــرض وبيــع منتجــات األســر
بالمطــارات والمعــارض التخصصيــة واألســواق الشــعبية والبــازارات.

واصــل البنــك األهلــي اســتثمار طاقــات موظفيــه مــن خــال برنامــج األهلــي
للعمــل التطوعــي مــن خــال إشــراكهم فــي أنشــطة تطوعيــة مختلفــة تُلبــي
االحتياجــات الفعليــة للمجتمــع وتســهم فــي تعزيــز الحــس التطوعــي والعطــاء
ُقــر
المجتمعــي لديهــم .و ُي ُّ
عــد البنــك األهلــي هــو أول شــركة قطــاع خــاص ت ُّ
نظــام  30ســاعة تطوعيــة مدفوعــة األجــر للموظفيــن ،وتنوعــت الفــرص
التطوعيــة بيــن المشــاركة فــي تدريــب الطلبــة األيتــام ،وخدمــة حجــاج بيــت
اهلل الحــرام فــي موســم الحــج ،وزيــارة المرضــى ،والتبــرع بالــدم وغيرهــا مــن
الحمــات تكريســاً لمفهــوم مشــاركة الفــرد فــي التنميــة المســتدامة وخدمــة
مجتمعــه ،ولقــد شــارك أكثــر مــن  518موظفـاً وموظفــة بالبنــك األهلــي خــال
عــام 2016م فــي  15مدينــة مختلفــة حــول المملكــة بأعمــال تطوعيــة تعــادل
 2,238ســاعة.

تمكين الشباب

فــي مجــال تمكيــن الشــباب ،نجــح برنامــج األهلــي لــرواد األعمــال مــع نهايــة
عــام 2016م فــي تدريــب  568شــاب وفتــاة ليصــل عــدد الذيــن حصلــوا علــى
التدريــب  1,647متدربــًا ومتدربــة مــن رواد ورائــدات األعمــال منــذ اعتمــاد
طــور للبرنامــج فــي عــام 2014م .ويقــدم البرنامــج
الم َّ
المنهــج التدريبــي ُ
ألصحــاب وصاحبــات األفــكار المميــزة مــن الــرواد والرائــدات التطويــر والتدريــب
والمســاعدة فــي تأســيس األعمــال وتزويدهم باألســس الصحيحة واالستشــارات
الالزمــة إلنشــاء المشــروعات الناجحــة ،بمــا يمكنهــم بنهايــة البرنامــج متمكنيــن
مــن إعــداد دراســة الجــدوى التــي تســهل عليهــم الحصــول علــى التمويــل الــازم
لمشــروعاتهم ضمان ـًا لنجــاح واســتدامة أعمالهــم.

تمكين الطفل

اســتمر برنامــج األهلــي لرعايــة األيتــام خــال العــام 2016م بتقديــم الدعــم
والرعايــة لعــدد  600طالبــ ًا وطالبــة مــن أبنائنــا األيتــام مــن خــال مكاتــب
البرنامــج المنتشــرة فــي أربعــة مناطــق وهــي مكــة المكرمــة ،والمدينــة
المنــورة ،والريــاض ،والمنطقــة الشــرقية بالتعــاون والشــراكة اإلســتراتيجية
مــع الجمعيــات المتخصصــة فــي رعايــة األيتــام منــذ عــام 2014م ،ومــن أبــرز
إنجــازات عــام 2016م ببرنامــج األهلــي لأليتــام إعــاد ُة هيكلــة وتطويــر البرنامــج
التعليمــي ،والتــي تعــد العمــود الفقــري لبرنامــج األهلــي لرعايــة األيتــام حيــث
تــم تعديــل وتطويــر برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة إلــى ســتة مســتويات باإلضافــة
إلــى دورتيــن دوليتيــن ( )PET & KETليتمكــن الطلبــة مــع نهايــة البرنامــج
واســتكمال جميــع المقــررات والمســتويات بالحصــول علــى شــهادة اللغــة
اإلنجليزيــة الشــاملة (دبلــوم) والمعتمــدة مــن وزارة التعليــم ممــا يشــكل قيمــة
مضافــة للطلبــة بعــد التخــرج مــن الثانويــة العامــة.
كمــا شــهد عــام 2016م أيض ـًا إطــاق البرنامــج التدريبــي الجديــد (بنــاء الــذات
اإلداري  )P33لتطويــر وتنميــة شــخصيات الطلبــة والطالبــات مــن جميــع جوانبها،
وباتبــاع منهــج متــد ّرج متصاعــد بإنجــازات واقعيــة ومدروســة تحقــق الحاجــات
اإلنســانية بمســتوياتها للوصــول إلــى النجــاح فــي حياتهــم الشــخصية والعمليــة
لنصنــع منهــم قــادة المســتقبل بــإذن اهلل ،مــن خــال ثالثــة مســتويات تقــدم
أه َ
ــل
فــي ثــاث ســنوات بعــدد  33ســاعة تدريبيــة .ومــع انطــاق البرنامــج َّ
البنــك عــدد  60موظفـاً وموظفــة مــن العامليــن والعامــات بالجمعيــات الخيريــة
لرعايــة األيتــام التــي يقــوم البنــك بتنفيــذ البرنامــج معهــا للمشــاركة باإلضافــة
إلــى متطوعــي البنــك األهلــي فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج .هــذا بجانــب الخدمــات
األخــرى التــي تتضمــن برنامــج التأميــن الصحــي والمكافــآت الماليــة التحفيزيــة
والبطاقــة المكتبيــة واألنشــطة الترفيهيــة المختلفــة طــوال فتــرة االنتســاب
للبرنامــج ،وذلــك بهــدف تطويــر وتمكيــن أبنائنــا وبناتنــا األيتــام لدخــول ســوق
العمــل أو اســتكمال دراســتهم الجامعيــة بنهايــة البرنامــج الــذي يمتــد لمــدة
خمــس ســنوات مــن الصــف الثانــي متوســط إلــى الصــف الثالــث الثانــوي.

تمكين المرأة

قــدم البنــك األهلــي مــن خــال «برنامــج األهلــي لألســر المنتجــة» مجموعــة
َّ
كبيــرة مــن خدمــات التدريــب والتمويــل والتســويق لتطويــر المنتجــات الحرفيــة
وتحقيــق أعلــى درجــات التنافســية فــي الجــودة والتصاميــم ،بجانــب توفيــر
الدعــم المالــي لهــذه الفئــة وفتــح مجــاالت ومنافــذ أوســع لتســويق منتجاتهــن
لــن الحيــاة الكريمــة المســتدامة.
وتأميــن مصــدر دخــل يوفــر لهــن ومــن َي ُع َ

وأطلــق البنــك ألول مــرة حملــة تطــوع المحترفيــن ( )PROBONOلموظفــي
وموظفــات البنــك فــي مدينتــي جــدة والريــاض ،والتــي تُســهم فــي تعظيــم
قيمــة القطــاع الخــاص ونفعــه وتعزيــز أثــره االجتماعــي علــى مؤسســات
القطــاع المدنــي ،وكذلــك فــي تطويــر وتفعيــل كافــة التخصصــات المهنيــة التــي
قــد تحتاجهــا المؤسســات والجمعيــات الخيريــة المعتمــدة فــي المملكــة .أتاحــت
الحملــة لموظفــي وموظفــات البنــك الفرصــة للقيــام بأعمــال تطوعيــة دون أجــر
مــن خــال االســتفادة مــن تخصصاتهــم وخبراتهــم العمليــة لدعــم المنظمــات
االجتماعيــة فــي شــتى المجــاالت التــي تخــدم الصالــح العــام .جدي ـ ٌر بالذكــر أن
أكثــر مــن  50موظفًا/موظفــة شــاركوا فــي الحملــة بمــا ال يقــل عــن خمــس
ســاعات لــكل متطــوع ومتطوعــة ،وذلــك فــي عــدة مجــاالت منهــا :المحامــاة
والتســويق والمــوارد البشــرية والماليــة والحكومــة والتخطيــط اإلســتراتيجي
وإدارة المشــاريع والبرمجــة وغيرهــا مــن المجــاالت.

برنامج األهلي للرعاية والتبرعات

اســتكما ً
ال لــدور البنــك األهلــي المتواصــل فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة،
وبجانــب برامجــه التــي تُســهم فــي تمكيــن المجتمــع ،شــارك البنــك فــي دعــم
التأثيــر المباشــر بالمجتمــع بقيمــة إجماليــة 39.5
العديــد مــن المبــادرات ذات
ٍ
مليــون ريــال خــال عــام 2016م للمســاهمة فــي تعزيــز مبــادرات المملكــة فــي
العديــد مــن مجــاالت العمــل المجتمعــي.

ـور البرنامــج خــال عــام 2016م مجموعــة مــن الحــرف
ففــي مجــال التدريــب ،طـ َّ
منهــا حياكــة النســيج والســدو ،والديكوبــاج ،وتــم تدريــب  42مدربــة حرفيــة
مــن مختلــف مــدن المملكــة بالتعــاون مــع جهــات دوليــة استشــارية متخصصــة
فــي تطويــر الحــرف والصناعــات اليدويــة للمســاهمة فــي رفــع كفاءتهــن
وتزويدهــن بمهــارات التصميــم واالبتــكار التــي تســاعد علــى إكســاب المتدربــات
مــن البرنامــج أعلــى جــودة مــن اإلنتــاج والعمــل علــى تطويــر المنتــج الحرفــي
42
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المهام والمسؤوليات الرئيسية

 .21أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

•

أعضاء مجلس اإلدارة

•

ال عــن وضــع اإلســتراتيجية الكاملــة للبنــك وتوجيــه إســتراتيجيته وأهدافــه .ولذلــك فــإن مجلــس اإلدارة يكــون مســؤو ً
يكــون مجلــس اإلدارة مســؤو ً
ال عــن وضــع
أهــداف األداء واتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فــي النفقــات الرأســمالية الكبيــرة ،وعمليــات االســتحواذ والشــراء والبيــع والتصفيــة واإلشــراف علــى تنفيــذ القــرارات؛
كمــا يكــون مجلــس اإلدارة مســؤو ً
ال عــن مراقبــة األهــداف الماليــة للبنــك والتحقــق مــن أن األداء يســير وفــق الخطــط اإلســتراتيجية والتشــغيلية والتجاريــة
المتفــق عليهــا مســبقاً؛
تشــمل مهــام مجلــس اإلدارة أيضـاً المواءمــة واإلشــراف علــى الهيــكل التنظيمــي لوحــدات العمــل المختلفــة والدرجــات الوظيفية ونظــام األجور للبنك واإلشــراف
علــى خطــط اإلحــال.

ُعينهــم الجمعيــة العامــة كل ثــاث ســنوات ،ويجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر أي أربــع
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء ت ُّ
مــرات فــي العــام علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو بطلــب اثنيــن مــن األعضــاء ،ويكتمــل نصــاب اجتمــاع مجلــس
اإلدارة إذا حضــره خمســة أعضــاء بأنفســهم بمــا فيهــم الرئيــس.

•

وتثبــت قــرارات المجلــس ومداوالتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة علــى أميــن عــام
مجلس اإلدارة.

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2016م

اسم العضو

تصنيف
العضوية

منصور بن صالح الميمان

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
رئيس اللجنة التنفيذية

العضويات في البنك األهلي

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة

مطلق بن عبداهلل المطلق

مستقل

عبدالرحمن بن محمد
المفضي
(ممثل صندوق االستثمارات
العامة)

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر
غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة

العضويات في شركات أخرى (مدرجة وغير مدرجة)
·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
رئيس مجلس اإلدارة في شركة تداول العقارية.عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل).رئيس مجلس إدارة شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال).·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مجموعة المطلق.رئيس مجلس اإلدارة لمؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر.·مدرجة:
رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية (العقارية).رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(البحري).
·غير مدرجة:
األمين العام المكلف لصندوق االستثمارات العامة في المملكة العربيةالسعودية.
رئيس مجلس اإلدارة لشركة دار التمليك.عضو مجلس اإلدارة في شركة األسواق المالية (تداول).·مدرجة:
عضو مجلس اإلدارة في شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت القصيم·غير مدرجة:
-نائب رئيس مجلس إدارة شركة دعم لالستثمار العقاري.

م .عبدالعزيز بن عبداهلل
الزيد

مستقل

إبراهيم بن محمد الرميح

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية

·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لالستثمار (سنابل).-عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).

سعود بن سليمان الجهني
(ممثل المؤسسة العامة
للتقاعد)

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر
غير تنفيذي
عضو لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة

·مدرجة:
عضو مجلس اإلدارة في شركة أسمنت تبوك.عضو مجلس اإلدارة في شركة التصنيع الوطنية.·غير مدرجة :ال يوجد

أنيس بن أحمد مؤمنه
(ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
عضو لجنة المخاطر

·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة.رئيس مجلس اإلدارة في شركة دنيا األصواف ( الشياكة).-عضو مجلس اإلدارة في مجموعة إيالف.

د .سعد بن صالح الرويتع

مستقل

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة

·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
رئيس مجلس إدارة صندوق رنا لألسهم السعودية شركة رنالالستثمار.

سعيد بن محمد الغامدي

تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر

·مدرجة :ال يوجد
·غير مدرجة:
رئيس مجلس اإلدارة في بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي –تركيا
عضو المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة ماستر كارد لمنطقةالشرق األوسط وأفريقيا.
عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ()IIF-عضو مجلس إدارة برنامج إنجاز – السعودية.
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سعود سليمان الجهني

7

6

1

86

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

سعيد محمد الغامدي
(الرئيس التنفيذي)

7

7

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

اللجان التابعة ملجلس اإلدارة
لجنة المراجعة

أقــرت الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا الســنوي الــذي عقــد فــي  8أبريــل 2016م الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة ،وتتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة
عينهــم مجلــس اإلدارة .وتضــم اللجنــة أعضــا ًء مــن خــارج مجلــس اإلدارة أكثــر مــن األعضــاء الذيــن يتــم اختيارهــم مــن
أعضــاء علــى األقــل مــن غيــر التنفيذييــنُ ،ي ِّ
عيــن مجلــس اإلدارة أحــد أعضــاء اللجنــة رئيسـاً لهــا .وتجتمــع لجنــة المراجعــة أربــع مــرات علــى األقــل ســنوياً ،وتثبــت قــرارات اللجنــة
داخــل مجلــس اإلدارة ،كمــا ُي ِّ
ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة ،وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن ســر اللجنــة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة وتساعده على القيام بمسؤولياته كما يلي:
• ضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية وااللتزام؛
• تحقيق االلتزام فيما يتعلق بتقديم التقارير المالية الخارجية ،بما في ذلك االلتزامات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
• وتشمل األهداف الرئيسية للجنة المراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف والمراقبة للمهام التالية:
 صحة التقارير المالية؛ التأكد من تمتع المراجعين الداخليين والخارجيين بالمؤهالت المطلوبة واالستقاللية واإلشراف على أدائهم؛ التزام البنك بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير األخالقية؛ أداء المراجعــة الداخليــة وااللتــزام ومكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة الجرائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر التــي تنــص عليهــا قوانيــن مؤسســة النقــدالعربــي الســعودي (ســاما).

اجتماعات لجنة املراجعة في عام 2016م
معدل الحضور ٪

19
يناير

24
يناير

06
مارس

17
أبريل

25
يوليو

23
أكتوبر

18
ديسمبر

د .سعد صالح الرويتع
(رئيس اللجنة)

7

7

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

د .صالح حمد الشنيفي

7

3

4
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نعم

نعم

ال

ال

نعم

ال

هاني سليمان الشدوخي

7

6

1
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نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

خالد محمد الصليع

7

7

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

يحيى علي الجبر

7

7

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

االسم

عدد
االجتماعات
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الحضور االعتذار
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اللجنة التنفيذية

تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة مــن خمســة أعضــاء ،ويرأســها رئيــس مجلــس اإلدارة ،ويمكــن أن يرأســها الرئيــس التنفيــذي ،وتجتمــع دوري ـًا مــرة فــي الشــهر علــى
األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك ،ويكتمــل نصــاب اللجنــة إذا حضــره ثالثــة أعضــاء علــى األقــل باألصالــة أو بطريــق الوكالــة علــى أن يكــون أحدهــم رئيــس
اللجنــة .وتثبــت قــرارات اللجنــة ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة ،وتقــع مســؤولية تدويــن ومتابعــة مجريــات اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن
ســر اللجنــة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

يتمثــل الغــرض الرئيســي مــن اللجنــة التنفيذيــة فــي إدارة عمليــات البنــك واإلشــراف عليهــا واتخــاذ قــرارات ســريعة بشــأن القضايــا الملحــة المتعلقــة بأعمــال
كاف فــي الشــركات التابعــة ،كمــا تتخــذ اللجنــة التنفيذيــة أيضـاً قــرارات بشــأن االئتمــان ومعالجــة الديــون،
البنــك .وتضمــن اللجنــة التنفيذيــة تمثيــل البنــك بشــكل ٍ
وذلــك ضمــن حــدود صالحيــات اللجنــة التــي فوضهــا إليهــا مجلــس اإلدارة .والهــدف مــن وجــود اللجنــة التنفيذيــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى
إدارة البنــك .وتكــون اللجنــة التنفيذيــة مســؤولة عــن مراجعــة ومراقبــة جميــع قــرارات األعمــال واالســتثمارات والعمليــات الماليــة وغيــر الماليــة وتعميدهــا وذلــك
ضمــن حــدود صالحيــات اللجنــة التــي حددهــا مجلــس اإلدارة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2016م
االسم

عدد االجتماعات

الحضور

االعتذار

معدل الحضور ٪

منصور صالح الميمان (رئيس اللجنة)

3

3

0

100

نعم

مطلق عبداهلل المطلق

3

2

1
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نعم

م .عبدالعزيز عبداهلل الزيد

3

3

0

100

نعم

نعم

نعم

إبراهيم محمد الرميح

3

3

0

100

نعم

نعم

نعم

سعيد محمد الغامدي

3

3

0

100

نعم

نعم

نعم

 31مارس

 02يونيو

االسم

عدد االجتماعات

نعم

نعم

نعم

عبدالعزيز عبداهلل الزيد
(رئيس اللجنة)

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

د .سعد صالح الرويتع

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

سعود سليمان الجهني

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

عبدالرحمن محمد المفضي 4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

4

2

2
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ال

ال

نعم

نعم

لجنة المخاطر

تُشـ َّ
ـكل لجنــة المخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل ،باإلضافــة إلــى الرئيــس التنفيــذي ،وتجتمــع دوريـاً أربــع مــرات فــي العــام أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك،
ويكتمــل نصــاب االجتمــاع بحضــور أغلبيــة تزيــد عــن نصــف عــدد األعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم رئيــس اللجنــة .وتثبــت قــرارات اللجنــة ومداوالتهــا فــي محاضــر
يوقعهــا رئيــس وأعضــاء اللجنــة ،وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن ســر اللجنــة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

الهــدف مــن إنشــاء لجنــة المخاطــر هــو مراقبــة إدارة المخاطــر بالبنــك لضمــان وعــي وإدراك اإلدارة للمخاطــر الكبيــرة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك ،والتأكــد مــن
وجــود السياســات واإلجــراءات القــادرة علــى إدارة هــذه المخاطــر وعملياتهــا ،وذلــك ضمــن حــدود الصالحيــات التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة .وتقــوم اللجنــة بمراجعــة
اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا لضمــان وجــود هيــكل تنظيمــي متكامــل إلدارة المخاطــر.
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نعم

نعم
نعم
نعم

اسم المساهم

عدد األسهم بداية العام
2016/01/01م

عدد األسهم نهاية العام
2016/12/31م

صافي التغيير

نسبة التغيير٪

نسبة الملكية٪

صندوق االستثمارات العامة

885,893,333

885,893,333

0

0

44.29

200,000,000

200,000,000

0

0

10.00

200,874,765

200,874,765

0

0

10.04

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من أسهم البنك
وتغييراتها خالل العام 2016م
أ – أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

عدد األسهم بداية العام
2016/01/01م

عدد األسهم نهاية العام
2016/12/31م

صافي التغيير

نسبة التغيير٪

منصور صالح الميمان

1,500

8,000

6,500

433.3

مطلق عبداهلل المطلق

1,333

1,333

0

0

عبدالرحمن محمد المفضي
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

37,252

37,252

0

0

م .عبدالعزيز عبداهلل الزيد

10,090

10,090

0

0

د .سعد صالح الرويتع

1,000

1,000

0

0

إبراهيم محمد الرميح

11,668

16,368

4,700

40.2

سعود سليمان الجهني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

0

0

0

0

26,600

0

0

9,749

0

0

اسم من تعود له المصلحة

أنيس أحمد مؤمنه (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية) 26,600
سعيد محمد الغامدي (الرئيس التنفيذي)

9,749

ب -كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
 21سبتمبر

نعم

نعم

نعم

التغييرات في حصص امللكية الرئيسية

المؤسسة العامة للتقاعد

 18ديسمبر

 16مارس

 11مايو

 04سبتمبر

 24نوفمبر

لــم يتلــق البنــك مــن تاريــخ اإلدراج أي إشــعارات مــن كبــار المســاهمين بخصــوص تغييــر نســبة ملكيتهــم فــي أســهم البنــك وذلــك بحســب مــا تضمنتــه متطلبــات
اإلفصــاح المشــار إليهــا فــي قواعــد التســجيل واإلدراج الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،ويتضمــن الجــدول التالــي وصفـاً مفصـ ً
ا لنســبة ملكياتهــم:

نعم

الحضور

46

سعيد محمد الغامدي

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

االعتذار
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عبدالرحمن محمد المفضي

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

نعم

معدل الحضور٪

مطلق عبداهلل المطلق

أنيس أحمد مؤمنة

4

4

0

100

نعم

نعم

نعم

المهام والمسؤوليات الرئيسية

اجتماعات لجنة الترشيح واملكافآت والحوكمة في عام 2016م

سعود سليمان الجهني
(رئيس اللجنة)

4

4

0

100

نعم

 22مارس

ترفع اللجنة التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة؛
المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة؛
التأكد من الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على األشخاص المرشحين للعضوية بعد موافقة المجلس عليهم؛
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها فيه؛
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك؛
التأكــد ســنوياً مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين ،وذلــك لضمــان عــدم وجــود تعــارض مصالــح فــي حالــة مــا إذا مــا كان العضــو عضــو مجلــس إدارة فــي
شــركة أو مؤسســة أخــرى؛
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط باألداء؛
التوصيــة إلــى المجلــس فيمــا يخــص المرشــحين لعضويــة اللجــان المختلفــة المنبثقــة عــن المجلــس ،أخــذاً فــي االعتبــار المؤهــات الالزمــة لعضويــة كل لجنــة
وخاصــة لجنــة المراجعــة التــي ينبغــي أن يكــون أحــد أعضائهــا مختصـًا بالشــؤون الماليــة والمحاســبية.

·
·

االسم

 04مايو

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

·
·
·
·

عدد االجتماعات

الحضور

االعتذار

معدل الحضور٪

 16نوفمبر

أقــرت الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك فــي اجتماعهــا الســنوي الــذي عقــد فــي  8أبريــل 2016م الئحــة عمــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة ،وتتشــكل
لجنــة الترشــيح والمكافــآت والحوكمــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اثنــان منهــم أعضــا ًء مســتقلين غيــر تنفيذييــن
فــي مجلــس اإلدارة ،وال يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون رئيس ـًا للجنــة .ويمكــن دعــوة الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية لحضــور
االجتماعــات بــدون أن يكــون لهمــا حــق التصويــت ،وتجتمــع اللجنــة مرتيــن علــى األقــل ســنويًا .وتثبــت قــرارات اللجنــة ومداوالتهــا فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس
وأعضــاء اللجنــة ،وتقــع مســؤولية تدويــن محاضــر اجتماعــات اللجنــة علــى أميــن ســر اللجنــة.

·
·

اجتماعات لجنة املخاطر في عام 2016م

اسم من تعود له المصلحة

المنصب

عدد األسهم بداية العام
2016/01/01م

عدد األسهم نهاية العام
2016/12/31م

صافي التغيير

نسبة التغيير٪

لمى أحمد غزاوي

رئيس المجموعة المالية

0

0

0

0

إياد إبراهيم مديني

أمين عام مجلس اإلدارة

0

0

0

0

حقوق المساهمين

إن النظــام األساســي للبنــك والئحــة حوكمــة البنــك المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ  31مــارس 2014م قــد تضمنــت عرضـًا لحــق المســاهم فــي الحصــول على
أربــاح وحضــور الجمعيــات والمناقشــة والتصويــت والتصــرف فــي األســهم ،باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالجمعيــات والميزانيــات
وحســاب األربــاح والخســائر وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي توفــر للمســاهمين وتنشــر فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع الرســمي للبنــك.

حوكمة الشركات

بصفــة عامــة يعمــل البنــك األهلــي التجــاري وفق ـاً ألحــكام وإرشــادات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وتعليمــات مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،وقــد طبقــت إدارة البنــك أحــكام الالئحــة فيمــا عــدا األحــكام الــواردة أدنــاه:
رقم المادة

متطلبات المادة

أسباب عدم التطبيق

المادة الثالثة والمادة
الرابعة الفقرة (أ)

الحق في الحصول على نصيب من موجودات
الشركة عند التصفية.

جاري العمل على تحديث النظام األساسي للبنك وذلك ليتوافق مع نظام الشركات
الجديد والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية.

المادة السادسة (ب)

 -1هل يشير النظام األساسي للشركة
باستخدام طريقة التصويت التراكمي؟

جاري العمل على تحديث النظام األساسي للبنك وذلك ليتوافق مع نظام الشركات
الجديد والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات التنظيمية.
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ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن

ﺑﺮؤﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
شكر وتقدير

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري

فــي ختــام هــذا التقريــر ،يســر مجلــس إدارة البنــك األهلــي التجــاري أن يتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى
مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وإلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر
محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،وإلــى صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي ولــي العهــد النائــب الثانــي لرئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ،وإلــى حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الموقــرة.

ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﳌﺸﺎرﯾﻊ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ
اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻓﺮص
اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻋﺪة

ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻤﮑﯿﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أهﺎﻟﯿﻨﺎ

كل مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،ووزارة
ويتوجــه مجلــس اإلدارة كذلــك بالشــكر والتقديــر إلــى ٍ
الماليــة ،ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وهيئــة الســوق الماليــة ،ووزارة التجــارة واالســتثمار الذيــن يبذلــون
كافــة الجهــود التــي تدعــم قطــاع الخدمــات الماليــة فــي المملكــة بمــا يخــدم ازدهــار القطــاع المالــي الوطنــي،
بجانــب دورهــم المســتمر والملمــوس فــي مواصلــة تحقيــق النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده المملكــة رغــم
التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه كافــة اقتصــادات العالــم.
كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بامتنانــه إلــى جميع مســاهمي البنــك على ثقتهــم ودعمهــم المتواصلين إلســتراتيجيات
ـول كذلــك إلــى عمــاء البنــك الكــرام الذيــن ُي ِّ
األعمــال التــي يضعهــا البنــك ،والشــكر موصـ ٌ
مثلــون أحــد أقــوى أصــول
البنــك فــي نجاحــه المســتمر ،وفــي الختــام ال يفوتنــا أن نتقــدم بالشــكر إلــى كافــة موظفــي البنــك علــى إخالصهــم
وكفاءتهــم التــي كانــت عنصــراً حيويـًا لتحقيــق النتائــج المتميــزة التــي حققهــا البنــك خالل عــام 2016م.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
مجلس إدارة البنك األهلي التجاري

ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﻠﻖ ﻓﺮص وﻇﯿﻔﯿﺔ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
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البنك األهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية)

القوائم املالية املوحدة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2016م و2015م
(بآالف الريـاالت السعودية)
2016م

2015م

الموجودات

إيضاح

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

43,441,291

27,559,154

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5

19,213,063

20,877,843

استثمارات بالصافي

6

111,508,971

134,102,445

تمويل وسلف بالصافي

7

253,592,141

252,940,091

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي

13

2,666,249

2,682,982

استثمار في شركات زميلة بالصافي

8

431,156

423,740

عقارات أخرى بالصافي

9

849,180

876,264

ممتلكات ومعدات بالصافي

10

4,363,076

3,716,091

الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

11

325,733

470,282

موجودات أخرى

12

5,100,460

4,993,148

441,491,320

448,642,040

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلــوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

14

45,474,171

48,100,767

ودائع العمالء

15

315,617,907

323,866,365

سندات دين مصدرة

16

9,917,765

9,940,717

القيمة العادلة السـلبية للمشتقات بالصافي

13

1,469,280

1,445,421

مطلوبات أخرى

17

9,086,479

9,743,213

381,565,602

393,096,483

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك
رأس المال
أسهم خزينة

18

20,000,000

 27و )121,011( 44

20,000,000
()190,510

احتياطي نظامي

19

20,230,366

19,383,697

احتياطيات أخرى (التغيرات المتراكمة في القيم العادلة)

20

730,088

726,547

احتياطي نظام المدفوعات على أساس األسهم

27

34,443

-

13,549,488

9,833,777

30

1,996,904

1,495,975

(3.4ب)

()3,382,663

()2,787,000

53,037,615

48,462,486

5,700,000

5,700,000

58,737,615

54,162,486

1,188,103

1,383,071

إجمالي حقوق الملكية

59,925,718

55,545,557

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

441,491,320

448,642,040

أرباح مبقاة
توزيعات أرباح مقترحة
احتياطي فرق العملة األجنبية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
الشريحة األولى صكوك

29

إجمالي حقوق الملكية بدون حقوق األقلية
حقوق األقلية

43

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )48جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخـل الشامل الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2015م

قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2015م
(بآالف الريـاالت السعودية)
2016م

2015م

إيضاح
دخل العموالت الخاصة

22

17,520,834

15,416,013

مصاريف العموالت الخاصة

22

()3,969,366

()2,834,179

13,551,468

12,581,834

3,363,062

3,336,295

دخل من تحويل عمالت أجنبية بالصافي

1,142,518

1,074,884

(خسائر) من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي

()14,123

()12,011

387,707

424,091

101,454

179,915

540,206

277,696

(مصاريف) عمليات أخرى بالصافي

()424,913

()377,010

إجمالي دخل العمليات

18,647,379

17,485,694

صافي دخل العموالت الخاصة
دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي

دخل المتاجرة بالصافي

23

24

دخل عوائد األسهم
مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي

25

(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح
صافي دخل السنة

2016م

2015م

9,415,833

9,148,429

(خسائر) دخل شاملة أخرى للبنود التي سوف أو يمكن أن يعاد تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة
()855,313

احتياطي فرق العملة األجنبية ( -خسائر)

()1,044,067

الموجودات المالية المتاحة للبيع
 -صافي التغير في القيم العادلة

90,857

()799,115

 -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

()329,850

()144,217

193,736

87,147

 -مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

6.7

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -الجزء الفعال من التغير في القيم العادلة

13

()13,462

()276,768

رواتب ومصاريف الموظفين

3,432,698

3,542,426

 -صافي مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

13

34,539

219,603

إجمالي (الخسارة) الشاملة االخرى

()879,493

()1,957,417

إيجارات ومصاريف المباني

786,419

719,273

استهالك الممتلكات والمعدات

10

686,330

614,772

إجمالي الدخل الشامل للسنة

8,536,340

7,191,012

إطفاء موجودات غير ملموسة

11

74,969

189,337

2,057,919

1,480,106

العائد إلى

مصروفات عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر التمويل بالصافي

7.3

1,930,965

1,600,347

مساهمي البنك

8,724,736

7,465,111

حقوق األقلية

()188,396

()274,099

مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي

6.7

205,720

109,647

إجمالي الدخل الشامل للسنة

8,536,340

7,191,012

إجمالي مصاريف العمليات

9,175,020

8,255,908

صافي دخل العمليات

9,472,359

9,229,786

(مصاريف) أخرى
()56,526

()81,357

(مصاريف) أخرى غير تشغيلية بالصافي

26

صافي (مصاريف) أخرى

()56,526

()81,357

صافي دخل السنة

9,415,833

9,148,429

صافي دخل السنة العائد إلى
مساهمي البنك

9,316,857

9,089,183

حقوق األقلية

98,976

59,246

صافي دخل السنة

9,415,833

9,148,429

4,66

4,56

ربح السهم األساسي والمخفض للسهم الواحد (ريال سعودي)

28

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )48جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2015م
(بآالف الرياالت السعودية)
العائد لمساهمي البنك

2016م
الرصيد في بداية العام

المحول لالحتياطي النظامي
تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة
عالوة االستحواذ على حقوق األقلية
الشريحة األولى صكوك
تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
توزيع أرباح نهائية مقترحة لعام 2015م
احتياطي نظام المدفوعات على أساس األسهم
الزكاة
توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 2015م (مرحلية) ولسنة 2014م (نهائية)
الرصيد في  31ديسمبر 2015م

17
29

()311,336
()17,614
()4,395
59,246
()274,099

()1,044,067
()276,768
()799,115
162,533
9,148,429
7,191,012
()32,118
()23,321
5,700,000
()53,675
()1,265,013
()2,892,219
55,545,557

1,580,874

37,014

-

7,371,935

1,296,512

()2,054,269

45,213,637

-

-

-

-

()794,720
()57,070
()851,790

()259,154
219,603
()39,551

-

9,089,183
9,089,183

-

()732,731
()732,731

()732,731
()259,154
()794,720
162,533
9,089,183
7,465,111

-

()732,731
()259,154
()794,720
162,533
9,089,183
7,465,111

-

-

2,211,616
-

-

-

-

()2,211,616
17,029
()22,384
()53,675
()1,495,975
()1,265,013
()1,595,707

1,495,975
()1,296,512

-

17,029
()22,384
()53,675
()1,265,013
()2,892,219

5,700,000
-

17,029
()22,384
5,700,000
()53,675
()1,265,013
()2,892,219

()49,147
()937
-

19,383,697

729,084

()2,537

-

9,833,777

1,495,975

()2,787,000

48,462,486

5,700,000

54,162,486

1,383,071

20,000,000

29
29
30

45,213,637

1,707,254

46,920,891

720,507

9,581

34,443
34,443

()846,669
7,893
()288,096
()4,025
8,717
()1,996,904
()1,282,062
()1,200,000
13,549,488

4,025
1,996,904
()1,500,000
1,996,904

()3,382,663

7,893
()288,096
190,510
8,717
()121,011
34,443
()1,282,062
()2,700,000
53,037,615

المحول لالحتياطي النظامي
تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة
عالوة االستحواذ على حقوق األقلية (إيضاح  -1(1.2أ))
الشريحة األولى صكوك
تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
تعديالت في توزيع أرباح نهائية مقترحة لعام 2015م
استبعاد أسهم الخزينة
العائد نتيجة استبعاد أسهم الخزينة
استحواذ أسهم خزينة
توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2016م
احتياطي نظام المدفوعات على أساس األسهم
الزكاة
توزيعات أرباح مدفوعة للسنتين 2016م و2015م (نهائية)
الرصيد في  31ديسمبر 2016م

19

5,700,000

7,893
()288,096
190,510
8,717
()121,011
34,443
()1,282,062
()2,700,000
58,737,615

()6,572
1,188,103

1,321
()288,096
190,510
8,717
()121,011
34,443
()1,282,062
()2,700,000
59,925,718

-

-

-

()8,576

12,118

-

9,316,857

-

()595,663

846,669
19
29
29
190,510
44
(- )121,011
 27و - 44
30
27
17
30
20,230,366 )121,011( 20,000,000

20
20

8,724,736

-

8,724,736

()188,396

8,536,340

-

-

-

127,538
()136,114
-

()22,421
34,539
-

-

9,316,857

-

أسهم خزينة احتياطي نظامي
رأس المال
19,383,697 )190,510( 20,000,000

20
20

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
فروقات عملة من ترجمة عمليات خارجية
صافي التغير في القيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة بالصافي
صافي دخل السنة

()595,663
-

()595,663
()22,421
127,538
()101,575
9,316,857

-

()595,663
()22,421
127,538
()101,575
9,316,857

()259,650
8,959
()36,681
98,976

()855,313
()13,462
90,857
()101,575
9,415,833

المتاحة للبيع
729,083

التدفقات النقدية
()2,537

أرباح مبقاة
9,833,777

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
فروقات عملة من ترجمة عمليات خارجية
صافي التغير في القيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة بالصافي
صافي دخل السنة

2015م
الرصيد في بداية العام

إجمالي
54,162,485

حقوق األقلية
1,383,071

إجمالي حقوق
الملكية
55,545,556

احتياطي نظام
المدفوعات على
أساس األسهم
-

احتياطيات أخرى
إيضاح

توزيعات
أرباح مقترحة
1,495,975

احتياطي فرق
العملة األجنبية
()2,787,000

إجمالي حقوق
الملكية بدون
حقوق األقلية
48,462,485

الشريحة
األولى
صكوك
5,700,000

(17,172,081 )190,510

)190,510( 20,000,000
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66

| القوائم المالية

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

القوائم المالية |

67

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2015م

األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة
تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
إطفاء عالوة االستثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي
(مكاسب) استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي
(مكاسب) استبعاد ممتلكات ومعدات بالصافي
(مكاسب) استبعاد عقارات أخرى بالصافي
خسائر استبعاد أصول مستردة أخرى
استهالك ممتلكات ومعدات
أطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر التمويل بالصافي
مخصص خسائر االستثمار بالصافي
حصة في نتائج شركات زميلة
المدفوعات على أساس األسهم

إيضاح

25
26
10
11
7.3
6.7
26

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و2015م  -تتمة

(بآالف الريـاالت السعودية)

2016م
9,415,833

431,990
()540,206
()45,495
()5,388
107,328
686,330
74,969
1,930,965
205,720
()7,416
()34,443
12,220,187

2015م
9,148,429
509,361
()277,696
()17,523
()606
15,443
614,772
189,337
1,600,347
109,647
()15,905
11,875,606

صافي النقص ( /الزيادة) في الموجودات التشغيلية
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد  90يوماً
استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
تمويل وسلف بالصافي
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي
عقارات أخرى
موجودات أخرى

650,265
3,499,492
313,946
()8,883,233
()3,820
205,788
56,705

321,019
()2,352,921
273,297
()40,762,751
()1,643,934
56,544
()1,641,082

صافي النقص ( /الزيادة) في المطلوبات التشغيلية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
القيمة العادلة السـلبية للمشتقات بالصافي
مطلوبات أخرى
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

()1,169,220
()2,869,851
94,432
()1,734,608
2,380,083

14,433,684
()3,482,756
84,714
1,717,455
()21,121,125

68
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2016م

2015م

63,151,411

76,287,419

()41,631,228
()1,426,541
58,003
20,151,645

()58,635,720
()1,022,661
24,292
16,653,330

53,048
16
273
()288,096
 27و )121,011( 44
199,227
()1,200,000
()1,500,000
()2,856,559

1,306,166
()55,479
5,700,000
()53,675
()1,595,707
()1,296,512
4,004,793

19,675,169
()548,650
16,534,934
35,661,453

()463,002
()982,467
17,980,403
16,534,934

دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة
مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

17,705,558
3,639,142

15,456,814
2,595,622

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

()24,182

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وشبه النقد
احتياطي فرق العملة األجنبية  -صافي الحركة للنقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

31

()913,350
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األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات لغير أغراض المتاجرة  /والغير مدرجة
بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة  /والغير مدرجة بقيمتها العادلة في
قائمة الدخل
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
سندات دين مصدرة
صافي الحركة في حقوق األقلية
الشريحة األولى صكوك
تكاليف متعلقة بالشريحة األولى صكوك
شراء أسهم خزينة مقابل المدفوعات على أساس األسهم
متحصالت من بيع أسهم خزينة
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2015م
توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2016م
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج عن األنشطة التمويلية

إيضاح

(بآالف الريـاالت السعودية)
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قــرر مســاهمو شــركة مظلــة إلدارة االســتثمارات بإرادتهــم فــي  29أغســطس 2016م تصفيــة عمليــات الشــركة بشــكل فــوري .باإلضافــة لذلــك،
كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ،فــإن صنــدوق شــركة األهلــي كابيتــال لألســهم الخليجيــة والشــركة ذات الغــرض الخــاص المرتبطــة بــه (شــركة
األهلــي كابيتــال لألســهم الخليجيــة  )W.L.Lتــم تصفيتــه.

البنك األهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة  31ديسمبر 2016م
 -1عـــــام
( )1.1مقدمة
القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية الموحدة البنك األهلي التجاري (البنك) و«شركاته التابعة» (المجموعة).
تأســس البنــــك األهلــي التجــاري كشــركة مســاهمة ســعودية بموجـــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم  186فــي  22ذو القعــدة 1417هـــ (30
مــارس 1997م) ،والمرســـوم الملكــي الكريــم رقــم م  19/فــي  23ذو القعـــدة 1417هـــ ( 31مــارس 1997م) وذلــك بالموافقــة علــى تحويــل البنــك
مــن شــركة تضامــن إلــى شــركة مســاهمة ســعودية.
بــدأ البنــك نشــاطه كشــركة تضامــن بموجــب شــهادة تســجيل مصــدق عليهــا مــن المقــام الســامي فــي  28رجــب 1369هـــ ( 15مايــو 1950م) مقيــدة
بالســـجل التجــاري تحــت رقــم  4030001588الصــادر فــي  27ذي الحجــة 1376هـــ ( 24يـوليـــو 1957م) .وقــد مــارس البنــك نشــاطه تحــت اســم
(البنــك األهلــي التجــاري) بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم  3737فــي  20ربيــع الثانــي 1373هـــ ( 26ديســمبر 1953م) .حــدد تاريــخ األول مــن
يوليــو 1997م تاريخ ـًا للتحويــل مــن شــركة تضامــن إلــى شــركة مســاهمة ســعودية.
يعمــل البنــك مـــن خــال شــبكة فروعــة البالــغ عددهــا  374فرعـاً (2015م 352 :فرعـ ًا) و 19مركــزاً لخدمــة األفــراد (2015م 17 :مركــزاً) و 9مراكــز
لخدمــة عمليــات الشــركات (2015م 8 :مراكــز) و 148مركــزاً للحــواالت الســريعة (2015م 138 :مركــزاً) منتشــرة فــي كافــة أنحـــاء المملكــة العربيــة
الســعودية ولديــه أيض ـًا فــرع خـــارج المملكــة (البحـــرين) .قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  23نوفمبــر 2015م إغــاق فــروع
بيــروت ،كمــا فــي  31ديســمبر 2016م يعمــل البنــك علــى إنهــاء اإلجــراءات النظاميــة إلغــاق الفــروع.
وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي  31مــارس 2014م (الموافــق  30جمــادى األولــى 1435هـــ) ،علــى
طــرح  ٪25مــن رأس مــال البنــك االكتتــاب العــام األولــي وإلــى مســاهم أقليــة فــي البنــك .مثــل االكتتــاب العــام األولــي  ٪15مــن رأس مــال البنــك
بينمــا تــم تخصيــص  ٪10إلــى المؤسســة العامــة للتقاعــد .األســهم المعروضــة لالكتتــاب العــام هــي جــزء مــن أســهم المســاهم الرئيســي فــي
البنــك .وتــم طــرح أســهم البنــك للجمهــور للتــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) فــي  12نوفمبــر 2014م.
عنوان المركز الرئيسي هو كما يلى:
البنك األهلي التجاري
اإلدارة العامة
شارع الملك عبدالعزيز
ص ب  3555ـ جدة 21481
المملكة العربية السعودية
موقع اإلنترنتwww.alahli.com :
تتمثــل أهــداف المجموعــة فــي تقديــم كافــة أنــواع الخدمــات المصرفيــة .كمــا تقــدم المجموعــة أيضـ ًا منتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة (غيــر
مرتبطــة بعمــوالت خاصــة) والتــي يتــم اعتمادهــا واإلشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــة شــرعية مســتقلة.
( )1.2الشركات الهامة التابعة للمجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
(أ) شركة األهلي المالية
أســس البنــك فــي شــهر إبريــل عــام 2007م شــركة ماليــة تحــت مســمى (شــركة األهلــي الماليــة) شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب تصريــح هيئــة
ســوق المــال رقــم  2005-83-2بتاريــخ  21جمــادى األولــى 1426هـــ ( 28يونيــو 2005م) ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلدارة الخدمــات
االســتثمارية للبنــك وإدارة أنشــطة األصــول .يمتلــك البنــك 2015( ٪90.71م )٪90.71 :حصــة مباشــرة فــي الشــركة التابعــة (شــركة األهلــي الماليــة)
كمــا يمتلــك حصــة غيــر مباشــرة 2015( ٪7.14م( )٪7.16 :وهــذا التملــك غيــر المباشــر عــن طريــق وصايــة وســيطه لمنحــه لموظفــي الشــركة
التابعــة مســتقب ً
ال).
(أ )1-شركة األهلي المالية  -دبي (أساساً شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ)
تمتلــك المجموعــة ملكيــة فعليــة  31( ٪97.85ديســمبر 2015م )٪97.87 :فــي شــركة األهلــي الماليــة  -دبــي وهــي إحــدى شــركات محافــظ حقــوق
الملكيــة الخاصــة فــي الشــرق األوســط .اســتحوذت شــركة األهلــي الماليــة علــى ملكيــة مباشــرة  .٪77فــي  5ســبتمبر 2013م اســتبعدت شــركة
األهلــي الماليــة  ٪7مــن حصتهــا فــي شــركة األهلــي الماليــة  -دبــي بــدون فقــدان الســيطرة .خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م،
أكملــت الشــركة االســتحواذ علــى أســهم إضافيــة بنســبة  ٪30فــي شــركة األهلــي الماليــة  -دبــي مــن خــال شــراء أســهم مســاهمين حقــوق األقليــة.
(أ  )2-شركة األهلي المالية  -شركة مظلة إلدارة االستثمار
تمتلــك المجموعــة ملكيــة فعليــة كليــة  31( ٪97.85ديســمبر 2015م )٪97.88 :فــي صنــدوق شــركة األهلــي الماليــة لألســهم الســعودية وصنــدوق
األهلــي الماليــة ألســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي والذيــن تــم تســجيلهما فــي دبلــن – إيرلنــدة تحــت اســم شــركة األهلــي الماليــة  -شــركة
مظلــة إلدارة االســتثمار .وقــد تــم تأســيس الصندوقيــن لالســتثمارات فــي أســهم شــركات قائمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي عبــر شــركتين تابعتيــن ذات غــرض خــاص تــم تأسيســهما فــي مملكــة البحريــن تحــت اســم شــركة األهلــي الماليــة لألســهم
الســعودية  W.L.Lوشــركة األهلــي الماليــة ألســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي لشــركة األهلــي الماليــة .W.L.L
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(ب) بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي)
يمتلــك البنــك 2015( ٪67.03م )٪67.03 :فــي بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي (البنــك التركــي) .يعمــل البنــك التركــي كبنــك مشــارك
عــن طريــق اســتقطاب حســابات جاريــة واســتقطاب حســابات اســتثمار مشــاركة فــي األربــاح والخســائر وإقــراض هــذه األمــوال للعمــاء األفــراد
والشــركات ،عــن طريــق عقــود إيجــار تمويليــة واســتثمارات بالمشــاركة .فــي  29أغســطس 2014م قــرر المســاهمون فــي البنــك التركــي زيــادة
رأس مــال البنــك مــن  1,775مليــون ليــرة تركيــة إلــى  2,600مليــون ليــرة تركيــة ( 4,443مليــون ريــال ســعودي إلــى  5,803مليــون ريــال ســعودي)
وذلــك مــن خــال رســملة األربــاح المبقــاة بمبلــغ  600مليــون ليــرة تركيــة ( 984مليــون ريــال ســعودي) باإلضافــة إلــى مســاهمة نقديــة بمبلــغ 225
مليــون ليــرة تركيــة ( 375مليــون ريــال ســعودي) .تبلــغ حصــة البنــك مــن هــذه المســاهمة النقديــة مبلــغ  169مليــون ليــرة تركيــة ( 281مليــون ريــال
ســعودي) .هــذه الزيــادة تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة التنظيميــة والرقابــة المصرفيــة التركيــة.
كمــا فــي  31ديســمبر 2016م يمتلــك بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي كامــل األســهم المصــدرة لشــركة تركيــا فاينانــس فارلــك كيراالمــا
وشــركة تركيــا فاينانــس كاتيليــم بنكاســي فارلــك كيراالمــا وهــي شــركة ذات غــرض خــاص أسســت إلصــدار الصكــوك للبنــك التركــي.
(ج) الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة
أســس البنــك الشــركة العقاريــة المطــورة للتمليــك واإلدارة المحــدودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ،بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  4030146558بتاريــخ  21ذو القعــدة 1424هـــ (الموافــق  13ينايــر 2004م) .يمتلــك البنــك 2015( ٪100م .)٪100 :وتتمثــل
أغــراض الشــركة فــي مســك وإدارة الصكــوك واألصــول علــى ســبيل الضمــان ،نيابــة عــن البنــك.
(د) شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين
تمتلــك المجموعــة ملكيــة فعليــة 2015( ٪100م )٪100:فــي شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تــم
تســجيلها فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030195150بتاريــخ  21ذو الحجــة 1430هـــ الموافــق  8ديســمبر
2009م .تمــارس الشــركة أعمالهــا كوكيــل تأميــن لتوزيــع وتســويق منتجــات تأميــن إســامية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
(هـ) شركة البنك األهلي التجاري السعودي لألسواق المحدودة
أســس البنــك شــركة البنــك األهلــي التجــاري الســعودي لألســواق المحــدودة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة فــي جــزر كايمــان بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  866144671587تاريــخ  26صفــر 1437هـــ (الموافــق  8ديســمبر 2015م) .ويملــك البنــك الشــركة بالكامــل .إن أهــداف
شــركة البنــك األهلــي التجــاري الســعودي لألســواق المحــدودة هــي المتاجــرة بالمشــتقات الماليــة وعمليــات إعــادة الشــراء/وإعادة الشــراء العكســية
نيابــة عــن البنــك.
(و) ايست قيت مينا  -حقوق الملكية المباشرة ال بي
قامــت المجموعــة بتاريــخ  4أبريــل 2016م باســتكمال  ٪100مــن عمليــة شــراء صنــدوق ايســت جيــت مينــا حقــوق الملكيــة المباشــرة ال بــي
(«الصنــدوق») ،صنــدوق أســهم خاصــة حيــث يقــع مقــر الصنــدوق فــي جــزر كيمــان وتتــم إدارتــه مــن قبــل األهلــي كابيتــال  -دبــي .تمــت الموافقــة
علــى المعاملــة مــن قبــل الجهــات النظاميــة ذات العالقــة وتــم دفــع قيمــة االقتنــاء إلــى المســاهمين المســتثمرين .وبالتالــي ،فقــد قامــت إدارة
المجموعــة بإعــادة تقييــم ســيطرتها علــى الصنــدوق علــى ضــوء الزيــادة فــي الجــدوى االقتصاديــة اإلجماليــة الفعليــة .يتمثــل الهــدف االســتثماري
للصنــدوق فــي تحقيــق عوائــد مــن خــال االســتثمار فــي فــرص حقــوق الملكيــة الخاصــة المباشــرة والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وذلــك فــي
األعمــال ذات النمــو العالــي فــي مناطــق دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

 -2أسس األعداد
( )2.1بيان االلتزام
تعــد القوائــم الماليــة الموحــدة طبق ـ ًا لمعاييــر المحاســبة للمؤسســات الماليــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومعاييــر التقاريــر
الماليــة الدوليــة المصــدرة مــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية .تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لتتمشــى مــع نظــام مراقبــة البنــوك
ونظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للبنــك.
( )2.2أسس القياس
يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة للمشــتقات والموجــودات الماليــة المقتنــاة
ألغــراض المتاجــرة والمدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل واالســتثمارات المتاحــة للبيــع .باإلضافــة لذلــك ،فــإن الموجــودات أو المطلوبــات
الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة ولكــن مغطــاة المخاطــر بالقيمــة العادلــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بقــدر المخاطــر التــي تــم تغطيتهــا.
( )2.3عملة العرض والعملة الوظيفية
تعــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي والتــي هــي العملــة الوظيفيــة ،ويتــم تقريبهــا ألقــرب ألــف ريــال ســعودي ،إال فــي الحــاالت
المبينــة.
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( )2.4أساس توحيد القوائم المالية
تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة مــن القوائــم الماليــة للبنــك األهلــي التجــاري والقوائــم الماليــة لشــركاته التابعــة (انظــر اإليضــاح رقــم .)1.2
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة التــي تعــد فيهــا القوائــم الماليــة للمجموعــة باســتخدام سياســات محاســبية
متوافقــة.
يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات مــا بيــن أطــراف
البنــك بالكامــل عنــد التوحيــد.
( )2.5التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ،يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات المحاســبية
الهامــة التــي تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات المســجلة .يتطلــب األمــر أيض ـًا مــن اإلدارة أن تمــارس حكمهــا االفتراضــي فــي طريقــة
تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .مثــل هــذه التقديــرات واالفتراضــات واألحــكام االفتراضيــة يتــم تقييمهــا باســتمرار وتعتمــد علــى الخبــرة
الســابقة وبعــض العوامــل األخــرى التــي تتضمــن الحصــول علــى استشــارات مهنيــة وتوقعــات لألحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي
مثــل تلــك الحــاالت .ربمــا تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات .وعليــه ،يتــم إثبــات تعديــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تــم
فيهــا التعديــل وكذلــك أي فتــرة مســتقبلية متأثــره بذلــك.
من البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:
(أ) مخصص خسائر التمويل
تقــوم المجموعــة بمراجعــة التمويــل والســلف المتعثــرة فــي تاريــخ كل مركــز مالــي لتحديــد مخصــص خســائر التمويــل المحــدد الواجــب تحميلــه على
قائمــة الدخــل الموحــدة .باألخــص ،تمــارس اإلدارة أحكامـــاً افتراضيــة فــي تقديــر المبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتحديــد مســتوى
المخصــص المطلــوب .تبنــى مثــل هــذه التقديــرات علــى افتراضــات مــن عــدة عوامــل وربمــا تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا ينتــج عنهــا تغيــرات
مســتقبلية فــي المخصــص المحــدد.
تقــوم المجموعــة علــى أســاس دوري بمراجعــة محفظــة التمويــل والســلف لتحديــد مخصــص المحفظــة اإلضافــي (مخصــص عــام) .إلثبــات خســائر
التعثــر فــي قيمــة المحفظــة ،فــإن المجموعــة تســتخدم أحكام ـًا افتراضيــة عــن وجــود أي بيانــات يمكــن مالحظتهــا تشــير إلــى وجــود تعثــر يمكــن
قياســه فــي تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن محفظــة التمويــل والســلف .هــذا الدليــل يتضمــن بيانــات يمكــن مالحظتهــا وتشــير إلــى
وجــود تغيــر عكســي فــي موقــف الســداد لمجموعــة مــن المقترضيــن ،أو األحــوال االقتصاديــة المحليــة الســائدة والتــي ترتبــط مباشــرة بتعثــر
الموجــودات فــي هــذه المجموعــة .تســتخدم اإلدارة التقديــرات علــى ضــوء الخبــرة التاريخيــة الســابقة لتعثــر الموجــودات مــع األخــذ فــي االعتبــار
مؤشــرات مخاطــر التمويــل والدليــل الموضوعــي لالنخفــاض المماثــل لتلــك المخاطــر فــي المحفظــة عنــد تقديــر تدفقاتهــا النقديــة .إن المنهجيــة
واالفتراضــات المســتخدمة لتقديــر كل مــن المبالــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية تتــم مراجعتهــا بانتظــام لتقليــل أي فروقــات بيــن
تقديــرات الخســارة والخســارة الفعليــة.
(ب) القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمــة العادلــة هــي الثمــن الــذي يمكــن اســتالمه مــن بيــع أصــل أو المبلــغ المدفــوع لســداد التــزام فــي معاملــة عاديــة منتظمــة تتــم بين المشــاركين
فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن الصفقــة لبيــع األصــول أو تســديد االلتــزام يحــدث إما:
• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الموجــودات
أو المطلوبــات ،علــى افتــراض تصــرف المشــاركين فــي الســوق لمنفعتهــم االقتصاديــة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق لتوليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــول
بأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم هــذه األصــول بأفضــل اســتخدام لهــا.
تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك باســتخدام
المدخــات ذات الصلــة التــي يمكــن مالحظتهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن والتقليــل مــن اســتخدام المدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
يتــم تصنيــف األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة طبقـ ًا للتسلســل
الهرمــي للقيمــة العادلــة (انظــر اإليضــاح رقــم .)39
أمــا بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل متكــرر ،تحــدد المجموعــة مــا اذا كان هنــاك تحويــات
قــد تمــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي وذلــك عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (علــى أســاس مدخــات أدنــى مســتوى المهمــة لقيــاس
القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات بنــاء علــى طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات أو
المطلوبــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.
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(ج) االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع
تمــارس المجموعــة حكمهــا االفتراضــي لتقديــر التعثــر فــي اســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع .يتضمــن هــذا تحديــد االنخفــاض الجوهــري أو
المســتمر لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة لألســهم التــي تقــل عــن التكلفــة .تحديــد مــا هــو «جوهــري» أو «مســتمر لفتــرة طويلــة» يحتــاج لحكــم
افتراضــي .للقيــام بهــذا الحكــم االفتراضــي فــإن المجموعــة تق ّيــم مــن ضمــن عوامــل أخــرى ،التقلــب الطبيعــي فــي ســعر الســهم .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن المجموعــة تعتبــر االنخفــاض فــي القيمــة ظاهــراً عندمــا يكــون هنــاك دليـ ً
ا للتدهــور الملحــوظ فــي المــاءة الماليــة للشــركة المســتثمر
فيهــا وفــي أداء القطــاع والصناعــة والتغيــرات فــي التقنيــة وفــي التدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة.
فقــد اســتخدمت المجموعــة نســبة  ٪30أو أكثــر كمقيــاس معقــول لالنخفــاض الجوهــري فــي القيمــة التــي تقــل عــن التكلفــة بغــض النظــر عــن
فتــرة االنخفــاض وتــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كمخصــص خســائر انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات .يمثــل االنخفــاض المســتمر لفتــرة
طويلــة انخفاض ـاً أقــل مــن التكلفــة إذا أســتمر لمــدة ســنة أو أكثــر بغــض النظــر عــن مبلــغ االنخفــاض وعليــه تــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
كمخصــص خســائر انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات .ال يتــم اســترداد خســائر انخفــاض اســتثمارات األســهم المثبتــة ســابقًا كمصاريــف فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة.
تقــوم المجموعــة بمراجعــة ســندات الديــن لديهــا والمصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي لتقييــم مــا إذا كانــت
تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا .وهــذا يتطلــب تقديــراً مماثــ ً
ا لمــا ينطبــق علــى التقييــم الفــردي للتمويــل والســلف (إيضــاح .)3.14
(د) تصنيف االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تتبــع المجموعــة متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39فــي تصنيــف الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن
تحديدهــا وذات االســتحقاق الثابــت كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق .وللقيــام بهــذا الحكــم االفتراضــي ،فــإن المجموعــة تقيــم
النيــة والمقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات حتــى تاريــخ االســتحقاق.
(هـ) االستمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقييم ـاً لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة واقتنعــت بــأن المجموعــة لديهــا المــوارد لالســتمرار فــي عملهــا
فــي المســتقبل المنظــور .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي احتمــاالت أساســية مــن الممكــن أن تلقــي ظــا ً
ال مــن الشــك علــى
قــدرة المجموعــة لالســتمرار كمنشــأة عاملــة .وعليــه ،فقــد اســتمر إعــداد القوائــم الماليــة علــى مبــدأ االســتمرارية.
(و) انخفاض قيم الموجودات غير المالية
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ المركــز المالــي أو أكثــر لتحديــد مــا إذا كان هنالــك وجــود مؤشــر لالنخفــاض.
فــي حالــة وجــود أي مؤشــر لالنخفــاض ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد.
يتــم إثبــات خســارة أي انخفــاض فــي قيــم هــذه الموجــودات اذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة التدفــق النقــدي لــه تفــوق أو تتجــاوز قيمتــه
القابلــة لالســترداد .القيمــة القابلــة لالســترداد ألي اصــل أو وحــدة تدفــق نقــدي هــي «القيمــة المســتخدمة» أو «القيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف
البيــع» أيهمــا أكبــر .لتقييــم القيمــة المســتخدمة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لتحديــد القيمــة الحاليــة وذلــك باســتخدام
معــدل الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييــم الوضــع الحالــي للســوق فيمــا يخــص القيــم الحاليــة للتدفقــات النقديــة والمخاطــر المحــددة
لذلــك األصــل .تعتمــد القيمــة العادلــة ناقص ـاً تكاليــف البيــع علــى أســعار الســوق الســائدة أو فــي حالــة عــدم وجــود أســعار ســائدة فــي الســوق،
يتــم تقديــر األســعار علــى أصــول مشــابهة أو فــي حالــة عــدم وجــود أســعار تقديريــة لألصــول مشــابهة ،يعتمــد احتســابها علــى التدفقــات النقديــة
المخصومــة.
لغــرض اختبــار االنخفــاض (انظــر اإليضــاح رقــم  ،)11يتــم توزيــع مبلــغ الشــهرة الناتــج مــن االســتحواذ وذلــك مــن تاريــخ االســتحواذ لــكل مــن
وحــدات تدفقــات النقديــة للبنــك أو مجموعــات منهــا والتــي يتوقــع االســتفادة مــن المنافــع المتضاعفــة الناتجــة مــن االســتحواذ بغــض النظــر إذا كانــت
الموجــودات والمطلوبــات األخــرى المســتحوذة قــد تــم توزيعهــا إلــى وحــدات أو مجموعــة وحــدات.
تعتبــر الشــركات التابعــة كوحــدات تدفــق نقــدي بغــرض اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة .يتــم تســجيل خســائر االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل
ال لتخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة موزع ـاً
الموحــدة .بينمــا يتــم توزيــع خســائر االنخفــاض المثبتــة والمتعلقــة بوحــدات التدفــق النقــدي أو ً
علــى الوحــدات ومــن ثــم لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة (مجموعــة الوحــدات) متضمن ـًا الموجــودات غيــر الملموســة
علــى أســاس تناســبي بشــرط أن القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى ال تنخفــض إلــى مــا دون قيمهــا العادلــة.
عندمــا تكــون الشــهرة جــزءاً مــن وحــدة التدفــق النقــدي (أو مجموعــة وحــدات) وعنــد بيــع جــزء مــن العمليــات المدرجــة تحــت هــذه الوحــدات ،ففــي
هــذه الحالــة يتــم احتســاب الشــهرة المتعلقــة بهــذه العمليــات المباعــة مــن ضمــن القيمــة الدفتريــة لهــذه العمليــات عنــد تحديــد ربــح أو خســارة
بيعهــا .ففــي هــذه الحالــة ،الشــهرة المباعــة يتــم قياســها حســب القيــم النســبية للعمليــات المباعــة والجــزء المتبقــي مــن وحــدات التدفــق النقــدي.
عنــد بيــع الشــركات التابعــة ،يتــم إثبــات الفــرق بيــن ســعر البيــع وبيــن صافــي الموجــودات مضافـ ًا إليهــا احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة المتراكــم
ورصيــد الشــهرة القائــم وذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
عنــد بيــع الشــركات التابعــة ،يتــم إثبــات الفــرق بيــن ســعر البيــع وبيــن صافــي الموجــودات مضافـ ًا إليهــا احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة المتراكــم
ورصيــد الشــهرة القائــم وذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ال يتم استرداد خسائر انخفاض الشهرة واستثمارات األسهم المثبتة سابقًا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.
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يتــم قيــاس األصــول غيــر الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن ترتيبــات المرابحــة حســب التكلفــة أوصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .صافــي
القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع التقديــري فــي النشــاط العــادي لمثــل تلــك المعامــات ،ناقصـًا التكاليــف المقــدرة لالســتكمال ومصروفــات
البيــع .أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة تنشــأ نتيجــة قيــاس هــذه األصــول بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق يتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة تحــت بنــد أربــاح تشــغيلية أخــرى بالصافــي.
فيمــا يتعلــق بالموجــودات األخــرى ،يتــم إعــادة التقييــم فــي تاريــخ المركــز المالــي لخســائر االنخفــاض المثبتــة فــي فتــرات ســابقة لتحديــد أي
مؤشــرات تــدل علــى تقليــص هــذه الخســائر أو عــدم وجودهــا .يتــم اســترداد خســائر االنخفــاض إذا كان هنالــك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة
لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد .كمــا يتــم اســترداد خســائر االنخفــاض فقــط فــي حالــة عــدم تجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل للقيمــة الدفتريــة
التــي يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء فــي حالــة عــدم إثبــات أي خســائر انخفــاض.
(ز) تحديد السيطرة على صناديق االستثمار
تعمــل المجموعــة كمديــر صنــدوق لعــدد مــن صناديــق االســتثمار ،عــادة تحــدد مــا إذا كانــت المجموعــة تتحكم في مثــل هــذه الصناديق االســتثمارية،
تقديــرات عوائــد المنافــع االقتصاديــة علــى الصناديــق (تتضمــن أي عمــوالت أو رســوم إداريــة متوقعــة) وحقــوق المســاهمين فــي االســتغناء عــن
مديــر الصنــدوق.
(ح) مخصصات للمطلوبات واألتعاب
خــال دورة أعمــال المجموعــة العاديــة ،يرفــع ضدهــا دعــاوى ومطالبــات مختلفــة .وتقــوم اإلدارة بدراســة الدعــاوى والمطالبــات وتقييــم للمخاطــر
التــي يمكــن أن تنشــأ عنهــا .كمــا تقــوم أيضــًا بوضــع المخصصــات المناســبة لمواجهــة الخســائر المحتملــة .ويقــوم البنــك بتســجيل المطالبــات
المرفوعــة ضــده أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بنــاء علــى أفضــل التقديــرات للمبلــغ المطلــوب لتســوية تلــك المطالبــات.
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تطالــب المنشــاة باإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 3تجميــع األعمــال» كمــا تنطبــق التعديــات
علــى المنشــأة عنــد تأســيس عمليــة مشــتركة إذا ـ وفقــط إذا ـ مــا تــم المســاهمة بنشــاط تجــاري قائــم بواســطة أحــد األطــراف إلــى العمليــة
المشــتركة عنــد تأسيســها .كمــا توضــح التعديــات علــى أنــه فــي حــال اقتنــاء حصــة إضافيــة فــي العمليــة المشــتركة إذا مــا كانــت أنشــطة
العمليــة المشــتركة تشــكل نشــاطاً تجاري ـاً ـ كان يملــك ســابقًا حقوق ـاً فــي العمليــة المشــتركة ،فيجــب عــدم إعــادة القيــاس إذا مــا اســتمر
الطــرف المســيطر فــي العمليــة المشــتركة فــي االحتفــاظ بالســيطرة علــى العمليــة المشــتركة.
•
•
•
•

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 1عــرض القوائــم الماليــة» :ينطبــق علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016م أو
بعــد ذلــك التاريــخ حيــث توضــح متطلبــات هــذا المعيــار مــا يلــي:
المتطلبات الجوهرية في معيار المحاسبة الدولي رقم ،1
أن البنود المحددة في قائمة (قوائم) الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي قد ال تكون مجملة،
إن المنشآت لديها مرونة فيما يتعلق بترتيب اإليضاحات حول القوائم المالية،
إن الحصــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر للمنشــآت الزميلــة أو المحاصــة التــي يتــم احتســابها باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة يجــب عرضهــا
إجمالي ـ ًا كبنــد واحــد مســتقل وتصنيفهــا مــا بيــن تلــك البنــود التــي ســوف يتــم إعــادة تصنيفهــا أو عــدم إعــادة تصنيفهــا الحق ـ ًا فــي الربــح أو
الخســارة.

كمــا توضــح التعديــات المتطلبــات التــي تنطبــق عندمــا يتــم عــرض مجاميــع فرعيــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة (قوائــم) الربــح أو الخســارة
والدخــل الشــامل اآلخــر.
 تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 16الممتلــكات واآلالت والمعــدات» ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 39الموجــودات غيــرالملموســة» :تنطبــق هــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016م أو بعــد هــذا التاريــخ وتقيــد مــن اســتخدام نســبة
اإليــرادات الناتجــة مقارنــة مــع إجمالــي اإليــرادات المتوقــع إنتاجهــا الســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويمكــن اســتخدامها فقــط فــي
أحــوال محــدودة جــداً إلطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة.

باســتثناء التغيــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم
( )3.1أدنــاه ،فــإن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة تتمشــى مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م.

 تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 16الممتلــكات واآلالت والمعــدات» ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 41الزراعــة» :تنطبــقهــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016م أو بعــد هــذا التاريــخ حيــث تــم تغييــر نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي
رقــم  16ليتضمــن الموجــودات البيولوجيــة التــي تســتوفي تعريــف األشــجار المنتجــة مــع بقــاء األشــجار المثمــرة فــي طــور النمــو ضمــن نطــاق
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  .41كمــا أن المنــح الحكوميــة التــي تتعلــق باألشــجار المنتجــة ســيتم احتســابها طبقـاً لمعيــار المحاســبة الدولــي
رقــم « 20المحاســبة علــى المنــح الحكوميــة واإلفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة» بــد ً
ال مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم .41

( )3.1التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الســنوية للمجموعــة تتفــق مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة
الســنوية للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م باســتثناء تبنــي المعاييــر الجديــدة التاليــة والتعديــات األخــرى علــى المعاييــر القائمــة
والتفســير الجديــد المذكــورة أدنــاه والتــي لــم يكــن لهــا تأثيــر مالــي جوهــري علــى القوائــم الماليــة الســنوية للمجموعــة للفتــرة الحاليــة أو الفتــرات
الســابقة ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر غيــر هــام فــي الفتــرات المســتقبلية:

 تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 27القوائــم الماليــة المســتقلة» :تنطبــق هــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأفــي  1ينايــر 2016م أو بعــد هــذا التاريــخ حيــث تســمح للمنشــأة باســتعمال طريقــة حقــوق الملكيــة المفصلــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي
رقــم  28للمحاســبة علــى اســتثماراتها فــي شــركاتها التابعــة والزميلــة فــي قوائمهــا الماليــة المســتقلة.

فيما يلي بيانًا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

أ) المعايير الجديدة
 المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 14الحســابات النظاميــة المؤجلــة» :ينطبــق علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016مأو بعــد ذلــك التاريــخ حيــث يســمح المعيــار للمنشــأة التــي تخضــع أنشــطتها إلــى تنظيــم النســب باالســتمرار فــي تطبيــق معظــم سياســاتها
المحاســبية الحاليــة ألرصــدة الحســابات المؤجلــة النظاميــة حــال التطبيــق ألول مــرة .ال ينطبــق المعيــار علــى المنشــآت الحاليــة التــي تطبــق
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة فــي إعــداد تقاريرهــا الماليــة .كمــا أن المنشــأة التــي ال تســمح لهــا المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي
االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات المنظمــة بالنســب أو المنشــأة التــي لــم تتبنــى مثــل هــذه السياســة بموجــب المعاييــر المحاســبية المتعــارف
عليهــا القائمــة ،فإنــه لــن يســمح لمثــل هــذه المنشــآت باالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
ألول مــرة.
ب) تعديالت على المعايير القائمة
 تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 10القوائــم الماليــة الموحــدة» ،والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 12اإلفصــاحعــن حقــوق الملكيــة فــي المنشــآت األخــرى» ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 28االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة» :تنطبــق هــذه المعاييــر
علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016م أو بعــد ذلــك التاريــخ حيــث تتنــاول ثــاث مســائل قــد تنشــأ عنــد تطبيــق اســتثناء
التوحيــد علــى منشــآت االســتثمار بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  .10توضــح التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم  10بــأن اإلعفــاء مــن القوائــم الماليــة الموحــدة ينطبــق علــى المنشــأة األم التابعــة لمنشــأة اســتثمارية عنــد قيــام المنشــأة االســتثمارية
بقيــاس جميــع منشــآتها التابعــة بالقيمــة العادلــة .كمــا أن التعديــات علــى المعيــار رقــم  10توضــح أنــه يتــم توحيــد المنشــأة التابعــة لمنشــأة
اســتثمارية وهــي ليســت منشــأة اســتثمارية بذاتهــا ويقتصــر عملهــا علــى توفيــر خدمــات مســاندة للمنشــأة االســتثمارية .يتــم قيــاس جميــع
المنشــآت التابعــة األخــرى لمنشــأة اســتثمارية بالقيمــة العادلــة .إن التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  28تســمح للمســتثمر ـ عنــد
تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ـ باالحتفــاظ بقيــاس القيمــة العادلــة المطبــق بواســطة المنشــأة الزميلــة أو المحاصــة للمنشــأة االســتثمارية
بمقــدار حصتهــا فــي المنشــآت التابعــة.
 تعديــات للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 11الترتيبــات المشــتركة» :تدخــل هــذه التعديــات حيــز التنفيــذ للفتــرات الماليــة التــي تبــدأفــي  1ينايــر 2016م أو بعــد ذلــك التاريــخ حيــث تتطلــب هــذه التعديــات قيــام المنشــأة المقتنيــة للســيطرة فــي عمليــة مشــتركة ـ تمثــل فيهــا
أنشــطة العمليــة المشــتركة عمـ ً
ا تجاريـاً ـ بتطبيــق مبــادئ المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 3تجميــع األعمــال» وغيرهــا مــن المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي ال تتعــارض مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 11الترتيبــات المشــتركة» .إضافــة إلــى ذلــك
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دورة التحســينات الســنوية  2012ـ 2014م التــي تنطبــق علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2016م أو بعــد هــذا التاريــخ .فيمــا يلــي
ملخصـ ًا للتعديــات:
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 5الموجــودات غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات المتوقفــة» :تــم تعديلــه لتوضيــح أن
االنتقــال مــن طريقــة بيــع إلــى أخــرى ال يعتبــر خطــة جديــدة لالســتبعاد بــل يعتبــر اســتمراراً للخطــة األصليــة .وبالتالــي ،ليــس هنــاك انقطــاع
فــي تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .5
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « 7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات» تــم تعديلــه ليوضــح أن عقــد الخدمــة الــذي يتضمــن أتعاب ـ ًا يعتبــر
اشــتراكًا مســتمراً فــي أصــل مالــي .يجــب علــى المنشــأة تقييــم طبيعــة األتعــاب والترتيبــات مقابــل التوجــه لالســتمرار فــي المعيــار مــن أجــل
تقييــم مــدى ضــرورة اإلفصاحــات بهــذا الشــأن .إن التقييــم الــذي يــؤدي إلــى اعتبــار عقــود الخدمــة اشــتراك ًا مســتمراً يجــب القيــام بــه بأثــر
رجعــي .كمــا تــم تعديــل المعيــار لتوضيــح أن متطلبــات اإلفصــاح عــن المقاصــة ال تنطبــق علــى القوائــم الماليــة الموحــدة إال إذا كانــت هــذه
اإلفصاحــات تقــدم تحديث ـاً جوهري ـاً عــن المعلومــات الــواردة فــي أخــر تقريــر ســنوي.
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 19منافــع الموظفيــن» :تــم تعديلــه ليوضــح بأنــه يتــم تقييــم بيانــات الســوق فيمــا يتعلــق بالســندات ذات
الجــودة العاليــة للشــركات اســتناداً إلــى عملــة االلتــزام وليــس اســتناداً إلــى الدولــة محــل االلتــزام .وحيثمــا ال تتوافــر بيانــات ســوق للســندات ذات
الجــودة العاليــة للشــركات لعملــة مــا ،فإنــه يجــب اســتخدام معــدالت الســندات الحكوميــة.

( )3.2محاسبة تاريخ السداد
يتــم إثبــات وإلغــاء إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ الســداد( ،أي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم
األصــل للطــرف اآلخــر) .عندمــا يتــم تطبيــق محاســبة تاريــخ الســداد ،تقــوم المجموعــة باحتســاب أي تغيــر فــي القيمــة العادلــة لألصــل الــذي ســيتم
اســتالمه خــال الفتــرة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية بنفــس طريقــة احتســاب الموجــودات المقتنــاة .العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء
وبيــع الموجــودات الماليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب أن يتــم تســليم تلــك الموجــودات خــال فتــرة زمنيــة تنــص عليهــا األنظمــة أو تلــك المتعــارف
عليهــا فــي الســوق.
( )3.3األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
األدوات الماليــة المشــتقة والتــي تشــتمل علــى عقــود الصــرف األجنبــي ،والعقــود المســتقبلية الخاصــة ألســعار العمـــوالت الخاصــة ،واتفاقيــات
األســعار اآلجلــة ،ومقايضــات أســعار العمــات والعمــوالت الخاصــة ،وخيــارات علــى مقايضــات ،وخيارات أســعار العمـــات والعمــوالت الخاصــة (المكتتبة
والمشــتراة) تقــاس بالقيمــة العادلــة .تقيــد كافــة المشــتقات بقيمتهــا العادلــة وتصنــف كموجــودات أخــرى وذلــك عندمــا تكــون القيمــة العادلــة
إيجابيــة ،وكمطلوبــات أخــرى عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســلبية .تحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار المتداولــة بالســوق ونمــاذج التقييم،
حســب مــا هــو مالئــم.
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( )3.3.1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تــدرج أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة ويفصــح عنهــا ضمــن
دخــل المتاجــرة .تشــتمل المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أيض ـاً علــى تلــك المشــتقات التــي ال تخضــع لمحاســبة تغطيــة المخاطــر كمــا هــو
مبيــن أدنــاه.
( )3.3.2المشتقات الضمنية
يتــم التعامــل مــع المشــتقات الضمنيــة فــي األدوات الماليــة األخــرى كمشــتقات منفصلــة وتســجل بالقيمــة العادلــة اذا كانــت خصائصهــا االقتصاديــة
ومخاطرهــا ال تتعلــق بشــكل وثيــق بتلــك الخاصــة بالعقــد األصلــي وإذا كان العقــد األصلــي نفســه لــم يتــم إبرامــه لغــرض المتاجــرة أو محــدداً
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .تــدرج المشــتقات الضمنيــة التــي يتــم فصلهــا عــن األصــل بالقيمــة العادلــة فــي محفظــة المتاجــرة وقيــد
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
( )3.3.3محاسبة تغطية المخاطر
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر لعمليات تغطية مخاطر مؤهلة.
تحــدد المجموعــة بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط فــي تأهيــل عالقــات تحــوط إلدارة التعــرض لمخاطــر أســعار الفائدة ،والعمــات األجنبيــة ،ومخاطر
االئتمــان ،بمــا فــي ذلــك المخاطــر الناتجــة مــن المعامــات المتوقعــة وااللتزامــات المحتملــة ومــن أجــل إدارة مخاطــر معينــة ،تقــوم المجموعــة
بتطبيــق محاســبة التحــوط للمعامــات التــي تفــي معاييــر محــددة.
ألغراض محاسبة تغطية المخاطر ،تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما:
(أ) تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المغطاة أو ارتباطات مؤكده غير
مغطاة أو جزء محدد من الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكده مرتبطة بمخاطر محددة تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة.
(ب) تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة
بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة.
لكــي تكــون المشــتقات مؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر ،فإنــه يتوقــع بــأن تكــون تغطيــة المخاطــر فعالــة جــداً ،أي أن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بــأداة تغطيــة المخاطــر يجــب أن تغطــي بشــكل فعــال التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــد الــذي يتــم تغطيــة
مخاطــره ،ويجــب أن تكــون هــذه التغيــرات قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق بــه .عنــد بدايــة تغطيــة المخاطــر ،يجــب توثيــق أهــداف وإســتراتيجية إدارة
المخاطــر بمــا فــي ذلــك تحديــد أداة تغطيــة المخاطــر والبنــد المــراد تغطيتــه وطبيعــة المخاطــر المغطــاة وطريقــة تقويــم مــدى فعاليــة تغطيــة
المخاطــر ،وعليــه يجــب تقييــم مــدى فعاليــة تغطيــة المخاطــر بصــورة مســتمرة.
فــي كل تاريــخ تقييــم لمــدى فاعليــة التحــوط ،يجــب توقــع أن تكــون عالقــة التحــوط علــى درجــة عاليــة مــن الفعاليــة علــى أســاس منظــور وتثبــت
أنهــا فعالــة (فاعليــة بأثــر رجعــي) للفتــرة المحــددة لتأهيلهــا لمحاســبة التحــوط .يتــم عمــل تقييــم رســمي بمقارنــة فعاليــة أداة التحــوط مقابــل
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المنســوبة إلــى مخاطــر التحــوط فــي البنــد المتحــوط لــه ،فــي بدايــة ونهايــة كل ربــع ســنوي
علــى أســاس مســتمر .ومــن المتوقــع أن يكــون التحــوط علــى درجــة عاليــة مــن الفعاليــة إذا كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة
المنســوبة إلــى مخاطــر التحــوط خــال الفتــرة التــي تــم التحــوط لهــا مقابــل أداة التحــوط فــي نطــاق  ٪80إلــى  ٪125ومــن المتوقــع تحقيــق مثــل
هــذه التســوية فــي الفتــرات المســتقبلية .ويتــم إثبــات فاعليــة التحــوط فــي قائمــة الدخــل تحــت بنــد «صافــي إيــرادات المتاجــرة» .بالنســبة للحــاالت
التــي يكــون فيهــا البنــد المتحــوط لــه هــو معاملــة متوقعــة ،يقــوم البنــك أيض ـًا بتقديــر فيمــا إذا كانــت المعاملــة محتملــة الوقــوع بشــكل كبيــر
وتشــكل مخاطــرة بســبب التذبــذب فــي التدفقــات النقديــة والتــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل نهائــي علــى قائمــة الدخــل.
( )3.3.4تغطية مخاطر القيمة العادلة
أمــا بالنســبة لتغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة التــي تفــي بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر ،تــدرج أيــة مكاســب أو خســـائر ناشـــئة عــن إعــادة قيــاس
أدوات تغطيــة المخاطــر بقيمتهــا العادلــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم تســوية أي مكاســب أو خســائر متعلقــة بالبنــد الــذي تمــت تغطيــة
مخاطــره مقابــل القيمــة الدفتريــة لذلــك البنــد بمــا يــوازي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقـــة بالمخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا ،ويــدرج فــي قائمة
الدخــل الموحــدة .فــي الحــاالت التــي تتوقــف فيهــا تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المرتبطــة بعمــوالت خاصــة عــن الوفــاء بشــرط
محاســبة تغطيــة المخاطــر ،عندئــذ يتــم إطفــاء تســوية القيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى مــدى العمــر المتبقــي لــأداة الماليــة.
( )3.3.5تغطية مخاطر التدفقات النقدية
أمــا بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة التــي تفــي بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر ،يتــم فــي األصــل إثبــات الجــزء الخــاص بالربــح أو
الخســارة الناجمــة عــن أداة تغطيــة المخاطــر  -التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تغطيــة فعالــة  -فــي االحتياطيــات األخــرى ضمــن حقــوق المســاهمين.
والجــزء غيــر الفعـــال ـ إن وجــد ـ يتــم إثباتــه فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة التــي لهــا تأثير علــى المعامالت
المســتقبلية ،يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة المدرجــة فــي االحتياطيــات األخــرى إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة خــال نفــس الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا
المعاملــة المغطــاة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .علــى أي حــال فيمــا إذا توقــع البنــك بــأن جميــع أو جــزء مــن الخســارة تــم تســجيله فــي قائمــة الدخــل
الشــامل اآلخــر ولــن يتــم اســترداده فــي فتــرة أو فتــرات مســتقبلية ،يجــب إعــادة تصنيفــه فــي قائــم الدخــل كتعديــل إعــادة تصنيــف المبلــغ الــذي
لــم يتــم تســجيله.
يتــم التوقــف عــن إتبــاع محاســبة تغطيــة المخاطــر عنــد انتهــاء ســريان األداة المغطــاة ،بيعهــا ،إنهائهــا ،تنفيذهــا أو عنــد فقــدان أهليــة محاســبة
تغطيــة المخاطــر أو عنــد التأكــد بــأن العمليــة المتوقــع حصولهــا مســبقاً لــن يتــم حصولهــا أو عنــد إلغائهــا مــن قبــل المجموعــة وبذلــك يتــم التوقــف
عــن محاســبة تغطيــة المخاطــر بأثــر مســتقبلي .فــي ذلــك الوقــت ،األربــاح أو الخســائر المتراكمــة الناتجــة عــن أداة تغطيــة مخاطــر التدفقــات
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النقديــة والتــي تــم إثباتهــا فــي االحتياطيــات األخــرى فــي الفتــرة التــي كانــت فيهــا التغطيــة فعالــة ،يتــم تحويلهــا مــن حقــوق المســاهمين إلــى
قائمــة الدخــل عنــد حصــول العمليــة المتوقعــة .فــي الحــاالت التــي ال يتوقــع حــدوث المعاملــة المغطــاة التـــي تــم التنبــؤ بهــا وتؤثــر علــى قائمــة الدخل
الموحــدة ،يتــم مباشــرة تحويــل صافـــي الربــح أو الخســـارة المتراكمــة – المثبــت ضمــن االحتياطيــات األخــرى – إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة.
( )3.4العمالت األجنبية
تحــدد أي منشــاة فــي المجموعــة عملــة نشــاطها ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة ألي منشــاة باســتخدام تلــك العملــة .عملــة
النشــاط للبنــك ،وشــركة األهلــي الماليــة والشــركة العقاريــة المطــورة للتمليــك واإلدارة المحــدودة و شــركة األهلــي لتســويق خدمــات التأميــن هــي
الريــال الســعودي .وعملــة النشــاط للبنــك التركــي هــي الليــرة التركيــة .عملــة النشــاط إليســت قيــت وشــركة البنــك األهلــي التجــاري الســعودي
لألســواق المحــدودة هــي الــدوالر األمريكــي.
(أ) العمليات واألرصدة
تحــول المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى عملــة النشــاط بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ إجــراء المعامــات .كمــا تــم إعــادة تحويــل
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة (فيمــا عــدا البنــود النقديــة التــي تشــكل جــزء مــن صافــي االســتثمارات بعملــة أجنبيــة) المســجلة بالعمــات
األجنبيــة فــي نهايــة الســنة لعملــة النشــاط بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي .أيــة مكاســب أو خســائر فروقــات أســعار العمــات
األجنبيــة عنــد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .الموجــودات غيــر
النقديــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس القيمــة العادلــة بالعملــة األجنبيــة يتــم تقويمهــا باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد
القيمــة العادلــة.
(ب) العمليات األجنبية
عنــد تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة ،يتــم تقويــم موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إلــى عملــة العــرض للمجموعــة (الريــال الســعودي) بســعر
الصــرف الســائد فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،وتقويــم حقــوق المســاهمين (قبــل االســتحواذ) بســعر الصــرف التاريخــي فــي تاريــخ االســتحواذ
وتقويــم اإليــرادات والمصروفــات بقائمــة الدخــل بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة فــي تواريــخ العمليــات وذلــك يوميــا .تــدرج فروقــات العملــة
األجنبيــة الناتجــة مــن التقويــم كبنــد منفصــل تحــت حقــوق المســاهمين (احتياطــي فــرق العملــة األجنبيــة) ويتــم إثباتــه فــي قائمــة الدخــل الشــامل
الموحــدة .ومــع ذلــك ،إذا كانــت العمليــة هــي لشــركة تابعــة غيــر مملوكــة بالكامــل ،يتــم تخصيــص الحصــة ذات الصلــة مــن احتياطــي فــرق العملــة
األجنبيــة لحقــوق األقليــة .إن المبالــغ المتراكمــة المؤجلــة والمثبتــة ضمــن حقــوق المســاهمين عــن فــرق العملــة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل
تحــت بنــد مصاريــف تشــغيل أخــرى أو إيــرادات تشــغيل أخــرى فــي تاريــخ أي بيــع مســتقبلي للشــركة التابعــة أو بيــع جزئــي مــع فقــدان الســيطرة.
الشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن اســتحواذ عمليــات أجنبيــة وأيــة تســويات القيمــة العادلــة للقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبات
الناتجــة مــن االســتحواذ يتــم معاملتهــا كموجــودات ومطلوبــات للعمليــات األجنبيــة ويتــم تقويمهــا بســعر الصــرف فــي تاريــخ اإلقفــال.
( )3.5مقاصة األدوات المالية
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتــدرج فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالصافــي فــي حالــة وجــود حــق قانونــي حالــي ملــزم
بذلــك وفــي الحــاالت التــي تعتــزم المجموعــة فيهــا تســديد مطلوباتهــا علــى أســاس الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات الماليــة فــي
آن واحــد.
ال يتــم مقاصــة الدخــل والمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إال إذا كان ذلــك مطلوبـ ًا أو مســموحاً بــه بنــاء علــى معيــار أو تفســير محاســبي كمــا
تــم اإلفصــاح عنــه تحديــداً فــي السياســات المحاســبية المجموعــة.
( )3.6إثبات اإليرادات  /المصاريف
دخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة لــأدوات الماليــة ذات العمــوالت الخاصــة (باســتثناء تلــك األدوات المصنفــة كمقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أو
المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة)  -بمــا فــي ذلــك األتعــاب التــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن العائــد الفعلــي لــأداة الماليــة  -يتــم
إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس معــدل العمــوالت الخاصــة شــام ً
ال إطفــاء العــاوة واســتهالك الخصــم خــال الســنة .معــدل ســعر
العمــوالت الخاصــة الفعــال هــو ذلــك المعــدل الــذي يعــادل تمامـًا خصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة والمقبوضــات خــال العمــر المتوقــع
لألصــل أو االلتــزام المالــي للقيمــة الدفتريــة لألصــل أو االلتــزام المالــي .عنــد احتســاب معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعــال ،تقــوم المجموعــة
بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية أخــذاً فــي االعتبــار كل الشــروط التعاقديــة لــأداة الماليــة ولكــن ال تشــمل خســائر التمويــل المســتقبلية.
يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة فــي حالــة قيــام المجموعــة بتعديــل تقديــرات المدفوعــات أو المتحصــات .تحتســب
القيمــة الدفتريــة المعدلــة علــى أســاس معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعلــي عنــد منــح القــرض ويســجل التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة كدخــل
أو مصاريــف عمــوالت خاصــة.
عندمــا يتــم تخفيــض القيمــة المســجلة ألصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة مماثلــة بســبب خســارة االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم االســتمرار
باالعتــراف بإيــرادات العمولــة الخاصــة باســتخدام معــدل العمولــة الخاصــة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألغــراض قيــاس
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.
يتضمــن احتســاب معــدل ســعر العمــوالت الخاصــة الفعلــي جميــع الرســوم المدفوعــة أو المقبوضــة ،مصاريــف العمليــة ،العــاوة أو الخصــم التــي
تعتبــر جــز ًء ال يتجــزأ مــن ســعر العمولــة الخاصــة .تعتبــر مصاريــف العمليــة مصاريــف مرتبطــة باقتنــاء ،إصــدار أو بيــع موجــودات أو التــزام مالــي.
عنــد إجــراء المجموعــة لعمليــات مقايضــة أســعار العمولــة الخاصــة لتغيــر ســعر العمــوالت الخاصــة مــن ثابــت إلــى عائــم (أو العكــس) ،يتــم تســوية
مبلــغ دخــل أو مصاريــف العمــوالت الخاصــة بصافــي مبلــغ العمــوالت الخاصــة علــى المقايضــة فــي حالــة اعتبــار التحــوط (تغطيــة المخاطــر) فعــال.
دخــل االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل يعــود لالســتثمارات التــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي
قائمــة الدخــل ويتضمــن جميــع تغيــرات القيمــة العادلــة المحققــة وغيــر المحققــة.
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يتم إثبات أرباح عمليات تحويل العمالت األجنبية عند تحققها.
إن دخل عوائد األسهم يتم تحقيقها عند إثبات حق استالم عوائد توزيعات األرباح.
أمــا دخــل ومصاريــف رســوم الخدمــات البنكيــة فيتــم إثباتهــا علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق المحاســبي عنــد تقديــم الخدمــة .أتعــاب االرتباطــات لمنــح
التمويــل ـ التــي غالبـاً مــا يتــم اســتخدامها ـ يتــم تأجيلهــا وإثباتهــا كتعديــل للعائــد الفعلــي عــن تلــك القــروض إذا كانــت ذات أهميــة .أتعــاب المحافــظ
المــدارة والخدمــات االستشــارية يتــم إثباتهــا علــى أســاس نســبي طبقـ ًا لعقــود الخدمــات .الدخــل المســتلم مــن رســوم الخدمــات األخــرى يتــم إثباتهــا
علــى أســاس نســبي علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــة إذا كانــت ذات أهميــة.
مصاريف رسوم أخرى تعود أساسًا لرسوم عمليات وخدمات ،تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة المرتبطة.
( )3.7صافي دخل (خسائر) المتاجرة
تتضمــن النتائــج الناشــئة مــن األنشــطة التجاريــة كافــة األربــاح والخســائر المحققــة وغيــر المحققــة الناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ومــا
يتعلــق بهــا مــن دخــل أو مصاريــف العمــوالت الخاصــة ،عوائــد أربــاح الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة وفروقــات صــرف العمــات
األجنبيــة فــي مراكــز العمــات .وهــذا يتضمــن أيضـاً أي جــزء غيــر فعــال مــن أربــاح وخســائر أدوات التحــوط.
( )3.8اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يتــم إثبــات الموجــودات المباعــة مــع االلتــزام بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد (اتفاقيــات إعــادة الشــراء) فــي قائمــة المركــز المالــي ،حيــث
أن المجمعــة يحتفــظ بجميــع مخاطــر وعوائــد الملكيــة .يســتمر قيــاس هــذه الموجــودات وفق ـاً للسياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن االســتثمارات
المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة ،االســتثمارات المتاحــة للبيــع ،االســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة
المطفــأة .يتــم إظهــار االلتــزام نظيــر المبالــغ المســتلمة مــن الطــرف اآلخــر بموجــب هــذه االتفاقيــات ضمــن األرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة
األخــرى أو ودائــع العمــاء ،حســب مــا هــو مالئــم .يتــم اعتبــار الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصاريــف عمــوالت خاصــة تســتحق علــى
مــدى فتــرة اتفاقيــة إعــادة الشــراء مســتخدم ًا معــدل ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي.
ال يتــم إظهــار الموجــودات المشــتراة مــع وجــود التــزام إلعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد (اتفاقيــة إعــادة بيــع) فــي قائمــة المركــز المالــي
لعــدم انتقــال الســيطرة علــى تلــك الموجــودات إلــى المجموعــة .تــدرج المبالــغ المدفوعــة بموجــب هــذه االتفاقيــات ضمــن النقــد واألرصــدة لــدى
مؤسســة النقــد العربــي الســـعودي أو األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أو التمويــل والســلف ،حســب مــا هــو مالئــم .يتــم اعتبــار
الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كدخــل عمــوالت خاصــة تســتحق علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة إعــادة البيــع مســتخدم ًا معــدل ســعر العمولــة
الخاصــة الفعلــي.
معامــات االقتــراض واإلقــراض باألســهم مضمونــة بشــكل نموذجــي حيــث أن الضمانــات إمــا علــى شــكل أســهم أو نقديــة مدفوعــة مقدمــ ًا أو
مســتلمة .ويتــم االحتفــاظ باألســهم المقرضــة لألطــراف المقابلــة فــي قائمــة المركــز المالــي .أمــا األســهم المقترضــة فــا يتــم إدراجهــا فــي قائمــة
المركــز المالــي ـ إال إذا تــم بيعهــا ألطــراف ثالثــة وفــي هــذه الحاليــة يتــم تســجيل التــزام إعادتهــا بالقيمــة العادلــة كالتــزام تجــاري .يتــم التعامــل مــع
النقديــة المقدمــة أو المســتلمة كقــرض يســتحق القبــض أو وديعــة لعميــل.
( )3.9االستحواذ
يتــم احتســاب االســتحواذ باســتخدام طريقــة الشــراء المحاســبية .تقــاس تكلفــة االســتحواذ ،والتــي تمثــل إجمالــي قيمــة مــا تــم دفعــه مقابــل
االســتحواذ ،علــى أســاس القيــم العادلــة للموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتحملــة أو المفتــرض تحملهــا فــي تاريــخ االســتحواذ مضــاف إليهــا
التكاليــف المرتبطــة باالســتحواذ فــي حالــة أي اســتحواذ تــم قبــل  1ينايــر 2010م .عنــد أي عمليــات اســتحواذ الحقــة يتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ
ألي عمليــات اســتحواذ الحقــة كمبلــغ إجمالــي لثمــن االســتحواذ المحــول بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ وقيمــة أي حصــة غيــر مســيطرة فــي
الجهــة المقتنــاة .ولــكل عمليــة دمــج أعمــال تقــوم المجموعــة إمــا بقيــاس الحصــة غيــر المســيطرة فــي الجهــة المقتنــاة بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة
النســبية لصافــي الموجــودات المحــددة للجهــة المقتنــاة .تعــد التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ التــي تــم تكبدهــا كمصروفــات ويتــم إدراجهــا ضمــن
المصروفــات اإلداريــة.
ال الموجــودات الغيــر ملموســة والغيــر مثبتــه ســابقًا) والمطلوبــات (شــام ً
تقــاس الموجــودات المحــددة التــي تــم اســتحواذها (شــام ً
ال المطلوبــات
الطارئــة) التــي تــم اســتحواذها بالقيــم العادلــة فــي اإلثبــات األولــي بغــض النظــر عــن نســب حقــوق األقليــة .يتــم إثبــات الفــرق بيــن تكلفــة
االســتحواذ والقيــم العادلــة لصافــي الموجــودات المحــددة كشــهرة.
العمليــات مــع حقــوق األقليــة والتــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة يتــم معالجتهــا محاســبياً كعمليــات مــع المســاهمين بصفتهــم مســاهمين .يتــم
إثبــات الفــرق بيــن القيمــة العادلــة ألي مبالــغ مدفوعــة والقيمــة الدفتريــة للحصــه المســتحوذ عليهــا مــن صافــي موجــودات الشــركة التابعــة فــي
حقــوق المســاهمين .أي مكاســب أو خســائر اســتبعاد ناتجــة عــن بيــع إلــى حقــوق األقليــة يتــم تســجيلها أيض ـاً فــي حقــوق المســاهمين.
عنــد فقــدان الســيطرة ،تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حقــوق أقليــة وأي مكونــات لحقــوق المســاهمين
المتعلقــة بالشــركة التابعــة .يتــم إثبــات أي فائــض أو عجــز ناتــج عــن فقــدان الســيطرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .إذا كانــت المجموعــة تحتفــظ
بــأي حصــه متبقيــة فــي الشــركات التابعــة الســابقة ،فيتــم قيــاس هــذه الحصــة علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة .وتقــاس
الحقـًا كاســتثمارات وفقـًا لطريقــة حقــوق الملكيــة أو أي تصنيفــات مــن االســتثمارات األخــرى طبقـًا للسياســات المحاســبية للمجموعــة.
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(أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشئات التي تسيطر عليها المجموعة .لينطبق عليها تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:
أ) لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛
ب) تتعرض المجموعة ،أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في المنشأة؛
ج) لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة.
يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة اعتبــاراً مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة عليها إلــى المجموعــة ويتوقــف توحيد القوائــم المالية للشــركات
التابعــة اعتبــاراً مــن تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة عليهــا .تــدرج نتائــج الشــركات التابعــة التــي يتــم اقتناؤهــا أو اســتبعادها خــال الســنة  -إن
وجــدت  -فــي قائمــة الدخــل الموحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ االقتنــاء أو حتــى تاريــخ بيعهــا ،حســب مــا هــو مالئــم.
(ب) حقوق األقلية
تمثــل حصــة حقــوق األقليــة ذلــك الجــزء مــن صافــي دخــل وصافــي أصــول الشــركات التابعــة غيــر المملوكــة للبنــك ،ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة،
والمعروضــة بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،وبشــكل منفصــل عــن
حقــوق مســاهمي البنــك .أي خســائر تخــص حقــوق األقليــة للشــركات التابعــة تحمــل علــى حقــوق األقليــة حتــى إذا نتــج عــن ذلــك رصيــد ســالب
(عجــز) فــي حقــوق األقليــة.
(ج) الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة هــي المنشــآت التــي تمــارس عليهــا المجموعــة نفــوذاً هامـاً .يتــم فــي األصــل إثبــات االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بالتكلفــة
وتقــاس الحقـاً وفقـاً لطريقــة حقــوق الملكيــة وتقيــد فــي قائمــة المركــز المالــي علــى أســاس حقــوق الملكيــة أو القيمــة القابلــة لالســترداد ،أيهمــا
أقل.
تمثــل قيمــة حقــوق الملكيــة التكلفــة زائــداً التغيــرات بعــد االقتنــاء فــي نصيــب البنــك مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة (حصــة البنــك مــن
النتائــج واالحتياطيــات واألربــاح والخســائر المتراكمــة وفق ـًا ألخــر قوائــم ماليــة متوفــرة) ناقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــد.
يتــم اســترداد خســائر انخفــاض االســتثمار فــي شــركات زميلــة المثبتــة ســابقًا كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أن تكــون القيمــة
الدفتريــة لهــذه االســتثمارات بالمركــز المالــي محتســبه بطريقــة حقــوق الملكيــة (قبــل خصــم مخصــص خســائر االنخفــاض) أو القيمــة القابلــة
لالســترداد أيهمــا أقــل.
(د) المعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية
يتــم اســتبعاد األرصــدة و اإليــرادات والمصاريــف (باســتثناء األربــاح أو الخســائر مــن معامــات العمــات األجنبيــة) المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة
بالكامــل عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
( )3.10الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
(أ) الشهرة
يتــم اإلثبــات األولــي للشــهرة الناتجــة عــن عمليــة االســتحواذ بالتكلفــة وتمثــل فائــض تكلفــة تحمــل خســائر االنخفــاض فــي الشــهرة فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة للشــركة المســتحوذة عــن نصيــب المجموعــة فــي صافــي القيــم العادلــة للموجــودات المحــددة ،المطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة
المســتحوذة.
بعــد اإلثبــات األولــي ،تقــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقص ـاً خســائر االنخفــاض المتراكمــة؛ خســائر االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة تســجل فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة .يتــم إعــادة تقييــم الشــهرة لغــرض تحديــد خســائر االنخفــاض ســنوياً أو أكثــر تكــراراً فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي
الظــروف تشــير إلــى انخفــاض قيمتهــا الدفتريــة.
(ب) موجودات غير ملموسة أخرى
يتضمــن رصيــد الموجــودات غيــر الملموســة األخــرى الــواردة قائمــة المركــز المالــي الموحــدة علــى عالقــات عمــاء الودائــع وقيمــة العالمــة التجاريــة
وأي عالقــات مصرفيــة أخــرى للشــركة التابعــة .عنــد اإلثبــات األولــي ،تقــاس أي موجــودات غيــر ملموســة تــم االســتحواذ عليهــا منفصلــة بالتكلفــة.
أن تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ إليهــا تمثــل القيــم العادلــة لهــذه الموجــودات فــي تاريــخ االســتحواذ .بعــد األثبــات األولــي ،تقــاس
الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصـاً أي إطفــاء متراكــم وأيــة خســائر انخفــاض فــي قيمتهــا.
يتــم تصنيــف أعمــار الموجــودات غيــر الملموســة إلــى محــددة أو غيــر محــددة .يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة علــى
أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة .ويتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة احتســاب اإلطفــاء علــى األقــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة .يتــم
احتســاب أي تعديــات فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة أو طريقــة إطفــاء المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل عــن طريــق تعديــل
طريقــة أو فتــرة اإلطفــاء (أيهمــا مالئــم) ويتــم اعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية .يتــم إدراج مصاريــف اإلطفــاء للموجــودات غيــر
الملموســة ذات األعمــار المحــددة بقائمــة الدخــل تحــت بنــد إطفــاء موجــودات غيــر ملموســة.
تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس األعمار اإلنتاجية.
تتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة ســنويَا لتحديــد أي خســائر انخفــاض فــي قيمتهــا الدفتريــة أو أكثــر تكــراراً فــي
حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف المحيطــة تــدل علــى وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا الدفتريــة.
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( )3.11االستثمارات
تعتبــر كافــة الســندات الماليــة االســتثمارية كموجــودات ماليــة يتــم فــي األصــل إثباتهــا بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة العادلــة للمبالــغ المدفوعــة
شــاملة مصاريــف االقتنــاء اإلضافيــة المباشــرة المتعلقــة باالســتثمارات بذلــك التاريــخ (تاريــخ الشــراء) باســتثناء مصاريــف العمليــات المتعلقــة
باالســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل واالســتثمارات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة التــي ال تضــاف إلــى التكلفــة عنــد اإلثبــات
األولــي لتلــك االســتثمارات ،وتحمــل بقائمــة الدخــل كمصاريــف .تطفــأ العــاوة أو يســتهلك الخصــم وفــق أســاس العائــد الفعلــي وتــدرج فــي دخــل
العمــوالت الخاصــة.
بالنســبة للســندات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي األســواق الموحــدة النظاميــة ،تحــدد القيمــة العادلــة علــى أســاس األســعار المتداولــة بالســوق عنــد
انتهــاء العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .يتــم تحديــد القيــم العادلــة لألصــول المــدارة واالســتثمارات فــي صناديــق االســتثمار بنــاء
علــى صافــي قيــم الموجــودات المعلنــة الــذي يقــارب القيمــة العادلــة.
أمــا بالنســبة للســندات الماليــة التــي ال يوجــد لهــا ســعر ســوق متــداول فــي أســواق نشــطة ،فيتــم تقديــر مناســب للقيمــة العادلــة بالرجــوع للقيمــة
الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى تكــون غالبــاً مشــابهة ،أو تعتمــد علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة لــاداه الماليــة .عندمــا يتعــذر الحصــول علــى
قيــم عادلــة مــن أســواق نشــطة ،فحينئــذ يتــم اســتخدام طــرق تقييــم متنوعــة والتــي تتضمــن اســتخدام النمــاذج الرياضيــة .يتــم أخــذ المدخــات
لهــذه النمــاذج مســتمده مــن أســواق نشــطه حيثمــا كان ذلــك ممكنـ ًا ،ولكــن عندمــا يكــون هــذا غيــر مجــدي ،فــإن األمــر يتطلــب درجــة مــن األحــكام
االفتراضيــة لتحديــد القيــم العادلــة فيمــا يخــص بيانــات الســوق التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
بعــد التســجيل األولــي ،ال يســمح بالمناقــات الالحقــة بيــن مختلــف فئــات االســتثمارات ،يتــم تحديــد القيــم المســجلة فــي نهايــة كل فتــرة الحقــة لكل
فئــة مــن فئــات االســتثمار علــى األســس الموضحــة فــي الفقــرات التاليــة:
(أ) االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة
تصنف االستثمارات كمقتناة ألغراض المتاجرة عند اقتنائها أساساً لغرض البيع أو الشراء في مدة قصيرة األجل.

(ب) االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
تصنــف االســتثمارات فــي تلــك الفئــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل عنــد االعتــراف األولــي .يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الدخــل مــن قبــل اإلدارة إذا مــا كانــت تســتبعد أو تخفــض بشــكل ملحــوظ القيــاس أو التفــاوت فــي التحقــق (يشــار إليــه أحيان ـاً
كـــ «عــدم التطابــق المحاســبي») التــي مــن الممكــن أن تنشــأ عنــد قيــاس األصــول أو االلتزامــات أو االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر علــى أســس
مختلفــة؛ أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة ،االلتزامــات الماليــة أو كالهمــا يتــم إدارتهــا وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة تبعـًا لسياســة
إدارة المخاطــر الموثقــة أو إســتراتيجية االســتثمار والمعلومــات عــن المجموعــة المقدمــة داخليـاً علــى ذلــك األســاس إلــى كبــار مســؤولي المجموعــة.
تشــمل هــذه االســتثمارات علــى كافــة اســتثمارات محافــظ التحــوط التــي تــدار عــن طريــق المجموعــة ســواء مباشــر ًة أو غيــر مباشــرة كمــا يقيــم
أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة .أدوات حقــوق الملكيــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوق متــداول فــي ســوق نشــط والتــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا
العادلــة بشــكل موثــوق بــه ،ال يمكــن تصنيفهــا ضمــن هــذه الفئــة.
بعــد اإلثبــات األولــي ،تقــاس تلــك االســتثمارات الحقـ ًا بالقيمــة العادلــة ويتــم إظهــار أيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
بقائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا تلــك التغيــرات واإلفصــاح عنهــا كدخــل االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل.
(ج) االستثمارات المتاحة للبيع
تتكــون االســتثمارات المتاحــة للبيــع ،وهــي اســتثمارات غيــر مشــتقة ،مــن األســهم وأوراق الديــن والتــي لــم تصنــف كاســتثمارات مقتنــاة ألغــراض
المتاجــرة أو كاســتثمارات مدرجــة بقيمتهــا العادلــة والتــي يهــدف إلــى االحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن ،والتــي يمكــن بيعهــا لمقابلــة
احتياجــات الســيولة أو التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة ،وأســعار الصــرف أو أســعار األســهم.
تقــاس هــذه االســتثمارات مبدئي ـًا بالقيمــة العادلــة متضمنــة مصاريــف الشــراء والحق ـًا بالقيمــة العادلــة ،باســتثناء األســهم غيــر المدرجــة والتــي
يتــم قيدهــا بالتكلفــة حيــث ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة .يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الغيــر محققــة الناجمــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة
عــن طريــق قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة تحــت بنــد االحتياطيــات األخــرى ضمــن حقــوق المســاهمين حتــى يتــم بيــع هــذه االســتثمارات أو تعثــر
قيمتهــا .عنــد إلغــاء إثبــات هــذه االســتثمارات ،يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة – المثبتــة ســابق ًا ضمــن حقــوق المســاهمين – فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة .ويتــم اإلفصــاح عنهــا كمكاســب (خســائر) اســتثمارات لغيــر أغــراض المتاجــرة.
فيما يخص خسائر االنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع ،انظر اإليضاح [( 3.14ب)] .
(د) االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنــف االســتثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن تحديدهــا ولهــا تاريــخ اســتحقاق محــدد والتــي لــدى المجموعــة النيــة المؤكــدة والمقــدرة
لالحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها كاســتثمارات مقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق .يتــم القيــاس األولــي لالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ
االســتحقاق متضمن ـًا تكلفــة المعامــات المباشــرة والغيــر مباشــرة الحق ـ ًا بالتكلفــة المطفــأة ناقص ـاً مخصــص االنخفــاض أو التعثــر فــي قيمتهــا.
تحســب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الخصــم أو العــاوة عنــد الشــراء مســتخدماً طريقــة العائــد الفعلــي .تــدرج أيــة مكاســب أو خســائر
ناجمــة عــن هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عندمــا يتــم بيعهــا أو تعثــر قيمتهــا.
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(هـ) االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
تصنــف االســتثمارات ذات الدفعــات الثابتــة أو الممكــن تحديدهــا والغيــر متداولــة بســوق نشــط كاســتثمارات أخــرى مقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة .أمــا
االســتثمارات التــي لــم يتــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة ،تظهــر بالتكلفــة المطفــأة ناقص ـ ًا مخصــص التعثــر فــي قيمتهــا .تحســب التكلفــة
المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار الخصــم أو العــاوة عنــد الشــراء مســتخدمًا طريقــة العائــد الفعلــي .يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة عندمــا يتــم بيعهــا ويتــم اإلفصــاح عنهــا كمكاسب(/خســائر) مــن االســتثمارات لغيــر أغــراض المتاجــرة.
( )3.12التمويل والسلف
يعتبر التمويل والسلف كموجودات مالية غير مشتقة نشأت أو حصلت عليها المجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة.
يتــم تســجيل التمويــل والســلف عندمــا يتــم دفــع النقــد للمقترضيــن .ويلغــى إثباتهــا عندمــا يقــوم أي مــن المقترضيــن بســداد التزاماتهــم أو عنــد
بيــع أو شــطب التمويــل أو عنــد تحويــل كافــة المخاطــر وعوائــد الملكيــة.
تقاس كافة عمليات التمويل والسلف ،في اإلثبات األولي ،بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ الممنوحة.
بعــد اإلثبــات األولــي ،فــإن التمويــل والســلف  -التــي لــم يتــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة  -يتــم إظهارهــا بالتكلفــة مخصوم ـاً منهــا المبالــغ
المشــطوبة والمخصصــات المحــددة المجنبــة مقابــل التعثــر فــي القيمــة ومخصــص المحفظــة (مخصــص عــام).
يتم خصم مخصص خسائر االئتمان من بند التمويل والسلف ألغراض العرض في القوائم المالية.

تقــاس الســندات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة الحقـ ًا بالقيمــة العادلــة وتــدرج أيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بقائمــة
الدخــل الموحــدة للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا تلــك التغيــرات واإلفصــاح عنهــا كدخــل المتاجــرة.

| القوائم المالية

إن االســتثمارات التــي تصنــف كمقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق ال يمكــن بيعهــا أو إعــادة تصنيفهــا بــدون التأثيــر علــى قــدرة المجموعــة الســتخدام
هــذا التصنيــف وال يمكــن إدراجهــا ضمــن االســتثمارات المغطــاة المخاطــر فيمــا يتعلــق بســعر العمولــة الخاصــة أو مخاطــر الســداد المبكــر ممــا
يعكــس نيــه االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق.
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( )3.13أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تعتبــر األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى كموجــودات ماليــة والتــي غالبـاً تشــتمل علــى إيداعــات أســواق المــال ذات دفعــات ثابتــة
أو ممكــن تحديدهــا وأيضـاً اســتحقاقات محــددة والتــي لــم يتــم تداولهــا فــي ســوق مالــي نشــط .ال يتــم إجــراء عمليــات إيداعــات أســواق المــال بنيــة
البيــع الفــوري أو فــي المــدى القريــب .تقــاس كافــة أرصــدة البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى فــي اإلثبــات األولــي بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة
العادلــة لألرصــدة الممنوحــة.
بعــد اإلثبــات األولــي ،فــإن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى يتــم إظهارهــا بالتكلفــة مخصومــ ًا منهــا المبالــغ المشــطوبة
والمخصصــات المحــددة مقابــل التعثــر فــي القيمــة  -إن وجــدت  -ومخصــص محفظــة (مخصــص عــام) لمخاطــر الطــرف اآلخــر.
( )3.14خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــدة إجــراء تقييــم للتأكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض فــي قيمــة أي أصــل مالــي أو
مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل ،يتــم تحديــد القيمــة المقــدرة القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل وأيــة خســارة
ناجمــة عــن ذلــك االنخفــاض والتــي يتــم إثباتهــا الحتســاب التغيــرات فــي قيمتهــا الدفتريــة طبق ـ ًا لمــا هــو مبيــن أدنــاه:
(أ) االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات متعثــرة القيمــة فــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي ذي عالقــة بانخفــاض قيمتهــا المتعلقــة بالتمويــل،
كنتيجــة لحــدث أو أحــداث خســائر تمــت بعــد اإلثبــات األولــي لألصــل وهــذه األحــداث مــن الخســائر يكــون لهــا تأثيــر علــى تقديــر التدفقــات النقديــة
المســتقبلية لألصــل المالــي أو لمجموعــة مــن الموجــودات الماليــة والتــي يمكــن تقديــره بدرجــة يعتمــد عليهــا.
يتــم تكويــن مخصــص محــدد لخســائر التمويــل الناتجــة عــن تعثــر فــي قيمــة القــرض أو أي مــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة،
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن المجموعــة لــن تتمكــن مــن تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة .أن مبلــغ المخصــص المحــدد هــو الفــرق بيــن
القيمــة الدفتريــة والمبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد .أن المبلــغ المقــدر القابــل لالســترداد هــو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة -
متضمنـ ًا المبالــغ المقــدرة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات والموجــودات المرهونــة  -مخصومــة بمعــدل ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي عنــد منــح
االئتمــان.
إضافــة إلــى المخصصــات المحــددة لخســائر التمويــل وســلف الشــركات ،يتــم أيض ـ ًا تكويــن مخصصــات محفظــة إضافيــة (مخصــص عــام) لتعثــر
إجمالــي فــي قيــم المجموعــات علــى أســاس محفظــة مقابــل خســائر تمويــل وذلــك عنــد وجــود دليــل موضوعــي بأنــه يوجــد خســائر غيــر معروفــة
فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي .وقــد بنــي ذلــك علــى أي تدهــور فــي درجــات التقييــم الداخليــة للموجــودات الماليــة (تدنــي تصنيــف درجــات
المخاطــر) منــذ تاريــخ المنــح .يعتمــد تقديــر مبلــغ مخصــص المحفظــة اإلضافــي (مخصــص عــام) علــى عــدة عوامــل متضمن ـ ًا درجــات التصنيــف
االئتمانــي المحــددة للمقتــرض أو مجموعــة مقترضيــن ،األحــوال االقتصاديــة الســائدة ،خبــرة المجموعــة للتعامــل مــع المقتــرض أو مجموعــة
مقترضيــن ومعلومــات التعثــر التاريخــي المتوفــرة.
يتــم إعــادة التفــاوض حــول التمويــل والســلف بشــكل عــام إمــا كجــزء مــن عالقــة مســتمرة مــع العميــل أو اســتجابة لتغيــر ســلبي فــي ظــروف
المقتــرض .ففــي الحالــة األخيــرة ،قــد يــؤدي إعــادة التفــاوض إلــى تمديــد تاريــخ اســتحقاق المدفوعــات أو جدولــة الســداد التــي بموجبهــا يقــدم
البنــك نســبة معدلــة للعمولــة للمقترضيــن المتعثريــن فعليـًا .قــد ينتــج عــن ذلــك اســتمرار تأخــر اســتحقاق األصــل وتتدنــى قيمتــه بشــكل فــردي
حيــث أن مدفوعــات العمــوالت واصــل القــرض التــي تــم التفــاوض حولهــا ال تعمــل علــى اســترداد القيمــة الدفتريــة األصليــة للقــرض .وفــي حــاالت
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أخــرى ،يــؤدي إعــادة التفــاوض إلــى حــدوث اتفاقيــة جديــدة والتــي يتــم التعامــل معهــا كقــرض جديــد .تعتمــد سياســات وممارســات إعــادة الهيكلــة
علــى مؤشــرات أو معاييــر تشــير إلــى ترجيــح اســتمرارية عمليــة الدفــع .يســتمر إخضــاع القــروض لتقييــم تدنــي القيمــة بصــورة فرديــة أو جماعيــة
وتحســب باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي األصلــي لالئتمــان.
تأخــذ المجموعــة أيض ـًا فــي االعتبــار دالئــل انخفــاض القيمــة علــى المســتوى الجماعــي للموجــودات .يمكــن أن يســتند المخصــص الجماعــي علــى
المعاييــر التاليــة وهــي :الهبــوط القــوي فــي درجــات التصنيــف االئتمانــي الداخلــي أو الخارجــي المحــددة للمقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن،
المنــاخ االقتصــادي الحالــي الــذي يعمــل مــن خاللــه المقترضــون ،الخبــرة والنمــاذج التاريخيــة االفتراضيــة التــي تتضمنهــا مكونــات المحفظــة
االئتمانيــة.
يتــم شــطب التمويــل المتعثــر للشــركات عندمــا تكــون غيــر قابلــة للتحصيــل .ويتــم أخــذ قــرار الشــطب بوجــود المعطيــات الهامــة التاليــة ،مثــل عــدد
أيــام التعثــر المنقضيــة والتغيــرات الجوهريــة فــي المركــز المالــي للشــركات المقترضــة أي فــي اســتمرارية عــدم قدرتهــا علــى تســوية مديونياتهــا
باإلضافــة إلــى مــدى كفايــة الضمانــات المقدمــة مــن قبــل العميــل علــى تغطيــة تلــك المديونيــات.
تعتبــر قــروض األفــراد متعثــرة عندمــا تصبــح متأخــرة الســداد بتســعين يومـًا أو أكثــر .ال تعتمــد مقاييــس مخاطــر قــروض األفــراد علــى قيــاس كل
قــرض علــى حــده ولكــن تعتمــد علــى وعــاء تجميعــي للقــروض باســتخدام منهجيــة «معــدل التدفــق» .معــدل تغطيــة المخصصــات ســتكون ٪100
لمثــل هــذه القــروض المتعثــرة التــي وصلــت إلــى نقطــة الشــطب.

العقــارات األخــرى تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن إيضــاح  .9فــي حيــن أن الموجــودات األخــرى المســتحوذ عليهــا متضمنــه فــي الموجــودات األخــرى .أربــاح
بيــع الموجــودات المســتحوذ عليهــا تــم تســجيلها ضمــن (مصاريــف) دخــل عمليــات أخــرى بالصافــي.
( )3.16ممتلكات ومعدات
تقــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقص ـًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض المتراكــم .ال يتــم اســتهالك األراضــي المملوكــة .يتــم
احتســاب التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة عبــر تغييــر الفتــرة أو الطريقــة ،حســب مــا هــو مناســب ،ويتــم اعتبارهــا تغيــرات فــي التقديــرات
المحاســبية.
تتــم رســملة النفقــات الالحقــة عندمــا يكــون مــن الممكــن أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية علــى المجموعــة .يتم صــرف اإلصالحــات والصيانة
المســتمرة عنــد تكبدها.
تتبــع طريقــة القســط الثابــت الحتســاب اســتهالك الممتلــكات والمعــدات األخــرى ذلــك علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة للموجــودات كمــا
يلــي:
 40سنة
				
المباني
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ،أيهما أقل
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يتــم تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــل مباشــرة أو مــن خــال اســتخدام حســاب مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة ويــدرج مبلــغ التســوية فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة.

يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة ،طريقــة االســتهالك والقيمــة المتبقيــة للموجــودات ومــن ثــم يتــم تعديلهــا إذا
اســتلزم األمــر.

(ب) االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بقيمتها العادلة
فــي حالــة تصنيــف أدوات الديــن كاســتثمارات متاحــة للبيــع ،تقــوم المجموعــة بتقييــم كل حالــة إفراديـ ًا تشــير إلــى وجــود دليــل موضوعــي للتعثــر
فــي القيمــة بنــاء علــى نفــس معاييــر الموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة .ومــع ذلــك ،فــإن المبلــغ المقيــد كتعثــر فــي القيمــة يمثــل
الخســارة المتراكمــة والتــي تــم قياســها كفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة الحاليــة ناقص ـ ًا أي خســارة تعثــر فــي القيمــة علــى ذلــك
االســتثمار المثبــت ســابقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم احتســاب األربــاح والخســائر الناتجــة عــن البيــع علــى أســاس الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والمبلــغ المحصــل ،ويتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة .ويتــم اإلفصــاح عنهــا كإيــرادات (مصاريــف) أخــرى غيــر تشــغيلية.

إذا تقلــص مبلــغ خســائر االنخفــاض ألدوات الديــن فــي فتــرة الحقــة نتيجــة تحســن الحــق فــي القيمــة العادلــة ،وقــد ربــط هــذا التقلــص بطريقــة
موضوعيــة إلــى وقــوع حــدث بعــد إثبــات االنخفــاض فــي القيمــة (مث ـ ً
ا تحســن فــي تصنيــف مخاطــر ائتمــان للمصــدر) ،يتــم اســترداد الخســائر
المثبتــة ســابقًا عــن طريــق تعديــل حســاب المخصــص .ويتــم إثبــات المبالــغ المســتردة بقائمــة الدخــل تحــت بنــد خســائر االنخفــاض فــي قيمــة
االســتثمارات.
فــي حالــة إثبــات الخســارة مباشــرة ضمــن حقــوق المســاهمين ،يتــم تحويــل رصيــد صافــي الخســارة المتراكمــة المثبتــة ضمــن حقــوق المســاهمين
إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة كمخصــص خســائر عندمــا يعتبــر األصــل متعثــراً.
بالنســبة الســتثمارات األســهم المقتنــاة كمتاحــة للبيــع ،فــإن االنخفــاض الجوهــري أو المســتمر لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة التــي تقــل عــن
التكلفــة يعتبــر دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة (إيضــاح (2.5ج)) .بعكــس ســندات الديــن ،ال يســمح باســترداد مبلــغ الخســائر المثبتــة
ســابقًا الســتثمارات األســهم بقائمــة الدخــل الموحــدة طالمــا أن األصــل قائــم بالســجالت ،أي أن ،أي ارتفــاع بالقيمــة العادلــة الحق ـًا  -بعــد إثبــات
التعثــر فــي القيمــة  -يجــب أن يثبــت فقــط ضمــن حقــوق المســاهمين.
تقــوم المجموعــة بشــطب موجــودات ماليــة عندمــا تقــرر اإلدارة المعنيــة مــع إدارة المخاطــر أن تلــك الموجــودات الماليــة غيــر قابلــة للتحصيــل .ويتــم
التوصــل إلــى هــذا القــرار بعــد دراســة المعلومــات المتعلقــة بحــدوث تغيــرات هامــة فــي المركــز المالــي للمقتــرض /المصــدر بحيــث أن المقتــرض/
المصــدر ال يســتطيع ســداد التزاماتــه ،أو أن تكــون المتحصــات مــن الضمانــات غيــر كافيــة لســداد مجمــل االلتزامــات .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم شــطب
الموجــودات الماليــة فقــط فــي الحــاالت التــي تســتنفذ كافــة الوســائل الممكنــة للتحصيــل .أمــا بالنســبة للقــروض الشــخصية ،يتخــذ قــرار الشــطب
مبنيــة علــى وضــع فتــرة تأخــر الســداد الخاصــة بــكل منتــج .وعندمــا يكــون أصــل مالــي غيــر قابــل للتحصيــل ،يتــم شــطبه مقابــل مخصــص التعثــر
المتعلــق بــه  -إن وجــد  -وأي مبالــغ مشــطوبه تزيــد عــن المخصــص المتوفــر تحمــل مباشــرة بقائمــة الدخــل الموحــدة.
فيما يخص انخفاض قيم الموجودات غير المالية ،يرجع إلى اإليضاح [(2.5و)]
( )3.15العقارات األخرى والموجودات التي تم االستحواذ عليها
تــؤول للمجموعــة ،خــال دورة أعمالهــا العاديــة ،بعــض العقــارات والموجــودات األخــرى وذلــك ســداداً لتمويــل وســلف مســتحقة .تعتبــر هــذه العقــارات
كموجــودات متاحــة للبيــع .تظهــر هــذه العقــارات عنــد اقتناءهــا بصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا للتمويــل والســلف المســتحقة أو القيمــة العادلــة
الحاليــة للممتلــكات المعنيــة ،أيهمــا أقــل ،ناقصـ ًا أي تكاليــف للبيــع (إذا كانــت ذات قيمــة جوهريــه) .ال يتــم احتســاب اســتهالك لهــذه الموجــودات.
إلحاقـًا لإلثبــات األولــي ،فإنــه يتــم إعــادة تقييــم مثــل تلــك الموجــودات علــى أســاس دوري ويتــم تعديلهــا الحقــا بــاي مخصــص خســائر تقييــم غيــر
محققــة .يمكــن اســترداد أي خســائر إعــادة تقيــم غيــر محققــة  -تــم إثباتهــا ســابقاً عــن طريــق قائمــة الدخــل الموحــدة  -علــى أســاس إفــرادي لــكل
أصــل وذلــك عنــد حــدوث أي زيــادة الحقــة فــي القيمــة العادلــة .أي خســائر غيــر محققــة فــي إعــادة التقييــم (أو اســترداد فائض) ،الخســائر والمكاســب
المحققــة مــن البيــع ،صافــي إيــرادات اإليجــار يتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل الموحــدة تحــت بنــد (مصاريــف) إيــرادات تشــغيلية أخــرى بالصافــي.
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يتـــم مراجعــة كافــة الموجــودات فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف المحيطــة تــدل علــى وجــود تعثــر فــي قيمــة األصــل وعــدم إمكانيــة
اســترداد قيمتــه الدفتريــة .وعليــه ،يتــم تخفيــض قيمتــه إلــى القيمــة التقديريــة القابلــة لالســترداد فــي حــال زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن قيمتــه
التقديريــة القابلــة لالســترداد.
( )3.17المطلوبات المالية
ً
يتــم اإلثبــات األولــي لكافــة إيداعــات أســواق المــال ،ودائــع العمــاء وســندات الديــن المصــدرة بالتكلفــة  -ناقصـا مصاريــف العمليــات  -والتــي تمثــل
القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم .يتــم الحقــًا قيــاس كافــة المطلوبــات الماليــة المرتبطــة بعمــوالت  -عــدا تلــك المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أو
المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل أو التــي تــم تغطيــة مخاطــر قيمتهــا العادلــة ،إن وجــدت ـ بالتكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ فــي االعتبــار
الخصــم أو العــاوة .تطفــأ العــاوات وتســتهلك الخصومــات وفــق أســاس العائــد الفعلــي حتــى تاريــخ االســتحقاق وتــدرج كمصاريــف العمــوالت
الخاصــة.
( )3.18الضمانات المالية والتزامات التمويل
تقــوم المجموعــة بإصــدار ضمانــات ماليــة مــن خــال نشــاطها العــادي تتكــون مــن خطابــات اعتمــاد ،ضمانــات وقبــوالت .ويتــم تســجيل الضمانــات
الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة تحــت المطلوبــات األخــرى حيــث أنهــا تمثــل قيمــة الرســوم المســتلمة .وفــي فتــرة
الحقــة بعــد اإلثبــات األولــى ،يتــم قيــاس التــزام المجموعــة ألي ضمــان بقيمــة الرســوم المطفــأة أو أفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبــة لتســوية أي
التزامــات ماليــة ناتجــة عــن مصــادرة الضمانــات صافــي مــن أي هامــش نقــدي .أي زيــادة فــي االلتــزام المتعلــق بالضمــان المالــي يتــم إثباتــه بقائمــة
الدخــل الموحــدة تحــت بنــد مخصــص خســائر التمويــل بالصافــي .يتــم تســجيل قيمــة الرســوم المســتلمة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي بنــد دخــل
مــن رســوم خدمــات مصرفيــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى عمــر الضمــان اذا كانــت ذات أهميــة.
يتــم إدراج وعــرض المخصصــات المحــددة ومخصصــات المحفظــة اإلضافــي (مخصصــات عامــة) لخطابــات االعتمــاد ،الضمانــات والقبــوالت ضمــن
بنــد المطلوبــات األخــرى.
االلتزامات المالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشروط محددة مسبقًا.
( )3.19المخصصات
يتــم تســجيل المخصصــات (غيــر مخصصــات االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات أو خســائر التمويــل) عندمــا يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق بــه
بواســطة المجموعــة لمقابلــة دعــاوى قضائيــة مقامــة ضــد البنــك أو التــزام اســتداللي ناتــج عــن أحــداث ماضيــة وتكــون احتماليــة دفــع مبالــغ
لتســوية االلتــزام أعلــى مــن احتمــال عــدم الدفــع.
( )3.20محاسبة عقود اإليجار
(أ) اذا كانت المجموعة هي المستأجرة
تعتبــر كافــة عقــود اإليجــار التــي تبرمهــا المجموعــة كعقــود إيجــار تشــغيلية ،وبموجبهــا تحمــل دفعــات اإليجــار علــى قائمــة الدخــل الموحــدة بطريقة
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجار.
فــي حالــة إنهــاء عقــد اإليجــار التشــغيلي قبــل انتهــاء مدتــه ،تــدرج أيــة غرامــات ،صافــي مــن أي عوائــد إيجــار متوقعــة ،يجــب دفعهــا للمؤجــر
كمصــروف خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا إنهــاء اإليجــار.
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(ب) اذا كانت المجموعة هي المؤجرة
فــي حالــة تحويــل موجــودات بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي بمــا فــي ذلــك الموجــودات المتعلقــة بمنتــج اإلجــارة اإلســامي ،يتــم إثبــات القيمــة
الحاليــة لدفعــات اإليجــار كذمــم مدينــة ويتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن التمويــل والســلف .يتــم إثبــات الفــرق بيــن إجمالــي الذمــم المدينــة والقيمــة
الحاليــة كعائــد غيــر مكتســب علــى عقــود اإليجــار التمويلــي .يتــم إثبــات عوائــد اإليجــار التمويلــي علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار باســتخدام طريقــة
صافــي االســتثمار والتــي تظهــر معــدل عائــد ثابــت خــال الفتــرة ،ويتــم اإلفصــاح عنهــا كدخــل عمــوالت خاصــة.
( )3.21الزكــاة وضريبة الدخل في الخارج
تعتبــر الــزكاة إلتزامـــًا علــى المســاهمين حيــث يتــم احتســاب الــزكاة علــى صافــي الربــح المعــدل أو وعــاء حقــوق المســاهمين المعــدل أيهمــا أكبــر
باســتخدام األســس الموضحــة بموجــب الئحــة الــزكاة الســعودي ،ويقــوم البنــك بتســديد الــزكاة المســتحقة نيابــة عنهــم وال يتــم تحميلهــا علــى
قائمــة الدخــل الموحــدة كمصاريــف ،حيــث أنهــا تســتقطع مــن إجمالــي توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين أو يتــم قيدهــا علــى حســاب األربــاح
المبقــاة كتوزيعــات لصافــي الدخــل فــي حالــة عــدم توزيــع أربــاح للمســاهمين.
تخضــع الفــروع الخارجيــة والشــركات التابعــة الخارجيــة لضريبــة الدخــل طبق ـ ًا ألحــكام األنظمــة والقوانيــن الســائدة بــكل دولــة ،ويتــم تســجيلها
تحــت بنــد مصاريــف غيــر تشــغيلية.
تخضــع الشــركات التابعــة الخارجيــة لضريبــة الدخــل ،يتــم تثبيــت الضريبــة المؤجلــة فميــا يتعلــق بالفروقــات المؤقتــة مــا بيــن القيــم الدفتريــة
للموجــودات والمطلوبــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة.
الشــركات التابعــة الخارجيــة والتــي تخضــع لضريبــة الدخــل ،يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة الدفترية
للموجــودات وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالغ المســتخدمة ألغــراض الضريبة.

العميــل بثمــن محــدد متفــق عليــه ومؤجــل الدفــع ويســدد علــى أقســاط دوريــة .ثــم يقــوم العميــل بنفســه أو يعيــن وكي ـ ً
ا لبيــع الســلعة لطــرف
ثالــث نقــداً .تتضمــن االســتخدامات الرئيســية لبرنامــج التيســير التمويــل الشــخصي ،والبطاقــات االئتمانيــة ،وتمويــل الشــركات ،والتمويــل المهيــكل،
والقــروض المشــتركة ،وتمويــل المشــاريع ،وكذلــك المعامــات بيــن البنــوك.
( )3.25.3اإلجارة مع الوعد بالتمليك
ً
اإلجــارة مــع الوعــد بالتمليــك هــي صيغــة تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ،مبنيــة علــى عقــد اإليجــار الجائــز شــرعا ،بموجبهــا تقــوم المجموعــة
بشــراء أصــل معيــن – بنــاء علــى طلــب العميــل وحســب المواصفــات المحــددة مــن قبلــه  -بثمــن نقــدي ثــم تؤجــره للعميــل بأجــرة محــددة متفــق
عليهــا بيــن الطرفيــن يســددها العميــل علــى أقســاط دوريــة .فــإذا كانــت األصــول موجــودة بالفعــل فهــي إجــارة معينــة ،أمــا فــي األصــول غيــر
الموجــودة فإنهــا تعتبــر إجــارة موصوفــة فــي الذمــة وفــي هــذه الحالــة يلتــزم البنــك بتســليم حــق االنتفــاع المتفــق عليــه .وبموجــب عقــد اإليجــار
تعطــي المجموعــة العميــل وعــداً بتمليكــه العيــن المســتأجرة فــي نهايــة عقــد اإليجــار علــى ســبيل الهبــة أو البيــع بثمــن رمــزي .تتضمــن
االســتخدامات الرئيســية لإلجــارة هــي تأجيــر الســيارات مــع الوعــد بالتملــك ،والتمويــل الســكني ،وتمويــل العقــارات التجاريــة ،والتمويــل المهيــكل.
أمــا االســتخدامات الرئيســية لإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة هــي تمويــل المشــاريع وكذلــك التمويــل المهيــكل.
( )3.25.4االستصناع
االســتصناع هــو عبــارة عــن عقــد بيــع للحصــول علــى أصــول يتــم تصنيعهــا حســب المواصفــات المقدمــة مــن الشــخص الــذي يطلــب األصــول التــي
يتــم تصنيعهــا أو شــراؤها .وبالنســبة لهــذا المنتــج ،تكــون المجموعــة هــي الصانــع /المشــتري أو الطــرف الــذي يطلــب أن تكــون األصــول مســتصنعة/
مشــتراة .وبالنســبة لتمويــل المشــاريع ،وتدفــع المجموعــة دور المســتصنع وتتفــق مــع العميــل علــى تســليم األصــول المحددة بالســعر المتفــق عليه.
وتدفــع المجموعــة لشــراء األصــل علــى دفعــات مقســطة ،ثــم تبــرم المجموعــة عقــد إجــارة موصوفــة فــي الذمــة وتؤجــر األصــول ليســددها العميــل
مــع الوعــد بنقــل الملكيــة .ويكــون االســتخدام الرئيســي لالســتصناع فــي تمويــل المشــاريع مربوطـًا باإلجــارة الموصوفــة فــي الذمــة لتمويــل إنشــاء
المشــاريع الجديــدة .تقــوم المجموعــة بالتوقيــع مــع العميــل لتوفيــر تلــك األصــول بثمــن متفــق عليــه يتضمــن تكلفــة البنــك مضافـاً إليهــا هامــش
ربــح ويتــم االتفــاق مــع العميــل علــى شــروط الســداد .ثــم تقــوم المجموعــة بالتعاقــد مــع جهــة متخصصــة فــي تصنيــع تلــك األصــول إلنجــاز ذلــك
حســب المواصفــات المحــددة مــن قبــل العميــل ،وتقــوم المجموعــة بتســديد تكاليــف التصنيــع للجهــة المصنعــة حســب االتفــاق بينهمــا.

( )3.22النقد وشبـه النقد
ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ،يعــرف النقــد وشــبه النقــد بأنهــا تلــك المبالــغ المدرجــة فــي النقــد واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي (باســتثناء الودائــع النظاميــة) واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى التــي تســتحق خــال  3اشــهر أو اقــل مــن تاريــخ
التعاقــد األولــي.

يتــم معالجــة كافــة منتجــات التمويــل المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة باســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفق ـ ًا للسياســات
المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم وتــدرج ضمــن بنــد التمويــل والســلف.

( )3.23إلـغـاء إثبات األدوات المالية
يتــم إلغــاء إثبــات أصــل مالــي (أو جــزء منــه ،أو جــزء فــي مجموعــة موجــودات ماليــة متشــابهة) عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات
الماليــة الخاصــة بهــذه الموجــودات أو عنــد تحويــل األصــل ويكــون التحويــل مؤهــل لالســتبعاد.

( )3.26منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة
تقــدم المجموعــة منتــج الخيــرات المبنــي علــى مرابحــة الســلع المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة بغــرض اســتقطاب األمــوال مــن العمــاء وتنميتهــا
والــذي تمــت إجازتــه واإلشــراف عليــه مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية:

فــي الحــاالت التــي تظهــر فيهــا دالالت علــى أن المجموعــة تنقــل أصــل مالــي ،يتــم إلغــاء إثباتــه فــي حالــة قامــت المجموعــة بنقــل جميــع المخاطــر
والعوائــد المصاحبــة لملكيــة األصــل بشــكل جوهــري .فــي الحــاالت التــي لــم يتــم نقــل أو إبقــاء جميــع المخاطــر والعوائــد المصاحبــة لملكيــة
األصــل بشــكل جوهــري ،يتــم البغــاء إثباتــه فقــط فــي حالــة تخلــت المجموعــة عــن الســيطرة علــى األصــل .تقــوم المجموعــة بإثبــات الموجــودات أو
المطلوبــات بشــكل منفصــل فــي حالــة الحصــول علــى الحقــوق وااللتزامــات الناتجــة عــن هــذه العمليــات.

( )3.26.1الخيرات
الخيــرات هــو منتــج مبنــي علــى مرابحــة الســلع متوافــق مــع أحــكام الشــريعة .تقــوم المجموعــة بصفتهــا وكيـ ً
ا عــن العميــل بشــراء ســلع بموجــب
المبالــغ المســتلمة مــن العميــل ثــم ببيعهــا لنفســه علــى أســاس المرابحــة بثمــن متفــق عليــه بيــن الطرفيــن الســتحقاق آجــل ( 9 ،6 ،3أو  12اشــهر).
هــذا المنتــج باعتبــاره موجهــا لألفــراد فإنــه يمكنهــم مــن اختيــار المبالــغ والعمــات وآجــال االســتثمار .بمــا أن المجموعــة تعتبــر المشــتري للســلع مــن
العميــل ،ســتكون المجموعــة مســؤولة عــن ســداد راس المــال المقــدم مــن العميــل باإلضافــة إلــى األربــاح.

يتــم إلغــاء إثبــات المطلوبــات الماليــة (أو جــزء منهــا) وذلــك فقــط عندمــا تنتهــي ،أي عندمــا يتــم تنفيــذ االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء
مدته.
( )3.24خدمات إدارة االستثمار
ال تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى القوائــم الماليــة للصناديــق االســتثمارية .تــم إيضــاح المعامــات التــي تتــم بيــن المجموعــة
وهــذه الصناديــق االســتثمارية تحــت المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة .تــدرج حصــة المجموعــة فــي هــذه الصناديــق ضمــن االســتثمارات المقتناة
ألغــراض المتاجــرة.
الموجــودات المودعــة كأمانــات لــدى المجموعــة أو الشــركات التابعــة ،بصفتهمــا وصي ـًا أو مؤتمن ـاً عليهــا ،ال تعتبــر موجــودات خاصــة بالمجموعــة
وبالتالــي ال تــدرج فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
( )3.25منتجات تمويل مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة
باإلضافــة إلــى المنتجــات المصرفيــة التقليديــة ،فــإن البنــك يقــدم لعمالئــه بعــض المنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة (غيــر
مرتبطــة بعمــوالت) ،والتــي يتــم إجازتهــا واإلشــراف عليهــا مــن ِقبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

( )3.26.2الخيرات المركبة
هــذا المنتــج عبــارة عــن منتــج ودائــع معــزز يوفــر بديـ ً
ا للودائــع المركبــة متوافقـاً مــع أحــكام الشــريعة ،ويتضمــن إيــداع الخيــرات مــع الوعــد بإبــرام
معاملــة مرابحــة ثانويــة لصالــح العميــل حيــث يتــم ربــط الربــح بمؤشــر محــدد مســبقاً .وتكــون هــذه رؤوس أمــوال محميــة حتــى نســبة معينــة
(تكــون فــي الوضــع المثالــي .)٪100-95
يتــم معالجــة كافــة منتجــات التمويــل المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة باســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفق ـ ًا للسياســات
المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم وتــدرج ضمــن بنــد ودائــع العمــاء.
( )3.27منتجات الخزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة
تقــدم المجموعــة لعمالئهــا منتجــات خزينــة محــددة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،وتكــون هــذه المنتجــات معتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية
للبنــك والمستشــار الشــرعي كمــا تخضــع لرقابتهمــا.
( )3.27.1منتجات التحوط المركبة
تُقــدم هــذه المنتجــات العمــاء مــن أجــل التغطيــة والتحــوط لتعرضهــم للعمــات األجنبيــة .وتعتمــد هــذه المنتجــات علــى مبــدأ الوعــد ،حيــث تقــدم
المجموعــة وعــداً لشــراء أو بيــع مبلغـًا محــدداً مــن العملــة األجنبيــة بســعر متفــق عليــه ،وقــد يشــمل ذلــك وعــداً واحــداً أو عــدة وعــود.

( )3.25.1المرابحة
المرابحــة هــي صيغــة تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ،مبنيــة علــى بيــوع المرابحــة الجائــزة شــرع ًا ،بموجبهــا تقــوم المجموعــة بشــراء وتملــك
ســلعة بنــاء علــى طلــب العميــل ثــم تبيعهــا المجموعــة إلــى العميــل بثمــن محــدد (يتضمــن تكلفــة البنــك مضافـاً إليهــا هامــش ربــح) متفــق عليــه
ومؤجــل الدفــع ويســدد علــى أقســاط دوريــة .تشــمل االســتخدامات الرئيســية للمرابحــة التمويــل الســكني ،وتمويــل العقــارات التجاريــة ،والتمويــل
التجــاري.

( )3.27.2منتجات االستثمارات المركبة
تُقــدم هــذه المنتجــات للعمــاء مــن أجــل توفيــر عائــد لهــم يكــون فــي صورتــه المثاليــة أعلــى مــن عائــد منتــج الخيــرات العــادي .وتعتمــد هــذه
المنتجــات علــى منتــج الخيــرات المركبــة ويتــم تصميمهــا لنقــدم لعمالئنــا عــدداً مــن المؤشــرات التــي تشــمل العمــات األجنبيــة والمعــادن النفيســة
ومؤشــرات األســهم المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة.

( )3.25.2التيسير
تيســير األهلــي هــو منتــج تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة ،تــم تطويــره مــن صيغــة التــورق الجائــزة شــرع ًا .وقــد قــام البنــك األهلــي بتطويــره
لخدمــة عمالئــه الذيــن هــم فــي حاجــة للســيولة النقديــة ،حيــث تقــوم المجموعــة بشــراء ســلعة مــن األســواق المحليــة أو العالميــة ،ثــم يبيعهــا إلــى

( )3.27.3منتجات األسعار
تُقــدم هــذه المنتجــات للعمــاء الذيــن يتعرضــون ألســعار ثابتة/متقلبــة ويحتاجــون لحلــول تحــوط .وتعتمــد المنتجــات التــي نقدمهــا لعمالئنــا علــى
مبــدأ الوعــد إلبــرام اتفاقيــات مرابحــة يعتمــد فيهــا الربــح علــى مؤشــر أو معادلــة أســعار .وقــد يشــمل ذلــك وعــداً واحــداً أو عــدة وعــود.
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( )3.27.4منتجات السلع
تُقــدم هــذه المنتجــات للعمــاء الذيــن يتعرضــون ألســعار ســلع ويحتاجــون لحلــول تحــوط .وتعتمــد المنتجــات التــي نقدمهــا لعمالئنــا علــى مبــدأ
الوعــد إلبــرام اتفاقيــات مرابحــة يعتمــد فيهــا الربــح علــى ســعر ســلعة .وقــد يشــمل ذلــك وعــداً واحــداً أو عــدة وعــود.
( )3.28أسهم خزينة
تقيــد أســهم الخزينــة بتكلفــة االســتحواذ وتعــرض مخصومــة مــن حقــوق المســاهمين .أي مكاســب أو خســائر نتيجــة اســتبعاد هــذه األســهم يتــم
إثباتهــا فــي حقــوق المســاهمين وال يتــم إثباتهــا بقائمــة الدخــل الموحــدة.
( )3.29مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتــم احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن طبقـًا ألحــكام نظــام العمــل والعمــال الســعودي و األنظمــة المحليــة للفــروع والشــركات
التابعــة فــي الخــارج .كمــا أن المخصــص يتوافــق مــع التقييــم اإلكتــواري.
( )3.30مكافآت الموظفين
يشــرف مجلــس إدارة البنــك ولجنــة الترشــيحات والحوكمــة والمكافــآت التابعــة لــه علــى تصميــم وتطبيــق نظــام المكافــآت بالبنــك وفق ـًا للقواعــد
الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،و مبــادئ الممارســات الســليمة ومعاييــر التعويــض لــدى مجلــس االســتقرار المالــي.
أسســت لجنــة الترشــيحات و المكافــآت والحوكمــة مــن مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن أربعــة أعضــاء ،غيــر تنفيذييــن ،بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة .وقــد
تــم مراجعــة وتحديــث دور ومســؤوليات اللجنــة بنــا ًء علــى قواعــد المكافــآت الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
ويتلخــص دور اللجنــة فــي إعــداد وتطبيــق نظــم المكافــآت بالبنــك واإلشــراف علــى تنفيذهــا وذلــك بهــدف تحقيــق درء المخاطــر وتحقيــق المــاءة
الماليــة .وترفــع اللجنــة توصياتهــا وقراراتهــا وتقاريرهــا لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.
العناصر الرئيسية للمكافآت بالبنك
( )3.30.1مكافآت ثابتة
تشــتمل المكافــآت الثابتــة علــى الرواتــب والبــدالت والمزايــا النقديــة والعينيــة .ويتــم تحديــد الرواتــب التــي تدعــم عمليــة االســتقطاب واالســتبقاء
والتحفيــز للكفــاءات المطلوبــة بالنظــر إلــى مســتويات األجــور المقابلــة بســوق العمــل المناســبة .وتســتند عمليــة إدارة الرواتــب إلــى بعض األنشــطة
األساســية مثــل توصيــف وتقييــم الوظائــف وتقييــم األداء وهيــكل الدرجــات واألجــور .كمــا أن المحافظــة علــى المســتوى التنافســي لألجــور يتــم
وفقـًا لعمليــة رصــد هــذه األجــور بســوق العمــل عــن طريــق المشــاركة فــي مســوحات الرواتــب التــي تجــرى بصفــة دوريــة منتظمــة.

(ج) ترتيبات المبالغ المدفوعة على أساس األسهم
يعمــل البنــك علــى خطــة المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس األســهم التــي تُســوى بحقــوق الملكيــة لموظفــي اإلدارة العليــا .إن القيمــة العادلــة فــي
تاريــخ المنــح لترتيــب المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم الممنوحــة للموظفيــن يتــم إثباتهــا كمصروفــات ،مــع زيــادة مقابلــة فــي حقــوق
الملكيــة علــى مــدار فتــرة منــح المكافــآت .إن المبلــغ المعتــرف بــه كمصــروف يتــم تعديلــه إلظهــار عــدد المكافــآت التــي مــن المتوقــع أن يتــم
اســتيفاء شــروط الخدمــات واألداء غيــر الســوقية المتعلقــة بهــا .حيــث أن المبلــغ المعتــرف بــه نهائيـ ًا يعتمــد علــى عــدد المكافــآت التــي تلبــي شــروط
الخدمــات واألداء غيــر الســوقية المتعلقــة بهــا فــي تاريــخ المنــح .بالنســبة للمكافــآت المدفوعــة علــى أســاس األســهم بــدون شــروط محــددة للمنــح،
فــإن القيمــة العادلــة لتاريــخ المنــح للمبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم يتــم قياســها لتعكــس مثــل هــذه الظــروف وليــس هنــاك تعديــل للفــروق
بيــن النتائــج المتوقعــة والنتائــج الفعليــة.
إذا كان الموظفــون ال يســتحقون توزيعــات أربــاح معلــن عنهــا خــال فتــرة المنــح ،فــإن القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة هــذه يتــم تخفيضهــا
إلــى القيمــة الحاليــة لتوزيعــات األربــاح المتوقــع دفعهــا مقارنـ ً
ـة مــع القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق ملكيــة مســتحقة كتوزيعــات أربــاح .وإذا مــا كان
الموظفــون مســتحقون لتوزيعــات أربــاح معلــن عنهــا خــال فتــرة المنــح ،فــإن المعالجــة المحاســبية تعتمــد علــى مــا إذا كانــت توزيعــات األربــاح
محجــوزة .تتــم معالجــة توزيعــات األربــاح المحتجــزة كمســتحقات أربــاح خــال فتــرة المنــح .فــي حــال عــدم اســتيفاء شــروط المنــح ،فــإن أي فــرق
جوهــري فــي الدفــع علــى أســاس الســهم يســجل تأثيــر الربــح أو الخســارة مــن احتجــاز توزيعــات األربــاح بشــكل تلقائــي لكــون مســتحقات توزيعــات
األربــاح قــد انعكســت مــن خــال القيمــة العادلــة فــي تاريــخ منــح المكافــأة.
فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا إســقاط مكافــأة (عندمــا ال يتــم اســتيفاء شــروط المنــح) ،يقــوم البنــك بــرد المصروفــات المتعلقــة بتلــك المكافــآت
المعتــرف بهــا مســبقاً فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .عندمــا يتــم إلغــاء مكافــآت تســوية األســهم (بخــاف المكافــآت المســقطة) ،يتــم معالجتهــا كمــا لــو
أنهــا تــم منحهــا فــي تاريــخ اإللغــاء ،ويتــم إثبــات أي مصروفــات متعلقــة بالمنــح لــم يتــم إثباتهــا بعــد علــى الفــور.
تســتحوذ المجموعــة علــى أســهمها فيمــا يتعلــق باألســهم المتوقــع منحهــا لموظفــي اإلدارة العليــا مســتقب ً
ال .حتــى يحيــن الوقــت الــذي تنتقــل فيــه
الملكيــة النفعيــة لتلــك األســهم فــي البنــك للموظفيــن ،إن األســهم غيــر الموزعــة  /األســهم غيــر الممنوحــة يتــم التعامــل معهــا كأســهم خزانــة.

( )3.30.2مكافآت متغيرة
صممت هذه المكافآت لتحفيز أداء الموظفين نحو تحقيق األهداف المنشودة وللحد من ارتياد المخاطر غير المرغوبة.
ويندرج تحت بند المكافآت المتغيرة نوعان من الخطط:
(أ) خطة مكافأة األداء قصيرة المدى (مكافأة األداء السنوية)
تهــدف خطــة مكافــأة األداء الســنوية لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف الســنوية الماليــة وغيــر الماليــة .وتعكــس األهــداف الماليــة األداء االقتصــادي
لألعمــال المصرفيــة فــي حيــن تعنــى األهــداف غيــر الماليــة بتحقيــق االلتــزام بمعاييــر إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى تحقيــق بعــض األهــداف
اإلســتراتيجية المتعلقــة بتطويــر الكفــاءات والعمــل بــروح الفريــق الواحــد ودعــم الــروح المعنويــة للموظفيــن إلــخ.
وتقــوم المجموعــة بعمليــة تقييــم دوريــة ألداء الموظفيــن يعتمــد عليهــا صــرف مكافــأة األداء الســنوية والتــي تضــع فــي االعتبــار ،بجانــب أداء
الموظــف ،أداء اإلدارة التــي يعمــل فيهــا وأداء المجموعــة بصفــة عامــة .ويحــدد إجمالــي مبلــغ المكافــأة للبنــك بنســبة معينــة مــن صافــي الدخــل
المعــدل ليعكــس ذلــك أداء الموظفيــن الفعلــي .وال يوجــد أي خطــة لمكافــآت أداء مضمونــة.
تحمل تكلفة هذه المكافأة على قائمة الدخل الموحدة للسنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي.
(ب) خطة مكافأة األداء طويلة المدى
تهــدف هــذه الخطــة لتحفيــز ومكافــأة تحقيــق اإلنجــازات التــي تــؤدي لنجــاح البنــك علــى المــدى الطويــل ويقــاس ذلــك باألربــاح العائــدة علــى
مســاهمي البنــك .ويتــم تنفيــذ هــذه الخطــة علــى شــكل دورات تســتغرق كل منهــا ثــاث ســنوات و يتــم تقييــم أداء البنــك الفعلــي فــي نهايــة كل
دورة يحــدد علــى أساســه مبلــغ المكافــاة الفعلــي.
برغــم أنــه يمكــن للمســؤولين التنفيذييــن الذيــن يرتبــط مســتوى ونوعيــة مســؤولياتهم الوظيفيــة بتحقيــق نجــاح البنــك علــى المــدى الطويــل
االســتفادة مــن هــذه الخطــة إال أن االختيــار الفعلــي للمشــاركة بالخطــة يخضــع لعمليــة تقييــم دقيقــة للتأكــد مــن اســتيفاء بعــض معاييــر المشــاركة
الهامــة األخــرى.
ً
سنوية.
وتقدر تكلفة الخطة باالستناد إلى تقديرات األرباح المتوقعة في بداية الدورة ويتم متابعة ذلك بصفة
يتــم تقديــر تكلفــة الخطــة وتحميلــه بالتســاوي علــى القوائــم الســنوية للدخــل علــى مــدى ســنوات الخطــة .يتــم تعديــل التقديــر ســنويًا وتوزيــع
التقديــر الســابق والالحــق وتحميلــه بالتســاوي علــى رصيــد دورة الخطــة.
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 - 6االستثمارات بالصافي

		
 - 4نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
بآالف الريـاالت السعودية
نقد في الصندوق

2016م

2015م

10,057,750

8,569,899

( )6.1تصنف االستثمارات كما يلي:
			
(أ) استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
بآالف الريـاالت السعودية

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

داخـل المملكــة

وديعة نظامية

18,330,826

18,981,091

إيداعات أسواق المال وحسابات جارية

15,052,715

8,164

اإلجمالــي

43,441,291

27,559,154

يتعيــن علــى البنــك ،وفقـًا للمـــادة ( )7مــن نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،االحتفــاظ بوديعــة
نظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســـعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع الجاريــة ،واالدخاريــة ،واآلجلــة ،والودائــع األخــرى تحســب فــي
نهايــة كل شــهر ميــادي (إيضــاح  .)36الودائــع النظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ليســت متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة للبنــك،
وبالتالــي فهــي ليســت جــزءاً مــن أرصــدة النقــد وشــبه النقــد (إيضــاح .)31

خـارج المملكــة

2016م

2015م

2016م

2015م

2016م

2015م

صناديق استثمارية

708,352

694,083

-

42,953

708,352

737,036

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

708,352

694,083

-

42,953

708,352

737,036

					
(ب) استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
بآالف الريـاالت السعودية
داخـل المملكــة

		
 - 5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
بآالف الريـاالت السعودية
2016م

2015م

حسابات جارية

5,139,244

6,883,270

إيداعات أسواق المـال

13,136,484

13,058,073

اتفاقيات إعادة الشراء

937,335

936,500

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

19,213,063

20,877,843

بآالف الريـاالت السعودية
2016م

2015م

الدرجة األولى ( AAAإلى )BBB-

17,166,530

19,895,345

دون الدرجة األولى ( BB+إلى )C

1,406,789

534,694

غير مصنفة

639,744

447,804

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

19,213,063

20,877,843

اإلجمـــالي

خـارج المملكــة

2016م

2015م

2016م

2015م

2016م

2015م

		
صناديق تحوط

-

-

1,819,017

2,104,279

1,819,017

2,104,279

استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة
في قائمة الدخل

-

-

1,819,017

2,104,279

1,819,017

2,104,279

			
(ج) استثمارات متاحة للبيع
بآالف الريـاالت السعودية
داخـل المملكــة

تدار الجودة االئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف مخاطر ائتمان خارجية مرموقة.
								
يوضح الجدول أدناه الجودة االئتمانية حسب كل فئة.

اإلجمـــالي

2016م
-

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق ملكية والصناديق
684,339
االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى
684,339
إجمالي المتاحة للبيع
خسائر االنخفاض في القيمة

()145,662

استثمارات متاحة للبيع بالصافي

538,677

اإلجمـــالي

خـارج المملكــة

2015م
-

2016م
15,858,775
1,929,212

2015م
21,587,718
4,029,637

2016م
15,858,775
1,929,212

2015م
21,587,718
4,029,637

829,330

2,843,931

5,068,955

3,528,270

5,898,285

829,330

20,631,918

30,686,310

21,316,257

31,515,640

-

()735,093

()913,607

()880,755

()913,607

829,330

19,896,825

29,772,703

20,435,502

30,602,033

			
(د) استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
بآالف الريـاالت السعودية
داخـل المملكــة
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اإلجمـــالي

خـارج المملكــة

سندات بعمولة ثابتة

2016م

2015م

2016م

2015م

2016م

2015م

-

-

1,412,388

1,721,891

1,412,388

1,721,891

سندات بعمولة عائمة

20,044

-

-

-

20,044

-

استثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق

20,044

-

1,412,388

1,721,891

1,432,432

1,721,891
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(هـ) استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأه

( )6.3الضمانات المقدمة
يرهن البنك موجودات مالية لغرض تمويالت بضمان والتي تتم غالبًا تحت عقود شروط التمويل األساسية ،وبلغت الضمانات كما في  31ديسمبر
 1,205 :2016مليون ريال سعودي (2015م :صفراً) والتي تم إقراضها ألطراف بصيغة معامالت قروض مضمونة.

بآالف الريـاالت السعودية
داخـل المملكــة
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
إجمالي استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
المطفأة
خسائر االنخفاض في القيمة
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
		
المطفأة بالصافي
إجمالي استثمارات بالصافي

اإلجمـــالي

خـارج المملكــة

2015م
2016م
2015م
2016م
58,222,613 34,294,773 16,680,267 19,737,340
17,633,851 11,038,927 6,422,974 22,064,603

2016م
54,032,113
33,103,530

2015م
74,902,880
24,056,826

75,856,465 45,333,700 23,103,241 41,801,943

87,135,643

98,959,706

()21,975

()22,500

87,113,668

98,937,206

()6,315

-

()15,660

()22,500

75,833,965 45,318,040 23,103,241 41,795,628

بآالف الريـاالت السعودية
2016م
متداولة

خسائر االنخفاض في القيمة
إجمالي استثمارات بالصافي

(أ) استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
بآالف الريـاالت السعودية
2016م

القيمة
الدفترية

إجمالي
األرباح غير
المحققة

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

سندات بعمولة ثابتة

1,412,388

4,840

-

1,417,228

1,721,891

26,286

()12,417

1,735,760

سندات بعمولة عائمة

20,044

-

-

20,044

-

-

-

-

إجمالي المقتناة
حتى تاريخ االستحقاق

1,432,432

القيمة
الدفترية

غير متداولة

3,121,844

90,643,637 21,768,064
()203,913

إجمالي
إجمالي
األرباح غير الخسائر غير القيمة
العادلة
المحققة
المحققة

4,840

-

1,437,272

1,721,891

26,286

()12,417

1,735,760

2015م

54,398,219 16,905,057
33,123,574 1,929,212
2,933,795

2015م
القيمة
العادلة

134,102,445 111,508,971 109,475,791 68,446,270 24,626,654 43,062,701

( )6.2فيما يلي تحليل لمكونات االستثمارات

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق الملكية والصناديق
االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى
إجمالي االستثمارات

( )6.4فيما يلي تحليل ألرباح وخسائر التقييم غير المحققة والقيمة العادلة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة
بالتكلفة المطفأة

()698,817

89,944,820 21,564,151

اإلجمالي

متداولة

71,303,276
35,052,786

75,268,581 22,943,908
24,056,826 4,029,637

6,055,639

5,013,394

31,986,939 112,411,701
()902,730

()101,889

غير متداولة

3,726,206

اإلجمالي

(ب) االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

98,212,489
28,086,463

بآالف الريـاالت السعودية

8,739,600

2016م

135,038,552 103,051,613
()834,218

القيمة
الدفترية

()936,107

134,102,445 102,217,395 31,885,050 111,508,971

تتكــون الســندات ذات العمولــة الثابتــة والعائمــة غيــر المتداولــة أعــاه ،بشــكل أساســي ،مــن ســندات الحكومة الســعودية وســندات أجنبية حكومية وشــبة
حكومية.
تشتمل السندات بعمولة ثابتة وعائمة على سندات سيادية وشركات وبنوك.

2015م
إجمالي
إجمالي
األرباح غير الخسائر غير القيمة
العادلة
المحققة
المحققة

القيمة
الدفترية

إجمالي
األرباح غير
المحققة

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

القيمة
العادلة

سندات بعمولة ثابتة

54,032,113

420,221

(744,988 74,902,880 54,127,329 )325,005

(74,086,754 )1,561,113

سندات بعمولة عائمة

33,103,530

374,281

()58,755

273,462 24,056,826 33,419,056

24,128,028

إجمالي استثمارات أخرى مقتناة
بالتكلفة المطفأة

87,135,643

794,502

(1,018,450 98,959,706 87,546,385 )383,760

خسائر االنخفاض في القيمة

()21,975

-

-

اإلجمالي

87,113,668

794,502

(1,018,450 98,937,206 87,524,410 )383,760

()21,975

()22,500

-

()202,260

(98,214,783 )1,763,373
-

()22,500

(98,192,283 )1,763,373

تشــتمل األدوات المتداولــة علــى األوراق الماليــة المدرجــة فــي أســواق المــال النشــطة .تشــتمل األدوات غيــر المتداولــة علــى األوراق الماليــة المدرجــة في
أســواق المــال ولكــن ال يتــم تداولهــا بشــكل نشــط وتبلــغ القيمــة الدفتريــة لتلــك األدوات  41,792مليــون ريــال ســعودي (2015م 72,384 :مليــون ريــال
سعودي).
تشــتمل أدوات حقــوق ملكيــة غيــر المتداولــة علــى أســهم مقدارهــا  47مليــون ريــال ســعودي (2015م 48 :مليــون ريــال ســعودي) بعــد خصــم مخصــص
االنخفاض في القيمة ،وهذه األسهم مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
تشــمل االســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة ،اســتثمارات ذات تكلفــة مطفــأة مقدارهــا  4,207مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2015م:
 8,491مليــون ريــال ســعودي) والتــي يتــم اقتنائهــا ضمــن عقــود تغطيــة مخاطــر بالقيمــة العادلــة .كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ،القيمــة العادلــة لهــذه
االســتثمارات بلغــت  4,239مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2015م 8,643 :مليــون ريــال ســعودي).
تشــمل االســتثمارات بالصافــي أوراق ماليــة والتــي يتــم إصدارهــا مــن قبــل وزارة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقدرهــا  25,549مليــون ريال
ســعودي ( 31ديســمبر 2015م 5,819 :مليــون ريــال ســعودي) .كمــا تشــمل االســتثمارات بالصافــي صكــوك بمبلــغ  28,979مليــون ريــال ســعودي31( ،
ديســمبر 2015م 34,167 :مليــون ريــال ســعودي).
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( )6.5تحليل صافي االستثمارات للمجموعة حسب األطراف:

 -7تمويل وسلف بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
حكومية وشبه حكومية
شـــركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
اإلجمالــي

2016م
93,316,676
12,019,220
6,173,075

2015م
105,886,655
11,719,206
16,496,584

111,508,971

134,102,445

( )6.6الجودة االئتمانية لالستثمارات
تــدار الجــودة االئتمانيــة لالســتثمارات (ماعــدا االســتثمارات فــي أدوات حقوق ملكيــة ،صناديق التحــوط والصناديق االســتثمارية) باســتخدام وكاالت تصنيف
مخاطــر ائتمــان خارجيــة مرموقة.

ناقصًا  :خسائر االنخفاض في
قيمة االستثمارات  -محفظة (عام)
المتحركة بالصافي

متاحة للبيع

استثمارات مقتناة حتى
تاريخ االستحقاق

ناقصًا  :خسائر االنخفاض في
قيمة االستثمارات  -محفظة (عام)
المتحركة بالصافي

االستثمارات األخرى
المقتناة بالتكلفة
إجمالي
المطفأة

17,765,114
232
-

1,412,388
20,044

25,539,514
57,605,928
3,990,197
-

25,539,514
76,783,430
3,990,429
20,044

17,765,346

1,432,432

87,135,639

106,333,417

()139

-

()21,976

()22,115

17,765,207

1,432,432

87,113,663

106,311,302

بآالف الريـاالت السعودية
2015م
متحركة
سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي المتحركة

متاحة للبيع

استثمارات مقتناة حتى
تاريخ االستحقاق

االستثمارات األخرى
المقتناة بالتكلفة
إجمالي
المطفأة

25,366,106
250,996
254

1,721,891
-

5,818,617
91,334,019
1,807,070
-

5,818,617
118,422,016
2,058,066
254

25,617,356

1,721,891

98,959,706

126,298,953

()239

-

()22,500

()22,739

25,617,117

1,721,891

98,937,206

126,276,214

تشــمل االســتثمارات المصنفــة مــن الدرجــة األولــى علــى مخاطــر ائتمــان تعــادل درجــات التصنيــف ( Aaaإلــى  )Baa3حســب وكاالت تصنيــف عالميــة
مرموقة.
( )6.7حركة مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات:
يتكون المخصص المتراكم المتعلق باالئتمان لقاء خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات من التالي:

متاحة للبيع
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

بآالف الريـاالت السعودية
2016م
193,736
11,984

2015م
87,147
22,500

إجمالي

205,720

109,647
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2016م
تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف

مخصص خسائر التمويل (محدد وعام)
(إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

يوضح الجدول أدناه الجودة االئتمانية لالستثمارات حسب كل فئة:
بآالف الريـاالت السعودية
2016م
متحركة
سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي المتحركة

( )7.1تمويل وسلف

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

2015م
تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف

مخصص خسائر التمويل (محدد وعام)
(إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
86,491,329
3,623,075
476,858
112,445
86,968,187
3,735,520

شركات
157,278,610
3,334,575
160,613,185

أخرى
8,202,052
1,604
8,203,656

اإلجمالي
255,595,066
3,925,482
259,520,548

()141,596

()1,175,193

()4,571,224

()40,394

()5,928,407

3,593,924

85,792,994

156,041,961

8,163,262

253,592,141

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
79,688,251
3,392,678
619,980
95,196
80,308,231
3,487,874

شركات
162,603,220
2,965,169
165,568,389

أخرى
9,137,617
1,604
9,139,221

اإلجمالي
254,821,766
3,681,949
258,503,715

()136,241

()1,464,628

()3,930,360

()32,395

()5,563,624

3,351,633

78,843,603

161,638,029

9,106,826

252,940,091

يتضمن بند التمويل والسلف األخرى عمالء الخدمات البنكية الخاصة وقروض البنوك.
يشــتمل التمويــل والســلف بالصافــي علــى منتجــات تمويــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة تتعلــق أساســا بعمليــات مرابحــة وتيســير
وإيجــاره والبالغــة  208,918مليــون ريــال ســعودي (2015م 205,671 :مليــون ريــال ســعودي).
مخصــص خســائر التمويــل المتعلــق بمنتجــات التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة تبلــغ  4,799مليــون ريــال ســعودي (2015م:
 5,103مليــون ريــال ســعودي).
بلــغ دخــل العمــوالت الخاصــة المتعلقــة بالتمويــل والســلف المتعثــر كمــا فــي  31ديســمبر 2016م 91 :مليــون ريــال ســعودي (2015م:
 64مليــون ريــال ســعودي).
( )7.2حركة مخصص خسائر التمويل

يتكون مخصص خسائر التمويل المتراكم كالتالي:
2016م
الرصيد في بداية السنة
تعديل فرق العملة األجنبية
محمل خالل السنة
ديون معدومة (مشطوبة)
مبالغ (مستردة) مجنبة سابقا
تعديالت أخرى
الرصيد في نهاية السنة

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
1,464,628
136,241
2,123
3,534
857,564
241,376
()1,163,084
()232,018
()21,049
()7,537
35,011
1,175,193
141,596

شركات
3,930,360
()345,317
1,921,768
()653,207
()282,380
4,571,224

أخرى
32,395
7,999
40,394

اإلجمالي
5,563,624
()339,660
3,028,707
()2,048,309
()310,966
35,011
5,928,407
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2015م
الرصيد في بداية السنة
تعديل فرق العملة األجنبية
محمل (مسترد) خالل السنة
ديون معدومة (مشطوبة)
مبالغ (مستردة) مجنبة سابقاً
تعديالت أخرى
الرصيد في نهاية السنة

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
1,258,383
113,890
7,615
5,315
1,173,942
187,001
()986,083
()166,262
()8,053
()3,703
18,824
1,464,628
136,241

شركات
3,728,542
()214,989
1,067,392
()323,764
()326,821
3,930,360

أخرى
31,451
944
32,395

اإلجمالي
5,132,266
()202,059
2,429,279
()1,476,109
()338,577
18,824
5,563,624

( )7.3المحمل على مخصص خسائر التمويل خالل السنة بقائمة الدخل الموحدة يتكون من

2016م
إضافات محملة خالل السنة
مبالغ (مستردة) مجنبة سابق ًا

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
857,564
241,376
()21,049
()7,537
836,515
233,839

يوضح الجدول أدناه نوعية االئتمان للتمويل والتسليف حسب فئة الموجودات:

2016م
متحركة
درجة أولى
دون درجة أولى
غير مصنفة
اإلجمالي
ناقصًا :مخصص خسائر التمويل  -محفظة (عام)

أخرى

اإلجمالي

3,623,075
3,623,075
()69,704

86,491,329
86,491,329
()945,530

55,615,824
98,445,707
3,217,079
157,278,610
()1,969,527

1,996,137
2,371,631
3,834,284
8,202,052
()40,394

57,611,961
100,817,338
97,165,767
255,595,066
()3,025,155

المتحركة بالصافي

3,553,371

85,545,799

155,309,083

8,161,658

252,569,911

متعثرة
إجمالي المتعثرة

شركات
1,921,768
()282,380
1,639,388

أخرى
7,999
7,999

اإلجمالي
3,028,707
()310,966
2,717,741

279

2,967

()18,002

-

()14,756

تجاوزت موعد استحقاقها وغير متعثرة ( -متحركة)

صافي المحمل للسنة (مخصص خسائر
التمويل بالصافي)

()3,475
-

()547,435
271

()221,381
-

-

()772,291
271

230,643

292,318

1,400,005

7,999

1,930,965

أقل من  30يوم
 59 - 30يوم
 89 - 60يوم
اإلجمالي

2015م
إضافات محملة خالل السنة
مبالغ (مستردة) مجنبة سابقاً

بآالف الريـاالت السعودية
بطاقات ائتمان أفراد
1,173,942
187,001
()8,053
()3,703
1,165,889
183,298

إضافة (استرداد) مخصص مقابل
تسهيالت غير مباشرة (إيضاح )17
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة

إضافة (استرداد) مخصص مقابل
تسهيالت غير مباشرة (إيضاح )17
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة

صافي المحمل للسنة (مخصص خسائر
التمويل بالصافي)

شركات
1,067,392
()326,821
740,571

أخرى
944
944

اإلجمالي
2,429,279
()338,577
2,090,702

253

3,442

()123,247

-

()119,552

()3,651
-

()296,349
670

()70,870
-

()603
-

()371,473
670

179,900

873,652

546,454

341

1,600,347

( )7.4الجودة االئتمانية للتمويل والسلف
تستخدم المجموعة نظام تصنيف داخلي مبني على تصنيف درجات المخاطر لكل عمالء الشركات .نظام تصنيف درجات المخاطر  -يدار من
خالل وحدة متخصصة  -للتأكد من متانة كامل العمليات المتعلقة بالنظام ،يتكون نظام درجات التصنيف للمخاطر على قياس من  17درجة
لتصنيف المخاطر ،منها ست عشرة درجة ترتبط بأداء المحفظة على النحو التالي:
• درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية قوية جداً ( AAAإلى )BBB-
• دون درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية جيدة ( +BBإلى )C
درجة التصنيف األدنى (متعثرة) وتتعلق بالمحفظة غير المتحركة.

بآالف الريـاالت السعودية
تمويل وسلف
شركات
بطاقات ائتمان أفراد

ناقص ًا :مخصص خسائر التمويل  -محدد
المتعثرة بالصافي
إجمالي تمويل وسلف بالصافي

2015م
متحركة
درجة أولى
دون درجة أولى
غير مصنفة
اإلجمالي
ناقصًا :مخصص خسائر التمويل  -محفظة (عام)
المتحركة بالصافي

112,445

476,858

3,334,575

1,604

3,925,482

()71,892
40,553
3,593,924

()229,663
247,195
85,792,994

()2,601,697
732,878
156,041,961

1,604
8,163,262

()2,903,252
1,022,230
253,592,141

217,595
79,660
46,438

2,691,197
794,078
268,963

935,377
332,267
160,691

778,318
315,824
408,049

4,622,487
1,521,829
884,141

343,693

3,754,238

1,428,335

1,502,191

7,028,457

بآالف الريـاالت السعودية
تمويل وسلف
شركات
بطاقات ائتمان أفراد

أخرى

اإلجمالي

3,392,678
3,392,678
()65,999

79,688,251
79,688,251
()1,124,373

50,089,303
109,438,495
3,075,422
162,603,220
()1,484,428

2,164,819
2,511,420
4,461,378
9,137,617
()32,395

52,254,122
111,949,915
90,617,729
254,821,766
()2,707,195

3,326,679

78,563,878

161,118,792

9,105,222

252,114,571

متعثرة
إجمالي المتعثرة
ناقصًا :مخصص خسائر التمويل  -محدد

95,196
()70,242

619,980
()340,255

2,965,169
()2,445,932

1,604
-

3,681,949
()2,856,429

المتعثرة بالصافي

24,954

279,725

519,237

1,604

825,520

إجمالي تمويل وسلف بالصافي

3,351,633

78,843,603

161,638,029

9,106,826

252,940,091

تجاوزت موعد استحقاقها وغير متعثرة ( -متحركة)
أقل من  30يوم
 59 - 30يوم
 89 - 60يوم
اإلجمالي

644,511
64,758
39,925

2,065,471
814,862
374,236

1,665,106
575,002
399,991

2,215
1,369
-

4,377,303
1,455,991
814,152

749,194

3,254,569

2,640,099

3,584

6,647,446

تشمل التمويالت المتحركة غير المصنفة بصفة رئيسية على تمويل األفراد وبطاقات االئتمان والمؤسسات الصغيرة وتمويل الخدمات المصرفية
الخاصة والسلف.
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( )7.6يشتمل التمويل والسلف على مديني عقود إجارات تمويلية (متضمنة إجارة إسالمية) تفاصيلها كاآلتي

( )7.5فيما يلي تحليل بمخاطر تركزات التمويل والسلف ومخصص خسائر التمويل حسب القطاعات االقتصادية

بآالف الريـاالت السعودية

بآالف الريـاالت السعودية

2016م

2016م

متحركة

متعثرة

مخصص خسائر
التمويل المحدد

تمويل وسلف
بالصافي

إجمالي مديني عقود إجارات تمويلية

حكومية وشبه حكومية

1,063,553

-

-

1,063,553

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

4,327,216

130

()93

4,327,253

زراعة وأسماك

965,895

38,331

()25,659

978,567

2015م

أقل من سنة

1,584,530

1,452,343

ما بين سنة إلى خمس سنوات

19,073,018

16,626,879

أكثر من خمس سنوات

25,294,665

22,613,507

صناعة

31,578,652

685,741

()507,891

31,756,502

اإلجمالــي

45,952,213

40,692,729

مناجم وتعدين

7,877,283

18,230

()11,340

7,884,173

كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية

16,818,742

23,572

()13,820

16,828,494

العائد غير المكتسب من إجارات تمويلية

بناء وإنشاءات ومقاوالت

18,244,932

573,344

()492,417

18,325,859

أقل من سنة

()155,504

()177,216

تجارة

47,825,563

1,583,981

()1,206,817

48,202,727

ما بين سنة إلى خمس سنوات

()3,611,597

()3,443,509

أكثر من خمس سنوات

نقل واتصاالت

10,913,336

122,055

()110,196

10,925,195

()7,123,854

()6,342,164

خدمات

19,185,318

212,878

()171,013

19,227,183

اإلجمالــي

()10,890,955

()9,962,889

تمويالت شخصية وبطاقات ائتمان

90,114,404

589,303

()301,555

90,402,152

صافي مديني عقود إجارات تمويلية

35,061,258

30,729,840

أخرى

6,680,172

77,917

()62,451

6,695,638

255,595,066

3,925,482

()2,903,252

256,617,296

مخصص خسائر التمويل  -محفظة (عام)

()3,025,155

تمويل وسلف بالصافي

253,592,141

بلغ المخصص لخسائر التمويل لمديني اإليجارات التمويلية المتعثرة المدرج ضمن مخصص خسائر التمويل مبلغ وقدره  650مليون ريال
سعودي (2015م 660 :مليون ريال سعودي).

 -8استثمار في شركات زميلة بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
2015م

متحركة

متعثرة

مخصص خسائر
التمويل المحدد

تمويل وسلف
بالصافي

حكومية وشبه حكومية

3,092,573

-

-

3,092,573

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

4,548,671

199

()131

4,548,739

زراعة وأسماك

810,354

38,231

()24,005

824,580

صناعة

30,847,077

628,839

()525,561

30,950,355

مناجم وتعدين

6,082,992

55,830

()42,731

6,096,091

كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية

13,183,450

23,554

()9,831

13,197,173

بناء وإنشاءات ومقاوالت

20,365,035

613,663

()497,121

20,481,577

تجارة

51,221,958

1,308,842

()1,103,386

51,427,414

نقل واتصاالت

11,762,926

90,151

()79,615

11,773,462

خدمات

22,907,165

133,203

()102,932

22,937,436

تمويالت شخصية وبطاقات ائتمان

83,080,929

715,176

()410,497

83,385,608

أخرى

6,918,636

74,261

()60,619

6,932,278

254,821,766

3,681,949

()2,856,429

255,647,286

مخصص خسائر التمويل  -محفظة (عام)

()2,707,195

تمويل وسلف بالصافي

252,940,091
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(بآالف الريـاالت السعودية)
2016م

2015م

التكلفـــة
الرصيد في بداية العام

1,014,000

1,014,000

الرصيد في  31ديسمبر

1,014,000

1,014,000

مخصصات االنخفاض في القيمة وحصة الخسائر
في بداية العام

()590,260

()606,165

حصة من صافي الدخل

7,416

15,905

الرصيد في  31ديسمبر

()582,844

()590,260

استثمار في شركات زميلة بالصافي

431,156

423,740

يتمثل االستثمار في شركات زميلة بشكل رئيس في تملك نسبة  31( ٪60ديسمبر 2015م )٪60 :في شركة األسواق العقارية التجارية ،وكذلك
تملك نسبة  31( ٪30ديسمبر 2015م )٪30 :في شركة األهلي تكافل .وتلك الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية.
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 -9عقارات أخرى بالصافي

 -11الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي
( )11.1صافي القيمة الدفترية

بآالف الريـاالت السعودية
2016م

بآالف الريـاالت السعودية

2015م

2016م

التكلفــــة
الرصيد في بداية العام

958,671

933,167

إضافــات

165,020

81,442

اســتبـعادات

()200,400

()55,938

الرصيد في  31ديسمبـر

923,291

958,671

مخصص خسائر واحتياطي فرق العملة األجنبية
تعديل فرق العملة األجنبية

()56,998

()42,264

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

()17,113

()40,143

الشهرة

2015م
الموجودات
غير الملموسة

الشهرة

الموجودات
غير الملموسة

التكلفة
رصيد في بداية العام

968,302

758,803

1,213,769

951,188

تعديل فرق العملة األجنبية

()166,784

()130,700

()245,467

()192,385

الرصيد كما في  31ديسمبر

801,518

628,103

968,302

758,803

اإلطفاء وخسائر االنخفاض القيمة وفرق العملة األجنبية

الرصيد في  31ديسمبـر

()74,111

()82,407

رصيد في بداية العام

574,789

682,034

720,499

751,160

الصافي

849,180

876,264

اإلطفاء المحمل خالل السنة

-

74,969

-

189,337

تعديل فرق العملة األجنبية

()99,004

()128,900

()145,710

()258,463

الرصيد كما في  31ديسمبر

475,785

628,103

574,789

682,034

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

325,733

-

393,513

76,769

 -10ممتلكات ومعدات بالصافي

( )11.2تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي (البنك التركي)
وفقـ ًا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة («المعاييــر الدوليــة») نفــذت اإلدارة فحصـاً علــى انخفــاض القيمــة كمــا فــي  30نوفمبــر 2016م
( 30نوفمبــر 2015م) بخصــوص الشــهرة الناشــئة عــن االســتحواذ علــى بنــك تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي.

بآالف الريـاالت السعودية
2016م
األراضي والمباني
وتحسينات المباني
المستأجرة

2015م
األثاث
والمعدات
والسـيارات

اإلجمالـي

األراضي والمباني األثاث
وتحسينات المباني والمعدات
والسـيارات
المستأجرة

اإلجمالـي

التكلفـــــة
3,228,731

7,032,921

3,804,190 7,821,596

الرصيد في بداية العام

4,061,365

3,760,231

()87,946

()93,885

()181,831

تعديل فرق العملة األجنبية

()78,031

()75,807

()153,838

1,022,661

إضافــات

651,001

775,540

359,791 1,426,541

662,870

اسـتبعادات وشطب

()34,329

()37,289

()71,618

()14,670

()37,485

()52,155

الرصيد في  31ديسمبر

4,600,006

4,422,675

4,061,365 9,022,681

3,760,231

7,821,596

االستهالك المتراكم
الرصيد في بداية العام

1,693,178

2,412,327

تعديل فرق العملة األجنبية

()16,570

()56,550

()73,120

المحمل خالل السنة

177,746

508,584

686,330

163,306

اسـتبعادات وشطب

()23,843

()35,267

()59,110

()10,153

الرصيد في  31ديسمبر

1,830,511

2,829,094

1,693,178 4,659,605

2,412,327

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

2,769,495

1,593,581

2,368,187 4,363,076

1,347,904
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1,554,749 4,105,505

وقــد تــم تحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد مقابــل تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي كوحــدة منتجــة للنقــد بنــا ًء علــى احتســاب القيمــة قيــد
االســتعمال وذلــك باســتخدام طريقــة خصــم توزيعــات األربــاح القائمــة علــى التوقعــات علــى مــدار خمــس ســنوات والمعتمــدة مــن اإلدارة العليــا .وفي
ســياق إعــداد التوقعــات الحتســاب القيمــة قيــد االســتعمال ،طبقــت اإلدارة بعــض الفرضيــات الرئيســية بخصــوص التدفقــات النقديــة المســتقبلية
ومســتويات الربحيــة .عــاو ًة علــى أن الفرضيــات الرئيســية المســتخدمة فــي احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال هــي معــدل الخصــم ،ومعــدل النمــو
المطــرد ،ومعــدل الخصــم ـ كونــه يقــوم بعمــل بيتــا لمخاطــر تقلبــات األســعار ،ومعــدل الخلــو مــن المخاطــر ،وهامــش مخاطــر األســهم ،والتضخــم
المتوقــع.
تــم اســتخدام معــدل خصــم عنــد  30( ٪14.42نوفمبــر 2015م )٪13.41 :الحتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية بعــد دمــج
التعديــات المتوقعــة علــى التضخــم.
قارنــت اإلدارة مــا بيــن القيمــة قيــد االســتعمال ـ المحتســبة علــى أســاس االفتراضــات أعــاه ـ مــع القيمــة الدفتريــة لتركيــا فاينانــس كاتيليــم
بانكاســي كمــا فــي تاريــخ فحــص انخفــاض القيمــة .ونتيجــة لذلــك ،كانــت القيمــة قيــد االســتعمال لتركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي أعلــى مــن
قيمتــه الدفتريــة ،وبالتالــي لــم يتــم تســجيل خســارة انخفــاض فــي قيمــة تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
2016م.

2,050,773

3,605,522

()14,724

()54,679

()69,403

451,466

614,772

()35,233

()45,386

وفيمــا لــو تــم تعديــل معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال بنســبة  ٪1 -/+مــع بقــاء جميــع العوامــل األخــرى ثابتــة ،فــإن
القيمــة قيــد االســتعمال فــي تركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي ـ كوحــدة منتجــة للنقــد ـ ســتكون أقــل بمبلــغ  176مليــون ريــال ســعودي وأعلــى
بمبلــغ  186مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي.

4,105,505
3,716,091

عــاو ًة علــى ذلــك ،وبمــا أن احتســاب القيمــة قيــد االســتعمال الناتجــة كان بقيمــة أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لتركيــا فاينانــس كاتيليــم بانكاســي
كوحــدة منتجــة للنقــد فــإن القيمــة العادلــة ناقصـاً تكلفــة البيــع لــم يكــن مــن الــازم تقديرهــا حســب متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
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 -12موجودات أخرى

بآالف الريـاالت السعودية
2016م

2015م

شراء أصول المرابحة

1,400,407

2,352,665

مدفوع مقدم وذمم دائنة

896,007

661,907

ودائع تأمينات المشتقات وعقود إعادة شراء (إيضاح )33

974,337

117,234

أخرى

1,829,709

1,861,342

اإلجمالــي

5,100,460

4,993,148

 -13املشــتقات
تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:
أ) المقايضات
هــي التزامــات لتبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة بأخــرى .بالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة ،عــادة مــا تقــوم األطــراف المتعاقــدة
بتبــادل دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت وعائــم بعملــة واحــدة ،دون تبــادل أصــل المبلــغ .أمــا مقايضــات العمــات ،فيتــم بموجبهــا تبــادل دفــع
العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت مــع أصــل المبلــغ وذلــك بعمــات مختلفــة .فــي حالــة مقايضــة أســعار العمــوالت الخاصــة بعمــات مختلفــة ،فإنــه يتــم
بموجبهــا تبــادل أصــل المبلــغ زائــداً دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت ومتغيــر بعمــات مختلفــة.
ب) العقود اآلجلة والمستقبلية
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة لشــراء أو بيــع عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي المســتقبل .العقــود اآلجلــة هــي
عقــود يتــم تصميمهــا خصيصـًا لتلبيــة احتياجــات محــددة والتعامــل بهــا خــارج األســواق الماليــة النظاميــة .أمــا عقــود الصــرف األجنبــي المســتقبلية
وعقــود أســعار العمــوالت الخاصــة المســتقبلية ،فيتــم التعامــل بهــا وفــق أســعار محــددة فــي األســواق الماليــة النظاميــة ويتــم تســديد التغيــرات فــي
قيمــة العقــود المســتقبلية يوميـًا.
ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة
ً
هــي عبــارة عــن عقــود بأســعار عمــوالت خاصــة يتــم التفــاوض عليهــا بصــورة منفــردة وتنــص علــى أن يســدد نقــدا الفــرق بيــن ســعر العمولــة
الخاصــة المتعاقــد عليــه وســعر الســوق فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد وذلــك عــن المبلــغ األصلــي المحــدد وخــال الفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا.
د) الخــيارات
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة ،يمنــح بموجبهــا البائــع (مصــدر الخيــار) الحــق ،وليــس االلتــزام ،للمشــتري (المكتتــب بالخيــار) لبيــع أو شــراء عملــة
أو ســلعة أو أداة ماليــة بســعر محــدد ســلفاً فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــال فتــرة زمنيــة معينــة.
هـ) منتجات المشت ّقات المهيكلة
تقــدم المشــتقات المال ّيــة المهيكلــة حلــو ً
ال ماليــة إلدارة المخاطــر المتعلقــة بأســعار صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدالت العمــوالت الخاصــة وأســعار
الســلع وتحســين العائــد للعمــاء مــن خــال االســتفادة مــن فائــض الســيولة لديهــم فــي عوائــد مدروســة المخاطــر .هــذه العمليــات مغطــاة كامـ ً
ا مــع
األطــراف المختلفــة وال يوجــد للبنــك أي مركــز مفتــوح (غيــر مغطــى) لهــذه المشــتقات .غالبيــة عمليــات المشــتقات الماليــة المهيكلــة تــم إدخالهــا مــن
قبــل المجموعــة علــى أســاس مراكــز مغطــاة مــع أطــراف متعــددة.

كجــزء مــن إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا ،تســتخدم المجموعــة المشــتقات ألغــراض تغطيــة المخاطر وذلــك لتقليل تعرضهــا لمخاطر أســعار العمالت
والعمــوالت الخاصــة .يتــم ذلــك عــادة مــن خــال تغطيــة مخاطــر معامــات محــددة وكذلــك باســتخدام إســتراتيجية تغطيــة المخاطــر المتعلقــة
بقائمــة المركــز المالــي ككل .إن التغطيــة اإلســتراتيجية للمخاطر(بخــاف تغطيــة محفظــة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة) ال تخضــع لمحاســبة
تغطيــة المخاطــر الخاصــة وتقيــد المشــتقات ذات العالقــة كمشــتقات مقتنــاة ألغــراض المتاجــرة مثــل مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة ،عقــود
أســعار عمــوالت خاصــة مســتقبلية وخيــارات ،عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة وخيــارات العمــات.
تســتخدم المجموعــة مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة لتغطيــة مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة الناشــئة عــن التعــرض لمخاطــر أســعار
العمــوالت الخاصــة الثابتــة والمحــددة بشــكل خــاص .تســتخدم المجموعــة أيض ـًا مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات
النقديــة الناشــئة عــن التعــرض لبعــض مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة ذات الســعر العائــم .وفــي جميــع هــذه الحــاالت ،يجــب توثيــق طبيعــة
عالقــة تغطيــة المخاطــر وأهدافهــا رســمياً ،بمــا فــي ذلــك تفاصيــل البنــود المغطــاة مخاطرهــا وأداة تغطيــة المخاطــر وتعالــج هــذه المعامــات
محاســبياً علــى أنهــا معامــات تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة.
يعكــس الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة اإليجابيــة والســلبية لــأدوات الماليــة المشــتقة ،مــع تحليــل بالمبالــغ االســمية للفتــرة المتبقيــة حتــى تاريــخ
االســتحقاق والمتوســط الشــهري .إن المبالــغ اإلســمية ،التــي تعتبــر مؤشــراً علــى حجــم المعامــات القائمــة فــي نهايــة الســنة ،ال تعكــس بالضــرورة
مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بهــا ،وبالتالــي فــإن هــذه المبالــغ االســمية ال تعتبــر مؤشــراً علــى تعــرض المجموعــة لمخاطــر
االئتمــان ،والتــي تقتصــر عــادة علــى القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات ،كمــا أنهــا ال تعتبــر مؤشــراً لمخاطــر الســوق.
بآالف الرياالت السعودية
المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

2016م

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

المبالغ
االسمية

خالل  3اشهر

 12-3اشهـر

 5-1سنوات

أكثر من 5
سنوات

المتوسط
الشهري

المقتناة ألغراض المتاجرة
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

98,996,336

1,801,057

8,050,850

41,468,343

81,408,323 47,676,086

)1,365,467( 1,540,177

عقود الصرف األجنبي
اآلجلة

419,845

()121,199

83,576,806

44,652,869

23,776,442

15,147,495

-

86,526,024

خيارات

61,550

()29,797

523,504

228,053

294,322

1,129

-

441,870

المشتقات المهيكلة

278,803

()278,803

48,547,647

1,019,984

15,973,080

31,554,583

-

73,901,189

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

221,128

()280,887

7,217,146

-

90,231

2,881,454

4,245,461

9,460,657

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

144,745

اإلجمالي

)2,635,190( 2,666,249

()559,037

ودائع تأمينات

-

القيمة العادلة بالصافي

)1,469,280( 2,666,249

11,645,102

-

47,701,963 250,506,542

39,822

9,820,737

1,784,543

48,224,747

100,873,742

53,706,090

11,840,772

1,165,910

( )13.1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلــق معظــم المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة للمجموعــة بالمبيعــات وتحديــد المراكــز وموازنــة أســعار الصــرف بيــن منتجــات وأســواق
مختلفــة .تشــمل المبيعــات بطــرح المنتجــات للعمــاء والبنــوك لتمكينهــم مــن تحويــل أو تعديــل أو تخفيــض المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية .يتعلــق
تحديــد المراكــز بــإدارة مخاطــر مراكــز الســوق مــع توقــع الحصــول علــى أربــاح مــن التغيــرات اإليجابيــة فــي األســعار ،المعــدالت أو المؤشــرات .تتعلــق
موازنــة أســعار الصــرف بتحديــد االســتفادة اإليجابيــة مــن الفروقــات فــي أســعار الصــرف بيــن األســواق أو المنتجــات المختلفــة بغــرض الحصــول
علــى أربــاح مــن ذلــك.
( )13.2المشتقات المقتناة ألغراض التحوط (تغطية المخاطر)
تتبــع المجموعــة نظامـًا شــام ً
ال لقيــاس وإدارة المخاطــر (إيضــاح  -34مخاطــر االئتمــان ،إيضــاح  -35مخاطــر الســوق وإيضــاح  -36مخاطــر الســيولة)،
والــذي يتعلــق جــزء منهــا بــإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة نتيجــة التقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي وأســعار العمــوالت الخاصــة،
وذلــك لتقليــل مخاطــر أســعار العمــات والعمــوالت الخاصــة لتكــون ضمــن المســتويات المقبولــة التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة بنــا ًء علــى التوجيهــات
الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
وضــع مجلــس اإلدارة مســتويات معينــة لمخاطــر العمــات وذلــك بوضــع حــدود للتعامــل مــع األطــراف النظيــرة والتعــرض لمخاطــر مراكــز العمــات.
تراقــب مراكــز العمــات يوميـًا وتســتخدم إســتراتيجيات تغطيــة المخاطــر لضمــان بقــاء مراكــز العمــات ضمــن الحــدود المقــررة .كمــا وضــع مجلــس
اإلدارة مســتوى معيــن لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة وذلــك بوضــع حــدود للفجــوات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة للفتــرات المقــررة .يتــم
مراجعــة الفجــوات بيــن أســعار العمــوالت الخاصــة بالموجــودات والمطلوبــات بصفــة دوريــة وتســتخدم إســتراتيجيات تغطيــة المخاطــر فـــي تقليــل
الفجــوات بيــن أســعار العمــوالت الخاصــة ضمــن الحــدود المقــررة.
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يوضــح الجــدول أدنــاه ،كمــا فــي  31ديســمبر ،الفتــرات التــي يتوقــع أن تحــدث خاللهــا التدفقــات النقديــة المغطــاة والتاريــخ الــذي يتوقــع بــأن تؤثــر
فيــه علــى األربــاح أو الخســائر.

بآالف الرياالت السعودية
المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

2015م

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

المبالغ
االسمية

خالل  3اشهر  12-3اشهـر

 5-1سنوات

بآالف الرياالت السعودية
أكثر من
 5سنوات

المتوسط
الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

814,101

()727,197

60,556,293

عقود الصرف األجنبي
اآلجلة

235,340

()147,937

8,937,736 52,361,235 59,481,896 120,780,867

خيارات

6,499

()6,499

المشتقات المهيكلة

)1,375,156( 1,375,582

1,881,702

5,063,073

180,255

34,659,024

-

469,269

289,014

97,077,103

44,862,867 38,784,483 13,429,753

18,952,494

51,013,902

-

135,017,505

-

286,974

-

158,505,134

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

165,377

11,404,632

()455,455

-

280,457

6,128,713

4,995,462

10,167,392

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
أدوات أسعار العموالت
الخاصة

86,083

اإلجمالي

)3,252,744( 2,682,982

12,463,636

()540,500

ودائع تأمينات

-

القيمة العادلة بالصافي

)1,445,421( 2,682,982

-

2,125,288

8,282,334

102,870,674 98,794,791 75,082,365 302,751,800

2,056,014

13,034,609

2016م

خالل  1سنة

 3-1سنوات

 5-3سنوات

أكثر من  5سنوات

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

351,518

656,621

235,911

68,611

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

()329,229

()595,567

()253,352

()76,900

صافي التدفقات النقدية

22,289

61,054

()17,441

()8,289

بآالف الرياالت السعودية
2015م

خالل  1سنة

 3-1سنوات

 5-3سنوات

أكثر من  5سنوات

تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

314,161

726,383

280,027

99,705

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

()323,665

()612,252

()269,101

()132,917

صافي التدفقات النقدية

()9,504

114,131

10,926

()33,211

دخل/مصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية الذي تم قيده في قائمة الدخل خالل العام كان على النحو التالي:
(بآالف الرياالت السعودية)

26,003,970

1,807,323

يعكس الجدول أدناه ملخصًا بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.

2016م

2015م

دخل العموالت الخاصة

39,561

61,915

مصاريف العموالت الخاصة

()18,530

()71,298

صافي (مصروف)/دخل العموالت الخاصة

21,031

()9,383

بآالف الرياالت السعودية
2016م

القيمة العادلة

التكلفة

المخاطـر

أداة تغطية المخاطر

القيمة العادلة القيمة العادلة
السلبية
اإليجابية

الحركة في االحتياطيات األخرى لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

وصف البنود المغطاة
أدوات مالية بعمولة ثابتة

7,127,105

6,961,425

القيمة العادلة ادوات أسعار العموالت الخاصة

221,128

()280,887

أدوات مالية بعمولة عائمة
وثابتة

10,317,449

 10,339,862التدفق النقدي ادوات أسعار العموالت الخاصة

144,745

()559,037

بآالف الرياالت السعودية
2015م

القيمة العادلة

التكلفة

المخاطـر

أداة تغطية المخاطر

القيمة العادلة القيمة العادلة
السلبية
اإليجابية

وصف البنود المغطاة
أدوات مالية بعمولة ثابتة

12,116,933

 11,773,329القيمة العادلة مقايضة أسعار العموالت الخاصة 165,377

()455,455

أدوات مالية بعمولة عائمة
وثابتة

12,930,172

 13,099,181التدفق النقدي مقايضة أسعار العموالت الخاصة 86,083

()540,500

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

الرصيد في بداية العام

()20,151

37,014

صافي الربح من تغطية مخاطر التدفقات النقدية المقيد في قائمة الدخل

34,539

219,603

صافي (خسارة) التغيرات في القيمة العادلة والمدرجة مباشرة في حقوق المساهمين بالصافي (الجزء الفعال)

()13,462

()276,768

الرصيد في نهاية العام

926

()20,151

نتــج عــن عــدم االســتمرار فــي محاســبة تغطيــة المخاطــر بســبب اســتبعاد ك ً
ال مــن أدوات تغطيــة المخاطــر والبنــود التــي تــم تغطيــة مخاطرهــا
والتــي أدت إلــى إعــادة تصنيــف الخســائر المتراكمــة المتعلقــة بذلــك والتــي بلغــت  19مليــون ريــال ســعودي (2015م 8 :مليــون ريــال ســعودي) مــن
حقــوق المســاهمين إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة والمتضمنــة فــي الخســائر أعــاه.

يتــم إبــرام مــا نســبته 2015( ٪54م  )٪32 :تقريب ـ ًا مــن عقــود القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات الخاصــة بالمجموعــة مــع مؤسســات ماليــة،
بينمــا أبرمــت 2015( ٪46م )٪68 :مــن عقــود القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات مــع مؤسســات غيــر ماليــه كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة .يتــم التعامــل بالمشــتقات بشــكل رئيســي فــي قطــاع الخزينــة بالمجموعــة.
تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بالعمــوالت الخاصــة علــى الموجــودات والمطلوبــات المقتنــاة
لغيــر المتاجــرة والتــي تحمــل عمولــة خاصــة بســعر متغيــر .يســتخدم البنــك عــادة مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة لتغطيــة مخاطــر أســعار
العمــوالت الخاصــة بذلــك.
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 -14أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

حسابات جارية

4,844,298

3,846,180

ودائع أسواق المال

22,967,987

20,385,545

اتفاقيات إعادة الشراء

17,661,886

23,869,042

اإلجمالــي

45,474,171

48,100,767

 -15ودائع العمالء

 -16سندات دين مصدرة
بآالف الرياالت السعودية
المصدر

تاريخ
اإلصدار

البنك األهلي التجاري

2014

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم .هذه الصكوك
 10سنوات قابلة لالستدعاء من قبل البنك خالل  5سنوات وتحمل
ربح يستحق كل ستة أشهر.

2013

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في األسواق األيرلندية لألوراق المالية وتحمل
معدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

حسـابات جارية

223,632,826

228,925,010

ادخــــار

162,044

160,239

آلجـــــل

79,010,150

76,166,443

أخـــــرى

12,812,887

18,614,673

اإلجمالــي

315,617,907

323,866,365

تشــتمل ودائــع العمــاء األخــرى علــى مبلــغ  3,754مليــون ريــال ســعودي (2015م 4,741 :مليــون ريــال ســعودي) مقابــل التأمينــات المحتجــزة لقــاء
االرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة غيــر القابلــة للنقــض (إيضــاح .)21

2014

بنك تركيا فاينانس
كاتيليم بنكاسي
(البنك التركي)

2014

2015

المدة

 5سنوات

 5سنوات

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

حسـابات جارية

14,377,090

12,983,148

ادخــــار

611

341

آلجـــــل

29,687,462

38,157,027

أخـــــرى

1,511,942

2,045,309

اإلجمالــي

45,577,105

53,185,825
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2016
اإلجمالــي

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم بعمولة ثابتة .هذه
الصكوك مدرجة في األسواق األيرلندية لألوراق المالية
وتحمل معدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

5,062,404

5,035,968

1,524,558

1,878,524

1,517,135

1,871,024

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة .تحمل
هذه الصكوك عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم وغير مدرجة.
وتحمل عائد يدفع بشكل نصف سنوي.

 6أشهر

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

-

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

475,319

-

9,917,765

9,940,717

تشتمل الودائع على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي
2015

تفاصيل

2016م

2015م

 6أشهر

670,995
305,965

698,513

318,415

499,662
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إن خطابــات االعتمــادات المســتندية  -التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة نيابــة عــن العميــل ،تســمح لطــرف ثالــث بســحب كمبيــاالت
علــى المجموعــة بمبلــغ محــدد متفــق عليــه وفــق شــروط وأحــكام خاصــة  -تكــون بشــكل عــام مضمونــة بالبضاعــة التــي تخصهــا ،وبالتالــي فإنهــا
تحمــل مخاطــر أقــل إلــى حــد كبيــر.

 -17مطلوبات أخرى
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

الزكاة (البنك األهلي وشركة األهلي المالية)

1,392,221

1,254,154

أرصدة مستحقة للموظفين

2,840,765

2,484,767

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة وذمم دائنة

2,031,826

2,822,922

مخصص تسهيالت غير مباشرة (إيضاح رقم )7.3

347,273

381,906

أخــرى

2,474,394

2,799,464

اإلجمالــي

9,086,479

9,743,213

القبــوالت تمثــل تعهــدات المجموعــة لســداد كمبيــاالت مســحوبة مــن قبــل العمــاء .يتوقــع البنــك تقديــم معظــم القبــوالت قبــل ســدادها مــن قبــل
العمــاء.
االرتباطــات لمنــح االئتمــان تمثــل الجــزء غيــر المســتخدم مــن االئتمــان المعتمــد بشــكل رئيســي علــى شــكل تمويــل وســلف وضمانــات وخطابــات
اعتمــاد .فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة باالرتباطــات لمنــح االئتمــان ،فمــن المحتمــل أن تتعــرض المجموعــة لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمالــي
االرتباطــات غيــر المســتخدمة .إال أن مبلــغ الخســارة  ،الــذي ال يمكــن تحديــده فــوراً ،يتوقــع أن يكــون أقــل كثيــراً مــن إجمالــي االرتباطــات غيــر
المســتخدمة ألن معظــم شــروط االرتباطــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمــاء الحفــاظ علــى معايير ائتمــان محــددة .إن إجمالــي االرتباطــات القائمة
لمنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االرتباطــات يتــم انتهاؤهــا أو إنهاؤهــا بــدون تقديــم التمويل
المطلــوب.
(أ) فيما يلي تحليل باالستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

 -18رأس املال
يتكــون رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن  2,000,000,000ســهم قيمــــة كل سهــــم  10ريــال ســعودي ( 31ديســمبر
2015م 2,000,000,000 :ســهم قيمــة كل ســهم  10ريــال ســعودي) .يتكــون رأس مــال البنــك بعــد اســتبعاد أســهم الخزينــة مــن 1,996,903,527
ســهم قيمــــة كل سهــــم  10ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2015م 1,994,633,531 :ســهم قيمــة كل ســهم  10ريــال ســعودي).

 -19احتياطي نظامي
بمقتضــى نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،يجــب تحويــل مــا ال يقــل عــن  ٪25مــن صافــي دخــل الســنة (شــام ً
ال الفــروع
الخارجيــة) إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يســاوي هــذا االحتياطــي علــى األقــل رأس المــال المدفــوع.
إضافــة إلــى ذلــك ،حســب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،يجــب علــى شــركة األهلــي الماليــة تحويــل مــا ال يقــل عــن  ٪10مــن
صافــي دخــل الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يســاوي هــذا االحتياطــي علــى األقــل رأس المــال المدفــوع.

بآالف الرياالت السعودية
2016م

خالل
 3أشهر

 12-3شهـر

خطابات اعتمادات

5,754,135

1,994,996

314,273

ضمانات

7,619,786

19,425,960

13,005,690

5,166,618

قبوالت

1,267,190

1,367,076

79,444

3,028

2,716,738

ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

93,873

4,245,355

6,206,265

1,170,180

11,715,673

اإلجمالي

14,734,984

27,033,387

19,605,672

6,606,968

67,981,011

بمقتضــى أحــكام قانــون النقـــد والتســليف اللبنانــي يتوجــب علــى فــرع لبنــان تكويــن احتياطــي قانونــي باقتطــاع  ٪10مــن األربــاح الســنوية
الصافيــة .وقــد حــول البنــك التركــي  ٪5مــن صافــي دخــل الســنة الســابقة إلــى االحتياطــي النظامــي.
إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع حالي ًا.

 -20االحتياطيات األخرى (التغيرات املتراكمة في القيم العادلة)
تتمثــل االحتياطيــات األخــرى فيصافــي أربــاح (خســائر) التقييــم غيــر المحققــة المتعلقــة بتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة (الجــزء الفعــال)
واالســتثمارات المتاحــة للبيــع .حركــة االحتياطيــات األخــرى موضحــه تحــت قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين
الموحــدة .إن هــذه االحتياطيــات األخــرى غيــر قابلــة للتوزيــع.

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمــالي

267,142

8,330,546
45,218,054

بآالف الرياالت السعودية
2015م

خالل
 3أشهر

 12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمــالي

خطابات اعتمادات

7,655,304

3,210,068

457,459

11,961

11,334,792

ضمانات

9,112,220

21,391,035

15,808,240

5,081,196

51,392,691

قبوالت

2,707,690

1,714,042

10,044

3,315

4,435,091

ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

287,058

994,960

12,120,088

842,441

14,244,547

اإلجمالي

19,762,272

27,310,105

28,395,831

5,938,913

81,407,121

 -21االرتباطات وااللتزامات املحتملة
( )21.1االرتباطات الرأسمالية وارتباطات أخرى غير مرتبطة باالئتمان
إن االرتباطــات الرأســمالية لــدى المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م والمتعلقــة بمشــتريات المبانــي والمعــدات ليســت جوهريــة بالنســبة
للمركــز المالــي للمجموعــة.

(ب) فيما يلي تحليل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف

( )21.2االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
يتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن االعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان والقبــوالت وارتباطــات لمنــح ائتمــان (غيــر قابلــة للنقــض) .إن
الغــرض الرئيســي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضمــان توفيــر األمــوال للعمــاء عنــد طلبهــا.
إن خطابــات الضمانــات (شــام ً
ال االعتمــادات الضامنــة)  -والتــي تمثــل تأكيــدات غيــر قابلــة للنقــض بــأن المجموعــة ســتقوم بالدفــع فــي حالــة عــدم
تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه أطــراف ثالثــة  -تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا التمويــل والســلف.

بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

حكومية وشبة حكومية

8,615,230

10,093,346

شركات ومؤسسات

44,725,264

57,392,196

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

13,778,639

12,964,542

أخـــرى

861,878

957,037

اإلجمالي

67,981,011

81,407,121

إن متطلبــات النقــد الخاصــة بالضمانــات وخطابــات االعتمــادات تعتبــر أقــل بكثيــر مــن مبلــغ التعهــدات ألن المجموعــة عــادة ال تتوقــع أن يقــوم الطــرف
الثالــث بســحب المبالــغ وفقـاً لالتفاقيــة.
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( )21.3االرتباطات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيمــا يلــي تحليــل بالحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار المســتقبلية بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء ،التــي قامــت بهــا المجموعــة
كمستأجره:
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

أقل من سنة

253,949

251,742

من سنة إلى خمس سنوات

708,410

690,771

أكثر من  5سنوات

382,724

409,692

اإلجمالي

1,345,083

1,352,205

 -23دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي
دخل من رسوم الخدمات البنكية
وساطة األسهم
خدمات إدارة اإلستثمار
تمويل وإقراض
بطاقات ائتمان
تمويل التجارة
أخرى
اإلجمالي

بآالف الرياالت السعودية
2015م
2016م
311,112
332,577
1,623,134
469,609
603,697
407,458

361,912
355,619
1,476,910
364,317
687,619
379,088

3,747,587

3,625,465

مصاريف الخدمات البنكية
وساطة األسهم
بطاقات ائتمان
أخرى
اإلجمالي

91,855
292,466
204

70,240
217,958
972

384,525

289,170

استثمارات  -متاحة للبيع

1,138,895

828,996

دخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي

3,363,062

استثمارات  -مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

29,431

28,562

أخرى تشمل رسوم دخل ومصاريف متنوعة متعلقة بالخدمات البنكية.

استثمارات  -أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

2,441,211

2,741,767

إجمالي فرعي  -االستثمارات

3,609,537

3,599,325

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

662,869

280,071

تمويل وسلف

13,248,428

11,536,617

اإلجمالي

17,520,834

15,416,013

 -22صافي دخل العموالت الخاصة
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

دخل العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

684,594

486,818

ودائع العمالء

2,245,145

1,623,238

سندات دين مصدرة

1,039,627

724,123

اإلجمالي

3,969,366

2,834,179

صافي دخل العموالت الخاصة

13,551,468

12,581,834

 -24دخل املتاجرة بالصافي
عمالت أجنبية
صناديق استثمارية
مشتقات مالية
سندات
اإلجمـالي

 -25مكاسب استثمارات لغير أغراض املتاجرة بالصافي
مكاسب استبعاد استثمارات متاحة للبيع بالصافي
مكاسب استبعاد استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
اإلجمـالي

( -26مصاريف)  /دخل أخرى غير تشغيلية بالصافي
ضرائب الدخل لعمليات أجنبية
مخصص وحصة المجموعة في شركات زميلة (إيضاح )8
مكاسب استبعادات الممتلكات والمعدات
صافي (مصاريف) أخرى
اإلجمـالي
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3,336,295

بآالف الرياالت السعودية
2015م
2016م
234,810
211,578
179,987
159,358
9,294
18,995
()2,224
387,707

424,091

بآالف الرياالت السعودية
2015م
2016م
148,549
329,850
129,147
210,356
540,206

277,696

بآالف الرياالت السعودية
2015م
2016م
()93,864
()102,243
15,905
7,416
17,523
45,495
()20,921
()7,194
()56,526

()81,357
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 -27احتياطي املدفوعات على أساس األسهم

 -30صافي توزيعات األرباح والزكاة

فــي  18أكتوبــر 2016م ،أســس البنــك خطــة تعويــض علــى أســاس األســهم («خطــة دفــع علــى أســاس األســهم») لموظفــي اإلدارة العليــا ،التــي
تخــول الموظفيــن ذو الصلــة لشــراء أســهم فــي البنــك للوفــاء ببعــض شــروط الخدمــات واألداء («شــروط الخطــة») .إن فتــرة المنــح هــي ثــاث
ســنوات ابتــداءاً مــن  1ينايــر 2016م ،فــي حيــن أن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح هــي  33.37مليــون ريــال ســعودي للســهم .ونتيجــة لذلــك،
قامــت المجموعــة بإثبــات مصروفــات بمبلــغ  34مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م (مدرجــة ضمــن الرواتــب
والمصروفــات المتعلقــة بالموظفيــن) برصيــد مقابــل الحتياطــي المبالــغ المدفوعــة علــى أســاس الســهم فــي قائمــة حقــوق المســاحمين الموحــدة.

أوصى مجلس اإلدارة خالل السنة توزيعات أرباح للسنة بعد خصم الزكاة كما يلي
المبلغ (بآالف الرياالت السعودية)

المعدل للسهم الواحد بالريال السعودي

2016م

2015م

2016م

2015م

باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بخطــة الدفــع علــى أســاس الســهم ،فقــد اشــترى البنــك أســهمه البالغــة  121مليــون ريــال ســعودي تحســباً لمنــح
األســهم لموظفــي اإلدارة العليــا الذيــن اســتوفوا شــروط الخطــة .إن األســهم المســتحوذ عليهــا تــم تصنيفهــا كأســهم خزينــة وتــم عرضهــا ضمــن
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة حقــوق المســاحمين الموحــدة.

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة

1,200,000

1,595,707

0.60

0.80

توزيعات أرباح نهائية مقترحة

1,996,904

1,495,975

1.00

0.75

إجمالي صافي توزيعات األرباح

3,196,904

3,091,682

1.60

1.55

قام البنك بتأمين كافة الموافقات الالزمة فيما يتعلق بخطة الدفع على أساس السهم وشراء أسهم الخزينة.

الزكاة لمساهمي البنك

1,187,734

1,230,013

إجمالي توزيعات األرباح

4,384,638

4,321,695

 -28ربح السهم األساسي واملخفض للسهم الواحد
تم احتساب ربح السهـم األساسي للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و  31ديسمبر 2015م بقسمة صافي دخل السنة العائد لمساهمي
البنك على المتوسط الموزون لعدد األسهـم القائمـة خالل العام.
أدناه تفاصيل ربح السهم األساسي والمخفض:

تم االنتهاء من تقدير الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى سنة 2011م .قدم البنك إقراراته الزكوية للسنوات 2012م،
2013م2014 ،م و 2015م وحصل على شهادات زكوية نهائية .اإلقرارات الزكوية للسنوات 2012م2013 ،م2014 ،م و 2015م هي حالي ًا قيد
المراجعة من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل وينتظر تقدير الزكاة لهذه السنوات.

 -31النقد وشبه النقد
بآالف الرياالت السعودية
ربح السهـم األساسي

ربح السهم المخفض

2016م

2015م

2016م

2015م

صافي دخل السنة العائد لمساهمي البنك

9,316,857

9,089,183

9,316,857

9,089,183

المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة

1,998,411

1,994,634

1,999,753

1,994,634

ربح السهم

4.66

4.56

4.66

4.56

يتكون النقد وشبه النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

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

25,110,465

8,578,063

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ التعاقد األولي

10,550,988

7,956,871

اإلجمالي

35,661,453

16,534,934

 -32القطاعات التشغيلية

 -29الشريحة األولى  -صكوك
أصــدر البنــك خــال عــام  2015صكــوك شــريحة أولــى متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية («الصكــوك») بإجمالــي مبلــغ  5.7مليــار ريــال
ســعودي .تمــت الموافقــة علــى هــذا اإلصــدار مــن قبــل الســلطات الرقابيــة و مــن قبــل مســاهمي البنــك.
هــذه الصكــوك هــي ســندات دائمــة وغيــر محــددة األجــل (وال تحمــل تاريــخ اســترداد محــدد) وتمثــل حصــة ملكيــة غيــر مقســمة لحملــة الصكــوك فــي
هــذه الســندات ،وكل صــك مــن هــذه الســندات يشــكل التزامــا ثانويــا غيــر مضمونــا وال مشــروطا للبنــك .ومــع ذلــك ،يكــون للبنــك الحــق الحصــري
فــي االســترداد أو االســتدعاء فــي فتــرة محــددة مــن الزمــن و يخضــع ذلــك للشــروط و المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الصكــوك.
معــدل الربــح علــى هــذه الصكــوك يســتحق بشــكل ربــع ســنوي فــي أخــر الفتــرة فــي كل تاريــخ توزيــع دوري ،عــدا فــي حــال وقــوع أحــداث ال يســمح
فيهــا بالدفــع أو بنــا ًء علــى اختيــار البنــك ،حيــث يحــق للبنــك وفق ـ ًا لتقديــره الخــاص (يخضــع للشــروط واألحــكام) خيــار عــدم إجــراء أي توزيــع .ال
يعتبــر حــدث عــدم الدفــع أو اختيــار عــدم الدفــع تخلفــا عــن الســداد وال يتــم تراكــم المبالــغ الغيــر مســددة لغــرض الدفــع فــي المســتقبل.

القطــاع التشــغيلي هــو ذلــك الجــزء مــن المجموعــة الــذي يقــوم بأنشــطة األعمــال التــي تحقــق إيــرادات وتتكبــد مصاريــف ،بمــا فــي ذلــك اإليــرادات
والمصاريــف التــي تتعلــق بالعمليــات فــي أي جــزء أخــر للمجموعــة ،والــذي تتــم مراجعــة نتائجــه التشــغيلية بانتظــام مــن قبــل إدارة المجموعــة.
تتكــون المجموعــة مــن خمســة قطاعــات تشــغيلية رئيســية ،كمــا هــو موضــح أدنــاه ،والتــي تعتبــر اإلدارات اإلســتراتيجية للمجموعــة .إن اإلدارات
اإلســتراتيجية تقــدم منتجــات وخدمــات مختلفــة ،وتــدار بشــكل منفصــل علــى أســاس هيــكل المجموعــة والتقاريــر الداخليــة.
األفــراد :يقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد وعمــاء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة والتــي تتضمــن التمويــل الشــخصي والحســابات الجاريــة باإلضافــة
إلــى منتجــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة والتــي تشــرف عليهــا هيئــة شــرعية مســتقلة.
الشــركات :يقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة بمــا فــي ذلــك كافــة المنتجــات االئتمانيــة التقليديــة،
ومنتجــات التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة.
الخزينــة :يقــدم كامــل منتجــات وخدمــات الخزينــة والبنــوك المرســلة بمــا فــي ذلــك ســوق المــال وصــرف العمــات األجنبيــة إلــى عمــاء المجموعــة،
إضافــة إلــى القيــام باالســتثمارات ونشــاطات المتاجــرة (محلي ـاً و خارجي ـًا) وإدارة مخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان (المتعلقــة
باالســتثمارات).
سوق المال :يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار المصرفي وخدمات وساطة األسهم (المحلية واإلقليمية والعالمية).
المصرفية الدولية :تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية السعودية من خالل البنك التركي.
تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك.
وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط.
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( )32.1فيما يلي تحليل بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات (اإلجمالي والبنود الرئيسية) وصافي الدخل في نهاية السنة
حسب القطاعات
بآالف الرياالت السعودية
2016م

أفراد

شركات

سوق المال

المصرفية الدولية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

104,490,622

142,829,701

152,047,632

1,314,208

40,809,157

خزينة

( )32.2مخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات
بآالف الرياالت السعودية
شركات

سوق المال

خزينة

2016م

أفراد

الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي

102,858 124,144,377 134,798,190 89,169,207

المصرفية الدولية اإلجمالي
34,542,414

382,757,048

441,491,320

إجمالي المطلوبات

184,612,014

104,999,736

56,723,800

222,797

35,007,255

381,565,602

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(االئتمان المعادل)

362,260

24,622,496

-

-

16,695,068

41,679,824

إجمالي دخل العمليات

7,549,872

4,579,499

3,707,099

580,721

2,230,188

18,647,379

المشتقات (االئتمان المعادل)

-

-

3,380,707

-

314,301

3,695,008

منها:
 -دخل العمليات بين القطاعات

1,567,751

()2,005,459

543,418

-

()105,710

-

إجمالي دخل العمليات من عمالء
خارجيين

5,982,126

6,584,958

3,163,681

580,727

2,335,887

18,647,379

منها:
صافي دخل العموالت الخاصة

6,131,934

3,355,969

2,385,485

1,239

1,676,841

13,551,468

الدخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي

1,209,327

1,096,342

113,233

560,597

383,563

3,363,062

إجمالي مصاريف العمليات

4,388,252

1,894,205

629,935

350,967

1,911,661

9,175,020

منها:
 -استهالك الممتلكات والمعدات

394,650

114,461

50,321

34,667

92,231

686,330

 -خسائر التمويل بالصافي

499,962

609,842

7,999

-

813,162

1,930,965

 خسائر االنخفاض في قيمةاالستثمارات

-

-

205,720

-

-

205,720

صافي الدخل (العائد لمساهمي البنك
وحقوق األقلية)

3,151,674

2,682,167

3,064,838

233,788

283,366

9,415,833

بآالف الرياالت السعودية
2015م

أفراد

شركات

خزينة

سوق المال

المصرفية الدولية

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

99,916,346

143,147,257

154,322,050

1,857,694

49,398,693

448,642,040

إجمالي المطلوبات

185,373,097

103,977,045

60,062,266

658,240

43,025,835

393,096,483

إجمالي دخل العمليات

6,360,612

4,140,996

4,106,278

691,380

2,186,428

17,485,694

منها:
 -دخل العمليات بين القطاعات

681,410

()723,583

134,426

-

()92,253

-

إجمالي دخل العمليات من عمالء
خارجيين

5,679,200

4,864,579

3,971,852

691,380

2,278,683

17,485,694

صافي دخل العموالت الخاصة

5,174,681

2,915,110

2,947,289

73

1,544,681

12,581,834

الدخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي

993,901

1,120,617

86,278

686,787

448,712

3,336,295

إجمالي مصاريف العمليات

4,372,545

1,071,705

472,906

363,107

1,975,645

8,255,908

منها:
 -استهالك الممتلكات والمعدات

347,594

103,650

46,964

24,071

92,493

614,772

 -خسائر االنخفاض بالصافي

1,001,940

()87,650

944

-

685,113

1,600,347

 خسائر االنخفاض في قيمةاالستثمارات

-

-

108,961

686

-

109,647

صافي الدخل (العائد لمساهمي البنك
وحقوق األقلية)

2,046,995

3,144,776

3,501,741

328,013

126,904

9,148,429

112

شركات

سوق المال

خزينة

2015م

أفراد

الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي

524,064 143,523,695 134,220,563 80,574,800
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المصرفية الدولية اإلجمالي
43,993,895

402,837,017

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(االئتمان المعادل)

378,089

32,519,985

-

-

18,766,534

51,664,608

المشتقات (االئتمان المعادل)

-

-

3,427,473

-

269,182

3,696,655

تتكــون مخاطــر االئتمــان للموجــودات المدرجــة فــي قائمـــة المركــز المالــي الموحــدة مــن القيمــة الدفتريــة ألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المالية
األخــرى ،االســتثمارات المعرضــة إلــى مخاطــر االئتمــان ،التمويــل والســلف ،القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات ،مســتحقة وغيــر مقبوضــة وودائــع
تأمينات.
أحتسب المعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 -33موجودات مالية خاضعة للمقاصة
فيما يلي تفاصيل الضمانات الموجودة/المستلمة بواسطة المجموعة والتسوية التي حصلت كما في  31ديسمبر 2016م:
أ) ينفــذ البنــك معامــات شــراء معاكــس بموجــب شــروط عــاد ًة تســتند إلــى التوجيهــات المتعلقــة بالضمانــات وفق ًا التفاقيــة إعادة الشــراء الرئيســية.
يســمح للطــرف المقابــل ببيــع أو إعــادة رهــن هــذه الضمانــات حــال تعثــر البنــك (انظــر اإليضــاح .)14
القيمة الدفترية والقيمة العادلة المرهونة بموجب اتفاقية إعادة الشراء هما على النحو التالي:
بآالف الريـاالت السعودية
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

2016م

منها:

| القوائم المالية

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

2015م

استثمارات متاحة للبيع

6,555,875

6,555,875

7,194,435

7,194,435

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

847,696

852,783

183,559

191,636

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

12,208,998

11,695,013

16,625,963

16,654,859

اإلجمالــي

19,612,569

19,103,671

24,003,957

24,040,930

ربــط البنــك وديعــة هامــش بمبلــغ  361مليــون ريــال ســعودي (2015م 117 :مليــون ريــال ســعودي) كضمــان إضافــي مقابــل عمليــات إعــادة الشــراء
المعاكــس هــذه.
ب) تــم إظهــار القيــم العادلــة اإليجابيــة والســلبية للمشــتقات الماليــة كإجمالــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .بلــغ إجمالــي ودائــع الهامــش
للمجموعــة مبلــغ  1.8مليــار ريــال ســعودي (2015م 1.8 :مليــار ريــال ســعودي) مقابــل المشــتقات كمــا فــي نهايــة الســنة ،منهــا مبلــغ  1.2مليــار
ريــال ســعودي (2015م 1.8 :مليــار ريــال ســعودي) مؤهــل للمقاصــة وتــم تســويته فــي نهايــة فتــرة إعــداد القوائــم الماليــة.
ج) لمزيد من التفاصيل حول الضمانات المحتفظ بها بخصوص التمويالت والسلف ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .34
د) ال يتــم عــادة االحتفــاظ بضمانــات مقابــل أســهم االســتثمار ولــم يتــم االحتفــاظ بمثــل هــذه الضمانــات كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و31
ديســمبر 2015م.
هـ) لمزيد من التفاصيل حول ودائع الهامش بها بخصوص االلتزامات واالرتباطات غير القابلة لإللغاء ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح .15
و) تتكــون األســهم المرهونــة لــدى المجموعــة بخصــوص معامــات الشــراء المعاكــس مــن  937مليــون ريــال ســعودي (2015م 937 :مليــون ريــال
ســعودي)ُ .يســمح للمجموعــة ببيــع أو إعــادة رهــن هــذه األســهم حــال تعثــر الطــرف المقابــل (انظــر اإليضــاح .)5
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 -34مخـاطـر االئتمان

( )34.1الحد األعلى لمخاطر االئتمان

تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا وتتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الـــوفاء بالتزاماتــه بشــأن
أداة ماليــة أو عمليــة ،ممــا يـــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة .ينشــأ التعــرض لمخاطــر االئتمــان أساسـ ًا عــن المخاطــر المتعلقــة باالئتمان
الموجــودة فــي محفظــة التمويــل والســلف واالســتثمارات .كمــا توجــد مخاطــر ائتمــان فــي األدوات الماليــة خــارج المركــز المالــي مثــل االرتباطــات
لمنــح تمويــل ومنتجــات تمويــل التجــارة ومشــتقات ماليــة.
أمــا بالنســبة للتمويــل والســلف والتمـــويل خــارج المركــز المالــي للمقترضيــن ،تســتخدم المجموعــة احتمــاالت التعثــر لألطــراف النظيــرة باســتخدام
نظــام تصنيــف مخاطــر داخلــي .أمــا بالنســبة لالســتثمارات ،أرصــدة لــدى البنــوك وأدوات ماليــة خــارج المركــز المالــي ألطــراف نظيــرة دوليــة،
تســتخدم المجموعــة تصنيــف مخاطــر ائتمــان خارجــي مــن قبــل وكاالت التصنيــف الرئيســية.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق مراقبــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان والحــد مــن المعامــات مــع أطــراف نظيــرة محــددة
والقيــام بتقييــم المــاءة الماليــة ألطــراف نظيــرة باســتمرار .تــم تصميــم سياســات إدارة مخاطــر المجموعــة لتتمكــن مــن تحديــد المخاطــر ووضــع
حــدود المخاطــر المالئمــة ولمراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود الموضوعيــة .يتــم رقابــة التعــرض الفعلــي للمخاطــر مقابــل الحــدود يومي ـ ًا.
تقــوم المجموعــة بــإدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بأنشــطة المتاجــرة وذلــك عــن طريــق مراقبــة حــدود االئتمــان وإبــرام اتفاقيــات
مقاصــة رئيســية وإجــراء ترتيبــات أخــذ ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف النظيــرة فــي الظــروف المالئمــة وتحديــد فتــرات التعــرض للمخاطــر .كمــا
تقــوم المجموعــة أحيانــًا بإقفــال المعامــات أو التنــازل عنهــا لصالــح اطــراف نظيــرة أخــرى لتقليــل مخاطــر االئتمــان .تتمثــل مخاطــر االئتمــان
لــدى المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمشــتقات فــي التكلفــة المتوقعــة الســتبدال عقــود المشــتقات فــي حالــة إخفــاق األطــراف النظيــرة فــي الوفــاء
بالتزاماتهــم ،كمــا تقــوم المجموعــة بتقييــم األطــراف النظيــرة مســتخدمة نفــس األســاليب المتبعــة فــي أنشــطة التمويــل وذلــك لغــرض التحكــم
فــي مستـــوى مخاطــر االئتمــان المحملــة علــى عاتقهــا.
يمكــن أن ينتــج التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان فــي حالــة التعــرض الضخــم لعميــل واحــد أو عنــد مزاولــة عــدد مــن األطــراف النظيــرة نفــس أنشــطة
األعمــال التجاريــة أو أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو يكـــون لهــا نفــس الخصائــص االقتصاديــة التــي ســتؤثر فــي مقدرتهــم علــى الوفــاء
بالتزاماتهــم التعاقديــة عنــد حــدوث التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى.
إن التركيــز فــي مخاطــر االئتمــان يشــير إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى عميــل أو صناعــة أو منطقــة
جغرافيــة معينــة.
تمثــل ســندا ت الديــن المدرجــة فــي االســتثمارات بشــكل أساســي فــي مخاطــر تتعلــق بديـــون ســيادية وســندات ذا ت درجــة تصنيــف عاليــة .يبيــن
اإليضــاح رقــم ( )6.5تحليــل االســتثمارات حســب األطــراف النظيــرة .لمزيــد مــن التفصيــل حــول مكونــات التمويــل والســلف ،أنظــر اإليضــاح (.)7.5
تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمشـــتقات فــي اإليضــاح ( .)13أمــا بالنســبة للمعلومــات المتعلقــة باالرتباطــات
وااللتزامــات المحتملــة فإنهــا مبينــة فــي اإليضــاح ( .)21المعلومــات بخصـــوص الحــد األعلــى للتعــرض لمخاطــر ائتمــان مبينــة فــي اإليضــاح (.)34.1
يتــم تقييــم كل مقتــرض شــركات علــى أســاس نظــام تصنيــف المديونيــة الــذي تــم تطويــره داخليـ ًا حيــث يقـــوم النظــام بتقييــم المخاطــر مبنيـ ًا
علــى مدخــات ماليــة ونوعيــة باإلضافــة إلــى مدخــات خاصــة بالقطاعــات االقتصاديــة .تــم احتســاب معــدل تعثــر الخســارة المتـــوقع لــكل درجــة
مبني ـاً علــى خبــرة البنــك .تتــم مراجعــة درجــات تصنيــف المخاطــر علــى فتــرات منتظمــة.
كمــا تــم تصنيــف تمويــل بطاقــات االئتمــان واألفــراد المتحركــة كجيــدة نســبة ألنهــا متحركــة وتســدد فــي مواعيدهــا ،وال يوجــد أي تأخيــر فــي
الســداد.
تقــوم المجموعــة ضمــن ســياق أنشــطة التمويــل العاديــة باالحتفــاظ بضمانــات إضافيــة كضمــان لتقليــل مخاطــر االئتمــان للتمويــل والســلف.
وغالب ـاً مــا تشــتمل هــذه الضمانــات علــى ودائــع ألجــل وودائــع نقديــة أخــرى وضمانــات ماليــة مــن بنــوك أخــرى وأســهم محليــة ودوليــة وعقــارات
وموجــودات ثابتــة أخــرى .يتــم االحتفــاظ بالضمانــات بصفــة رئيســية مقابــل التمويــل التجاريــة والتمويــل لألفــراد وتــدار هــذه الضمانــات مقابــل
تعــرض محفظــة معينــة للمخاطــر وذلــك بصافــي قيمتهــا القابلــة للتحصيــل .تحتفــظ المجموعــة بضمانــات عقاريــة مقابــل التنــازل عــن صــك
الملكيــة (اإلفــراغ) كضمــان ولكــن بالنظــر لصعوبــة مصــادرة وتســييل هــذه الضمانــات ،ال تعتبــر المجموعــة هــذه الضمانــات كتدفــق نقــدي فــوري
عنــد تقييــم خســارة التعثــر للتمويــل والســلف المتعثــرة .تُعــرض األدوات الماليــة مثــل للتمويــل والســلف وودائــع العمــاء بشــكل إجمالــي فــي قائمــة
المركــز المالــي الموحــدة ودون مقاصــة (إيضــاح .)33
تقــوم المجموعــة بــإدارة التعــرض لمخاطــر االئتمــان وذلــك بتنـــويع أنشــطة محفظــة التمويــل وذلــك بالتأكــد مــن عــدم التركيــز فــي المخاطــر
الخاصــة بأفــراد أو مجموعــة مــن العمــاء فــي أماكــن جغرافيــة أو نشــاطات معينــة .كمــا تقــوم المجموعــة أيض ـ ًا بأخــذ ضمانــات ،حســب مــا هــو
مالئــم .كمــا تعمــل المجموعــة علــى الحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف النظيــرة عنــد مالحظــة ظهــور تعثــر للقــرض المعنــي .وتقــوم
المجموعــة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات وطلــب ضمانــات إضافيــة أخــرى وفقـاً للعقــد المبــرم ومراقبــة القيمــة الســوقية للضمــان عــن كثــب
خــال مراجعــة كفايــة مخصصــات خســائر االئتمــان.
تطبــق إدارة مخاطــر االئتمــان بالبنــك معاييــر محــددة لتحديــد مخصــص خســائر االئتمــان المحــدد لمحفظــة الديــون المتعثــرة ،باإلضافــة إلــى
مخصــص محــدد متعلــق بمخاطــر االئتمــان لالســتثمارات .أمــا االئتمــان الــذي يصنــف فــي درجــات تصنيــف مخاطــر عاليــة محــددة يعتبــر متعثــراً
ويتــم تكويــن مخصــص محــدد مناســب لــكل عميــل علــى حــده .كمــا تــم تكـــوين مخصــص محفظــة إضافــي (مخصــص عــام) للتمويــل والســلف
المتحركــة وكذلــك االســتثمارات (راجــع إيضــاح  3.14وإيضــاح (أ) 2.5المتعلــق بالسياســة المحاســبية لإلنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة).
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يوضح الجدول التالي الحد األعلى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

الموجودات
أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى (إيضاح )5

19,213,063

20,877,843

استثمارات (إيضاح )6.6

87,113,663

106,311,302

تمويل وسلف بالصافي (إيضاح )7.4

253,592,141

252,940,091

موجودات أخرى  -ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة شراء ودخل عموالت خاصة مستحقة
وغير مقبوضة (إيضاح )12

974,337

117,234

إجمالي الموجودات

360,893,204

380,246,470

التعهدات وااللتزامات المحتملة بالصافي (إيضاحات  17 ،15و )21.2

63,879,521

76,284,007

مشتقات أدوات مالية  -القيمة العادلة اإليجابية بالصافي (إيضاح )13

2,666,249

2,682,982

إجمالي الحد األعلى

427,438,974

459,213,459

 -35مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بتذبــذب أســعار الســوق ،مثــل أســعار العمــوالت الخاصــة وهوامــش االئتمــان (الغيــر متعلقــة بتغيــرات المركز
االئتمانــي للمصــدر  /المقتــرض) وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمـــات األجنبيــة والتــي ســوف تؤثــر علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة موجوداتهــا
مــن األدوات الماليــة .يهــدف الغــرض مــن إدارة مخاطــر الســوق فــي إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن مؤشــرات مقبولــة مــع تحقيــق
أقصــى عائــد ممكــن علــى المخاطــر.
تــوزع المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر الســوق إلــى محافــظ متاجــرة ومحافــظ غيــر متاجــرة .يتــم االحتفــاظ بمحفظــة متاجــره بصــورة أساســية مــن قبل
إدارة الخزينــة وتتضمــن مراكــز ناشــئة عــن صناعــة الســوق وتولــي مراكــز متاجــرة باإلضافــة إلــى جانــب الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المثبتــة
بالقيمــة العادلــة.
بشــكل عــام صالحيــات مخاطــر الســوق مكتســبة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .كمــا تتولــى إدارة المخاطــر بالمجموعــة مســؤولية وضــع السياســات
التفصيليــة إلدارة المخاطــر (التــي تخضــع للمراجعــة والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة) والمتابعــة اليوميــة لتنفيــذ السياســات.
( )35.1مخاطر السوق – محفظة المتاجرة
تســتخدم المجموعــة أحــد األدوات الرئيســية لقيــاس ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق بمحفظــة المتاجرة وهــي القيمــة المعرضة للمخاطــر (.)VaR
تمثــل القيمــة المعرضــة للمخاطــر بمحفظــة المتاجــرة الخســائر التقديريــة التــي ســوف تنشــأ بالمحفظــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة (فتــرة االقتنــاء)
والناتجــة عــن حركــة تغيــرات الســوق ضمــن احتمــاالت محــددة (حــدود الثقــة) .تســتخدم المجموعــة نظــام احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر مبنيـ ًا
علــى حــدود ثقــة بنســبة  ٪99وافتــراض فتــرة اقتنــاء ليــوم واحــد ،ماعــدا االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي تحتســب
علــى فتــرة اقتنــاء لمــدة  3شــهور (أي ،أنــه يتــم قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر يوميـ ًا ماعــدا القيمــة المعرضــة للمخاطــر لالســتثمارات المدرجــة
بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي تحتســب علــى أســاس شــهري) وذلــك لتســهيل المقارنــة مــع دخــل (خســائر) المتاجــرة التــي تحتســب وتقيــد
بالســجالت علــى أســاس يومــي وشــهري لــكل منتــج علــى التوالــي .يحســب النظــام التذبــذب واالرتبــاط بيــن المتغيــرات المختلفــة مســتخدماً بيانــات
الســوق التاريخيــة المناســبة.
تســتخدم المجموعــة حــدود القيمــة المعرضــة للمخاطــر إلجمالــي مخاطــر الســوق المتضمنــة بأنشــطة المتاجــرة بمــا فــي ذلــك المشــتقات المتعلقــة
لــكل مــن أســعار العمــوالت الخاصــة و أســعار الصــرف األجنبــي .كمــا تق ّيــم المجموعــة مخاطــر الســوق مســتخدمة القيمــة المعرضــة للمخاطــر فــي
االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي يتــم مراقبتهــا بالحــدود المحــددة لحجــم االســتثمارات .تتــم المراجعــة والموافقــة
إلجمالــي حــدود القيــم المعرضــة للمخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة .تــوزع حــدود القيــم المعرضــة للمخاطــر علــى محفظــة المتاجــرة .تقــدم التقاريــر
اليوميــة لحــدود القيــم المعرضــة للمخاطــر المســتقبلية لــإدارة التنفيذيــة للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم تقاريــر عــن ملخــص مؤشــرات
المخاطــر المتعــددة بمــا فــي ذلــك رأس المــال االقتصــادي إلــى لجنــة متابعــة إدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.
بالرغــم مــن أن القيمــة المعرضــة للمخاطــر تعتبــر أداة هامــة لقيــاس مخاطــر الســوق إال أن االفتراضــات التــي يقــوم عليهــا النظــام تتضمــن بعــض
القصــور الموضحــة بمــا يلــي:
( )1تفتــرض فتــرة اقتنــاء ليــوم واحــد إلــى احتماليــة تغطيــة المخاطــر أو بيــع المركــز خــال فتــرة يــوم واحــد .ويعتبــر هــذا االفتــراض افتــراض واقعــي
فــي معظــم الحــاالت ولكــن قــد ال يكــون الوضــع كذلــك فــي الحــاالت التــي يتســم فيهــا الســوق بانعــدام حــاد للســيولة لفتــرة طويلــة.
( )2ال تعكــس  ٪99كحــدود الثقــة وقــوع أي خســائر خــارج هــذه الحــدود .وتحــت إطــار النظــام المســتخدم ،فهنــاك احتمــال  ٪1أن تتجــاوز الخســائر
القيمــة المعرضــة للمخاطــر.
( )3تحتســب القيمــة المعرضــة للمخاطــر فــي نهايــة يــوم العمــل ،وال توضــح أي تعــرض للمخاطــر التــي قــد تنشــأ فــي المراكــز خــال المتاجــرة فــي
اليــوم الواحــد.
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( )4اســتخدام البيانــات التاريخيــة كأســاس لتحديــد مــدى النتائــج المســتقبلية المحتملــة التــي قــد ال تغطــي جميــع الخيــارات المحتملــة وباألخــص فــي
الحــاالت االســتثنائية.
( )5يعتمــد قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر علــى مركــز المجموعــة وتذبــذب أســعار الســوق .تنخفــض القيمــة المعرضــة للمخاطــر للمراكــز الغيــر
متغيــره فــي حــال انخفــاض تذبــذب أســعار الســوق والعكــس بالعكــس.
أن القصــور الموضحــة بمنهجيــة احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر قــد تــم تجاوزهــا عــن طريــق إضافــة حــد أقصــى لمراكــز أخــرى بخــاف حــدود
القيمــة المعرضــة للمخاطــر وكذلــك هيكلــة حــدود أثــار تفاعلهــا ويشــمل ذلــك الحــدود المرتبطــة بمخاطــر التركيــز المتوقعــة مســتقب ً
ال بمحفظــة
المتاجــرة .إضافــة إلــى ذلــك ،تســتخدم المجموعــة اختبــارات الضغــوط ( )Stress testsلتحديــد التأثيــر المالــي لخيــارات الســوق االســتثنائية فــي كل
محافــظ المتاجــرة إفراديـًا وإجماليـًا للمجموعــة.
لكل من
يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر للسنتين المنتهيتين  31ديسمبر 2016م و  31ديسمبر 2015م ٍ
االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة واالستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل:
بآالف الريـاالت السعودية
االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

2016م
القيمة المعرضة للمخاطر كما في  31ديسمبر 2016م
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 2016م

مخاطر العمـالت
األجنبية
234
255

مخاطر أسعار
العموالت
الخاصة
47
413

االستثمارات المدرجة
بقيمتها العادلة
في قائمة الدخل
689,303
602,690

إجمالي
المخاطر
281
668

بآالف الريـاالت السعودية
االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

2015م
القيمة المعرضة للمخاطر كما في  31ديسمبر 2015م
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 2015م

مخاطر العمـالت
األجنبية

إجمالي
المخاطر

180
365

334
307

514
672

االستثمارات المدرجة
بقيمتها العادلة
في قائمة الدخل
797,177
843,629

( )35.2مخاطر السوق – المقتناه ألغراض غير المتاجرة
تنشــأ مخاطــر الســوق المتعلقــة بالمراكــز المقتنــاة ألغــراض غيــر المتاجــرة بصــورة رئيســية مــن التعــرض ألســعار العمــوالت الخاصــة والعمــات
األجنبيــة والتغيــرات فــي أســعار األســهم.
( )35.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشــأ مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة مــن احتماليــة تقلبــات أســعار العمــوالت الخاصــة والتــي بدورهــا ســوف تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة .وضعــت لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة حــدوداً متعلقــة بالفجــوة الخاصــة لمخاطــر
اســعار العمــوالت الخاصــة .تراقــب هــذه المراكــز بشــكل دوري وترســل تقاريــر شــهرية للجنــة الموجــودات والمطلوبــات كمــا تســتخدم خيــارات
لتغطيــة المخاطــر للتأكــد مــن بقــاء المراكــز ضمــن الحــدود المقــررة .فــي حــاالت وجــود ضغــوط فــي الســوق ،تتــم مراقبــة الفجــوة بيــن الموجــودات
والمطلوبــات بوتيــرة متزايــدة.
يبيــن الجــدول التالــي أثــار تقلبــات أســعار العمــوالت الخاصــة علــى أســاس احتمــاالت معقولــة مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة وذلــك علــى قائمــة
الدخــل الموحــدة للمجموعــة أو حقــوق المســاهمين .تتمثــل أثــار تقلبــات الدخــل فــي تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى
صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة لمــدة عــام واحــد معتمــداً علــى الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة ألغــراض غيــر المتاجــرة ذات
عمــوالت خاصــه فــي  31ديســمبر 2016م ،بمــا فــي ذلــك تأثيــرات أدوات تغطيــة المخاطــر .تحتســب أثــار التقلبــات علــى حقــوق المســاهمين بإعــادة
تقييــم الموجــودات المتاحــة للبيــع ذات ســعر عمــوالت خاصــه ثابتــة  -بمــا فــي ذلــك أي تأثيــر مرتبــط بتغطيــة المخاطــر  -كمــا فــي  31ديســمبر
2016م والناتجــة عــن تأثيــر أي تغيــرات مفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة .كمــا يتــم تحليــل تأثيــر هــذه التقلبــات حســب فتــرات اســتحقاق
الموجــودات أو مقايضــات تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة .يتــم تحليــل ومراقبــة جميــع التعرضــات لمخاطــر المحافــظ المقتنــاة ألغــراض غيــر
المتاجــرة وذلــك حســب تركــزات العمــات ،كمــا يتــم اإلفصــاح عــن أثــار التقلبــات المعنيــة بالعملــة المحليــة .ال يؤخــذ فــي أثــار التقلبــات أي إجــراءات
تتخذهــا المجموعــة لتقليــل تأثيــر مثــل هــذه التغيــرات.
بآالف الرياالت السعودية
آثار التقلبات على حقوق المساهمين (االحتياطيات األخرى)
2016م

الزيادة  /االنخفاض
في نقاط األساس

آثار التقلبات على دخل
العموالت الخاصة

12-3
خالل
 3أشهر شهر

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

العملة
ريال سعودي

10 +

106,678 +

15 +

-+

2,579 +

7,921 +

10,515 +

دوالر أمريكي

10 +

14,240 +

8+

94 +

21,282 +

84,749 +

106,133 +
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آثار التقلبات على حقوق المساهمين (االحتياطيات األخرى)
2015م

الزيادة  /االنخفاض
في نقاط األساس

آثار التقلبات على دخل
العموالت الخاصة

12-3
خالل
 3أشهر شهر
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5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

العملة
ريال سعودي

10 +

87,289 +

-+

755 +

18,362 +

10,709 +

29,826 +

دوالر أمريكي

10 +

16,048 +

-+

845 +

14,710 +

132,800 +

148,355 +

(أ) أثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تقــوم المجموعــة بــإدارة مختلــف آثــار المخاطــر المصاحبــة للتقلبــات فــي مســتويات أســعار العمــوالت الخاصــة الســائدة بالســوق على مركزهــا المالي
وتدفقاتهــا النقديــة .يشــتمل الجــدول أدنــاه علــى ملخــص التعــرض لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة ،كمــا يشــتمل علــى موجــودات ومطلوبــات
المجموعــة المســجلة بالقيــم الدفتريــة مصنفــة حســب تاريــخ إعــادة تحديــد األســعار وفقـًا للعقــد المبــرم أو تاريــخ االســتحقاق ،أيهمــا أقــرب .تقــوم
المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة نتيجــة لعــدم التطابــق أو لوجــود فجــوات فــي قيــم الموجــودات والمطلوبــات واألدوات خــارج
قائمــة المركــز المالــي التــي تســتحق أو ســيتم إعــادة تحديــد أســعارها فــي فتــرة محــددة .تقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطــر وذلــك بمطابقــة
تواريــخ إعــادة تحديــد أســعار الموجــودات والمطلوبــات مــن خــال أســتراتيجيات إدارة المخاطــر.
يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة
بآالف الرياالت السعودية
خالل  3أشهر  12-3شهـر

مخاطر أسعار
العموالت
الخاصة

5-1
سنوات

بآالف الرياالت السعودية

2016م
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 15,014,000
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 11,439,123
34,989,612
استثمارات بالصافي
 مقتناة ألغراض المتاجرة استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة فيقائمة الدخل
1,274,796
 متاحة للبيع542,775
 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق33,172,042
 المقتناة بالتكلفة المطفأة83,679,903
تمويل وسلف بالصافي
4,535,632
 أفراد وبطاقات االئتمان74,904,597
 شركات4,237,383
 أخرى1,064,720
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي
إجمالي الموجودات
146,187,358
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات بالصافي
إجمالي المطلوبات
الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

204,887
6,816,666
-

 5-1سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

أكثر من
 5سنوات

28,427,291
6,555,528
5,197,525
708,352

43,441,291
19,213,063
111,508,971
708,352

-

1,819,017

1,819,017

5,722,538
28,917,753
6,636,480
572,643
6,134,515
35,736
41,312,507

2,670,155
125,480
10,458
10,661
95,653
775,933
41,081,758

20,435,502
1,432,432
87,113,668
253,592,141
89,386,918
156,041,961
8,163,262
2,666,249
430,421,714

1,013,525
34,640,291 29,864,877
-

9,351,899 1,416,114
478,575
411,082
20,034,403 4,989,470
100,412,954 62,737,323
82,139,150 2,129,036
17,733,680 57,258,508
508,947 3,321,279
248,308
541,551
131,539,664 70,300,428

31,069,409
57,224,757
7,581
270
56,644,674
572,233
228,705
546,343
89,069,214
57,118,144
5,999,696

45,474,171
418,208
974,582 13,011,972
315,617,907 236,027,674
3,811 1,717,868 20,643,797
223,632,826 223,625,245
162,044
161,774
79,010,150
3,811 1,717,868 20,643,797
12,812,887 12,240,654
9,917,765
9,397,391
291,670
1,469,280
222,592
26,637
420,870
252,838
372,479,123 236,668,473
30,448 12,510,711 34,200,277
)195,586,715( 41,282,059 119,028,953 36,100,151
16,480 )3,023,418( )4,867,947( 1,908,149

63,117,840

)195,570,235( 38,258,641 114,161,006 38,008,300

57,975,551 253,545,786 215,287,145 101,126,139 63,117,840
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بآالف الرياالت السعودية
2015م
الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي -
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 7,289,926
22,704,506
استثمارات بالصافي
 مقتناة ألغراض المتاجرة استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة فيقائمة الدخل
2,430,971
 متاحة للبيع485,026
 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق19,788,509
 المقتناة بالتكلفة المطفأة83,003,966
تمويل وسلف بالصافي
4,443,120
 أفراد وبطاقات االئتمان76,512,015
 شركات2,048,831
 أخرى268,773
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي
إجمالي الموجودات
113,267,171

خالل  3أشهر  12-3شهـر

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات بالصافي
إجمالي المطلوبات
الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

 5-1سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

أكثر من
 5سنوات

27,559,154
9,779,820
7,848,733
737,036

27,559,154
20,877,843
134,102,445
737,036

-

2,104,279

2,104,279

13,458,304
40,825,811
6,144,265
974,142
5,170,123
15,716
60,444,096

5,007,418
2,035,379
10,984
1,925,611
98,784
1,604,550
48,827,636

30,602,033
1,721,891
98,937,206
252,940,091
82,195,236
161,638,029
9,106,826
2,682,982
438,162,515

3,808,097
54,284,115 38,243,947 11,021,144
-

-

6,618,660 3,086,680
979,905
256,960
30,645,382 7,677,504
94,059,425 67,697,056
73,725,861 3,041,129
20,074,294 57,955,986
259,270 6,699,941
184,001
609,942
132,487,373 83,136,239

2,998,333 2,040,397 42,276,294
13,168,905 8,244,124 54,906,098
159,644
13,168,905 8,244,124 53,743,922
1,002,533
9,409,468
307,555
223,694
399,410
223,361
261,129
25,976,116 10,815,437 97,667,215
106,511,257 72,320,802 15,599,956
)7,858,004( 3,919,287
8,366,124

48,100,767
785,743
323,866,365 246,537,746
1,009,492
228,925,010 228,765,366
160,239
160,239
76,166,443
1,009,492
18,614,673 17,612,140
9,940,717
1,445,421
556,211
5,310
383,353,270 247,879,700
1,014,802
)199,052,064( 59,429,294
(248,971 )4,178,437

)198,803,093( 55,250,857 98,653,253 76,240,089 23,966,080
55,307,186 254,110,279 198,859,422 100,206,169 23,966,080

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت
الخاصة.
( )35.2.2مخاطر العمالت
تتمثــل مخاطــر العمــات فــي مخاطــر تذبــذب قيمــة أداة ماليــة بســبب التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تقــوم المجموعــة بــإدارة التعرض
لمخاطــر أثــار التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة .يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع
حــدود لمســتوى التعــرض لهــذه المخاطــر لمراكــز كل عملــة .تتــم مراقبــة هــذه المراكــز علــى أســاس يومــي كمــا يســتخدم اســتراتيجيات تغطيــة
المخاطــر للتأكــد مــن مراقبــة مراكــز العمــات ضمــن الحــدود المقــررة.
فيما يلي تحليل لصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية السنة:
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

العملة

مركز دائن (مدين)

مركز دائن (مدين)

دوالر أمريكي

()108,701

()1,095,263

ليرة تركية

4,668,104

4,659,840

المركز الدائن يعني أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز المدين يمثل العكس.
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يبيــن الجــدول أدنــاه مــدى تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات ،كمــا فــي  31ديســمبر 2016م علــى مراكــز العمــات األجنبيــة المختلفــة .تــم إجــراء
التحليــل علــى أســاس احتمــاالت معقولــة فــي تقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة مقابــل الريــال الســعودي مــع إبقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة
 بمــا فــي ذلــك تأثيــر أدوات تغطيــة المخاطــر -وذلــك علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .ال يوجــد أي تأثيــر هــام مــن العمــات األجنبيــة (بخــاف العملــةالتركيــة) علــى حقــوق المســاهمين .يوضــح المبلــغ الســالب فــي الجــدول علــى صافــي االنخفــاض المتوقــع مســتقب ً
ال فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
كمــا يوضــح المبلــغ الموجــب علــى صافــي الزيــادة المتوقعــة مســتقب ً
ال .ال يؤخــذ فــي أثــار التقلبــات أي إجــراءات تتخذهــا المجموعــة لتقليــل تأثيــر
مثــل هــذه التغيــرات.
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
العملة

الزيادة/النقص في
سعر الصرف ()٪

التأثير على
األرباح

ليرة تركية

٪10 +

24,125 +

التأثير على حقوق الزيادة/النقص في
سعر الصرف ()٪
المساهمين
466,810 ±

٪10 +

التأثير على
األرباح

التأثير على حقوق
المساهمين

23,320 +

465,984 +

( )35.2.3مخاطر أسعار األسهم
تمثــل مخاطــر أســعار األســهم مخاطــر انخفــاض القيــم العادلــة لألســهم نتيجــة تغيــرات علــى أســاس احتمــاالت معقولــه فــي مســتويات مؤشــر
األســهم وقيمــة كل ســهم علــى حــدة.
فيمــا يلــي التأثيــر علــى حقــوق الملكيــة (احتياطيــات أخــرى) نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع والمدرجــة فــي
نظــام الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و  31ديســمبر 2015م وذلــك بســبب التغيــرات علــى أســاس احتمــاالت
معقولــه فــي أســعار هــذه األســهم المتداولــة بالســوق والمملوكــة مــن قبــل المجموعــة ،مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،كمــا هــو موضــح أدناه:
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
مؤشر السوق (تداول)

الزيادة/النقص في
أسعار السوق ()٪

التأثير على حقوق
المساهمين
(احتياطيات أخرى)

الزيادة/النقص في
أسعار السوق ()٪

التأثير على حقوق
المساهمين
(احتياطيات أخرى)

تأثير التغير في أسعار السوق

٪10 +

40,164 +

٪10 +

80,693 +

 -36مخـاطـر السيـولـة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تلبيــة التزامــات المدفوعــات عنــد اســتحقاقها تحــت الظــروف العاديــة أو غيــر العاديــة .تحدث
مخاطــر الســيولة عنــد وجــود اضطــراب فــي الســوق أو انخفــاض مســتويات درجــات التصنيــف االئتمانــي ممــا قــد يــؤدي إلى تقليــص في بعــض مصادر
التمويــل المتوفــرة .للتقليــل مــن هــذه المخاطــر ،قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل باإلضافــة إلــى قاعــدة الودائــع الرئيســية وإدارة الموجــودات بعد
األخــذ بعيــن االعتبــار الســيولة والحفــاظ علــى رصيــد كاف متــوازن لــكل مــن النقديــة وشــبة النقديــة واألوراق الماليــة القابلة للتــداول الفــوري ومراقبة
التدفقــات النقديــة والســيولة يوميـاً .كمــا يوجــد لــدى المجموعــة أيضـاً خطــوط ائتمــان متوفرة تســتطيع االســتفادة منهــا لمقابلــة احتياجات الســيولة.
طبق ـ ًا لنظــام مراقبــة البنــوك وكذلــك التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يحتفــظ البنــك لــدى المؤسســة بوديعــة نظاميــة
تعــادل  ٪7مــن إجمالــي الودائــع تحــت الطلــب و  ٪4مــن إجمالــي ودائــع االدخــار والودائــع ألجــل .يتطلــب مــن البنــك أيضـ ًا االحتفــاظ باحتياطــي ســيولة ال
يقــل عــن  ٪20مــن التزامــات ودائعــه بشــكل نقديــة ،ســندات التنميــة الحكوميــة الســعودية أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــال فتــرة ال
تزيــد عــن  30يومـاً .كمــا يمكــن للبنــك الحصــول علــى أمــوال نقديــة إضافيــة مــن خــال تســهيالت إعــادة الشــراء لدى مؤسســة النقــد العربي الســعودي
مقابــل ســندات التنميــة الحكوميــة الســعودية فــي حــدود ال تتعــدى  ٪75مــن القيمــة االســمية للســندات المحتفــظ بــه.
يق ٌيــم مركــز الســيولة ويــدار تحــت افتراضــات مختلفــة أخــذاً فــي االعتبــار العوامــل المؤثــرة ســلبي ًا المتعلقــة لــكل مــن وضــع الســوق عامــة والمتعلقــة
بالمجموعــة خاصــة .تتبــع المجموعــة إحــدى هــذه الطــرق فــي تحديــد الحــدود لنســبة الموجــودات ذات الســيولة العاليــة إلــى إجمالــي الودائــع آخــذاً فــي
االعتبــار حــاالت الســوق .تتكــون الموجــودات ذات الســيولة العاليــة مــن النقديــة قصيــرة األجــل وإيداعــات أســواق المــال وأوراق ماليــة ذات ســيولة عاليــة
المتاحــة للبيــع فــوراً وســندات التنميــة الحكومــة الســعودية باســتثناء اتفاقيــة إعــادة الشــراء .تتكــون الودائــع مــن ودائع العمــاء والبنــوك باســتثناء ودائع
البنــوك الغيــر مقيمــة وبعمــات أجنبيــة.
( )36.1تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخــص الجــدول التالــي وضــع االســتحقاق لمطلوبــات المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و  31ديســمبر 2015م بنــاء علــى التزامــات الســداد
التعاقديــة غيــر المخصومــة .ونظــراً ألن مبالــغ دفعــات العمــوالت الخاصــة حتــى تواريــخ االســتحقاق قــد أدرجــت فــي الجــدول فــا تتطابــق مجاميــع
الجــدول مــع قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق كمــا فــي
تاريــخ المركــز المالــي وال يأخــذ الجــدول فــي االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة المتوقعــة كمــا فــي اإليضــاح (  )36.2أدنــاه (تحليــل اســتحقاق الموجــودات
والمطلوبــات حســب االســتحقاقات المتوقعــة) .تعتبــر مبالــغ الســداد الخاضعــة إلخطــار كمــا لــو كان اإلخطــار ســيتم تقديمــه فــوراً .علــى كل حــال ،تتوقع
المجموعــة أال يقــوم العديــد مــن العمــاء بطلــب الســداد فــي أقــرب تاريــخ قــد تكــون المجموعــة مطالبــة فيــه بالســداد وال يوضــح الجــدول التدفقــات
النقديــة المتوقعــة المبينــة علــى النمــط التاريخــي لالحتفــاظ بودائــع عمــاء المجموعــة.
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بآالف الرياالت السعودية
المطلوبات المالية

تحت الطلب

أقل من
 3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

( )36.2تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات
يوضح الجدول أدناه تحليل الستحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقعة للسداد أو االسترداد .راجع إيضاح ( )36.1أعاله عن
المطلوبات المالية الغير مخصومه حسب فترة االستحقاقات التعاقدية.

كما في  31ديسمبر 2016م
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

4,429,756

27,104,639

13,214,656

1,741,494

-

46,490,545

ودائع العمالء

236,607,757

56,757,159

13,939,705

9,317,647

4,429

316,626,697

 -جارية

223,632,826

-

-

-

-

223,632,826

 -ادخار

162,044

-

-

-

-

162,044

 -آلجل

-

56,757,159

13,939,705

9,317,647

4,429

80,018,940

 -أخرى

12,812,887

-

-

-

-

12,812,887

سندات دين مصدرة

-

329,642

642,090

6,254,023

6,982,830

14,208,585

أدوات مالية مشتقة (إجمالي دفعات
مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)

-

5,776,731

493,444

7,941,003

26,931,839 12,720,661

إجمالي المطلوبات المالية غير
المخصومة

241,037,514

89,968,171

28,289,895

25,254,167

404,257,667 19,707,921

بآالف الرياالت السعودية
2016م

أقل من
 1سنة

أكثر من
 1سنة

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

18,718,880

14,664,661

10,057,750

43,441,291

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

12,135,817

7,077,246

-

19,213,063

استثمارات بالصافي

363,804

108,213,300

2,931,867

111,508,971

 -مقتناة ألغراض المتاجرة

-

-

708,352

708,352

 -استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

363,803

1,455,214

-

1,819,017

 -استثمارات متاحة للبيع

-

18,211,987

2,223,515

20,435,502

 -مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

-

1,432,432

-

1,432,432

 -االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

-

87,113,668

-

87,113,668

تمويل وسلف بالصافي

2,262,970

251,329,171

-

253,592,141

 -أفراد و بطاقات االئتمان

270,014

89,116,904

-

89,386,918

 -شركات

1,075,273

154,966,688

-

156,041,961

 -أخرى

917,682

7,245,580

-

8,163,262

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي

-

2,666,249

-

2,666,249

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

3,520,843

39,250,684

2,166,826

3,967,168

-

48,905,521

استثمار في شركات زميلة بالصافي

-

-

431,156

431,156

عقارات أخرى بالصافي

-

-

849,180

849,180

ودائع العمالء

301,229,737

22,930,204

842,845

15,961

-

325,018,747

ممتلكات ومعدات بالصافي

-

-

4,363,076

4,363,076

 -جارية

228,925,010

-

-

-

-

228,925,010

الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

-

-

325,733

325,733

 -ادخار

160,239

-

-

-

-

160,239

موجودات أخـرى

-

-

5,100,460

5,100,460

 -آلجل

53,529,815

22,930,086

842,806

15,952

-

77,318,659

إجمالي الموجودات

33,481,471

383,950,627

24,059,222

441,491,320

 -أخرى

18,614,673
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-

18,614,840

سندات دين مصدرة

-

285,390

1,030,889

5,230,990

5,692,651

12,239,920

أدوات مالية مشتقة (إجمالي دفعات
مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)

-

7,944,242

2,026,843

9,208,364

7,914,307

27,093,756

إجمالي المطلوبات المالية غير
المخصومة

304,750,580

70,410,519

6,067,403

18,422,484

413,257,944 13,606,958

بآالف الرياالت السعودية
المطلوبات المالية

تحت الطلب

أقل من
 3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2015م

االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح [ ( )21.2أ ].
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المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

22,075,944

23,398,227

-

45,474,171

ودائع العمالء

72,946,529

242,671,378

-

315,617,907

 -جارية

44,726,565

178,906,261

-

223,632,826

 -ادخار

32,409

129,635

-

162,044

 -آلجل

23,703,045

55,307,105

-

79,010,150

 -أخرى

4,484,510

8,328,377

-

12,812,887

سندات دين مصدرة

-

9,917,765

-

9,917,765

القيمة العادلة السلبية بالصافي

-

1,469,280

-

1,469,280

مطلوبات أخرى

-

-

9,086,479

9,086,479

إجمالي المطلوبات

95,022,473

277,456,650

9,086,479

381,565,602
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بآالف الرياالت السعودية
2015م

أقل من
 1سنة

أكثر من
 1سنة

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

3,804,382

15,184,873

8,569,899

27,559,154

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

13,058,072

7,819,771

-

20,877,843

استثمارات بالصافي

420,855

128,620,189

5,061,401

134,102,445

 -مقتناة ألغراض المتاجرة

-

-

737,036

737,036

 -استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

420,856

1,683,423

-

2,104,279

 -استثمارات متاحة للبيع

-

26,277,669

4,324,364

30,602,033

 -مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

-

1,721,891

-

1,721,891

 -االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

-

98,937,206

-

98,937,206

تمويل وسلف بالصافي

2,921,448

250,018,643

-

252,940,091

 -أفراد وبطاقات االئتمان

292,722

81,902,514

-

82,195,236

 -شركات

1,619,983

160,018,046

-

161,638,029

 -أخرى

1,008,742

8,098,084

-

9,106,826

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي

-

2,682,982

-

2,682,982

استثمار في شركات زميلة بالصافي

-

-

423,740

423,740

عقارات أخرى بالصافي

-

-

876,264

876,264

ممتلكات ومعدات بالصافي

-

-

3,716,091

3,716,091

الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

-

-

470,282

470,282

موجودات أخـرى

-

-

4,993,148

4,993,148

إجمالي الموجودات

20,204,757

404,326,458

24,110,825

448,642,040

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

27,696,110

20,404,657

-

48,100,767

ودائع العمالء

75,182,118

248,684,247

-

323,866,365

 -جارية

45,785,002

183,140,008

-

228,925,010

 -ادخار

32,048

128,191

-

160,239

 -آلجل

22,849,933

53,316,510

-

76,166,443

 -أخرى

6,515,136

12,099,537

-

18,614,673

سندات دين مصدرة

-

9,940,717

-

9,940,717

القيمة العادلة السلبية بالصافي

-

1,445,421

-

1,445,421

مطلوبات أخرى

-

-

9,743,213

9,743,213

إجمالي المطلوبات

102,878,228

280,475,042

9,743,213

393,096,483

 -37التركيــز الجغرافــي للموجــودات واملطلوبــات واالرتباطــات وااللتزامــات املحتملــة ومخاطــر
االئتمــان

( )37.1فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في نهاية العام
بآالف الرياالت السعودية
دول مجلس التعاون
المملكة
الخليجي والشرق
العربية
أوروبا
األوسط
السعودية

2016م
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة ألغراض المتاجرة استثمارات مدرجة بقيمتها العادلةفي قائمة الدخل لالستثمارات
 متاحة للبيع استثمارات مقتناة حتى تاريخاالستحقاق
 المقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد وبطاقات االئتمان شركات أخرىالقيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
بالصافي
استثمار في شركات زميلة بالصافي
الشهرة وموجودات غير ملموسة
أخرى بالصافي

1,183,542

169,989

1,118,295

184,666

9,757

2,666,249

427,109

-

-

-

4,047

431,156

-

-

-

325,733

-

325,733

اإلجمالي

34,282,447 310,567,009

8,984,548

39,964,210

431,178,604 37,380,390

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
بالصافي
اإلجمالي

41,809,145

27,743

146,759

1,208,085

249,559

43,441,291

7,299,086

2,575,281

1,738,833

5,921,970

1,677,893

19,213,063

43,062,701
708,352

28,380,037
-

3,246,881
-

3,929,553
-

111,508,971 32,889,799
708,352
-

-

-

189,116

-

1,629,901

538,677

2,740,857

1,540,781

3,097,308

20,435,502 12,517,879

20,044

-

580,143

832,245

-

936,841
2,733,780
2,733,779
-

28,394,203
4,779,689
23,614,514
-

87,113,668 18,742,019
253,592,141 2,549,335
89,386,918
156,041,961 1,860,124
8,163,262
689,212

25,639,180 41,795,628
3,129,397 216,785,426
1,752 84,605,477
2,847,684 124,985,860
279,961
7,194,089

13,934,946

594,511
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1,432,432

15,774,477

6,625,997

2,142,200

25,125
25,125
-

22,252,000
6,140,329
15,539,602
572,069
4,855,361

69,629
46,625
23,005
-

315,617,907
223,632,826
162,044
79,010,150
12,812,887
9,917,765

460,697

409,922

87

1,469,280

16,260,299

34,143,280

2,211,916

372,479,123

3,999,184

2,808,693

13,146,055

8,624,488

67,981,011

623,612
1,901,362
1,474,210

1,271,526
1,321,993
215,174

773,204
11,962,075
410,776
-

527,965
8,005,905
90,618

8,330,546
45,218,054
2,716,738
11,715,673

2,191,060
620,859

1,381,728
1,960,529

8,100,017
314,301

5,767,542
-

41,679,824
3,695,008

4,063

11,023,362 308,840,266

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(إيضاح )21.2
5,134,239
خطابات اعتمادات
22,026,719
ضمانات
2,305,962
قبوالت
ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض 9,935,671
مخاطر االئتمان (االئتمان المعادل) (إيضاح :)32.2
24,239,477
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
799,319
المشتقات

البنك األهلي التجاري | التقرير السنوي 2016م

6,996,551

1,819,017

45,474,171

4,022,748 289,248,405
24,112 217,421,760
270
161,774
3,990,248 59,455,175
8,117 12,209,696
5,062,404

39,402,591
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بآالف الرياالت السعودية
دول مجلس التعاون
المملكة
الخليجي والشرق
العربية
أوروبا
األوسط
السعودية

( )37.2توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والسلف المتعثرة ومخصص خسائر االئتمان المحدد كاآلتي
تركيا

دول
أخرى

اإلجمالي

24,750,539

31,248

515,760

552,899

1,708,708

27,559,154

6,219,106

4,574,434

1,071,650

7,038,722

1,973,931

20,877,843

24,626,701
694,083

37,826,432
42,953

7,395,442
-

3,579,840
-

134,102,445 60,674,030
737,036
-

47

-

252,351

-

1,851,881

829,330

484,852

4,450,458

2,437,789

30,602,033 22,399,604

-

-

579,840

1,142,051

-

2,112,793
2,811,655
2,811,655
-

36,751,824
6,822,938
29,928,887
-

98,937,206 36,422,545
252,940,091 1,356,637
82,195,236
161,638,029 1,018,145
9,106,826
338,493

2015م
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة ألغراض المتاجرة استثمارات مدرجة بقيمتها العادلةفي قائمة الدخل لالستثمارات
 متاحة للبيع استثمارات مقتناة حتى تاريخاالستحقاق
 المقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد وبطاقات االئتمان شركات أخرىالقيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
بالصافي
استثمار في شركات زميلة بالصافي
الشهرة وموجودات غير ملموسة
أخرى بالصافي

1,757,869

34,353

771,433

119,327

-

2,682,982

423,740

-

-

-

-

423,740

-

-

-

470,282

-

470,282

اإلجمالي

46,168,478 266,095,919

12,565,940

48,512,894

439,056,537 65,713,306

37,298,627 23,103,241
3,702,011 208,317,964
1,788 75,370,510
3,553,989 124,325,353
146,233
8,622,100

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
بالصافي

319,777

اإلجمالي

14,911,331 304,569,824

7,082,624

12,005,134

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(إيضاح )21.2
7,961,067
خطابات اعتمادات
25,738,095
ضمانات
3,695,477
قبوالت
ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض 12,301,383
مخاطر االئتمان (االئتمان المعادل) (إيضاح :)32.2
32,433,012
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
1,967,751
المشتقات

1,721,891

18,265,133

7,693,730

3,054,146

48,100,767

24,664
24,664
-

28,807,063
6,977,244
20,830,498
999,321
4,904,749

24,029
98
23,932
-

323,866,365
228,925,010
160,239
76,166,443
18,614,673
9,940,717

688,884

409,717

-

1,445,421

18,978,681

41,815,259

3,078,175

383,353,270

2,667,233

1,900,850

16,063,089

81,407,121 11,079,927

676,647
1,170,700
819,886

60,679
1,530,584
309,587

1,180,501
14,142,974
739,614
-

1,455,898
8,810,338
813,691

11,334,792
51,392,691
4,435,091
14,244,547

1,395,553
637,404

1,307,638
822,318

9,730,998
269,182

6,797,407
-

51,664,608
3,696,655

2,879,154 292,131,455
231,960 221,715,708
160,239
2,636,714 52,674,567
10,480 17,580,940
5,035,968

49,696,022

2,104,279

27,043

بآالف الرياالت السعودية
2016م

المملكة العربية السعودية

تركيا

اإلجمالي

تمويل وسلف متعثرة
ناقص ًا :مخصص خسائر االئتمان  -محدد

2,442,618

1,482,864

3,925,482

()1,929,574

()973,678

()2,903,252

الصافي

513,044

509,186

1,022,230

2015م
تمويل وسلف متعثرة
ناقص ًا :مخصص خسائر االئتمان  -محدد

2,074,866

1,607,083

3,681,949

()1,790,215

()1,066,214

()2,856,429

الصافي

284,651

540,869

825,520

 -38القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفــع أو تحويــل التــزام مــن أطــراف مشــاركة فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس األولــي،
أو فــي أكثــر األســواق ميــزة بحيــث يكــون لــدى المجموعــة اطــاع فــي ذلــك التاريــخ .إن القيمــة العادلــة للمطلوبــات تعكــس مخاطرهــا الغيــر عاملــة.
ال تختلــف القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي ،باســتثناء االســتثمارات األخــرى المحتفــظ بهــا بالتكلفــة المطفــأة
واالســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ،اختالف ـاً جوهري ـًا عــن القيــم الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة .وال تختلــف
القيــم العادلــة للتمويــل والســلف وودائــع العمــاء التــي تدفــع عليهــا عمولــة والمطلــوب مــن /إلــى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى المدرجــة
بالتكلفــة المطفــأة اختالف ـاً كبيــراً عــن قيمتهــا الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة نظــراً ألن أســعار العمولــة الخاصــة الســائدة فــي
الســوق لــأدوات الماليــة المماثلــة ال تختلــف عــن األســعار المتعاقــد عليهــا والمطلوبــات مــن /إلــى البنــوك والمؤسســات األخــرى قصيــرة األجــل .تســتند
القيمــة العادلــة المقــدرة لالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة علــى أســاس أســعار الســوق
المتداولــة عنــد توفرهــا أو علــى نمــاذج التســعير «علــى التوالــي» عنــد اســتخدامها فــي بعــض حــاالت العمولــة الثابتــة للســندات .وقــد تــم اإلفصــاح
عــن القيــم العادلــة لهــذه االســتثمارات فــي اإليضــاح .6.4
تحــدد القيــم العادلــة للمشــتقات وأدوات ماليــة أخــرى خــارج المركــز المالــي علــى أســاس األســعار المتداولــة بالســوق عنــد توفرهــا أو باســتخدام
أنظمــة تقييــم مالئمــة.

 -39تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه عنــد بيــع أصــل أو دفعــه عنــد نقــل التــزام فــي التعامــات االعتياديــة بيــن أطــراف المشــاركين فــي
الســوق عنــد تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن المعاملــة تتــم إمــا:
 في السوق الرئيسية المتاحة للوصول ألصل أو التزام أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام.فيما يلي تحليل إليضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة.
أ) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس وإيضاح القيمة العادلة لألدوات المالية.
المستوى  :1األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة.
المستوى  :2األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على بيانات
السوق التي يمكن مالحظتها.
المستوى  :3طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

أحتسب االئتمان المعادل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقاً لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
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د) التحويل ما بين المستوى األول والمستوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2016ديسمبر  :2015ال شيء).

يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمستوياتها في هرمية القيم العادلة.
بآالف الرياالت السعودية
2016م

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

اإلجمالي

موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة

-

2,666,249

-

2,666,249

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

-

1,713,941

105,076

1,819,017

استثمارات مالية متاحة للبيع

12,513,409

7,507,573

414,520

20,435,502

هـ) مطابقة القيم العادلة في المستوى الثالث
يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في المستوى الثالث ابتدا ًء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

حركة المستوى الثالث كما يلي

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

708,352

-

-

708,352

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي -
ضمن عقود تحوط القيمة العادلة (إيضاح )6.2

الرصيد في بداية السنة

962,900

1,543,371

-

4,239,300

-

4,239,300

إجمالي أرباح ( /خسائر) (محققة وغير محققة) في قائمة الدخل الموحدة

-

3,632

اإلجمالي

13,221,761

16,127,063

519,596

29,868,420

إجمالي (خسائر)  /أرباح في قائمة الدخل الشامل الموحدة

()58,831

()135,251

المشتريات

242,834

48,536

(المبيعات)

()448,918

()239,703

(سداد)

-

-

المحول إلى ( /من) المستوى 3

()178,389

()257,685

الرصيد في نهاية السنة

519,596

962,900

مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

-

1,469,280

-

1,469,280

اإلجمالي

-

1,469,280

-

1,469,280

بآالف الرياالت السعودية
2015م

مستوى 1

مستوى 2

مستوى 3

اإلجمالي

موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة

-

2,682,982

-

2,682,982

موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

-

1,953,023

151,256

2,104,279

استثمارات مالية متاحة للبيع

23,456,904

6,333,485

811,644

30,602,033

استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

737,036

-

-

737,036

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي -
ضمن عقود تحوط القيمة العادلة (إيضاح )6.2

-

8,643,192

-

8,643,192

اإلجمالي

24,193,940

19,612,682

962,900

44,769,522

مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

-

1,445,421

-

1,445,421

اإلجمالي

-

1,445,421

-

1,445,421

المحول خارج المستوى الثالث
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016تــم تحويــل مبلــغ و قــدره  178مليــون ريــال ســعودي 31( ،ديســمبر  258 :2015مليــون ريــال
ســعودي) إلــى المســتوي األول وذلــك عقــب االكتتــاب األولــى ألســهم ملكيــة خاصــة مملوكــة لصنــدوق ايســت قيــت مينــا  -حقــوق الملكيــة المباشــرة
ال بــي (إيضــاح رقــم [ 1.2و]).
و) تحليل حساسية للمدخالت غير المالحظة الهامة في تقييم األدوات المالية بالقيمة العادلة
لــم يتــم تطبيــق أي معلومــات غيــر ظاهــرة هامــة فــي تقييــم صناديــق التحــوط واألســهم الخاصــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2016
وبالتالــي تحليــل الحساســية ال ينطبــق علــى الفتــرة.

 -40املعامالت مـع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة  -خــال دورة أعمالهــا العاديــة  -مــع أطــراف ذات عالقــة .تــرى اإلدارة ومجلــس اإلدارة أن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة تتــم
بنفــس شــروط التعامــل مــع األطــراف األخــرى .تخضــع المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك
واألنظمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .تشــتمل أرصــدة المعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة علــى معامــات مــع جهــات حكوميــة
مســاهمه .كافــة المعامــات الحكوميــة األخــرى أيضـًا تتــم علــى أســاس معــدالت الســوق.

ب) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أن القيمــة العادلــة للتمويــل والســلف بالصافــي مبالــغ  249,953مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر  253,101 :2015مليــون ريــال ســعودي) .أن
القيمــة العادلــة لالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق و اســتثمارات أخــرى مقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة (إيضــاح .)6.4
ـكل مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ،أرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ،ودائــع العمــاء وســندات
القيمــة العادلــة لـ ٍ
الديــن المصــدرة كمــا فــي  31ديســمبر  31 ،2016ديســمبر  2015تقــارب قيمتهــا الدفتريــة.
ج) أسلوب التقييم والمعطيات الهامة غير الملحوظة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مختلفــة لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المصنفــة تحــت مســتويات  2و  3مــن التسلســل الهرمــي
للقيــم العادلــة .ويتــم أدنــاه تحليــل هــذه التقنيــات والمدخــات غيــر المالحظــة الهامــة المســتخدمة فيهــا.
تســتخدم المجموعــة تقاريــر مديــر الصنــدوق (والخصومــات المناســبة أو التسلســل اذا تطلــب ذلــك) لتحديــد القيمــة العادلــة لصناديــق األســهم
الخاصــة وصناديــق التحــوط .يســتخدم مديــر الصنــدوق تقنيــات مختلفــة (مثــل نمــاذج التدفــق النقــدي المخصومــة وطــرق المضاعفــة) لتقييــم
األدوات الماليــة األساســية المصنفــة تحــت مســتوى  2و  3مــن تسلســل القيمــة العادلــة للصنــدوق .المدخــات غيــر المالحظــة الهامــة جــزءا ال يتجــزأ
مــن النمــاذج المســتخدمة مــن قبــل مديــر الصنــدوق وتشــمل مخاطــر أســعار الخصــم المعدلــة ،الســوق والســيولة المخصومــة وعــاوة الســيطرة.
لتقييــم ســندات الديــن غيــر المتداولــة واألدوات الماليــة المشــتقة ،تعتمــد المجموعــة علــى تقديــرات القيمــة العادلــة علــى مقيميــن طــرف ثالــث
موثوقيــن الذيــن يســتخدمون تقنيــات مثــل التدفقــات النقديــة المخصومــة ،ونمــاذج تســعير الخيــارات وغيرهــا مــن النمــاذج المتطــورة.
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( )40.1األرصدة كما في  31ديسمبر والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي

 -41مكافآت املوظفين للمجموعة
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفــي المجموعــة المحــددة وفق ـاً لقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي المتعلقــة بتعويضــات الموظفيــن
ويمثــل مجمــوع مبالــغ التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة التــي دفعــت للموظفيــن خــال الســنة المنتهيــة  31ديســمبر  2016و  ،2015بمختلــف أشــكالها:

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين للبنك
تمويل وسلف

367,969

316,092

ودائع العمالء

227,086

666,440

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

100,895

127,356

استثمارات (أصول مدارة)

4,668

3,422

مطلوبات أخرى  -مكافأة نهاية الخدمة

32,082

27,933

بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
تصنيف الموظفين

عدد
الموظفين

مكافآت ثابتة
(على أساس
االستحقاق)

مكافآت متغيرة
(على أساس نقدي)

عدد
الموظفين

مكافآت ثابتة
(على أساس
االستحقاق)

مكافآت متغيرة
(على أساس نقدي)

كبار المسؤولين

23

38,156

95,621

23

38,020

65,535

ودائع العمالء

12,530,609

24,378,166

موظفين عاملين في
أنشطة مرتبطة بالمخاطر

315

124,505

46,273

317

124,346

32,641

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

-

107,953

موظفين عاملين في مهام
رقابية

411

148,656

51,739

390

142,761

40,038

استثمارات (أصول مدارة)

2,458,136

881,509

موظفين أخرين

7,286

1,316,928

231,626

7,433

1,354,162

285,031

مزايا موظفين أخرى

-

412,842

-

-

435,120

-

شركات تابعة

4,275

524,405

98,871

4,423

514,960

104,061

اإلجمالي

12,310

2,565,492

524,131

12,586

2,609,369

527,306

كبار المساهمين

صناديق البنك االستثمارية
استثمارات

708,201

737,036

ودائع العمالء

288,324

159,093

تسدد كافة أنواع الرواتب والمزايا والمكافآت المتغيرة والثابتة نقداً.

الشركات التابعة
تمويل وسلف

1,737,500

1,687,500

ودائع العمالء

2,408

2,264

استثمارات

363,750

363,750

كبــار المســاهمين هــم المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة اكثــر مــن  ٪5مــن رأس مــال البنــك المصــدر .األطــراف ذات العالقــة هــم األشــخاص
أو األقــارب لعائلــة ذلــك الشــخص والمنشــآت التابعــة لهــم والتــي لديهــم الســيطرة عليهــا أو ســيطرة مشــتركة أو نفــوذ هــام علــى هــذه المنشــآت.
( )40.2فيما يلي تحليل لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي

دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
أتعاب وعموالت بالصافي

بآالف الرياالت السعودية
2016م
2015م
55,956
52,268
367,163
314,435
210,674
267,981

( )40.3فيما يلي تحليل بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين في المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

11,815

14,787

مزايا موظفين قصيرة األجل

117,798

120,219

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

3,955

4,775

يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء مجلس اإلدارة ،واللجان التابعة للمجلس (اللجنة التنفيذية ،لجنة إدارة المخاطر ،لجنة الترشيحات والمكافآت
ولجنة المراجعة) .راجع إيضاح ( )41عن مكافآت كبار المسؤولين بالمجموعة.
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كبــار المســؤولين بالبنــك أولئــك األشــخاص ،بمــا فيهــم أي مديــر تنفيــذي ،الذيــن لهــم الســلطة والمســؤولية للقيــام بأعمــال التخطيــط والتوجيــه
واإلشــراف علــى أنشــطة البنــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
الموظفيــن العامليــن فــي أنشــطة مرتبطــة بالمخاطــر تشــمل علــى هــؤالء الموظفيــن العامليــن بقطاعــات األفــراد ،والشــركات ،والخزينــة والذيــن
هــم المحركيــن األساســيين فــي مباشــرة المعامــات وإدارة المخاطــر المتعلقــة بإداراتهــم.
الموظفين العاملين في المهام الرقابية تشمل الموظفين في إدارة المخاطر ،المراجعة الداخلية ،االلتزام ،المالية ،والشؤون القانونية.
المكافــآت المتغيــرة للمجموعــة المحملــة كمصاريــف موظفيــن بقائمــة الدخــل الموحــدة لعــام 2016م تبلــغ  554مليــون ريــال (2015م 475 :مليــون
								
ريال) وسيتم دفعه للموظفين خالل الربع األول من عام 2017م.
					

 -42كفاية رأس املـال

( )42.1معدل كفاية رأس المال
تتمثــل أغــراض المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي المتطلبــات المتعلقــة بــرأس المــال المحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
للحفــاظ علــى قــدرة المجموعــة لالســتمرار ولبنــاء قاعــدة رأســمالية متينــة.
تقــوم المجموعــة بمراقبـــة مــدى كفايــة رأس المــال وذلــك باســتخدام المعــدالت واألوزان المحــددة مــن قبــل مؤسســـة النقــد العربــي الســعودي .هذه
المعــدالت تقيــس مــدى كفايــة رأس المــال وذلــك بمقارنــة رأس المــال المؤهــل مــع الموجــودات المدرجــة فــي قائمــة مركــزه المالــي واالرتباطــات
وااللتزامــات المحتملــة والمبالــغ االســمية للمشــتقات باســتخدام أوزان لتحديــد المبالــغ المرجحــة إلظهــار مخاطــر االئتمــان النســبية ،مخاطــر الســوق
ومخاطــر العمليــات .تتطلــب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن البنــك االحتفــاظ بمســتوى الحــد األدنــى مــن رأس المــال النظامــي واالحتفــاظ
بنســبة إجمالــي رأس مــال نظامــي إلــى الموجــودات المرجحــة المخاطــر فــي مســتوى عنــد أو أكثــر مــن الحــد األدنــى المحــدد مــن المؤسســة والبالــغ
 .٪8يتــم احتســاب رأس المــال النظامــي لــكل مــن مخاطــر االئتمــان ،الســوق والعمليــات والتــي تمثــل الحــد األدنــى المطلــوب لكفايــة رأس المــال
الركيــزة األولــى.
أصــدرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إطــار عمــل وإرشــادات تتعلــق بتنفيــذ اإلصالحــات الماليــة وفــق معاييــر (بــازل  – )3والتــي بــدأ ســريان
مفعولهــا اعتبــارا مــن  1ينايــر 2013م .وعليــه فقــد تــم احتســاب الموجــودات مرجحــة المخاطــر الموحــدة للمجموعــة وإجمالــي رأس المــال المؤهــل
والنســب ذات العالقــة علــى األســاس الموحــد للمجموعــة وفــق إطــار (بــازل .)3
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فيمــا يلــي ملخــص إجمالــي الركيــزة األولــى للموجــودات المرجحــة المخاطــر ،الشــريحة األولــى والشــريحة الثانيــة مــن رأس المــال ومعــدل كفايــة
رأس المــال.

ب) الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة
يلخص الجدول التالي المعلومات المرتبطة بالشركة التابعة للمجموعة (البنك التركي) والذي لديه حقوق أقلية.

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

موجودات مرجحة المخاطر

2016م

2016م

2015م

قائمة المركز المالي الموجزة

2015م

مخاطر االئتمان

311,695,219

328,281,725

تمويل وسلف بالصافي

28,394,203

36,751,824

مخاطر العمليات

32,802,763

29,525,304

موجودات أخرى

12,136,879

12,195,346

مخاطر السوق

8,048,978

7,347,137

المطلــوبات

36,998,013

44,827,813

مجموع الركيزة األولى  -الموجودات المرجحة المخاطر

352,546,960

365,154,166

صافي موجودات

3,533,069

4,119,357

رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)

59,670,175

55,101,066

رأس المال المساند (الشريحة الثانية)

8,025,155

7,707,197

القيمة الدفترية لحقوق األقلية

1,164,853

1,358,152

إجمالي رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتان األولى والثانية)

67,695,330

62,808,263

قائمة الدخل الموجزة
مجموع الدخل التشغيلي

2,222,377

2,173,193

رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)

٪16.9

٪15.1

صافي الدخل

284,944

158,567

رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتان األولى والثانية)

٪19.2

٪17.2

إجمالي الدخل الشامل

()586,288

()851,335

إجمالي الدخل العائد إلى حقوق األقلية

()193,299

()280,685

معدل كفاية رأس المال (الركيزة األولى)

يتكــون رأس المــال األساســي للمجموعــة فــي نهايــة العــام مــن رأس المــال واالحتياطــي النظامــي واالحتياطيــات األخـــرى وتوزيعــات أربــاح مقترحــة
واألربــاح المبقــاة وســندات ديــن مؤهلــة وحقــوق األقليــة ناقص ـًا أســهم الخزينــة والشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة واحتياطــي فــرق العملــة
األجنبيــة وخصومــات أخــرى محــدده .أمــا رأس المــال المســاند فيتكــون مــن ســندات ديــن مؤهلــة ومبالــغ محــددة مــن مخصصــات المحفظــة
(مخصصــات عامــة) المؤهلــة ناقص ـاً خصومــات أخــرى محــددة.
تســتخدم المجموعــة الطريقــة الموحــدة مــن بــازل  IIIلحســاب الموجــودات المرجحــة المخاطــر حيــث يتطلــب رأس المــال النظامــي للركيــزة األولــى
(بمــا فــي ذلــك مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر العمليــات) .إن إدارة المخاطــر للمجموعــة هــي المســؤولة عــن ضمــان حســاب الحــد األدنــى
المطلــوب مــن رأس المــال النظامــي حيــث تتوافــق مــع متطلبــات بــازل  .IIIوترســل لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي البيانــات اإلشــرافية الربــع
ســنوية وتظهــر فيهــا معــدل كفايــة رأس المــال.

 -43.1الشركات التابعة المملوكة جزئياً
أ) القيود الجوهرية
ليــس لــدى المجموعــة أيــة قيــود جوهريــة تحــد مــن قدرتهــا علــى الوصــول إلــى موجوداتهــا أو اســتخدامها أو تســوية مطلوباتهــا باســتثناء تلــك
الناتجــة عــن هيكلــة العمــل اإلشــرافي فــي نطــاق مجــال النشــاطات المصرفيــة والتــي تخــص عمليــات البنــك التركــي .يتطلــب هيــكل العمــل
اإلشــرافي مــن البنــك التركــي الحفــاظ علــى مســتويات مــن رأس المــال النظامــي والموجــودات المتداولــة ،مــع الحــد مــن تعامالتهــا مــع أطــراف أخــرى
مــن المجموعــة وااللتــزام بالمؤشــرات الماليــــة األخــرى .كمــا بلغــت القيمــة الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات البــــنك التركــي  40,531مليــون ريــال
ســعودي و  36,998مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي (2015م  48,460 :مليــون ريــال ســعودي و  44,044مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي).
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صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج عن األنشطة التشغيلية

1,805,529

()2,505,429

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()989,863

()376,796

صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية

53,104

1,473,664

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وشبه النقد

868,770

()1,408,561

 -43.2المشاركة مع المنشآت المهيكلة غير الموحدة
يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بتوحيدها ولكن تملك حصة فيها:

 -43حصة املجموعة في منشآت أخرى

| القوائم المالية

ملخص قائمة التدفقات النقدية
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نوع المنشأة المهيكلة

الطبيعة والغرض

حصة المجموعة فيها

صناديق استثمارية

تحصيل رسوم من إدارة األصول نيابة عن
مستثمرين من أطراف ثالثة.
يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات
للمستثمرين.

• االستثمارات في الوحدات المصدرة عن
الصندوق
• رسوم إدارة

صناديق تحوط

تحقيق عوائد من تداول الوحدات/حصص الصندوق
و/أو عن طريق التوزيعات التي يقوم بها الصندوق.
يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار وحدات/
حصص للمستثمرين.

• االستثمارات في الوحدات المصدرة عن
الصندوق

محافظ حقوق الملكية الخاصة

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

• االستثمارات في الوحدات المصدرة عن
الصندوق
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يبيــن الجــدول أدنــاه تحليــل للقيــم الدفتريــة للحصــص التــي تملكهــا المجموعــة فــي المنشــآت المهيكلــة غيــر الموحــدة .إن أكبــر قيمــة للخســارة هــي
القيمــة الدفتريــة للموجــودات المملوكة:
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

صناديق استثمارية

708,352

737,036

صناديق تحوط

1,819,017

2,104,279

محافظ حقوق الملكية الخاصة

482,177

682,978

3,009,546

3,524,293

فيمــا يلــي ملخــص لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والتعديــات التــي جــرت عليهــا اعتبــاراً مــن الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
2017م:
اعتباراً من الفترات
المالية التي تبـدأ
في أو بعد

المعيار ،التعديل
أو التفسيرات

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 16

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16عقود اإليجار» يلغي النموذج المحاسبي المزدوج
الحالي للمستأجرين ،والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي داخل قائمة المركز المالي
وعقود اإليجار التشغيلية خارج قائمة المركز المالي .بد ً
ال من ذلك ،هناك نموذج محاسبي
واحد ،داخل قائمة المركز المالي مشابه للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي الحالية.
وتبقى المحاسبة عن المؤجر مماثلة إلى الممارسة الحالية ،أي يستمر المؤجرون في
تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية وتشغيلية .والمجموعة بصدد تقييم كيف
سيؤثر النموذج المحاسبي الجديد لعقود اإليجار على ترتيبات عقود التأجير الحالية.

 1يناير 2018م

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « :9األدوات المالية» سيحل محل معيار المحاسبة
الدولي رقم  39من خالل بناء نماذج تستخدم خبراء داخليين وخارجيين .ستقوم
المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر بناء على خسارة االئتمان المتوقعة مع األخذ
بعين االعتبار معلومات أخرى .إنشاء إطار عام مع سياسات مفصلة وإجراءات رقابية
تشتمل على األدوار والمسؤوليات التي سيتم تطبيقها .تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم
كيفية تأثير نموذج خسارة االئتمان المتوقعة على تخطيط هيكل رأس المال النظامي
الحالي ،وسيتم تقديم تفاصيل إضافية عند اكتمال التقييم.

 1يناير 2018م

تعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 2

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 15

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 15اإليرادات من العقود مع العمالء» يوفر إطاراً يحل
محل نموذج االعتراف باإليرادات الحالي وذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .18
الكيانات التي تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تحتاج إلى تطبيق نموذج من
خمس خطوات لتحديد متى يتم االعتراف باإليرادات وبأي قيمة .وحدد النموذج اإليرادات
التي يجب االعتراف بها عندما يحول الكيان السيطرة للسلع أو الخدمات إلى عميل بالمبلغ
الذي تتوقع المنشأة أنها تستحقها .والمجموعة بصدد تقييم كيف سيؤثر نموذج االعتراف
باإليراد الجديد على ترتيبات إيراداتها.

 1يناير 2017م

تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم 12

إدراج موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة

 1يناير 2017م

تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم 7

مبادرة اإلفصاح

 1يناير 2017م

المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 12

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى» ـ
تصنيف نطاق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .12

 1يناير 2018م

تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم 40

توضح التعديالت متى يجب على المنشأة القيام بنقل الملكية بما في ذلك العقارات تحت
اإلنشاء أو التطوير أو عقارات االستثمار .إن مجرد تغيير في نوايا اإلدارة تجاه استعمال
العقار أو الممتلكات ال يعني توفير دليل على التغير في االستعمال.

 1يناير 2018م

تفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقارير
المالية رقم 22

يوضح التفسير أنه وفي إطار تحديد معدل الصرف الفوري الستخدامه في االعتراف األولي
لألصل ذي العالقة أو المصروف أو اإليراد (أو جزء منه) في إلغاء االعتراف باألصل غير
المالي أو االلتزام غير المالي المتعلق بالثمن المدفوع مقدم ًا.

 1يناير 2018م

تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم 28

معيار المحاسبة الدولي رقم « 28االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة» ـ
توضيح أن قياس المنشآت موضع االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هو
خيار استثمار مقابل استثمار.

 1يناير 2019م

تعتبــر المجموعــة نفســها راعيــة لمنشــأة مهيكلــة عندمــا تقــدم التســهيالت الالزمــة إلنشــاء المنشــأة .كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ،تملــك
المجموعــة حصــة فــي جميــع المنشــآت المهيكلــة الواقعــة تحــت رعايتهــا .وتتمثــل هــذه المنشــآت بشــكل رئيســي فــي صناديــق االســتثمار التــي تــم
إنشــاؤها وإدارتهــا مــن قبــل شــركة األهلــي الماليــة وفــي صناديــق حقــوق الملكيــة الخاصــة التــي تــم إنشــاؤها وإدارتهــا مــن قبــل شــركة األهلــي
الماليــة  -دبــي.

 -44أسهم خزينة
خــال الســنة ،اشــترى البنــك أســهمه بمبلــغ  121مليــون ريــال ســعودي لالحتفــاظ بهــا لبرنامــج تحفيــز الموظفيــن القائــم علــى األســهم (انظــر
اإليضــاح (ج) 3.30واإليضــاح  .)27كمــا بــاع البنــك أســهم خزينــة خاصتــه بمبلــغ  191مليــون ريــال ســعودي (تــم اقتناؤهــا ســابقًا ســداداً لمديونيــة)
مــن خــال معامــات ســوق اعتياديــة وصفقــات مباشــرة بصافــي ربــح مقــداره  8.7مليــون ريــال ســعودي.

 -45خدمات إدارة االستثمار
تقــدم المجموعــة خدمــات إدارة االســتثمار لعمالئهــا عــن طريــق شــركتها التابعــة ،شــركة األهلــي الماليــة .بلغــت ارصــده األصــول المــدارة القائمــة
فــي  31ديســمبر 2016م  113,003مليــون ريــال ســعودي (2015م 74,809 :مليــون ريــال ســعودي) (إيضــاح .)3.24

 1يناير 2017م

 -46أرقام املقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع تبويب السنة الحالية ،والتي ليست ذات أهمية بطبيعتها.

 -47التغيرات املرتقبة في السياسات املحاسبية
فيمــا يلــي المعاييــر التــي صــدرت ولــم تصبــح نافــذة بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة .وفــي القائمــة التاليــة هــي
المعاييــر والتفاســير الصــادرة والتــي تتوقــع المجموعــة بشــكل معقــول أن يتــم تطبيقهــا فــي تاريــخ الحــق .وتعتــزم المجموعــة اعتمــاد تلــك
المعاييــر حالمــا تصبــح نافــذة .وتقــوم المجموعــة حالي ـ ًا بتقييــم تأثيــر المعاييــر والتعديــات المذكــورة فيمــا يلــي علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة وتوقيــت اعتمادهــا.

ملخص المتطلبات

 -48موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ  26يناير 2017م الموافق  28ربيع الثاني 1438هـ.
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