




البنك األهلي التجاري هو أكبر مؤسسة 
مالية باململكة العربية السعودية، 

وعلى مدار الستين عامًا املاضية نظر 
الناس إليه باعتباره رمزًا للريادة 

واالبتكار، ولطاملا اعتبروه شريكًا ُيعتمد 
عليه في حياتهم املهنية والشخصية.

منذ عام 1953م يواكب نمو وتطور البنك األهلي مسيرَة المملكة العربية 
السعودية صوب الحداثة والتقدم. واليوم ومع وصول عدد عمالئه إلى 

أكثر من 4 مليون عميل، ُيعد البنك األهلي من أبرز المؤسسات المالية، 
مثلما ُتعد عالمته التجارية من بين أكثر العالمات التجارية موثوقيًة 
بمنطقة الشرق األوسط. إن تعاون البنك األهلي مع مختلف شرائح 

العمالء بكافة أرجاء المملكة وشراكتنا معهم أكسباه مزيدًا من التميز 
واالحترام على مر السنين، فالبنك يحظى بثقة عمالئه بشكٍل فريد، 

فلطالما عرفوه باسم «البنك األهلي» أي البنك الوطني الذي هو ملكيٌة 
سعودية بالكامل، حيث أن غالبية عمالئه من السعوديين مثلما هو الحال 

بالنسبة لمعظم أعضاء فريق إدارته، عالوة على أن السعوديين يشّكلون  
94.5% من نسبة موظفيه.

وخالل السنوات األخيرة، تطور البنك األهلي التجاري ليصبح مجموعة 
خدمات مالية متكاملة، لتتحقق أولى خطوات هذا التطور في عام 2007م 

عندما قامت البنوك السعودية كافًة بفصل عملياتها السوقية باعتبارها 
كيانات مالية مستقلة. وفي الوقت الحالي، أصبحت شركة "األهلي المالية" 
المؤسسة الرائدة بالمملكة العربية السعودية في مجال إدارة الثروات. كما 
حقق البنك األهلي على مدار السنوات الماضية توسعًا كبيرًا على الصعيد 

الدولي من خالل التواجد في مراكز تجارية ُمهمة كالبحرين، ولبنان، 
وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين. 

التعريف بالبنك األهلي التجاري

%20.1
بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %20.1 

وهو األعلى بين البنوك السعودية.



لقد شهد عام 2008م أول عملية استحواذ كبيرة قام بها البنك خارجيًا 
عندما قام بشراء حصة األغلبية في بنك «تركيا فاينانس كتيليم 

بنكاسي» الذي يعد أحد أكبر بنوك المشاركة في تركيا. ومنذ ذلك الحين، 
والبنك يعمل على تنفيذ برنامج لتوسعة شبكة فروعه. وإدراكًا من البنك 

األهلي بمدى الفارق الذي يمكن أن يحدثه في المجتمعات التي يمارس 
فيها أنشطته، فهو يحرص باستمرار على أن يكون مثاًال ُيحتذى به في 

ذلك من حيث االضطالع بكافة مسؤولياته على أكمل وجه واستباق كافة 
المبادرات. فعلى سبيل المثال، هناك دعم ال محدود للتنوع الوظيفي 

وإعداد واسع للبرامج التدريبية المتخصصة والمصممة لتزويد الشباب 
السعودي من الجنسين بقدر أكبر من المهارات والمعرفة، بما يتيح لهم 

العديد من الفرص الوظيفية المالئمة. كما يسعى البنك إلى تحقيق 
التنمية االقتصادية المحلية عبر توظيف األشخاص وتشجيعهم على 

العمل بمناطق سكنهم.

لقد حقق البنك األهلي عام 2014م معدالت نمو مرتفعة ونتائج قياسية 
جديدة نتيجًة للقرارات اإلستراتيجية التي تبنتها إدارته، حيث تؤكد هذه 
النتائج على المكانة المتقدمة التي يتبوُأها البنك في القطاع المصرفي 

السعودي. فقد حقق أرباحًا هي األعلى في تاريخه واألعلى بين بنوك 
المملكة للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت إلى مستوًى قياسي بلغ 

8.66 مليار ريال، بزيادة بلغت 803 مليون ريال، محققًة نموًا بنسبة 
10.2% مقارنًة بالعام الماضي الذي بلغت فيه أرباح البنك 7.85 مليار ريال. 

كما ارتفعت أيضًا ودائع العمالء بنسبة 10.8% لتصل إلى 333 مليار ريال، 
في حين نمت موجودات البنك بنسبة 15.3% لتصل إلى 435 مليار ريال، 

ونمت محفظة التمويل والسلف بنسبة 17.6% لتصل إلى 221 مليار ريال. 
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك بنسبة %10.5 
لتصل إلى 45.2 مليار ريال، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 

20.1% وهو األعلى بين البنوك السعودية. وقد أوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح على األسهم بقيمة 2,892 مليون ريال بما يعادل 1.45ريال 

لكل سهم. 

واستمر البنك في إدارة مخاطر االئتمان بفعالية وأخَذ المخصصات الالزمة 
خالل عام 2014م حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد 

المخصصات. ونتيجة لذلك حافظ البنك على تصنيفه االئتماني (+A) من 
وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" العالميتين، ليؤكد على مكانته في 

قطاع الخدمات المصرفية بالمملكة وقوة مركزه المالي ومستويات 
السيولة المالية العالية التي يتمتع بها وأيضًا جودة المحافظ االئتمانية. 

لقد كان هذا النجاح والنجاح الكبير الذي صاحب عملية الطرح األّولي لألسهم 
عام 2014م ثمرة تعاون وجهود وتفاني الجميع بغية الوصول إلى أقصى 

درجات التميز على كافة المستويات، وإدارة البنك على ثقة في مواصلة 
المسيرة المصرفية الرائدة لتحقيق المزيد من اإلنجازات في المستقبل.

%94.5
«البنك األهلي» أي البنك الوطني الذي هو ملكيٌة 

سعودية بالكامل، حيث أن السعوديين يشّكلون  
94.5% من نسبة موظفيه.



إضاءات على أهم اإلنجازات

1.   حقق البنك أرباحًا هي األعلى في تاريخه، واألعلى بين بنوك المملكة 
       للمرة الثانية على التوالي مؤكدًا بذلك استمراره في صدارة القطاع 

       المالي. وامتدت إنجازات البنك  إلى الشركات التابعة له والتي حققت 
       أيضًا نتائج إيجابية مع الحفاظ على التصنيفات االئتمانية العالمية 

       لجودة محفظة التمويل ومعدالت السيولة.

2.   أعاد البنك إطالق هوية جديدة إيذانًا بعصر جديد تتسارع فيه اإلنجازات 
       لتقدم لعمالء األهلي المساندة لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية بدءًا من 

       اآلن، وانطالقًا من شعار "غُدك.. اآلن".

3.   كما شهد العام أهم حدث في تاريخ البنك بطرح 25% من أسهم 
      األهلي لالكتتاب العام مما يشير إلى بدء عصر جديد يشارك البنك 

      نتائجه بالمستثمرين من خالل عمليات التوسع في كل القطاعات.

4.   واصل البنك األهلي المحافظة على دوٍر ريادي في دعم المشاريع 
       والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

حقق البنك أرباحًا هي األعلى في تاريخه، 
واألعلى بين بنوك المملكة للمرة الثانية 
على التوالي والتي بلغت 8.7 مليار ريال.

وصلت موجودات البنك إلى 435 مليار ريال 
بزيادٍة قدرها 15.3% عن العام الماضي.

بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 
.%20.1

زادت مراكز الحواالت السريعة "كويك باي" 
عزز البنك األهلي مكانته في استقطاب الكفاءات بواقع 40 مركزًا  ليبلغ عددها 97 مركزًا.

المصرفية من الشباب السعودي  ووصلت نسبة 
السعودة فيه إلى 94.5% بنهاية 2014م.

إضافة 21 فرعًا جديدًا لشبكة الفروع لتصل 
إلى 342 فرعًا مع نهاية العام 2014م.

إصدار صكوك ثانوية متوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالميـة بقيمة خمسـة مليـارات 

ريال لمّدة عشر سنوات.

ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بواقع 12,500 
جهاز لتبلغ 26,514 جهازًا.

8.7 مليار ريال 

٪94.5 435 مليار ريال

342 فرعًا

حافظ البنك األهلي على تصنيفه االئتماني 
(+A) من وكالتي"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" 

العالميتين.

أنشأ البنك األهلي "أكاديمية التدريب" 
للمحافظة على مركز الريادة في التدريب 

على مختلف مجاالت المصرفية، وقد فاق عدد 
المتدربين في عام 2014م 4,720 متدربًا.

تم تشغيل دفعة جديدة من أجهزة الصرف 
اآللي بلغت 444 جهازًا جديدًا ليصل عددها 

إلى 2,643 جهازًا.

5.   فبينما استمر البنك في توسيع شبكة وخدمات الفروع ونقاط البيع، 
       فقد واصل تمويل المشاريع الوطنية العمالقة. كما تمكنت الخزينة من 

      توفير منتجات لعمالئها متوافقة مع أحكام الشريعة مما دعم حضور 
      القطاعات األخرى وساهم في المحافظة على العمالء الذين يفضلون 

      الخدمات المتكاملة.

6.  وتماشيًا مع إستراتيجية البنك األهلي في أن يصبح مجموعة الخدمات 
      المالية الرائدة في المنطقة، فقد عزز مكانته في استقطاب الكفاءات 
      البنكية من الشباب السعودي ووصلت نسبة السعودة فيه إلى %94.5 
      بنهاية 2014م. ولم يوفر البنك األهلي جهدًا في االستثمار في البنية 

      التحتية واألمان التقني والشبكي في سبيل ضمان الحماية والتقليل 
      من تكاليف العمليات وتحسين سرعة الخدمة.

7.   إطالق الشعار الجديد لبرامج المسؤولية المجتمعية تحت مسمى “أهالينا”        
      وهي إستراتيجية متكاملة تركز على تمكين المجتمع من خالل برامج 

      محددة األهداف تسعى لتمكين أفراد المجتمع وتحقيق أحالمهم.



إجمالي املوجودات
مليون ريال سعودي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وعلى الرغم من األزمات المالية التي ال تزال ُتلقي بظاللها على الكثير 
من المؤسسات المصرفية في العالم مسببًة تذبذبات في األسواق المالية 

وتراجعًا في معدالت النمو في مختلف أنحاء العالم، بقي االقتصاد 
السعودي بمنأًى عن هذه التأثيرات السلبية بتوفيق من اهللا تعالى، ثم 

بفضل االحتياطيات المالية العالية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة 
والُمحاِفَظة التي تنتهجها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، 
مما أسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وفرص تنموية متنوعة من 

خالل المشاريع والمبادرات التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، 
والتي واصل البنك األهلي المحافظة على دوٍر ريادي في دعمها، 

وسيواصل مشاركة هذه النجاحات مع كافة األطراف المرتبطة به من 
عمالء ومساهمين وموظفين.

وفي سبيل سعينا لتحقيق رؤيتنا ألن نصبح "المجموعة الرائدة في 
الخدمات المصرفية في المنطقة"، رّكزنا في أعمالنا على تقديم خدماٍت 

متميزة ُتلبي احتياجات عمالئنا بل وتتخطى توقعاتهم وتستجيب 
لمتطلبات السوق، األمر الذي مّكننا من إحراز تقدٍم كبيٍر على جميع 

األصعدة والذي أدى بدوره إلى زيادة حصتنا السوقية لتصل إلى مستويات 
جديدة في أغلب القطاعات. 

إن النتائج التي حققها البنك األهلي خالل هذا العام تأتي مؤكدًة المكانة 
المتقدمة التي يتبوُأها البنك في القطاع المصرفي السعودي، فقد حقق 

البنك أرباحًا هي األعلى في تاريخه للمرة الثالثة على التوالي، واألعلى 
بين بنوك المملكة للمرة الثانية على التوالي، فقد ارتفعت أرباح البنك 

إلى مستوى قياسي بلغ 8.66 مليار ريال، بزيادة بلغت 803 مليون ريال، 
محققًة نموًا بنسبة 10.2% مقارنًة بالعام الماضي الذي بلغت فيه أرباح 
البنك 7.85 مليار ريال. وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 10.8% لتصل إلى 

333 مليار ريال، بينما نمت موجودات البنك بنسبة 15.3% لتصل إلى 
435 مليار ريال، ونمت محفظة التمويل والسلف بنسبة 17.6% لتصل إلى 

221 مليار ريال. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي 
البنك بنسبة 10.5% ليصل إلى 45.2 مليار ريال، وبلغ العائد على متوسط 
حقوق المساهمين 20.1% وهو األعلى بين البنوك السعودية. كما أوصى 

مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على األسهم بقيمة 2,892 مليون ريال بما 
يعادل 1.45ريال لكل سهم.

 
واستمر البنك في إدارة مخاطر االئتمان بفعالية، وأخَذ المخصصات 

الالزمة خالل عام 2014م حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد 
المخصصات. ونتيجًة لذلك، حافظ البنك األهلي على تصنيفه االئتماني 

(+A) من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" العالميتين، والذي يعكس 
أيضًا مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة وقوة مركزه 

المالي، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافًة إلى 
جودة المحافظ االئتمانية.

لقد كان هذا النجاح والنجاح الكبير الذي صاحب عملية الطرح األّولي 
لألسهم في عام 2014م ثمرة تعاون الجميع وجهودهم وتفانيهم وعملهم 

الجاد بغية الوصول ألقصى درجات التميز على جميع المستويات 
واألنشطة، وإنني على ثقة من أننا جميعًا سنواصل مسيرتنا نحو تحقيق 

المزيد واألفضل خالل السنوات المقبلة بإذن اهللا.

منصور بن صالح الميمان
رئيس مجلس اإلدارة

يسعدني نيابًة عن مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن أقدم لكم 
التقرير السنوي لعام 2014م، الذي حققنا فيه معدالت نمو مرتفعة 

ونتائج قياسية جديدة نتيجًة للقرارات اإلستراتيجية التي تبنتها 
إدارة البنك.







كلمة الرئيس التنفيذي











تقرير مجلس اإلدارة لعام 2014م

1. أنشطة البنك الرئيسية
يتكون البنك من خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية، كما هو موضح أدناه، 

والتي تعتبر الوحدات االستراتيجية للبنك وتقدم منتجات وخدمات مختلفة، 
وتدار بشكل منفصل على أساس الهيكلة اإلدارية والتقارير الداخلية.

مصرفية األفراد: تقدم الخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات 
المصرفية الخاصة والتي تتضمن تمويل األفراد والحسابات الجارية 

باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها 
هيئة شرعية مستقلة.

مصرفية الشركات: تقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة المنتجات االئتمانية 

التقليدية، ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الخزينة: تقدم كامل منتجات الخزينة والخدمات بما في ذلك سوق المال 
وصرف العمالت األجنبية إلى عمالء المجموعة، إضافة إلى القيام 

باالستثمارات ونشاطات المتاجرة محليًا وخارجيًا وإدارة مخاطر السوق 
ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان المتعلقة باالستثمارات.

سوق المال: يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار 
المصرفي وخدمات وساطة األسهم المحلية واإلقليمية والعالمية.

المصرفية الدولية: تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة 
العربية السعودية من خالل بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي وفرع 

البنك ببيروت.

يسر مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن يقدم لكم تقريره 
السنوي عن أدائه وإنجازاته وقوائمه المالية للعام 2014م. كما 

يشمل هذا التقرير أنشطة البنك وشركاته التابعة والزميلة. 

2. أهم األحداث الجوهرية واإلنجازات
شهد اقتصاد المملكة تطورًا إيجابيًا خالل عام 2014م، ولم يكن البنك 

األهلي بمنأى عن ذلك حيث استمر في رحلته التي بدأها عام 2013م نحو 
تحقيق رؤيته اإلستراتيجية في أن يصبح مجموعة الخدمات المصرفية 
الرائدة في المنطقة؛ وواصل البنك جهوده في تنفيذ خططه نحو إنجاز 

هذه الرؤية من خالل األهداف اإلستراتيجية الخمسة التي اعتمدها وهي 
أن يصبح البنك األول في الدخل واألرباح، وأفضل بنك في الخدمات 

اإللكترونية، والبنك األفضل في خدمة العمالء، والخيار األول للموظفين. 
وانعكست هذه الجهود بصورة واضحة على النتائج المتميزة التي حققها 

البنك األهلي للعام الثاني على التوالي.

وقد شهد عام 2014م استمرار البنك في توسيع 
 (Cyber Security) االستثمار في أنظمة حماية الشبكة

لرفع مستوى الحماية األمنية للخدمات اإللكترونية 
الُمقدمة للعمالء عبر القنوات المختلفة.



إضافة إلى اعتماد الجمعية العامة غير العادية الرابعة في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014م بالمركز الرئيسي للبنك بمدينة جدة 

على توصية مجلس اإلدارة بالموافقة على زيادة رأس مال البنك من 
15,000 مليون ريال إلى 20,000 مليون ريال وذلك من خالل منح سهم 

واحد مجاني مقابل كل ثالثة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون 
بسجالت البنك يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وحيث تم تغطية 

الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 5,000 مليون ريال من بند 
األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2013م.

وُيَعد الطرح األولي العام ألسهم البنك األهلي في سوق األسهم 
السعودية من أهم متغيرات البنك خالل عام 2014م، ويعكس اإلقبال 

الكبير من الجمهور على االكتتاب في أسهم البنك، الذي تجاوزت المبالغ 
المدفوعة فيه قيمة األسهم المطروحة بـ 23 مرة، حجَم الثقة التي يحظى 

بها البنك األهلي لدى المواطنين في المملكة.

ومن أهم ما مّيز عام 2014م، إطالق الشعار الجديد الذي يجسد رؤية 
البنك المستقبلية، حيث تم اإلعالن أيضًا عن الهوية الجديدة «غُدك اآلن»، 

وذلك كجزء من تحقيق تحول نوعي وإعادة الهيكلة وتنظيم أعماله 
المصرفية. كما أن الشعار والهوية الجديدين ُيعبِّران عن التزام البنك 

بتراثه العريق ويعكسان صدق انتمائه كما ُيعبِّران عن التقدم والتطور 
المستمر والحيوية والديناميكية حيث يواكبان أيضًا التطور الذي يشهده 

اقتصاد المملكة والمنطقة ككل.

وبفضل استمرار استثمارات البنك في البنية التحتية وتقنية المعلومات، 
ظهر تحسٌن ملموس في تكلفة العمليات من خالل تنفيذ عدد أكبر من 

العمليات بنفس الموارد، وواصل البنك مسيرته في توسيع شبكة الفروع 
إلى جانب االستمرار في تطوير خدماته المقدمة عبر القنوات البديلة.

استمر البنك في مسيرته ليكون أفضل بنك إلكتروني من خالل استخدام 
أحدث التقنيات ِبهدف تسهيل اإلجراءات على العمالء والموظفين، مما يؤهله 

إلنجاز أكبر قدر ممكن من العمليات والخدمات والمشاريع في وقٍت وتكلفٍة 
وموارَد أقل. ولقد أنجز البنك خالل عام 2014م ما يربو على 268 مشروعًا، 

بزيادة قدرها 31% عن عام 2013م. ونجحت أقسام البنك في تخفيض 
حاالت توقف النظام بنسبة بلغت 70% مقارنًة بعام 2013م، وذلك بفضل 

مضاعفة االهتمام والتركيز على مراحل العمل وتكثيف عمليات الفحص 
واالختبار والقياس على قنوات الخدمة بقطاعات البنك المختلفة.

وقد شهد عام 2014م استمرار البنك في توسيع االستثمار في أنظمة 
حماية الشبكة (Cyber Security) لرفع مستوى الحماية األمنية للخدمات 
اإللكترونية الُمقدمة للعمالء عبر القنوات المختلفة، من خالل تطبيق ما 

يكفي من الوسائل الرامية لتحقيق حماية إضافية وأمان لكافة المعامالت 
المصرفية.

وألن هذه اإلستراتيجيات ال تتم إال من خالل الكادر البشري والفرق 
المدّربة، حرص البنك على العناية بموظفيه، ما أدى إلى تحقيق البنك 

تقدمًا كبيرًا في الرضا الداخلي لموظفيه وفق ما تظهره مقاييس عوامل 

الرضا الوظيفي وانخفاض ملحوظ بنسبة تسرب الكفاءات خارج البنك. 
واستمر البنك في إدارة مخاطر االئتمان بفعالية، وأخَذ المخصصات 

الالزمة خالل عام 2014م حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد 
المخصصات. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة التمويل المتعثر إلجمالي 

محفظة التمويل والسلف من 1.5% إلى 1.3% على الرغم من النمو في 
المحفظة مما يعكس المحافظة على جودة أصولها. كما ارتفعت نسبة 

تغطية المخصصات للتمويل المتعثر والسلف من 165.9% إلى %180 
وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 17.2% وهي نسبة مرتفعة حسب 

المعايير اإلقليمية والعالمية وفق إطار بازل/3.             

وبهذه النتائج واإلنجازات حافظ البنك األهلي على تصنيفه االئتماني 
(+A) من وكالتي ”ستاندرد آند بورز“ و ”فيتش“ العالميتين، ما يعكس 

مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة وقوة مركزه 
المالي، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى 

جودة المحافظ االئتمانية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وزعت شركة زميلة (شركة 
البحار لالستثمارات العقارية) رأس مالها على المساهمين كجزء من 

إجراءات التصفية مقابل تحويل ملكية بعض العقارات للبنك. وبالتالي 
استلم البنك عقارات تبلغ قيمتها 473.4 مليون ريال، ونتيجة لذلك فقد 
عكس البنك مخصصات انخفاض الشركة الزميلة المجنبة سابقاًً بمبلغ 

253.7 مليون ريال، ونتيجة تحويل الملكية القانونية، أجر البنك هذه 
العقارات تحت عقد إجارة لمدة 5 سنوات وتم تسجيل المكاسب من استبعاد 

العقارات المؤجرة بقيمة 146.6 مليون ريال في قائمة الدخل الموحدة.



3. النتائج املالية
واصل االقتصاد السعودي نموه للعام الخامس على التوالي، وسجل الناتج 

المحلي اإلجمالي الفعلي معدل نمو سنوي بلغ 3.6% لعام 2014م. وعلى 
الرغم من الهبوط في أسعار النفط، إال أن اإليرادات ظلت فوق مستوى 1 

تريليون ريـال للسنة الرابعة على التوالي، مسجلة 1,046 مليار ريـال 
(279 مليار دوالر)  لعام 2014م. إال أن النفقات المتزايدة والتي سجلت 

رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 1,100 مليار ريـال (294 مليار دوالر)  قد ساهمت 
أيضًا في عجز الموازنة العامة.

ولقد أسهم اعتماد الحكومة للكثير من المشروعات التنموية في عام 
2014م في خلق فرص أعمال جديدة وجيدة للمصارف في كافة مجاالت 

الصناعة المصرفية زادت من أحجام وعائدات وأرباح محافظ تمويل 
األفراد والشركات، والتمويل العقاري، ومنتجات الخزينة، وخدمات 

االستثمار، وبطاقات االئتمان. 

حقق البنك األهلي 8.7 مليار ريال أرباحًا صافية خالل عام 2014م مقابل 
7.9 مليار ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 803 مليون ريال بنمو نسبته 

10.2%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.34 ريال مقابل 3.94 ريال للفترة 
نفسها من العام السابق. وبذلك تكون األرباح الصافية المحققة هذا 

العام هي األعلى في تاريخ البنك على اإلطالق كما تعتبر مؤشرًا قوي 
الداللة على زيادة قدرة البنك على التوظيف األكفأ ألصوله، وتمّيزه في 
تنويع مصادر دخله وكفاءته في تبنِّي أهداف إستراتيجية موضوعية مع 
دعمها بالمبادرات الكفيلة بتحقيقها على أكمل وجه وبما يحقق تطلعات 

المساهمين واحتياجات العمالء والموظفين، مع الحفاظ على موقعه 
الريادي في التطوير واالبتكار وإدارة المخاطر.

إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية واالستثمارية قد أدى إلى ارتفاع 
صافي الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 11.7% حيث بلغ 11.28 مليار 

ريال خالل عام 2014م مقابل 10.1 مليار ريال العام السابق، كما بلغ 
إجمالي دخل العمليات خالل العام 16.23 مليار ريال بزيادة قدرها 1.37 

مليار ريال مقابل 14.86 مليار ريال من العام السابق وبنسبة ارتفاع 
قدرها %9.2.

ولقد شهدت موجودات البنك نموًا حيث بلغت 435 مليار ريال مقابل 377 
مليار ريال في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15.3%. كما نمت 
محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 221 مليار ريال خالل اإلثني عشر 

شهرًا مقابل 188 مليار ريال من العام السابق وذلك بارتفاع قدره %17.6. 
كما بلغت االستثمارات 153 مليار ريال مقارنة بمبلغ 125 مليار ريال 

وذلك بارتفاع قدره 22.0%، وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 10.8% لتصل 
إلى 333 مليار ريال مقابل 301 مليار ريال العام السابق.

وشغما غطغ ططثص لظاائب الئظك افعطغ المالغئ خقل السظعات الثمج 
الماضغئ: 

األرباح الصافية المحققة هذا العام هي األعلى في 
تاريخ البنك على اإلطالق.

8.7 مليار ريال

2014

مليون ريال

إجمالي الموجودات
تمويل وسلف بالصافي

استثمارات بالصافي
إجمالي المطلوبات

ودائع العمالء
إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات

صافي دخل السنة العائد لمساهمي البنك

434,878
220,722
152,903
387,957
333,095

45,214
16,228

7,480
8,655

2013
377,287
187,687
125,294
334,751
300,601

40,934
14,858

6,632
7,852

2012
345,260
163,461
116,428
305,856
273,530

37,704
13,509

6,661
6,453

2011
301,198
135,289
120,489
265,613
239,458

34,165
12,138

5,805
6,011

2010
282,372
125,597
108,065
249,515
299,160

31,272
11,667

6,633
4,724



مليون ريال
المـجمـــــــوعالمصرفية الدوليةســـوق المــالالـخــزيـنــــــةمصرفية  الشركاتمصرفية األفراد

إجمالي الدخل
إجمالي المصاريف

صافي الدخل
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

5,644
4,351
1,228

88,891
143,452

5,302
3,481
1,864

75,251
145,881

3,780
392

3,688
122,291
163,912

3,435
855

2,588
105,615
134,302

3,790
543

3,169
168,464

34,293

3,377
362

3,025
151,175

17,363

761
413
333

1,584
305

604
402
111

1,217
262

2,253
1,780

375
53,648
45,995

2,138
1,530

401
44,028
36,943

16,228
7,480
8,793

434,878
387,957

14,858
6,632
7,989

377,287
334,751

201420132014201320142013201420132014201320142013

بآالف الرياالت السعودية
النسبة من إجمالي الدخلصافي الدخل العائد لمساهمي البنك

البنك األهلي التجاري
تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي - (البنك التركي) وشركاته التابعة

شركة األهلي المالية - وشركاتها التابعة
الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة

المجموع

8,096,459
247,182
309,155

2,354
8,655,150

%93.54
%2.86
%3.57
%0.03
%100

وشغما غطغ خاشغ الثخض طعزسًا سطى الئظك وحرضاته الاابسئ:

وشغما غطغ ططثص لطظاائب المالغئ لطصطاسات الاحشغطغئ لطئظك افعطغ خقل ساطغ 2013م و2014م:

4. التحليل الجغرافي لإليرادات
تاتصص إغرادات الئظك طظ ظحاذاته داخض وخارج الممطضئ تسإ الاخظغش الةشراشغ الاالغ:

مليون ريال
المجموعالجمهورية التركيةالجمهورية اللبنانيةاإلمارات العربية المتحدةمملكة البحرينالمملكة العربية السعودية

201413,61332636172,23616,228م

طبقًا للمادة (42) من النظام األساسي للبنك فإنه يتم توزيع أرباح البنك السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والمبالغ 
المخصصة للخسائر المحتملة واألعباء األخرى أيًا كانت، طبقًا القتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعية العامة، على الوجه اآلتي:

5. توزيع األرباح

-    تجنب الزكاة الشرعية.

-     يجنب 25% من الربح الصافي لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 
       للجمعية  العامة العادية أن توقف هذا التجنيب أو أن تخفض معدله 

       إذا بلغ مجموع االحتياطي مبلغًا يعادل كامل رأس المال.

-    توزع من الباقي حصة أولى للمساهمين ال تقل عن 5% من رأس المال، 
      فإذا كان الباقي من الربح الصافي ال يكفي لدفع الحصة المذكورة فال 

     يجوز للمساهمين المطالبة بتوزيعها من أرباح السنوات التالية.

-     تخصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة وفقاًً 
      للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من مؤسسة النقد العربي السعودي.

-    يستخدم الباقي بعد ذلك بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة لتكوين 
      احتياطي إضافي أو لتوزيعه كحصة إضافية من األرباح، أو في أي 

      غرض آخر تقرره الجمعية العامة، ومع ذلك ال يجوز للجمعية العامة 
      أن تقرر توزيع أية حصة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.

وقد أوصى مجلس اإلدارة بأن تكون توزيعات األرباح عن عام 2014م 
بواقع 1.45 ريال للسهم الواحد، وقام البنك بتوزيع أرباح علىالمساهمين 

عن النصف األول من عام 2014م بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد. أما 
الجزء المتبقي من األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف 

الثاني من عام 2014م هو 0.65 ريال للسهم الواحد، فسيتم توزيعه بعد 
إقراره من الجمعية العامة، ليبلغ بذلك إجمالي مبلغ التوزيعات عن كامل 

العام 2,892 مليون ريال.







13. مزايا املوظفين
استمر البنك األهلي في البحث عن واستقطاب أفضل الخبرات السعودية 

واالحتفاظ بها. وقد شارك البنك في العديد من المعارض والمناسبات 
المختصة بالمهنة والتوظيف التي نظمتها مؤسسات تعليمية مرموقة 

سواء داخل المملكة أو خارجها وسعيًا لتحقيق أحد ركائز البنك 
االستراتيجية في أن يكون ”الخيار األول للموظفين“، يوفر البنك لموظفيه  

برنامج االدخار  اإلسالمي حيث بدأ البرنامج بالبنك منذ 40 عامًا ومن ثم 
حول إلى منتج ادخار اسالمي عام 2012م والهدف منه هو إتاحة فرصة 

االدخار المالي المستقبلي للموظفين عبر برنامج اختياري بغرض اإلبقاء 
على الكفاءات لفترة أطول. آلية البرنامج باختصار، هو أن يتم استقطاع 

نسبة ثابتة وهي 5% من راتب الموظف األساسي و يتم استثمارها عن 
طريق مجموعه الخزينة بالبنك في مقابل منح البنك مكافأة بنسب 

تتفاوت حسب سنوات االشتراك، وتبدأ مكافأة البنك بـ 10% وتصل إلى 
200% من الرصيد المدخر، وقد بلغ الرصيد المتراكم لمكافأة البنك لنظام 
ادخار الموظفين بنهاية عام 2014 م حوالي 110.6 مليون ريال، ووصلت 

نسبة السعودة في البنك إلى 94.5% بنهاية 2014م، ويدفع البنك مزايا 
وتعويضات الموظفين طبقًا لنظام العمل والعمال في المملكة وبحسب 

متطلبات المدفوعات النظامية المستحقة في الفروع األجنبية والشركات 
التابعة، وقد بلغ إجمالي احتياطي تعويضات نهاية الخدمة في تاريخ 

31 ديسمبر 2014م مبلغ 1,049 مليون ريال.

14. العقوبات والجزاءات النظامية
لم يتعرض البنك ألية جزاءات أو غرامات ذات أهمية تذكر خالل العام 

المالي 2014م، غير أنه تم فرض ما مجموعه 211,924 ريال كغرامات 
تشغيلية تمت معالجتها في حينه ومفصلة بالجدول التالي:

مبالغ الغرامات/ريالعدد الغراماتالجهة تصنيف المخالفة 
فرض غرامة لعدم االلتزام بتعليمات وقواعد تشغيل نظام سريع

فرض غرامة بشأن أعطال أجهزة الصرف اآللي
فرض غرامة لعدم االلتزام بالوقت المحدد لتنفيذ عمليات الريبو

فرض غرامة بشأن الورقة المزيفة فئة 50 ريال
فرض غرامة مالية لعدم إبالغ وحدة التحريات المالية عن تعامالت مشبوهة 

مؤسسة النقد العربي السعودي 
مؤسسة النقد العربي السعودي

مؤسسة النقد العربي السعودي 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

3
2
1
1
1

9,000
131,374

1,000
 550

 70,000

15. املراجعة السنوية لفعالية إجراءات 
الرقابة الداخلية 

إن نظام الرقابة الداخلية عبارة عن إجراءات جرى تصميمها وتطبيقها 
وتحديثها من قبل المسؤولين عن حوكمة وإدارة البنك للحصول على  

تأكيدات (طمأنة) منطقية عن مستوى تحقيق البنك ألهدافه فيما 
يتعلق بصحة ومصداقية التقارير المالية وفعالية وكفاءة العمليات 

التشغيلية وااللتزام بالتعليمات واألنظمة ذات العالقة.

(أ) المسآولغات 
-     تقع على عاتق  مجلس إدارة البنك األهلي مسؤولية التأكد من وجود 

       نظام فعال للرقابة الداخلية، وتكون اإلدارة مسئولة عن تصميم
       النظام وعمله.

-     وتقوم المراجعة الداخلية بتزويد مجلس اإلدارة من خالل (لجنة 
       المراجعة) واإلدارة التنفيذية بطمأنة ( تأكيد) مستقلة وموضوعية 

       عن مستوى فعالية اإلطار العام للرقابة الداخلية، ويتم تحقيق هذا 
       الهدف من خالل اتباع منهج مراجعة مبني على تقييم المخاطر 

       وتنفيذ خطة مراجعة سنوية يتم اعتمادهما من قبل لجنة المراجعة، 
       كما أن كًال من إدارتي المخاطر التشغيلية وااللتزام تقومان بدور 

       فعال لمراقبة البيئة الرقابية التي تقع في نطاق مسؤولياتهم. 

-     وقد كلف مجلس اإلدارة وحدة التحقيقات ومكافحة االحتيال بمسؤولية 
       إدارة مخاطر االحتيال و/أو مكافحة االحتيال على مستوى البنك. 



16. مراجعو الحسابات
أقرت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في
31 مارس 2014م تعيين السادة كي بي إم جي - الفوزان والسدحان 

وإرنست ويونغ كمراجعي حسابات خارجيين للبنك عن العام المنتهي في 
31 ديسمبر 2014م، وستنظر الجمعية في اجتماعها القادم في إعادة 

تعيين مراجعي الحسابات الحاليين، أو استبدالهم بمراجعين آخرين، 
وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 

31 ديسمبر 2015م.

17. تأكيدات أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد مجلس إدارة البنك للمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة 

وحسب معرفته التامة من كافة النواحي المادية ما يلي:
-     إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

-     أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

-     أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه.

-     ال يوجد أي عقد كان البنك طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه 
       مصلحة جوهرية ألي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك أو 

       للرئيس التنفيذي أو رئيس المجموعة المالية للبنك أو ألي شخص 
       ذي عالقة مباشرة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره في بيان المعامالت 

       مع األطراف ذات العالقة في هذا التقرير.

-     تعاقد البنك مع شركة التعاونية للتأمين عن طريق المنافسة العامة 
       لتقديم خدمات التأمين الطبي للموظفين وذلك لمدة عام من تاريخ 
       1يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م بإجمالي مبلغ وقدرة 77 

       مليون ريال فقط ال غير وحيث أن المهندس/ عبدالعزيز الزيد عضو 
       مجلس إدارة البنك قد تم تعيينه الحقًا عضوًا في مجلس إدارة شركة 

       التعاونية للتأمين وذلك بموجب اإلعالن بتاريخ 16 مارس 2014م 
       على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) للدورة الجديدة 

       والتي قد بدأت بتاريخ 26 مارس 2014م لذا وحرصًا من البنك على          
       مبدأ اإلفصاح والشفافية للمساهمين جرى ذكره وتدوينه.

(ب) تصغغط الدعابط الرصابغئ وطراصئاعا
-     بناءًا على تقييم اإلطار العام للضوابط الرقابية الداخلية بواسطة 

       خبير مستقل (تماشيًا مع توجيهات مؤسسة النقد)، تعتقد اإلدارة 
       أن نظام الضوابط الرقابية الداخلية تتم إدارته بالشكل المناسب 
       على مستوى البنك (أي يتم تطبيق الضوابط الرقابية ومراقبتها 
       بشكل مستمر). كذلك تبذل اإلدارة جهودًا مستمرة لتقييم هذه 

       الضوابط ومعالجة الفجوات التي يتم تحديدها، باإلضافة إلى 
       جهودها من أجل تقوية البيئة الرقابية ككل. 

-     وافق مجلس اإلدارة على إنشاء إطار عام للحوكمة على مستوى 
       البنك، والغرض من هذا اإلطار هو فرض الرقابة المناسبة على كل 

       من الحوكمة و مسؤوليات اإلدارة. 

-     وبناءًا على تعليمات مجلس اإلدارة، يكون كًال من الوحدات الرقابية 
       وإدارة االلتزام وإدارة المراجعة كخط دفاع ثاٍن وثالث مسؤولين عن 

       مراقبة و/أو تقييم الضوابط الرقابية سنويًا، ويقوم المراجع الخارجي 
       أيضًا بدوره ومن خالل المراجعة السنوية لحسابات البنك بتقييم 

       لنظام الرقابة الداخلية ويتم تزويد اإلدارة ولجنة المراجعة بالتوصيات 
       التي قد يرونها لتعزيز نظام الرقابة. كما أن إنشاء وحدة التحقيقات 
       ومكافحة االحتيال يأتي أيضًا ضمن جهود البنك األهلي المتواصلة 

       لتقييم/مراقبة/تقوية اإلجراءات بهدف الحماية والوقاية من االحتيال.

وكجزء من التزام البنك األهلي في تقديم نظام فعال للرقابة 
الداخلية، يعمل على التأكد من أن جميع المخاطر الرئيسية التي 

من شأنها أن تؤثر على تحقيق البنك ألهدافه يتم تحديدها 
وتقييمها باستمرار، فقد تم تشكيل فريق عمل لمراجعة البيئة 

الرقابية (Review Control Forum). إن مبادرة إنشاء هذا الفريق 
ما هي إال جهود مشتركة بين كل من إدارة المخاطر التشغيلية 

وااللتزام والمراجعة الداخلية، وهدف هذه الجهود هو تجميع 
المخاطر والضوابط الرقابية ومراقبتها لتحديد نقاط الضعف 

ومناقشتها مع إدارات البنك المختلفة التخاذ اإلجراءات التصحيحية 
والتأكد من أن تكون الضوابط الرقابية جزءًا ال يتجزأ من أنشطة 

البنك األهلي اليومية.



18. املعايير املحاسبية الدولية املعتمدة
تعد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م طبقًا 
للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

السعودي ومعايير التقارير المالية الدولية المصدرة من المجلس الدولي 
للمعايير المحاسبية. تم إعداد القوائم المالية الموحدة لتتمشى مع نظام 

مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام 
األساسي للبنك.

19. الخطط الرئيسية واملستقبلية
واصل البنك في عام 2014م أعماله على ضوء النتائج التي تحققت 

في العام الماضي على نحو ُيلبِّي تطلعات المساهمين والعمالء 
والموظفين. وقد وضع البنك إستراتيجية واضحة هدفها الوصول 

ألكبر عدد من العمالء عن طريق التوسع الجغرافي لشبكة الفروع 
ومراكز الحواالت ومراكز خدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وكان تمويل األفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم 
األعمال التي ركز عليها البنك وقد حقق نجاحات كبيرة في الجانبين. 

هذا وقد وضع البنك نصب عينيه العناية بخدمة العمالء وجعلها 
إحدى أهم أولوياته التي يسعى إلى تحقيقها في كافة نشاطاته. 

فقد أطلق البنك العديد من المبادرات كان منها تحسين البنية 
التحتية التشغيلية، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الموظفين، 

واستقطاب أفضل المواهب، هذا إلى جانب زيادة منافذ الخدمة 
بكافة أنواعها، وزيادة كفاءة التشغيل عبر تخفيض المصاريف 

التشغيلية، مع تعزيز وصول المنتجات والخدمات إلى كافة شرائح 
العمالء وتحسين النماذج البيعية والخدمية. 

طخرشغئ افشراد
تتألف المجموعة المصرفية لألفراد من ثماني إدارات ودوائر رئيسية 

يهدف عملها باالرتقاء في خدمة العميل وتقديم خدمة مميزة تتجاوز 
تطلعاِته. وتتضمن المجموعة ُكًال من مصرفية الفروع، مصرفية 

الحسابات والتأمين المصرفي، تمويل األفراد، التمويل التأجيري، مراكز 
الحواالت السريعة، الخدمات المصرفية الخاصة، المصرفية اإللكترونية 

ودائرة تطوير مصرفية األفراد.

إن نقطة البداية لنجاح أعمال الخدمات المصرفية لألفراد تكمن في فهم 
احتياجات العمالء ومتطلباتهم، ثم العمل على تطوير منتجات وخدمات 

ُتلبي هذه االحتياجات والمتطلبات، األمر الذي أواله البنك اهتمامه 
وانعكس إيجابًا على قاعدة عمالئه خالل عام 2014م لتتجاوز 4 مليون 

عميل، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة لخدمتهم إلى أكثر من 115 مليون 
عملية، أجريت 91% منها عبر قنوات البنك اإللكترونية.

وتعزيزًا لتسهيل وصول خدمات األهلي إلى عمالئه، افتتح البنك خالل هذا 
العام 21 فرعًا جديدًا، ليصل عدد فروعه إلى 342 فرعًا؛ منها 99 فرعًا 

تتضمن أقسامًا مخصصة للسيدات، ووصل عدد أجهزة الصراف اآللي إلى 
2,643 جهازًا في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب 97 فرعًا مخصصة 

لخدمات الحواالت السريعة (كويك باي). وقد تم إعادة إطالق خدمة األهلي 
أون الين واألهلي موبايل إحدى تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة 

المحمولة التي شهدت نجاحًا كبيرًا. وكان من ضمن التحسينات التي 
المسها عمالء الفروع أن نسبة الذين يحصلون على الخدمة من العمالء 

في أقل من عشر دقائق، ارتفعت من 77% في العام 2013م إلى 89% في 
العام 2014م.

وشهد عام 2014م نموًا في الحسابات والتأمين المصرفي، حيث نمت 
أرصدة حسابات عمالء مصرفية األفراد بنسبة 10% عن العام السابق 
لتبلغ 128.6 مليار ريال وحققت عوائد ومنتجات المطلوبات أكثر من 

188.2 مليون ريال لعام 2014م. كما تم القيام بمبادرات وحمالت 
تسويقية مكثفة لتحفيز العمليات الشرائية المحلية والدولية بواسطة 

بطاقات الصرف اآللي مما أدى إلى ارتفاع عمليات الشراء من 37.1 مليون 

افتتح البنك خالل هذا العام 21 فرعًا جديدًا، ليصل عدد 
فروعه إلى 342 فرعًا، ووصل عدد أجهزة الصراف اآللي 

إلى 2,643 جهازًا في جميع أنحاء المملكة.



عملية إلى 46.6 مليون عملية شرائية داخل وخارج المملكة، ما يعادل 
نسبة نمو 26% عن عام 2013م. وتم استقطاب أكثر من 96 ألف حساب 

رواتب جديد بزيادة قدرها 16% عن العام 2013م لتصل محفظة الرواتب 
إلى أكثر من مليون عميل. وتم بيع ما يقارب 13,000 عقد نشط لمنتج 

تكافل األهلي وهو األعلى في تاريخ مبيعات العقود النشطة.

وقد حققت مصرفية األفراد نموًا ملحوظًا في محفظة تمويل األفراد في 
عام 2014م بنسبة 21% ما ُيعد إنجازًا يجعل البنك من أسرع البنوك نموًا 

في المملكة.

فعلى صعيد التمويل العقاري، نمت المحفظة بنسبة 70% وتجاوزت 
قيمتها 11 مليار ريال نتيجة للعديد من المنتجات والمبادرات التي أطلقها 

البنك األهلي مثل: منتج (2 في 1) الذي يتيح للعميل الحصول على تمويل 
شخصي وعقاري في آن واحد. والموقع اإللكتروني الخاص بعرض 

الفرص العقارية لعمالء البنك األهلي في كافة أرجاء المملكة باإلضافة 
إلى االستثمار في العنصر البشري عبر تدريب أخصائيين في مجال 

التمويل العقاري.

كما حقق التمويل التأجيري مبيعات قياسية وصلت إلى 56 ألف عقد 
تمويل تأجيري سجل زيادة في محفظته بنسبة 53% لتصل إلى 8 مليار 

ريال، وكان ذلك من خالل التعاقد مع عدة موزعين معتمدين وتوطيد 
العالقات مع الوكالء الحاليين.

أما فيما يتعلق ببطاقات االئتمان، فقد حقق البنك المركز األول على 
مستوى البنوك في المملكة من حجم محفظة بطاقات االئتمان. كما أطلق 

البنك وللمرة األولى خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات االئتمانية والتي 

سيتم التوسع بها على مستوى الفروع خالل عام 2015م، وحصل على 
جائزة أفضل بطاقة ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من 

شركة ماستركارد.

وعلى صعيد التمويل الشخصي، فقد نمت محفظة التمويل الشخصي 
بـ 8% وحافظ البنك على المركز الثاني على مستوى بنوك المملكة من 

حجم محفظة التمويل الشخصي نتيجة لمنتجات ومبادرات أطلقها البنك 
كمنتج ”التمويل الشخصي باألسهم المحلية“ حيث يحصل العميل على 

التمويل الشخصي باألسهم المحلية خالل 15 دقيقة.

أما بخصوص الحواالت السريعة (كويك باي)، فقد شهد عام 2014م 
الكثير من اإلنجازات، كان من أهمها زيادة عدد عمالء الحواالت السريعة 

بنسبة 70% ليصل إلى 1.2 مليون عميل، وزيادة عدد الحواالت بنسبة 
45% ليصل عدد الحواالت إلى 5.1 مليون حوالة، باإلضافة إلى افتتاح 40 

مركزًا جديدًا ليصبح عدد المراكز 97 مركزًا.

كما تمكنت الخدمات الخاصة من تحقيق إنجازات كثيرة في عام 2014م، 
حيث نمت محفظة التمويل بواقع 68%، ونما دخل إدارة الخدمات الخاصة 

بواقع 36%. وتوج هذا األداء المتميز بحصول الخدمات الخاصة بالبنك على 
المركز األول في تصنيفات الخدمة لجائزة ”يوروموني“ على مستوى 

الشرائح األربع للمنافسة.

وال يزال سعينا مستمرًا بأن نكون البنك األسرع نموًا واألكثر اهتمامًا 
بالعميل في مصرفية األفراد في المملكة والمنطقة.

4 مليون عميل
ارتفع عدد العمليات المنفذة لخدمة العمالء إلى 

أكثر من 115 مليون عملية، أجريت 91% منها عبر 
قنوات البنك اإللكترونية.



طخرشغئ الحرضات
تابعت المجموعة في عام 2014م تحقيق نتائجها االستثنائية، حيث حققت 
زيادة في الدخل من 2.59 إلى 3.69 مليار ريال، وزيادة في إجمالي األصول 
من 106 إلى 122 مليار ريال، لتصبح بذلك أكبر محفظة من حيث األصول 

بين البنوك السعودية.

وساهمت مصرفية الشركات بفاعلية في برنامج لتمويل المؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة  ” كفالة ”، لتبلغ حصة البنك من إجمالي عدد 

الكفاالت الصادرة في 2014م 51%، ووصل عدد الفروع التي تقدم خدمات 
الحصول على خطابات الضمان واالئتمان والتمويل الالزم لهذه الشريحة 

من العمالء إلى 50 فرعًا تغطي جميع مناطق المملكة. وأثمرت هذه 
المبادرات وغيرها في نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 

34% في عام 2014م.

وتمشيًا مع جهوده المستمرة لتحقيق أحد أهدافه االستراتيجية في أن 
يصبح البنَك األفضَل في خدمة العمالء، ُأعيد إطالق برنامج ”تاجر األهلي“ 

ضمن توجه البنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديرًا منه 
للدور الكبير والهام الذي تلعبه في تنمية االقتصاد الوطني. وكان من أهم 

المميزات التي ُأضيفت للبرنامج، تقديم حلول تمويلية متنوعة لعمالء 
البنك شملت الحصول على تمويل رأس المال العامل واالنضمام لبرنامج 

”كفالة“ لتمويل المنشآت التجارية بضمان صندوق التنمية الصناعي 
واالستفادة من برنامج التمويل العقاري التجاري.

وعلى صعيد التمويل المهيكل والمشاريع الرائدة، مّول البنك العديد من 
مشاريع البنية التحتية، باإلضافة إلى تمويل العديد من الصفقات في 

مجال الطيران والتي تشمل البنية التحتية للمطارات وتمويل شراء 
أساطيل الطائرات ليصبح البنك رائدًا في تمويل قطاع الطيران. 

وساهمت مصرفية الشركات في تحقيق تطلعات البنك في مجال الخدمات 
اإللكترونية وتقنية المعلومات، حيث يسعى البنك األهلي باستمرار إلى 

هة لقطاع الشركات في المملكة،  تطوير حلول ومنتجات إدارة النقد الموجَّ
والتي تشتمل على المصرفية اإللكترونية عبر اإلنترنت (Ecorp) وحلول 

التجارة ونظام دفع الرواتب وخدمات نقاط البيع، حيث وصلت الحصة 
السوقية للبنك في نقاط البيع إلى 19%، وساهم البنك بـ 40% من كامل 

النمو السوقي لنقاط البيع لتصل إلى 26,514 نقطة بيع. كما نجح في 
إتمام المتطلبات التنظيمية والتقنية إلطالق خدمة السحب النقدي من 
خالل نقاط البيع باإلضافة إلى تقدم ملحوظ في مجال فتح الحسابات 
الجماعية لعمالئه من موظفي الشركات تحت نظام حماية األجور مع 
االلتزام بأنظمة وقوانين مؤسسة النقد العربي السعودي بما يتعلق 

بإجراءات مكافحة غسل األموال.

هذا وقد حصد البنك جائزتي ”ذي بانكر“ و ”ذي إيشيان بانكر“ ألفضل بنك 
في إدارة النقد لريادته في توفير خدمات مصرفية ُمبتكرة ُتلبِّي احتياجات 

العمالء باإلضافة إلى أداءه المتميِّز في توفير حلول إدارة النقد في المملكة 
وشمولية النهج الذي يطبقه في خدمة العمالء عبر العديد من الخدمات ذات 

القيمة المضافة.

الثجغظئ  
لقد كان عام 2014م عامًا آخر مليئًا باإلنجازات على مستوى مجموعة 

الخزينة حيث سجلت الترتيب األول من حيث الدخل وصافي األرباح على 
مستوى البنوك السعودية، وقد تحقق هذا مع محافظتها على نفس 

التصنيف االئتماني، كما نمت نسبة المبيعات التي تخدم قطاعات األعمال 
األخرى في البنك بنسبة قياسية، ما يعكس أن خزينة األهلي أصبحت هي 

الخيار األول لعمالء البنك وذلك نتيجة تميزها بأفضلية في األسعار 
والمنتجات واالبتكارات وعن طريق أوسع شبكة تصل إلى العمالء. وتمكنت 

الخزينة من ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية لتساهم في اتساع قائمة الحلول االستثمارية 

والتحوطية التي يوفرها البنك األهلي لعمالئه. وفي إطار توجهات البنك 
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شركة األهلي المالية

شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ (إيست قيت) - 
شركة تابعة لشركة األهلي المالية

شركة األهلي المالية - شركة مظلة إلدارة االستثمار - 
شركة تابعة لشركة األهلي المالية 
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شركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما - 
شركة تابعة لبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي 
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شركة تابعة لبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي 
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 شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين

90.7% ملكية مباشرة
و4.23% ملكية غير مباشرة  

66.46% ملكية فعلية

70.31% ملكية فعلية كلية
 

67.03% ملكية مباشرة
67.03% ملكية فعلية

67.03٪ ملكية فعلية

100% ملكية مباشرة
100% ملكية فعلية

المملكة العربية السعودية

دبي

إيرلندة

تركيا
تركيا

تركيا

المملكة العربية السعودية 
المملكة العربية السعودية 

المملكة العربية السعودية

األسواق الناشئة مع التركيز بشكل 
خاص على منطقة الشرق األوسط

المملكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي 

تركيا
تركيا

تركيا

المملكة العربية السعودية 
المملكة العربية السعودية 

ألن يكون أفضل بنك في الخدمات اإللكترونية، استمرت الخزينة في 
تطوير منصة إلكترونية إلدارة الحسابات والعمليات حيث تتيح التحكم في 
ر البيانات الفعلية وقت اتخاذ القرار  عمليات الخزينة بوقت وجهد أقل وُتَوفِّ

وذلك من خالل آلية عمل مبسطة. 

كما تم إصدار صكوك البنك األهلي الثانوية بقيمة 5 مليارات ريال 
سعودي لمّدة عشر سنوات مع أحقية الطلب بالسنة الخامسة. ويمثل هذا 

اإلصدار المتوافق مع الشريعة اإلسالمية أكبر عملية تنفذها مؤسسة 
مالية بالمملكة وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية بمنطقتي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

(أ) حرضئ افعطغ المالغئ
أسس البنك شركة األهلي المالية، كشركة مساهمة سعودية في شهر 

أبريل عام 2007م، برأس مال قدره 1,000 مليون ريال بموجب ترخيص 
هيئة السوق المالية رقم 2-83-2005 بتاريخ 21 جمادى األولى 1426هـ 

(28 يونيو 2005م) ومسجلة في المملكة العربية السعودية. يمتلك البنك 
90.71% حصة مباشرة في شركة األهلي المالية، كما يمتلك حصة غير 

مباشرة 4.23% وهذا التملك غير المباشر عن طريق وصاية وسيطة لمنحه 
لموظفي الشركة التابعة مستقبًال.

ومن خالل شركة األهلي المالية، يمتلك البنك ملكية فعلية 66.46% في 
شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ التي هي إحدى شركات محافظ حقوق 

الملكية الخاصة في الشرق األوسط.

وأيضًا من خالل شركة األهلي المالية، يمتلك البنك ملكية فعلية كلية 
بنسبة 70.31% (2013م: 93.5%) في صندوق شركة األهلي المالية 
لألسهم السعودية وصندوق األهلي المالية ألسهم مجلس التعاون 

الخليجي والذين تم تسجيلهما في دبلن – إيرلندة تحت اسم شركة األهلي 
المالية – شركة مظلة إلدارة االستثمار. وقد تم تأسيس الصندوقين 

لالستثمارات في أسهم شركات قائمة في المملكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي عبر شركتين تابعتين تم تأسيسهما في مملكة 

 W.L.L البحرين تحت اسم شركة األهلي المالية لألسهم السعودية
وشركة األهلي المالية ألسهم دول مجلس التعاون الخليجي لشركة 

.W.L األهلي المالية

واصل البنك في عام 2014م جهوده الرامية لتوفير المشورة في مجال 
إدارة الثروات ومساعدة كبار عمالئه من المستثمرين في األسواق المالية 
وصناديق األسهم الدولية على تنويع وتنمية محافظهم االستثمارية عبر 

شركة األهلي المالية، الذراع االستثمارية للبنك، والشركة الرائدة في إدارة 
الثروات، وأول شركة سعودية في مجال إدارة األصول ُتطلق صناديق 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على منصات دولية األمر الذي عّزز 
فرص دخول المزيد من المستثمرين الدوليين إلى السوق السعودية.



وفي طور السعي نحو تبوء موقٍع ريادي في أسواق المال، بلغت نسبة 
النمو في األصول المدرجة ضمن إدارة شركة األهلي المالية والتي تم 

توزيعها على عدد من األنشطة والصناديق التي تديرها األهلي المالية 
6.86%، أي ما يعادل 55 مليار ريال. ومن حيث األوراق المالية فقد جاءت 
قيمة تداوالت األهلي المالية في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 11.4% من 

إجمالي حصة السوق والمرتبة الثانية من حيث عدد التداوالت ضمن 
الشركات المالية العاملة بالمملكة. ومن ضمن إنجازات البنك في عام 

2014م تم إطالق منصة تداول جديدة، عالوًة على النقلة النوعية التي 
أحدثها في منصة العمالء نتيجًة لجهود األهلي المالية، مما أسفر عن 

اعتماد العمالء على هذه المنصة بشكل كبير توفيرًا لجهدهم ووقتهم. 
وأضافت األهلي المالية أيضًا العديد من القنوات األخرى الخاصة بتداول 
األسهم، منها على سبيل المثال www.alahlitadawul.com، وتطبيقات 

الهاتف المصرفي، وبرامج التداول المكتبية.

وإذ تمكنت األهلي المالية من تحقيق هذه التطورات راعت أيضًا ضرورة 
تكامل االتصال بين طرفي النظام، والسماح بتوافر االتصال المباشر 

والسريع مع السوق المالية السعودية (تداول). وقد انصب تركيز شركة 
األهلي المالية على طرح منتجات استثمارية لكافة العمالء األفراد شملت 
25 صندوقًا استثماريًا، إضافًة إلى منتجات التوفير من خالل منتج (ثمار)، 

والمنتجات االستثمارية للشركات تحت منتج (ادخار). 

وتفخر شركة األهلي المالية بإدارة أكبر صندوق للمرابحة بالريال في 
العالم بقيمة 17.9 مليار ريال، إلى جانب إطالقها خالل 2014م للعديد من 

الصناديق االستثمارية والمنتجات المبتكرة ومنها:
-     صندوق األهلي العالمي للنمو.

-     طرح مجموعة من الصكوك منها صكوك البنك األهلي بمبلغ 5 مليار 
       ريال، إلى جانب صكوك االتصاالت السعودية بمبلغ 2 مليار ريال،

       وصكوك بنك GIB بقيمة 2 مليار ريال، وصكوك ”جولدمان ساكس“ 
       بقيمة 500 مليون دوالر، وصكوك IFFI بالتعاون مع مجموعة البنك 

       الدولي بقيمة 500 مليون دوالر. 
-     إطالق ثالثة صناديق استثمارية في القطاع العقاري لتصل بذلك 

       قيمة أصولها إلى 780 مليون ريال.

وحصلت األهلي المالية على عدد من الجوائز وهي جائزة ”أفضل دار 
للبحوث بمنطقة الشرق األوسط“ من قبل مجلة ”يوروموني“ وجائزة 

”الصفقة السيادية للعام“ من مجلة ”إسالميك فاينانس نيوز“، على خلفية 
إتمام صفقة الهيئة العامة للطيران المدني.

ومن ضمن المساهمات االجتماعية لشركة األهلي المالية في قطاع 
الشباب السعودي، قامت بتجهيز معمل في جامعة عفت بمدينة جدة مزوٍد 

بأحدث التقنيات، والغرض منه تدريب الطالبات على عمليات التفاعل 
والرقابة واالستثمار في األسواق المالية العالمية بكفاءة وخبرة.  

(ب) بظك ترضغا شاغظاظج ضاتغطغط بظضاجغ
تأسس بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي) في تركيا 

كشركة مساهمة. ويبلغ رأس مال البنك التركي 2,600 مليون ليرة تركية 
ويمتلك البنك األهلي 67.03% فيه، ويعمل كبنك مشارك عن طريق 

استقطاب حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشاركة في األرباح 
والخسائر وإقراض هذه األموال لعمالء األفراد والشركات، عن طريق عقود 

إيجار تمويلية واستثمارات بالمشاركة. ويمتلك بنك تركيا فاينانس 
كاتيليم بنكاسي كامل األسهم المصدرة لشركة تركيا فاينانس فارلك 
كيراالما وشركة تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي فارلك كيراالما وهي 

شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار الصكوك للبنك التركي.

من ناحية أخرى، نجح بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي البنك الرائد 
في قطاع بنوك المشاركة في تركيا في تحقيق أرباح قياسية خالل عام 

2014م رغم التحديات المالية واالقتصادية على الصعيدين الدولي 
والتركي، كما ارتفعت أصول البنك بنسبة 22% بفضل التوسع في محفظة 

التمويل وودائع العمالء بنسبة 21% و17% على التوالي.

وفي طور صدارته لتقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية، يعتبر البنك التركي أول بنك في تركيا والوحيد الذي يتيح 
تمويًال للشركات عبر إصدار الصكوك، كما كان أول بنك تركي يصدر 

صكوكًا بعملة الرينجت الماليزية والتي طرحت في السوق الماليزية في 
منتصف 2014م. هذا مما أّهله للحصول على جائزة ”أفضل بنك إسالمي“ 

من ”وورلد فاينانس“.

وعلى إثر انتشار البنك وتوسيع خدماته تمكن من افتتاح 30 فرعًا جديدًا 
في عام 2014م ليصل بذلك إجمالي عدد فروعه إلى 280 فرعًا بنهاية 

العام، يأتي هذا إلى جانب تعزيز البنك لشبكة قنواته البديلة التي تدخل 
في نطاقها أجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع والهاتف المصرفي 

والمصرفية اإللكترونية، وإطالقه للعديد من المبادرات المتعلقة بتحسين 
جودة خدماته ومنتجاته المقدمة للعمالء إلى جانب المبادرات التي اتخذها 

البنك والرامية إلى زيادة كفاءة برامجه ونظمه التشغيلية.

(ج) الحرضئ السصارغئ المطعرة لطامطغك واإلدارة المتثودة
أسس البنك األهلي الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة 

في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال 
قدره 500 ألف ريال، بموجب السجل التجاري رقم 4030146558 بتاريخ 
21 ذو القعدة 1424هـ (الموافق 13 يناير 2004م) ويمتلكها البنك %100 
وتتمثل أغراض الشركة في مسك وإدارة الصكوك واألصول على سبيل 

الضمان نيابة عن البنك.

(د) حرضئ افعطغ لاسعغص خثطات الاأطغظ
يمتلك البنك ملكية فعلية 100% في شركة األهلي لتسويق خدمات 

التأمين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في المملكة 
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030195150 بتاريخ 21 
ذو الحجة 1430هـ (الموافق 8 ديسمبر 2009م) برأس مال قدره 500 ألف 

ريال. وتمارس الشركة أعمالها كوكيل تأمين للتوزيع وتسويق منتجات 
تأمين إسالمية في المملكة.
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شركة األهلي تكافل
60% ملكية مباشرة  
30% ملكية مباشرة

المملكة العربية السعودية 
المملكة العربية السعودية 

المملكة العربية السعودية 
المملكة العربية السعودية 

المةمعسئ الحرسغئ
خالل عام 2014م عقدت المجموعة الشرعية مع الهيئة الشرعية في البنك 
13 اجتماعًا لمناقشة االستفسارات المقدمة من مختلف األقسام في البنك 

والشركات الشقيقة، وقد أثمرت هذه االجتماعات عن دعم وتطوير 
وتحسين 10 منتجات جديدة ومراجعة واعتماد 30 عقدًا ومستندًا تنفيذيًا 

جديدًا وتطوير بعض البرامج والخدمات الالزمة الستيفاء متطلبات ضوابط 
التمويل االستهالكي حسب تعليمات مؤسسة النقد واألنظمة المتعلقة بها. 

كذلك تمت إجازة بعض إصدارات صكوك تخص البنك منها على سبيل 
المثال ال الحصر، إصدار صكوك البنك األهلي وصكوك شركة االتصاالت 
السعودية وغيرها. كما أجازت الهيئة الشرعية طرح أسهم البنك األهلي 

التجاري لالكتتاب العام.

ويسعى البنك من خالل المجموعة الشرعية إلى توعية العمالء بالمصرفية 
اإلسالمية وتحسين الصورة االنطباعية للبنك، ومن هذا المنطلق فقد 

نّظمت المجموعة الشرعية مؤخرًا لقاءات في ثالث مدن مختلفة من المملكة 
التقى خاللها عمالء البنك وموظفوه بأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة 

الشرعية التي أجابت على استفساراتهم المتعلقة بالجوانب الشرعية. 

ومساهمة من البنك في دعم صناعة المصرفية اإلسالمية وفتح آفاق 
لنموها وتطورها المستقبلي، فقد عقدت المجموعة الشرعية في البنك 

ندوتها السنوية السابعة والتي ضمت نخبة من فقهاء المصرفية اإلسالمية 
في الشرق األوسط حيث ناقشت فيها موضوع ”إدارة السيولة وقضايا 
الصرف في الخزينة“. كما واصل البنك في برنامجه المتفرد والخاص 
بتأهيل علماء شرعيين جدد للعمل في الهيئات الشرعية، وفي الوقت 
نفسه تقوم المجموعة الشرعية باإلشراف على مجموعة المطبوعات 

الشرعية التي تصدر باسم البنك األهلي، مثل أبحاث وتوصيات الندوات 
السابقة وفتاوى الهيئة الشرعية والنشرات التعريفية بمنتجاتها والضوابط 

الشرعية لها. كما تتولى المجموعة الشرعية مراجعة المستندات 
واالتفاقيات القانونية المعقودة بين البنوك وشركات االستثمار وشركات 

التقييم للتأكد من موافقتها للضوابط الشرعية. 

وفي ذات اإلطار، قامت المجموعة الشرعية من خالل فريق الرقابة 
الشرعية بإصدار 11 تقريرًا شرعيًا داخليًا تضمن تدقيقًا لمنتجات البنك 

المتوافقة مع الضوابط الشرعية للتأكد من مختلف إدارات البنك أنها 
ملتزمة بتنفيذ قرارات الهيئة الشرعية. 



المعارد الئحرغئ
ُتَعد الموارد البشرية أحد أهم األصول التي جعل البنك األهلي تنميتها 

وتطويرها والمحافظة عليها واحدًا من أهم توجهاته واهتماماته. من هنا 
جاءت خطة البنك اإلستراتيجية لدعم أنشطة تطوير مهارات الكوادر 

البشرية إلعداد جيل جديد من القادة، بما يضمن استمرارية العمل وكفاءة 
األداء وتطوير الخدمات والمنتجات ومواصلة االلتزام بتطوير بيئة العمل. 

وقد حظي نهج البنك المتجدد في مجال الموارد البشرية بقبول الموظفين 
وعزز شعورهم بالوالء واالنتماء للبنك وكشف عن عميق رغبتهم في 
جعل البنك الخيار األول للموظفين، وفي مقابل ذلك يعمل البنك من 

جانبه للوصول برضا موظفيه وتفاعلهم إلى أعلى المستويات الممكنة. 

ويخضع اختيار وتأهيل الموظفين بالبنك إلى ما ُيعرف بمراكز القياس 
والتقييم في كل ما يخص التوظيف والتطوير وإعادة الهيكلة والتخطيط 

لعملية التعاقب اإلداري. ومن خالل هذه المراكز وباستخدام العديد من 
أدوات التقييم والخبرة يتم تحديد قدرات الفرد ونقاط قوته وضعفه 

واحتياجاته من التطوير. وتعُقب مرحلة التقييم خطُة تطوير الموظف حيث 
يحدد الموقع الذي يتالءم مع مؤهالته وقدراته. 

وتحقيقًا ألحد أهدافه االستراتيجية بأن يكون الخيار األول للموظفين، 
أطلق البنك األهلي في الربع األول من عام 2014م برنامج ”رّواد األهلي“ 

كأحد أبرز البرامج التأهيلية والتدريبية والتطويرية المتعددة في القطاع 
المالي السعودي. وتعاقد البنك في هذا الخصوص مع مراكز تقييم دولية 
متخصصة لقياس مواهب وقدرات المرشحين للبرنامج واختيار أفضلهم، 

للدخول في تجارب عبر إشراكهم في أنشطة متخصصة لزيادة تأهيلهم 
وتعريفهم بالعمل المصرفي وتزويدهم بالمهارات القيادية واإلدارية 

والخبرات المالية المتطورة، بما ينسجم مع احتياجات البنك ورؤيته وتطلعاته. 

كما أنشأ البنك األهلي ”أكاديمية التدريب“، التي يقوم فيها أخصائيو تدريب 
متمرسون بإعداد برامج تدريبية مصرفية ومالية لتزويد المشاركين 

بالمهارات المطلوبة وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم. وتسعى األكاديمية 
للمحافظة على مركز الريادة في التدريب على مختلف مجاالت المصرفية 
لتغذية البنك بكفاءات عالية المهارات. وتهدف األكاديمية ألن تكون جهة 

داعمة لصناعة الخدمات المصرفية وتأهيل أفرادها بشكل عصري 
واحترافي وباعتمادات دولية من مراكز عالمية مرموقة ومشهود لها في هذا 
المجال. وتتركز برامج األكاديمية التدريبية في مجاالت الصيرفة واالستثمار 

واالئتمان وإدارة المخاطر وأسواق رأس المال واإلدارة المالية وغيرها، وقد 
فاق عدد المتدربين في عام 2014م 4,720 متدربًا. 

 ”رّواد األهلي“ أبرز البرامج التأهيلية والتدريبية 
والتطويرية المتعددة في القطاع المالي السعودي.



طحارضات الئظك افعطغ المةامسغئ
يركز البنك األهلي من خالل المسؤولية المجتمعية على ترك أثٍر إيجابي 
دائم في المجتمع. وقد كان اهتمامه في عام 2014م في هذا الخصوص 

منصبًا على محورين، األول؛ مساعدة أفراد المجتمع بكافة فئاته على 
تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق التقدم والرخاء ألنفسهم وأسرهم، 

والثاني؛ دعم أنشطة الرعاية االجتماعية المختلفة التي تشجع العمل 
التطوعي وتدعم الجمعيات الخيرية. وفي هذا السياق أعلن البنك في 

العام 2014م عن إطالق إستراتيجيته الجديدة لبرامج المسؤولية 
المجتمعية تحت مسمى ”أهالينا“ وهي إستراتيجية متكاملة تركز على 
تمكين المجتمع من خالل برامج محددة األهداف تسعى لتمكين أفراد 

المجتمع وتحقيق أحالمهم. وتستهدف برامج التمكين ثالثة قطاعات حيوية 
بالمجتمع تركز على الطفل والشباب والمرأة. 

فبرنامج األيتام لتمكين الطفل يعمل على تأهيل الطالب الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 13-18عامًا المرشحين ورفع مستواهم التعليمي وتعزيز 

مهاراتهم بالدورات التدريبية والتعليم اإلضافي ليتمكنوا من االلتحاق 
بالقطاع الخاص فور تخرجهم، دعمًا لمستقبلهم العملي. وتستهدف 

خطة البنك اإلستراتيجية للخمس سنوات القادمة (2014-2018) تمكين
 6,900 يتيم.  

أما برنامج رواد األعمال لتمكين الشباب فيقوم البنك من خالله بتنمية 
وتدريب ومساعدة رواد ورائدات األعمال أصحاب األفكار المميزة في تأسيس 

عمل تجاري عبر تزويدهم بأساسيات إنشاء المشروع الناجح واالستشارات 
الالزمة، ضمانًا لنجاح واستدامة األعمال. وتستهدف خطة البنك 

اإلستراتيجية للخمس سنوات القادمة (2014-2018) تمكين 4,800 شاب.

وثالث برامج التمكين هو برنامج األسر المنتجة لتمكين المرأة حيث يعمل 
على مساعدة وتأهيل السيدات من األسر المحتاجة تمكنهن من إيجاد 

مصدر دخل لحياة كريمة. وتستهدف خطة البنك اإلستراتيجية للخمس 
سنوات القادمة (2014-2018) تمكين 3,850 سيدة. كما يهدف البرنامج 

إلى تزويد السيدات الراغبات في إقامة مشاريعهن الصغيرة والبدء في 
اإلنتاج بخدمة التمويل األصغر والتي تتيح لهن فرصة الحصول على 

تمويل حسن دون كفيل عن طريق أسلوب التمويل الجماعي التضامني 
لكل مجموعة من السيدات وتستهدف خطة البنك اإلستراتيجية للخمس 

سنوات القادمة (2014-2018) تمويل 33,000 سيدة. كما يسعى البرنامج 
لخلق فرص تسويقية لمنتجات خريجات برنامج األهلي لألسر المنتجة 

لمساعدتهن على بيع وتسويق منتجاتهن. 

وهناك أيضًا برنامج منسوبي األهلي للعمل التطوعي والذي يستثمر 
البنك من خالله قدرات ومهارات موظفيه في شكل أنشطة تطوعية 

كزيارة المرضى وتقديم وجبات اإلفطار لأليتام في رمضان وتوزيع هدايا 
العيد وترميم الحدائق العامة، تكريسًا لمفهوم مشاركة الفرد في التنمية 

المستدامة. ولقد شارك 358 فردًا من موظفي البنك تطوعوا خالل عام 
2014م لخدمة المجتمع.



20. أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
أسداء طةطج اإلدارة

يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة كل ثالث 
سنوات، ويجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أي 
أربع مرات في العام على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من 

رئيس مجلس اإلدارة أو بطلب اثنين من األعضاء، ويكتمل نصاب اجتماع 
مجلس اإلدارة إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم بما فيهم الرئيس.

وتثبت قرارات المجلس ومداوالته في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات اجتماع مجلس 

اإلدارة على أمين عام مجلس اإلدارة.

العضويات في شركات أخرى (مدرجة وغير مدرجة)العضويات في البنك األهلي التجاريتصنيف العضويةاسم العضو
منصور بن صالح الميمان

مطلق بن عبداهللا المطلق

عبدالرحمن بن محمد المفضي
ممثل صندوق 

اإلستثمارات العامة

م. عبدالعزيز بن عبداهللا الزيد
ممثل المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

إبراهيم بن محمد الرميح

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
رئيس لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت 

والحوكمة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيح والمكافآت 

والحوكمة
عضو لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة الترشيح والمكافآت 
والحوكمة

طثرجئ
عضو مجلس اإلدارة في شركة التعدين 

العربية السعودية (معادن)
غغر طثرجئ

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية (سار)

رئيس مجلس اإلدارة في شركة تداول العقارية
عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية 

السعودية لالستثمار (سنابل)
رئيس مجلس إدارة شركة األهلي المالية (األهلي كابيتال)

طثرجئ
ال يوجد

غغر طثرجئ
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مجموعة المطلق

رئيس مجلس اإلدارة لمؤسسة الجزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر

طثرجئ
رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية (العقارية)
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية السعودية 

للنقل البحري (البحري)
غغر طثرجئ

األمين العام المكلف لصندوق االستثمارات العامة في
 المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس اإلدارة لشركة دار التمليك
عضو مجلس اإلدارة في شركة األسواق المالية (تداول)

طثرجئ
عضو مجلس اإلدارة في شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)

غغر طثرجئ
نائب رئيس مجلس إدارة شركة األهلي المالية 

(األهلي كابيتال)
نائب رئيس مجلس إدارة شركة دعم لالستثمار العقاري

طثرجئ
ال يوجد

غغر طثرجئ
الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية 

لالستثمار (سنابل)
عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه 

والطاقة الدولية (أكوا باور)



العضويات في شركات أخرى (مدرجة وغير مدرجة)العضويات في البنك األهلي التجاريتصنيف العضويةاسم العضو
د. خالد بن عبدالعزيز العرفج

ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

يوسف بن عبدالستار الميمني

د. سعد بن صالح الرويتع

سعيد بن محمد الغامدي

غير تنفيذي*

مستقل

مستقل

تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

عضو لجنة الترشيح والمكافآت 
والحوكمة

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيح والمكافآت 

والحوكمة
عضو لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر

طثرجئ
ال يوجد

غغر طثرجئ
المدير التنفيذي لمجمع تقنية المعلومات واالتصاالت 

في شركة االستثمارات الرائدة
طثرجئ

عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين
غغر طثرجئ

رئيس مجلس إدارة مجموعة الميمني القابضة
رئيس مجلس إدارة مصانع الميمني للطوب األحمر 

والمنتجات الفخارية
رئيس مجلس إدارة مصنع عازل للصوف الصخري العازل

رئيس مجلس إدارة شركة يامكو المحدودة
رئيس مجلس إدارة شركة يوسف الميمني وإخوانه

طثرجئ
رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية 

لألبحاث والتسويق
عضو لجنة المراجعة بالشركة الوطنية السعودية 

للنقل البحري (البحري)
غغر طثرجئ

رئيس مجلس إدارة صندوق رنا لألسهم السعودية – 
شركة رنا لالستثمار

طثرجئ
ال يوجد

غغر طثرجئ
نائب رئيس مجلس اإلدارة في بنك تركيا فاينانس 

كاتيليم بنكاسي – تركيا
عضو المجلس االستشاري اإلقليمي لشركة 
ماستر كارد لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
عضو مجلس إدارة برنامج إنجاز - السعودية

* أدرج سهم البنك بالسوق المالية السعودية ”تداول“ بتاريخ 2014/11/12م، وامتلكت المؤسسة العامة للتقاعد نسبة أعلى من 5% وبالتالي تغير تصنيف 
العضوية للعضو الممثل من عضو مستقل إلى عضو  غير تنفيذي، وسوف يتم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة في الدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 

2015/05/01م، ليتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

المعام والمسآولغات الرئغسغئ:
-     يكون مجلس اإلدارة مسؤوًال عن وضع االستراتيجية الكاملة للبنك 

       وتوجيه استراتيجية وأهداف البنك األهلي التجاري. ولذلك فإن مجلس 
       اإلدارة يكون مسؤوًال عن وضع أهداف األداء واتخاذ القرارات التي 
       تؤثر في النفقات الرأسمالية الكبيرة، وعمليات االستحواذ والشراء 

       والبيع والتصفية واإلشراف على تنفيذ القرارات.

-     كما يكون مجلس اإلدارة مسؤوًال عن مراقبة األهداف المالية للبنك 
       والتحقق من أن األداء يسير وفق الخطط االستراتيجية والتجارية 

       المتفق عليها سابقاًً.

-     تشمل مهام مجلس اإلدارة أيضًا الموائمة واإلشراف على الهيكل 
       التنظيمي لوحدات العمل المختلفة والدرجات الوظيفية ونظام األجور 

       للبنك واإلشراف على خطط اإلحالل.



اللجان التابعة ملجلس اإلدارة
لةظئ المراجسئ

تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من غير التنفيذيين، ُيعيِّنهم 
مجلس اإلدارة. وتضم اللجنة أعضاءًا من خارج مجلس اإلدارة أكثر من 

األعضاء الذين يتم اختيارهم من داخل مجلس اإلدارة، كما ُيعيِّن مجلس 
اإلدارة أحد أعضاء اللجنة رئيسًا لها. وتجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على 

األقل سنويًا. وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر يوقعها رئيس 
وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات اجتماعات اللجنة 

على أمين سر اللجنة.

المعام والمسآولغات الرئغسغئ:
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.

اجاماسات طةطج اإلدارة شغ سام 2014م

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل 

الحضور%
29

يناير
19

مارس
31

مارس
14

مايو
17

يوليو
29

أكتوبر
19

ديسمبر
24

ديسمبر
منصور صالح الميمان

(رئيس مجلس اإلدارة)
مطلق عبداهللا المطلق

عبدالرحمن محمد المفضي
م. عبدالعزيز عبداهللا الزيد

د. سعد صالح الرويتع
يوسف عبدالستار الميمني
د. خالد عبدالعزيز العرفج

إبراهيم محمد الرميح
سعيد محمد الغامدي

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم
ال

نعم
نعم
نعم
نعم
ال

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

8

8
8
8
8
8
8
8
8

8

6
7
8
8
8
8
7
8

0

2
1
0
0
0
0
1
0

100

75
87.5
100
100
100
100

87.5
100

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

االسم
عدد 

االعتذارالحضوراالجتماعات
معدل 

الحضور%
 6

سبتمبر
 25

يونيو
 14
مايو

 29 
يناير

 26
أكتوبر

 12
نوفمبر

د. سعد صالح الرويتع (رئيس اللجنة)
د. خالد عبدالعزيز العرفج

د. صالح حمد الشنيفي*
هاني سليمان الشدوخي*

خالد محمد الصليع*

نعم
نعم
ال

نعم
نعم

نعم
نعم
ال

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
ال

نعم

6
6
6
6
6

6
6
4
5
6

0
0
2
1
0

100
100

66.7
83.3
100

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

-     وتشمل األهداف الرئيسية للجنة المراجعة القيام بمسؤوليات اإلشراف 
       والمراقبة للمهام التالية: 

-     صحة التقارير المالية.

-     التأكد من امتالك المراجعين الداخليين والخارجيين للمؤهالت 
       المطلوبة واالستقاللية واإلشراف على أدائهم.

-     التزام البنك بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير األخالقية.

-     أداء المراجعة الداخلية وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومكافحة 
       الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير التي تنص عليها قوانين    

       مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

اجاماسات لةظئ المراجسئ شغ سام 2014م

* أعضاء من خارج مجلس اإلدارة.



لةظئ اقئامان*
تشكل لجنة االئتمان من خمسة أعضاء، يكون من ضمنهم الرئيس 

التنفيذي، وتجتمع بشكل شهري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكتمل 
نصاب االجتماع بحضور أغلبية تزيد عن نصف عدد األعضاء على األقل 

من بينهم رئيس اللجنة، وتثبت قرارات اللجنة ومداوالتها في محاضر 
يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وتقع مسؤولية تدوين ومتابعة مجريات 

اجتماعات اللجنة على أمين سر اللجنة.

المعام والمسآولغات الرئغسغئ:
نظرًا ألن القرارات االئتمانية تحتاج في الغالب إلى سرعة في اإلنجاز من 
أجل تلبية احتياجات العمالء والمحافظة على التنافسية في السوق، وفي 

الوقت ذاته العمل بطريقة آمنة وسليمة، يقوم مجلس اإلدارة بتكليف 
لجنة االئتمان باتخاذ القرارات االئتمانية، نظرًا ألنها تجتمع عدد مرات أكثر 
ويمكن إنجاز األعمال من خاللها بصورة أسرع من مجلس اإلدارة بالكامل.

مساعدة مجلس اإلدارة في تحقيق مهامه اإلشرافية والرقابية فيما يتعلق 
بمنح االئتمانات وعمل التسويات وإلغاء قرارات المديونيات واالستثناءات 

التي تمثل مخاطر ائتمانية غير معتادة.

24 مارس10 فبراير15 ينايرمعدل الحضور%االعتذارالحضورعدد االجتماعاتاالسم
منصور صالح الميمان (رئيس اللجنة)

مطلق عبداهللا المطلق
م. عبدالعزيز عبداهللا الزيد

إبراهيم محمد الرميح
سعيد محمد الغامدي

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

* تم إلغاء اللجنة وضم مهامها وصالحياتها إلى مهام وصالحيات اللجنة التنفيذية بناءًا على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2014/03/31م.

اجاماسات لةظئ اقئامان شغ سام 2014م







نسبة الملكية %عدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العام*اسم المساهم نسبة التغيير% صافي التغيير
صندوق االستثمارات العامة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المؤسسة العامة للتقاعد

885,893,333
200,000,000
200,874,765

885,893,333
200,000,000
200,874,765

0
0
0

0
0
0

44.29
10

10.04

نسبة التغيير%عدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العام*اسم من تعود له المصلحة صافي التغيير
منصور صالح الميمان
مطلق عبداهللا المطلق

عبدالرحمن محمد المفضي (ممثل صندوق االستثمارات العامة)
م. عبدالعزيز عبداهللا الزيد

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
د. سعد صالح الرويتع **

يوسف عبدالستار الميمني
د. خالد عبدالعزيز العرفج

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
إبراهيم محمد الرميح
سعيد محمد الغامدي

1,000
1,333

29,752
10,090

1,000
13,380
14,175

11,668
9,749

1,000
1,333

29,752
10,090

1,000
13,380

-

11,668
9,749

-
-
-
-

-
-

14,175 -

-
-

-
-
-
-

-
-

 100

-
-

* احتسب عدد أسهم بداية العام بعد التخصيص وفقًا لتاريخ إدراج سهم البنك بالسوق المالية السعودية ”تداول“ بتاريخ 2014/11/12م.

لةظئ تصظغئ المسطعطات
صدر قرار مجلس اإلدارة باعتماد دليل حوكمة البنك بتاريخ 2014/3/31م، 

والمتضمن إلغاء لجنة تقنية المعلومات ضمنيًا حيث لم ترد من ضمن 
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، حيث حققت اللجنة الهدف من إنشائها 

وهو مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على استراتيجية تقنية 
المعلومات بالبنك لضمان دعم وتقدم خطط واستراتيجيات العمل الشاملة 

بالبنك، هذا ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل العام 2014م.

الاشغغرات شغ تخص المطضغئ الرئغسغئ*
لم يتلق البنك من تاريخ اإلدراج أي إشعارات من السادة كبار المساهمين 

بخصوص تغيير نسبة ملكيتهم في أسهم البنك وذلك بحسب ما تضمنته 
متطلبات اإلفصاح المشار إليها في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من 

هيئة السوق المالية، ويتضمن الجدول التالي وصفًا مفصًال لنسبة 
ملكياتهم:

ططضغئ أسداء طةطج اإلدارة وضئار الاظفغثغغظ وزوجاتعط وأبظائعط 
الصخر طظ أجعط الئظك وتشغغراتعا خقل السام 2014م
أ – أسداء طةطج اإلدارة وزوجاتعط وأبظاؤعط الصخر

* احتسب عدد أسهم بداية العام بعد التخصيص وفقًا لتاريخ إدراج سهم البنك بالسوق المالية السعودية ”تداول“ بتاريخ 2014/11/12م.
** األسهم مملوكة للمساهم صندوق االستثمارات العامة كضمان لعضوية مجلس اإلدارة. علمًا بأنها لم تخصم من إجمالي عدد األسهم العائد ملكيتها للصندوق 

   والموضحة في جدول التغييرات في حصص الملكية الرئيسية أعاله.



تصعق المساعمغظ
إن النظام األساسي للبنك والئحة حوكمة البنك المعتمدة من مجلس 

اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2014م، قد تضمنت عرضًا لحق المساهم 
الحصول على أرباح وحضور الجمعيات والمناقشة والتصويت والتصرف 

بالسهم، باإلضافة إلى ما سبق فإن المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالجمعيات والميزانيات وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة 

السنوي توفر للمساهمين وتنشر في الصحف المحلية وعلى الموقع 
الرسمي للبنك.

تعضمئ الحرضات
بصفة عامة يعمل البنك األهلي التجاري وفقاًً ألحكام وإرشادات الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعليمات مؤسسة 
النقد العربي السعودي، وقد طبقت إدارة البنك أحكام الالئحة فيما عدا 

األحكام الواردة أدناه:

المنصباسم من تعود له المصلحة
عدد األسهم 
بداية العام*

عدد األسهم 
نسبة التغيير%نهاية العام صافي التغيير

الشريف خالد آل غالب 
فيصل عمر السقاف 

لمى أحمد غزاوي 
حامد محمد فايز 

بليهيد ناصر البليهيد 
طالل أحمد الخريجي 

إدوارد ويس 
عبدالرزاق محمد الخريجي 

بيتر يارينغتون 
وليد حسن عبدالشكور 

عبداهللا علي الفراج 
فؤاد عبداهللا الحربي 

رئيس مجموعة مصرفية الشركات 
رئيس مجموعة االستراتيجية وتطوير األعمال 

رئيس المجموعة المالية 
رئيس مجموعة مصرفية األفراد 
رئيس مجموعة الموارد البشرية 

رئيس مجموعة الخزينة 
رئيس مجموعة المخاطر 

رئيس المجموعة الشرعية 
رئيس مجموعة الخدمات المشتركة 

رئيس اإلدارة القانونية
رئيس إدارة المراجعة 

رئيس إدارة االلتزام 

11,040
11,630
11,400
10,688
15,218

4,766
-
-
-

2,226
12,000

8,000

11,040
-

11,401
-

15,218
4,766

-
-
-

2,226
12,000

8,000

-
11,630 -

1
10,688 -

-
-
-
-
-
-
-
-

-
100

0.0001
100

-
-
-
-
-
-
-
-

ب- ضئار الاظفغثغغظ وأزواجعط وزوجاتعط وأبظاؤعط الصخر

* احتسب عدد أسهم بداية العام بعد التخصيص وفقًا لتاريخ إدراج سهم البنك بالسوق المالية السعودية ”تداول“ بتاريخ 2014/11/12م.



أسباب عدم التطبيقمتطلبات المادةرقم المادة

المادة الثالثة 
والمادة الرابعة 

الفقرة (أ)

المادة الخامسة (ج)

المادة الخامسة (ط)

المادة الخامسة (ي)

المادة السادسة (ب)

المادة السابعة (ب)

المادة الثامنة

المادة العاشرة (ب)

المادة العاشرة (ج)

المادة العاشرة (د)

الحق في الحصول على نصيب من موجودات 
الشركة عند التصفية.

2 - هل ُنشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة 
في موقع تداول؟

1 - هل تم تمكين المساهمين من االطالع على 
محضر اجتماع الجمعية العامة؟

 3-  في أي تاريخ ُزّودت الهيئة بنسخة من محضر 
آخر اجتماع للجمعية ُعقدت خالل السنة؟

هل تم إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة 
فور انتهائها؟

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

2 - هل كانت أحقية األرباح، سواًء األرباح النقدية، 
أم أسهم المنحة، لمالكي األسهم المسجلين 

بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية 
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة؟

هل وضعت الشركة سياسات اإلفصاح وإجراءاته 
وأنظمته اإلشرافية كتابًة وفقًا للنظام؟

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح 
ومعالجة حاالت التعارض المحتملة ألعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين. ويشمل 
ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، 

وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص 
ذوي العالقة.

2- في حال اعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة، 
هل يتوافق مع أحكام هذه الالئحة.

هل صيغت سياسات مكتوبة ومعايير وإجراءات 
واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة 

وُوضعت موضع التنفيذ

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، وحيث أنه ال يتضمن النظام األساسي للشركة الموافق عليه 

من قبل وزارة التجارة والصناعة والمعد وفقًا للنموذج المعتمد من 
معالي وزير التجارة والصناعة بموجب المادة (51) من نظام الشركات 

نصًا صريحًا يتعلق بحق المساهم في الحصول على نصيب من 
موجودات الشركة عند التصفية، إال أن هذا الحق منصوص عليه في 

نظام الشركات المادة (222).
تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 

2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا و ينص النظام األساسي للبنك على استخدام طريقة 

التصويت العادي.
تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية  بتاريخ 12 نوفمبر 

2014م ، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم، علمًا بأنه 
تم اعتماد سجل مساهمي الشركة وذلك يوم انعقاد الجمعية العامة.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم، إال أنه 

تنص المادة (24) من النظام األساسي للشركة أنه ال يجوز أن يكون 
لعضو المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة 
يجدد كل سنة، ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق 

المناقصات العامة بشرط أن يكون العضو هو صاحب العرض 
األفضل. وعلى أي عضو من أعضاء المجلس الذي تكون له مصلحة 

شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض للنظر 
فيه على المجلس أو اللجنة التنفيذية أن يبلغ المجلس أو اللجنة 

بطبيعة مصلحته في األمر المعروض وال يشترك في المداوالت أو 
التصويت عليه، وتوجب الفقرة (2.1.6) من دليل الحوكمة كل عضو 

مجلس إدارة أن يتقيد بشفافية تامة فيما يتعلق بالمعامالت بينه 
وبين الشركة أو أعضاء اإلدارة العليا واإلفصاح عن تلك المعامالت، 
كما وضع نظام قواعد السلوك المهني المعتمد لدى الشركة قواعد 

لمعالجة حاالت تضارب المصالح داخل الشركة.
تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 

2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.
تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم، إال أنه 

تنص المادة (16) من النظام األساسي للشركة على تكوين مجلس 
اإلدارة ومدة عضويتهم وإجراءات تعيينهم. تشترط المادة (17) من 

النظام األساسي للشركة أن يملك كل من أعضاء مجلس اإلدارة 
أسهم عضوية وفقًا للمادة (77) من نظام الشركات.



أسباب عدم التطبيقمتطلبات المادةرقم المادة

المادة العاشرة (هـ)

المادة الحادية 
عشر (أ)

المادة الثانية 
عشر (ط)

المادة الخامسة 
عشر (ب)

المادة الثامنة 
عشر (ج)

1- آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة 
انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها 

العقود.
2- آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد 

تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
3- آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء 

والموردين والمحافظة على سرية المعلومات 
المتعلقة  بهم.

4- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في 
الشركة بحيث توافق المعايير المهنية واألخالقية 

السليمة وتنّظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
5- مساهمة الشركة االجتماعية.

2- هل أصدر المجلس تفويضات عامة أو غير 
محددة المدة؟ 

هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 
-الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين 

ممثلين لهم في مجلس اإلدارة -عدم التصويت 
على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة؟
هل أصدرت الجمعية العامة للشركة - بناءًا على 

اقتراح من مجلس اإلدارة – اآلتي:
1- قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت؟

2- مدة عضويتهم.
3- أسلوب عمل اللجنة.

هل قّدمت الشركة قرضًا نقديًا من أي نوع 
ألعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده 

واحد منهم مع غيره؟

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، وسوف يتم االلتزام بالمادة خالل دورة مجلس اإلدارة 

القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2015/05/01م.

لم يرد في النظام األساسي والئحة حوكمة الشركة وجود عقود 
اتفاقيات لحملة األسهم.

تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 12 نوفمبر 
2014م، هذا وسوف يتم االلتزام بالبند خالل العام القادم.

تم تزويد بعض األعضاء بمنتجات الشركة وتسهيالتها االئتمانية 
(كبطاقات االئتمان والتمويل التأجيري للسيارات والمساكن)، وتم 

اإلفصاح عنها وفق إقرار اإلفصاح السنوي.

شكر وتقدير:
ختامًا، يسر مجلس إدارة البنك األهلي التجاري أن ينتهز هذه المناسبة 

ليتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي األمير مقرن 

بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي 

ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى 
حكومة خادم الحرمين الشريفين.

كما يتوجه مجلس اإلدارة بشكره إلى كٍل من وزارة المالية، ومؤسسة 
النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية الذين لم يألوا جهدًا لبذل 
كل ما من شأنه تطوير صناعة الخدمات المالية في المملكة، األمر الذي 

كان له أكبر األثر نحو استمرار تقدم وازدهار القطاع المالي الوطني، 
إضافة لدورهم الملموس في مواصلة تحقيق النمو االقتصادي الذي 

تشهده المملكة.

كما يتقدم المجلس بامتنانه إلى جميع مساهمي البنك على ثقتهم 
ودعمهم الستراتيجيات األعمال الخاصة بالبنك، كما أن شكر المجلس 

موصول إلى عمالء البنك الكرام الذين ننظر إليهم باعتبارهم أحد أقوى 
أصول البنك في نجاحه المستمر، وفي الختام ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر 

إلى كافة موظفي البنك على إخالصهم وكفاءتهم التي كانت عنصرًا 
حيويًا لتحقيق النتائج المتميزة التي حققها البنك خالل عام 2014م. 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
مجلس اإلدارة
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تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة / مساهمي البنك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك األهلي التجاري )”البنك”( وشركاته التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”(، والتي تشمل قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في 31 ديسمبر 2014م وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى التفسيرية من )1( إلى )44(. لم نقم بمراجعة اإليضاح )39,2( وال المعلومات 
المتعلقة “بإفصاحات بازل 3 الركيزة 3” المشار إليها في اإليضاح نفسه، والغير مطلوبة ضمن نطاق مراجعتنا.

مسؤولية اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة الخاصة بالمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

السعودي، معايير التقارير المالية الدولية، أحكام نظام الشركات، نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك. وكذلك عن نظام الرقابة 
الداخلية الذي تعتبره اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.

مسؤولية مراجعي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة الدولية. تتطلب تلك المعايير أن نلتزم بمتطلبات أخالقيات المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على 

تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. تعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على 
تقدير مراجعي الحسابات، كما تتضمن أيضاً تقييماً لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواًء كانت هذه األخطاء ناتجة عن غش أو خطأ، وعند القيام 

بتقييم هذه المخاطر، يقوم مراجعو الحسابات باألخذ بعين االعتبار نظام المراقبة الداخلي الخاص بإعداد قوائم مالية موحدة للبنك وعرضها بصورة عادلة بغرض تصميم 
إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف المتاحة وليس إلبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك. تتضمن أعمال المراجعة أيضاً تقييماً لمدى مالئمة السياسات 

المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وتقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساساً إلبداء رأينا.

الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة ككل:
• تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014م، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً 

  لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايير التقارير المالية الدولية.

• نتفق مع متطلبات نظام الشركات، نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.
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البنك األهلي التجارى )شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2014م و2013م

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014مإيضاحالموجودات 

 39,089,688  28,818,569 4 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 14,835,201  19,863,020 5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 125,294,012  152,903,040 6 استثمارات  بالصافي
 187,687,037  220,722,363 7 تمويل وسلف بالصافي

 828,915  407,835 8 استثمار فى شركات زميلة بالصافي
 216,001  858,520 9 عقارات أخرى بالصافي

 2,761,528  3,427,399 10 ممتلكات ومعدات بالصافي
 873,636  693,298 11 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

 5,701,223  7,184,040 12 موجودات أخرى
 377,287,241  434,878,084 إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلــوبات
 24,732,201  35,449,488 14 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 300,601,422  333,095,491 15 ودائع العمالء
 1,511,250  9,550,496 16 سندات دين مصدرة

 7,906,188  9,861,718 17 مطلوبات أخرى
 387,957,193334,751,061إجمالي المطلوبات 

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك
 15,000,000  20,000,000 18 رأس المال

 )177,093( )190,510(أسهم خزينة
 15,102,989  17,172,081 19 احتياطى نظامي

 1,353,948  1,617,888 20 احتياطيات أخرى )التغيرات المتراكمة في القيم العادلة( 
 9,699,260  7,371,935 أرباح مبقاة

 1,645,573  1,296,512 28توزيعات أرباح مقترحة
 )1,690,770()2,054,269(احتياطي فرق العملة األجنبية

 40,933,907 45,213,637 إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك
 1,602,273 1,707,254 40 حقوق األقلية 

 42,536,180 46,920,891 إجمالي حقوق المساهمين 
434,878,084377,287,241إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و2013م

بآالف الرياالت السعودية

2013م2014مإيضاح
 11,809,692  13,589,138 22 دخل العموالت الخاصة

 )1,713,488( )2,310,504(22 مصاريف العموالت الخاصة
 10,096,204  11,278,634 صافي دخل العموالت الخاصة

 3,013,112  3,305,117 23 دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافي
 687,229  807,569 دخل من تحويل عمالت أجنبية بالصافي

 118,655  108,132 دخل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
 100,553  110,862 24 دخل المتاجرة بالصافي

 89,838  142,664 دخل عوائد األسهم
 646,092  519,459 25 مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي

 105,834  )44,252()مصاريف( دخل عمليات أخرى بالصافي
 14,857,517 16,228,185 إجمالي دخل العمليات

 3,006,443 3,263,958  رواتب ومصاريف الموظفين
 609,288 722,361  إيجارات ومصاريف المباني

 477,890 500,686 10 استهالك الممتلكات والمعدات
 189,337 189,337 11 إطفاء موجودات غير ملموسة

 1,513,206 1,657,977  مصروفات عمومية وإدارية أخرى
 795,345 995,464 7.3 مخصص خسائر التمويل بالصافي 

 40,406 149,727 6.7 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي
6,631,915 7,479,510 إجمالي مصاريف العمليات

8,225,602 8,748,675 صافي دخل العمليات

إيرادات )مصاريف( أخرى
 )236,626( 44,516 26 إيرادات )مصاريف( أخرى غير تشغيلية بالصافي

 )236,626( 44,516 صافي إيرادات )مصاريف( أخرى
 7,988,976  8,793,191 صافي دخل السنة

صافي دخل السنة العائد إلى
 7,852,199 8,655,150 مساهمي البنك

 136,777 138,041 حقوق األقلية 
7,988,976 8,793,191 صافي دخل السنة

274.343.94 ربح السهم األساسي والمخفض للسهم الواحد )ريال سعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخـل الشامل الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و2013م

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014مإيضاح

 7,988,976  8,793,191 صافي دخل السنة

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

 )779,810( )496,180(احتياطي فرق العملة األجنبية - )خسائر(

الموجودات المالية المتاحة للبيع
 5,433  688,031 - التغير في القيمة العادلة

 )523,266( )496,257(- مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة
 40,406  100,048 6.7 - مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 )20,403( 19,078 13  - الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة

 )40,161( )12,859(13  - مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة
 6,671,175  8,595,052 إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى
 6,805,605  8,555,591 مساهمي البنك

 )134,430( 39,461 حقوق األقلية 
 6,671,175  8,595,052 إجمالي الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و2013م

 بآالف الرياالت السعودية  

 العائد لمساهمي البنك

احتياطي نظاميأسهم خزينةرأس المالإيضاح

احتياطيات أخرى

أرباح مبقاة 
توزيعات أرباح  

مقترحة
احتياطي فرق  
المجمــوعالعملة األجنبية

الموجودات المالية 
المتاحة للبيع

تغطية مخاطر  
حقوق األقليةالتدفقات النقدية

إجمالي حقوق 
المساهمين

2014م
42,536,180 1,602,273 40,933,907  )1,690,770(1,645,573 9,699,260 30,795 1,323,153 15,102,989  )177,093(15,000,000 الرصيد في بداية العام 

8,595,052 39,461 8,555,591 )363,499( - 8,655,150  6,219  257,721  -  -  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة
 -  -  -  -  -  )2,069,092( -  -  2,069,092  -  - المحول لالحتياطي النظامي

 )15,783( )28,450(12,667  -  -  12,667  -  -  -  -  - 19تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة
 -  -  -  -  -  )4,986,583( -  -  -  )13,417( 5,000,000 أسهم منحة )إيضاح 18(

 93,970  93,970  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.2)ب(زيادة رأس مال
 -  -  -  -  1,296,512  )1,296,512( -  -  -  -  - توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2014م 

الزكاة - البنك األهلي وشركة األهلي المالية )مدرجة في 
 )1,047,248( - )1,047,248( -  -  )1,047,248( -  -  -  -  - 17 المطلوبات األخرى(

 )3,241,280( - )3,241,280( -  )1,645,573( )1,595,707( -  -  -  -  - 28 توزيعات أرباح مدفوعة لعام 2014 )مرحلية( ولعام 2013 )نهائية(

46,920,891 1,707,254 45,213,637  )2,054,269( 1,296,512 7,371,935 37,014 1,580,874  17,172,081  )190,510(20,000,000 الرصيد فى 31 ديسمبر 2014م 

2013م
39,404,145 1,700,514 37,703,631  )1,147,570(1,495,975 7,051,299 91,359 1,765,983 13,623,678  )177,093(15,000,000 الرصيد في بداية العام 

6,671,175 )134,430(6,805,605 )543,200( - 7,852,199  )60,564( )442,830( -  -  - إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة
 -  -  -  -  -  )1,479,311( -  -  1,479,311  -  - 19 المحول لالحتياطي النظامي

 )22,048( )29,350(7,302  -  -  7,302  -  -  -  -  - تعديالت في حقوق األقلية والشركات التابعة
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أسهم منحة )إيضاح 18(

 65,539  65,539  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.2)ب(زيادة رأس مال
 -  -  -  -  1,645,573  )1,645,573( -  -  -  -  - 28 توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 2013م 

الزكاة - البنك األهلي وشركة األهلي المالية )مدرجة في 
 )889,876( - )889,876( -  -  )889,876( -  -  -  -  - 17 المطلوبات األخرى(

 )2,692,755( - )2,692,755( -  )1,495,975( )1,196,780( -  -  -  -  - 28 توزيعات أرباح مدفوعة لعام 2013 )مرحلية( ولعام 2012 )نهائية(

42,536,180 1,602,273 40,933,907  )1,690,770(1,645,573 9,699,260 30,795 1,323,153  15,102,989  )177,093(15,000,000 الرصيد فى 31 ديسمبر 2013م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و2013م

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014مإيضاحاألنشطة التشغيلية
7,988,976 8,793,191 صافي دخل السنة

تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
209,356 199,345 إطفاء عالوة االستثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي 

)646,092()519,459()مكاسب( استثمارات لغير أغراض المتاجرة بالصافي 
)15,250()23,608(26 )مكاسب( استبعاد ممتلكات ومعدات بالصافي

)4,000()147,898()مكاسب( استبعاد عقارات أخرى بالصافي
1,870 7,304 خسائر استبعاد أصول مستردة أخرى

477,890 500,686 10 استهالك ممتلكات ومعدات
189,337 189,337 11 إطفاء موجودات غير ملموسة

795,345 995,464 7.3 مخصص خسائر التمويل بالصافي
3,716 )52,370(26 حصة البنك في )استرداد فائض مخصص( خسائر شركات زميلة

40,406 149,727 6.7 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات بالصافي
 10,091,719 9,041,554

صافي )الزيادة( في الموجودات التشغيلية
)2,253,959()2,497,646(وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

)2,459,994()5,287,683(أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد 90 يومًا
)47,002()369,522(استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

)29,680,865()37,210,618(تمويل وسلف
32,57072,763 عقارات أخرى

)1,554,466()1,241,752(موجودات أخرى

 صافي الزيادة في المطلوبات التشغيلية
92,651 11,511,739 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

30,833,363 34,858,920 ودائع العمالء
456,016 905,316 مطلوبات أخرى

4,500,061 10,793,043 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و2013م - تتمة

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014مإيضاحاألنشطة االستثمارية

 متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات لغير أغراض المتاجرة/والغير مدرجة
66,561,047 101,699,095  بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة/والغير مدرجة بقيمتها العادلة 
)75,719,862()128,691,562(في قائمة الدخل

)751,004()1,254,126(10 شراء ممتلكات ومعدات
37,932 89,920 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

)9,871,887()28,156,673(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
1,511,250 8,204,344 16 سندات دين مصدرة

57,216 79,603 صافي الحركة في حقوق األقلية  
)1,495,975()1,595,707(توزيعات أرباح نهائية مدفوعة 
)1,196,780()1,645,573(توزيعات أرباح مدفوعة مرحلية

)1,124,289(5,042,667 صافى التدفق النقدي الناتج عن )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)6,496,115()12,320,963(صافي )النقص( في النقد وشبه النقد
)997,528()293,196(احتياطي فرق العملة األجنبية  - صافي الحركة للنقد وشبه النقد في بداية السنة

38,088,205 30,594,562 النقد وشبه النقد في بداية السنة

30,594,562 17,980,403 29 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

11,861,290 13,079,439 دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة
1,709,860 1,947,801 مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية

)537,991(298,041 حركة االحتياطيات األخرى والتحويالت إلى قائمة الدخل الموحدة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )44( جزءاًً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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البنك األهلي التجارى )شركة مساهمة سعودية(
                             

إيضاحات حول القوائم املاليـة املوحدة
31 ديسمبر 2014م

1 - عـــــام

)1.1( مقدمة                            
                       

القوائم المالية الموحدة تشمل البنك األهلي التجاري )البنك( و»شركاته التابعة« )المجموعة(.
تأسس البنــك األهلي التجاري شركة مساهمة سعودية بموجـب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 186 في 22 ذو القعدة 1417هـ )30 مارس 

1997م(، والمرسـوم الملكي الكريم رقم م/19 فـي 23 ذو القعـدة 1417هـ )31 مارس 1997م( وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شركة 
تضامن إلى شركة مساهمة سعودية.

                             
بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجيل مصدق عليها من المقام السامي في 28 رجب 1369هـ )15 مايو 1950م( مقيدة 

بالسـجل التجاري تحت رقم 4030001588 الصادر في 27 ذي الحجة 1376هـ )24 يـوليـو 1957م(. وقد مارس البنك نشاطه تحت اسم )البنك 
األهلي التجاري( بموجب األمر السامي الكريم رقم 3737 في 20 ربيع الثاني 1373هـ )26 ديسمبر 1953م(. حدد تاريخ أول يوليو 1997م 

تاريخًا للتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية.
                            

يعمل البنك مـن خالل شبكة فروعه البالغ عددها 333 فرعًا  )2013م: 312 فرعًا( و 14 مركزًا لخدمة األفراد )2013م: 17 مركزًا( 9 مراكز 
لخدمة عمليات الشركات )2013م: 10 مراكز( و97 مركزًا للحواالت السريعة ) 2013م: 57 مركزًا( منتشرة فـي كافة أنحـاء المملكة العربية 

السعودية ولديه أيضًا فرعان خـارج المملكة )لبنان والبحـرين(. عنوان المركز الرئيسي كما يلي:
                             

البنك األهلى التجاري
اإلدارة العامة

شارع الملك عبدالعزيز
ص ب 3555 ـ  جدة 21481

المملكة العربية السعودية
www.alahli.com :موقع اإلنترنت

                             
تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما تقدم المجموعة أيضًا منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة )غير 

مرتبطة بعموالت خاصة( والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.
                             

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 31 مارس 2014م )الموافق 30 جمادى األولى 1435هـ(، وافق المساهمون على طرح 
25% من رأس مال البنك )بعد زيادة رأس المال( إلى الجمهور بموجب االكتتاب العام األولي وإلى مساهم أقلية في البنك. سيكون االكتتاب 

العام األولي في 15% من رأس مال البنك بينما سيتم تخصيص 10% إلى المؤسسة العامة للتقاعد. األسهم المعروضة لالكتتاب العام هي جزء 
من أسهم المساهم الرئيسي في البنك. تمت الموافقة على هذا االكتتاب من قبل الجهات النظامية المختصة. تم االشتراك في االكتتاب العام 
في الفترة ما بين 19 اكتوبر 2014م إلى 2 نوفمبر 2014م. وتم طرح أسهم البنك للجمهور للتداول في السوق المالية السعودية )تداول( في 

12 نوفمبر 2014م.
               

)1.2( الشركات التابعة للمجموعة وشركاتها التابعة
               

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:                 
                             

)أ(  شركة األهلي المالية             
أسس البنك في شهر أبريل عام 2007م شركة مالية تحت مسمى )شركة األهلي المالية( شركة مساهمة سعودية بموجب تصريح هيئة 

سوق المال رقم 2-83-2005 بتاريخ 21 جمادى األولى 1426هـ )28 يونيو 2005م( ومسجلة في المملكة العربية السعودية إلدارة الخدمات 
االسثمارية للبنك وإدارة أنشطة األصول. يمتلك البنك 90.71% )2013م: 90.71%( حصة مباشرة في الشركة التابعة )شركة األهلي المالية( 

كما يمتلك حصة غير مباشرة 4.23% )2013م: 2.79%( )وهذا التملك غير المباشر عن طريق وصاية وسيطة لمنحه لموظفي الشركة التابعة 
مستقباًل(.  

)1 - أ(  شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ )إيست قيت(          
تمتلك المجموعة ملكية فعلية 66.46% )2013م: 65.46%( - من خالل إحدى شركاتها التابعة ) شركة األهلي المالية( - في شركة إيست 

قيت كابيتال هولدنغ التي هي إحدى شركات محافظ حقوق الملكية الخاصة في الشرق األوسط. استحوذت شركة األهلي المالية على ملكية 
مباشرة 77% بينما النسبة الباقية والبالغة 23% مملوكة من قبل إدارة إيست قيت. في 5 سبتمبر 2013م استبعدت شركة األهلي المالية %7 

من حصتها في شركة إيست قيت مقابل 656 ألف ريال سعودي بدون فقدان السيطرة.
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)2 - أ( شركة األهلي المالية -  شركة مظلة إلدارة االستثمار       
تمتلك المجموعة ملكية فعلية كلية 70.31% )2013م: 93.5%( في صندوق  شركة األهلي المالية لألسهم السعودية وصندوق األهلي المالية 

ألسهم مجلس التعاون الخليجي والذين تم تسجيلهما في دبلن – إيرلندة تحت اسم شركة األهلي المالية -  شركة مظلة إلدارة االستثمار. 
وقد تم تأسيس الصندوقين لالستثمارات في أسهم شركات قائمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عبر شركتين 

تابعتين تم تأسيسهما في مملكة البحرين تحت اسم  شركة األهلي المالية لألسهم السعودية W.L.L و شركة األهلي المالية ألسهم دول 
.W.L.L مجلس التعاون الخليجي لشركة األهلي المالية

            
)ب( بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي )البنك التركي(                   

يمتلك البنك 67.03% )2013م: 66.27%( في بنك تركيا فاينانس كاتيلم بنكاسي )البنك التركي(. يعمل البنك التركي كبنك مشارك عن 
طريق استقطاب حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشاركة في األرباح والخسائر وإقراض هذه األموال لعمالء األفراد والشركات، 

عن طريق عقود إيجار تمويلية واستثمارات بالمشاركة. في 29 أغسطس 2014م قرر المساهمون في البنك التركي زيادة رأس مال البنك من 
1,775 مليون ليرة تركية إلى 2,600 مليون ليرة تركية )4,443 مليون ريال سعودي إلى 5,803 مليون ريال سعودي( وذلك من خالل رسملة 

األرباح المبقاة بمبلغ 600 مليون ليرة تركية )984 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى مساهمة نقدية بمبلغ 225 مليون ليرة تركية )375 
مليون ريال سعودي(. تبلغ حصة البنك من هذه المساهمة النقدية مبلغ 169 مليون ليرة تركية )281 مليون ريال سعودي(. هذه الزيادة تم 

الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة التنظيمية والرقابة المصرفية التركية.

كما في 31 ديسمبر 2014 يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي كامل األسهم المصدرة لشركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشركة  
تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي فارلك كيراالما وهي شركة ذات غرض خاص أسست إلصدار الصكوك للبنك التركي.

 
                
)ج( الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة           
أسس البنك الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة، بموجب 

السجل التجاري رقم 4030146558 بتاريخ 21 ذو القعدة 1424هـ )الموافق 13 يناير 2004م(. يمتلك البنك 100% )2013م: 100%(. وتتمثل 
أغراض الشركة في مسك وإدارة الصكوك واألصول على سبيل الضمان، نيابة عن البنك.

)د( شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين         
تمتلك المجموعة ملكية فعلية 100% )2013م: 100%( في شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم 

تسجيلها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030195150 بتاريخ 21 ذو الحجة 1430هـ الموافق 8 ديسمبر 2009م. 
تمارس الشركة أعمالها كوكيل تأمين للتوزيع وتسويق منتجات تأمين إسالمية في المملكة العربية السعودية.

2 - أسس اإلعداد 
)2.1( بيان االلتزام                         

تعد القوائم المالية الموحدة طبقًا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايير التقارير المالية 
الدولية المصدرة من المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. تم إعداد القوائم المالية الموحدة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات 

بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

)2.2( أسس القياس
يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاًً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للمشتقات، الموجودات المالية المقتناة 

ألغراض المتاجرة والمدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل، االستثمارات المتاحة للبيع والعقارات األخرى. باإلضافة لذلك، فإن الموجودات 
أو المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة ولكن مغطاة المخاطر بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم 

تغطيتها.

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

)2.4( أساس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك األهلي التجاري والقوائم المالية لشركاته التابعة. يتم إعداد القوائم المالية 

للشركات التابعة لنفس السنة المالية التي تعد فيها القوائم المالية للمجموعة باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
                             

)2.5( التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية 
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاًً لمعايير التقارير المالية الدولية، يتطلب استخدام بعض التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية 

الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. يتطلب األمر أيضًا من اإلدارة أن تمارس حكمها االفتراضي في طريقة تطبيق 
السياسات المحاسبية للمجموعة. مثل هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام االفتراضية يتم تقييمها باستمرار وتعتمد على الخبرة السابقة 

وبعض العوامل األخرى التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في مثل تلك 
الحاالت. ربما تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وعليه، يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التى تم فيها التعديل 

وكذلك أي فترة مستقبلية متأثره بذلك.
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من البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:

)أ(  مخصص خسائر التمويل
تقوم المجموعة بمراجعة التمويل والسلف المتعثرة عند تاريخ كل مركز مالي لتحديد مخصص خسائر التمويل المحدد الواجب تحميله على 

قائمة الدخل الموحدة. باألخص، تمارس اإلدارة أحكامًا افتراضية في تقدير المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد مستوى 
المخصص المطلوب. تبنى مثل هذه التقديرات على افتراضات من عدة عوامل وربما تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية 

في المخصص المحدد.

تقوم المجموعة على أساس دوري بمراجعة محفظة التمويل والسلف لتحديد مخصص المحفظة اإلضافي )مخصص عام(. إلثبات خسائر 
التعثر في قيمة المحفظة، فإن المجموعة تستخدم أحكامًا افتراضية عن وجود أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود تعثر يمكن قياسه 

في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من محفظة التمويل والسلف. هذا الدليل يتضمن بيانات يمكن مالحظتها وتشير إلى وجود تغير 
عكسي في موقف السداد لمجموعة من المقترضين، أو األحوال االقتصادية المحلية السائدة والتي ترتبط مباشرة بتعثر الموجودات في هذه 

المجموعة. تستخدم اإلدارة التقديرات على ضوء الخبرة التاريخية السابقة لتعثر الموجودات مع األخذ في االعتبار مؤشرات مخاطر التمويل 
والدليل الموضوعي لالنخفاض المماثل لتلك المخاطر في المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. إن المنهجية واالفتراضات المستخدمة 

لتقدير كل من المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية تتم مراجعتها بانتظام لتقليل أي فروقات بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

)ب(  القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع لسداد التزام في معاملة عادية منتظمة تتم بين المشاركين في 

السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن الصفقة لبيع األصول أو تسديد االلتزام تحدث إما:

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

                            
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو 

المطلوبات، على افتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم االقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام األصول 
بأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه األصول بأفضل استخدام لها.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخالت 
ذات الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية طبقًا للتسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة )أنظر اإليضاح رقم 36(.

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في البيانات المالية بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك تحويالت قد تمت بين 
المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت أدنى مستوى المهمة لقياس القيمة العادلة 

ككل( في نهاية كل فترة مالية.

لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات بناءًا على طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو 
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

                             
)ج(  االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع 

تمارس المجموعة حكمها االفتراضي لتقدير التعثر في استثمارات األسهم المتاحة للبيع. يتضمن هذا تحديد االنخفاض الجوهري أو المستمر 
لفترة طويلة في القيمة العادلة لألسهم التي تقل عن التكلفه. تحديد ما هو  »جوهري« أو »مستمر لفترة طويلة« يحتاج لحكم افتراضي. 

للقيام بهذا الحكم االفتراضي فإن المجموعة تقّيم من ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
المجموعة تعتبر االنخفاض في القيمة ظاهرًا عندما يكون هناك دلياًل للتدهور الملحوظ في المتانه المالية للشركة المستثمر فيها وفي أداء 

القطاع والصناعة والتغيرات في التقنية وفي التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

فقد استخدمت المجموعة نسبة 30% أو أكثر كمقياس معقول لالنخفاض الجوهري في القيمة التي تقل عن التكلفة بغض النظر عن فترة 
االنخفاض وتدرج في قائمة الدخل الموحدة كمخصص خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات. يمثل االنخفاض المستمر لفترة طويلة 

انخفاضًا أقل من التكلفة إذا استمر لمدة سنة أو أكثر بغض النظر عن مبلغ االنخفاض وعليه تدرج في قائمة الدخل الموحدة كمخصص 
خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات. ال يتم استرداد خسائر انخفاض استثمارات األسهم المثبتة سابقاًً كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.

)د(   تصنيف االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
تتبع المجموعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 في تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها 

وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. وللقيام بهذا الحكم االفتراضي، فإن المجموعة تقيم النية والمقدرة 
لالحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
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)هـ(  االستمرارية
أجرت إدارة المجموعة تقييمًا لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد لالستمرار في عملها في 

المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي احتماالت أساسية من الممكن أن تلقي ظالاًل من الشك على قدرة 
المجموعة لالستمرار كمنشأة عاملة. وعليه، فقد استمر إعداد القوائم المالية على مبدأ االستمرارية.

)و(  انخفاض قيم الموجودات غير المالية 
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية في تاريخ المركز المالي أو أكثر  لتحديد ما إذا كان هنالك وجود مؤشر لالنخفاض. في 

حالة وجود أي مؤشر لالنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد.

يتم إثبات خسارة أي انخفاض في قيم هذه الموجودات إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة التدفق النقدي له تفوق أو تتجاوز قيمتة 
القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد ألي أصل أو وحدة تدفق نقدي هي “القيمة المستخدمة” أو “القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع” 

أيهما أكبر. لتقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك باستخدام معدل 
الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييم الوضع الحالي للسوق فيما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية والمخاطر المحددة لذلك األصل.  

تعتمد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع على أسعار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار سائدة في السوق، يتم تقدير األسعار على 
أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية لألصول مشابهة، يعتمد احتسابها على التدفقات النقدية المخصومة.

لغرض اختبار االنخفاض، يتم توزيع مبلغ الشهرة الناتج من االستحواذ وذلك من تاريخ االستحواذ لكل من وحدات تدفقات النقدية للبنك أو 
مجموعات منها والتي يتوقع االستفادة من المنافع المتضاعفة الناتجة من االستحواذ بغض النظر إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى 

المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات.

تعتبر الشركات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة. يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة. 
بينما يتم توزيع خسائر االنخفاض المثبتة والمتعلقة بوحدات التدفق النقدي أواًل لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعًا على الوحدات 

ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( متضمنًا الموجودات غير الملموسة على أساس تناسبي 
بشرط أن القيمة الدفترية للموجودات األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمتها العادلة.

عندما تكون الشهرة جزءاًً من وحدة التدفق النقدي )أو مجموعة وحدات( وعند بيع جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات، ففي هذه 
الحالة يتم احتساب الشهرة المتعلقة بهذه العمليات المباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خسارة بيعها. ففي 

هذه الحالة، الشهرة المباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات المباعة والجزء المتبقي من وحدات التدفق النقدي.
عند بيع الشركات التابعة، يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وبين صافي الموجودات مضافاًًً إليها احتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم  

ورصيد الشهرة القائم وذلك في قائمة الدخل الموحدة.
                             

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

يتم قياس األصول الغير مالية المحتفظ بها ضمن ترتيبات المرابحة عند التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافي القيمة 
القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي لمثل تلك المعامالت، ناقصًا التكاليف المقدرة لالستكمال ومصروفات البيع. أي 

خسارة انخفاض في القيمة تنشأ نتيجة قياس هذه األصول بصافي القيمة القابلة للتحقق يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند 
أرباح تشغيلية أخرى بالصافي.

فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم إعادة التقييم في تاريخ المركز المالي لخسائر االنخفاض المثبتة في فترات سابقة  للداللة على أي 
مؤشرات تدل على تقليص هذه الخسائر أو عدم وجودها. يتم استرداد خسائر االنخفاض إذا كان هنالك تغيير في التقديرات المستخدمة 

لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. كما يتم استرداد خسائر االنخفاض فقط في حالة عدم تجاوز القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفترية التي 
يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات أي خسائر انخفاض.

                             
)ز(  تحديد السيطرة على صناديق االستثمار   

تعمل المجموعة كمدير صندوق لعدد من صناديق االستثمار، عادة تحدد ما إذا كانت المجموعة تتحكم في مثل هذه الصناديق االستثمارية، 
تقديرات عوائد المنافع االقتصادية على الصناديق )تتضمن أي عموالت أو رسوم إدارية متوقعة( وحقوق المساهمين في االستغناء عن مدير 

الصندوق.
               

)ح(  مخصصات للمطلوبات واألتعاب   
خالل دورة أعمال المجموعة العادية، ترفع ضده دعاوى ومطالبات مختلفة. وتقوم اإلدارة بدراسة الدعاوى والمطالبات وتقييم للمخاطر التي 

يمكن أن تنشأ عنها. كما تقوم أيضًا بوضع المخصصات المناسبة لمواجهة الخسائر المحتملة. ويقوم البنك بتسجيل المطالبات المرفوعة ضده 
أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة بناءًا على أفضل التقديرات للمبلغ المطلوب لتسوية تلك المطالبات.
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3- ملخص ألهم السياسات املحاسبية 
باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة كما هو مبين في اإليضاح رقم )3.1( 

أدناه، فإن السياسات المحاسبية المتبعه في إعداد هذه القوائم المالية تتمشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

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

  
)3.1( التغيرات في السياسات المحاسبية 

السياسات المحاسبية المعتمدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2013 باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي كان لها تأثير غير 

جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو الفترة السابقة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير غير جوهري في الفترات 
المستقبلية.

                              
التعديالت على المعايير الحالية                       
-     التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27 ينص على اإلعفاء من التوحيد اإللزامي 

        لصناديق االستثمار اعتبارًا من 1 يناير 2014م. ينص هذا اإلعفاء اإللزامي على أن منشأة  االستثمار التي ينطبق عليها تعريف المعيار إثبات 
         االستثمارات في المنشآت الواقعة تحت سيطرتها واالستثمارات في الشركات الزميلة  وشركات المحاصة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل شريطة 

         أن تفي بشروط محددة باستثناء كون الشركات التابعة امتداداً لألنشطة االستثمارية لمنشأة االستثمار.

-     يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 المفعل اعتبارًا من 1 يناير 2014م أن:  )أ( المنشأة لديها حاليًا حق قانوني ملزم 
       للمقاصة إذا كان هذا الحق ال يتوقف على حدث في المستقبل وقابل للتنفيذ سواًء في سياق األعمال االعتيادية، وفي حال التخلف عن 

       السداد أو إعسار أو إفالس المنشأة وجميع األطراف المقابلة، )ب( التسوية اإلجمالية تعادل صافي التسوية فقط في حالة إذا كانت لدى آلية        
       التسوية اإلجمالية الميزات التي تؤدي إلى استبعاد أو ينتج عنها مخاطر ائتمانية ومخاطر سيولة ليست ذات أهمية وعمليات ذمم مدينة  

       ودائنة في عملية تسوية واحدة.

-     يتناول التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 36 المفعل اإلفصاح عن المعلومات والبيانات حول المبلغ الممكن استرداده للموجودات 
       التي انخفضت قيمتها الواقعة تحت التعديالت والمبلغ الممكن استرداده من كل وحدة توليد نقد التي تكون فيها الشهرة أو الموجودات غير 

         الملموسة الحيوية/غير محددة العمر المخصصة مطلوب اإلفصاح عنها فقط عند إثبات خسارة انخفاض القيمة أو عند عكس هذه الخسارة.

-     أضاف التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014م استثناًء محدودًا لمعيار المحاسبة الدولي 
       رقم 39 بخصوص اإلعفاء من عدم االستمرار في عالقة تحوط قائمة عندما ال تفي اتفاقية مبادلة االلتزامات غير المنظورة في مستندات 

       التحوط األصلية بمعايير محددة.
                             

-     أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسيرًا رقم 21 يتعلق بالرسوم وهذا التفسير نافذ المفعول اعتبارا من 1 يناير 2014م. يعرف        
       هذا التفسير بأن الرسم هو مبلغ يتم دفعه إلى الحكومة ما ال تتلقى فيها المنشأة بضائع أو خدمات محددة. ويقدم  التفسير توجيهات 

       بشأن المحاسبة عن الرسوم طبقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37.
  

)3.2( محاسبة تاريخ السداد
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، )أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم 
األصل للطرف اآلخر(. عندما يتم تطبيق محاسبة تاريخ السداد، تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي سيتم 

استالمه خالل الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بنفس طريقة احتساب الموجودات المقتناة. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع 
الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في 

السوق.

)3.3( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر                  
األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي، والعقود المستقبلية الخاصة ألسعار العمـوالت الخاصة، واتفاقيات 

األسعـاراآلجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات على مقايضات، وخيارات أسعار العمـالت والعموالت الخاصة )المكتتبة 
والمشتراة( تقاس بالقيمة العادلة. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة وتصنف كموجودات أخرى وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، 

وكمطلوبات أخرى عندما تكون القيمة العادلة سلبية. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق ونماذج التقييم، حسب ما هو 
مالئم.

)3.3.1( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة                    
تدرج أى تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة ويفصح عنها ضمن دخل 

المتاجرة. تشتمل المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضًا على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر كما هو مبين أدناه.
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)3.3.2( المشتقات الضمنية                        
يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى كمشتقات منفصلة وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها االقتصادية 

ومخاطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الخاصة بالعقد األصلي وإذا كان العقد األصلي نفسه لم يتم إبرامه لغرض المتاجرة أو محددًا بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل. تدرج المشتقات الضمنية التي يتم فصلها عن األصل بالقيمة العادلة في محفظة المتاجرة وقيد التغيرات في 

القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.                        
     

)3.3.3( محاسبة تغطية المخاطر
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر لعمليات تغطية مخاطر مؤهلة.

ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما: 
                             

)أ(    تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات فــي القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المغطاة أو ارتباطات 
        مؤكــدة غيــر مغطــاة أو جــزء محــدد من الموجودات، المطلوبات أو ارتباطــات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة تؤثر على صافي الربح أو              

       الخســارة المعلنة.
                             
)ب(  تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية ســواء كانت متعلقة بمخاطر محددة  

        مرتبطــة بالموجــودات أو المطلوبــات المغطــاة أو العمليــات المتوقع احتمال حدوثها بنســبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو
       الخســارة المعلنة.

                             
لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر فعالة جدًا، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر يجب أن تغطي بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي يتم تغطية مخاطره، ويجب أن 
تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك 
تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر، وعليه يجب تقييم 

مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

)3.3.4( تغطية مخاطر القيمة العادلة                    
أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسـائر ناشـئة عن إعادة قياس 
أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم تسوية أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالبند الذي تمت تغطية 
مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند بما يوازى التغيرات في القيمة العادلة المتعلقـة بالمخاطر التى يتم تغطيتها، ويدرج في قائمة 

الدخل الموحدة. في الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط 
محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.

)3.3.5( تغطية مخاطر التدفقات النقدية                  
أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة 

الناجمة عن أداة تغطية المخاطر - التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة - في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين. والجزء غير 
الفعـال ـ إن وجد ـ يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، 
يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة 

على قائمة الدخل الموحدة. على أي حال فيما إذا توقع البنك بأن جميع أو جزء من الخسارة تم تسجيله في قائمة الدخل الشامل اآلخر ولن يتم 
استرداده في فترة أو فترات مستقبلية، يجب إعادة تصنيفه في قائمة الدخل كتعديل إعادة تصنيف المبلغ الذي لم يتم تسجيله.

يتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان األداة المغطاة، بيعها، إنهاؤها، تنفيذها أو عند فقدان أهلية محاسبة تغطية 
المخاطر أو عند التأكد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقًا لن يتم حصولها أو عند إلغائها من قبل المجموعة و بذلك يتم التوقف عن محاسبة 

تغطية المخاطر بأثر مستقبلي. في ذلك الوقت، األرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تم إثباتها 
في االحتياطيات األخرى في الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة، يتم تحويلها من حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل عند حصول العملية 

المتوقعة. في الحاالت التي ال يتوقع حدوث المعاملة المغطاة التـي تم التنبؤ بها وتؤثر على قائمة الدخل، يتم مباشرة تحويل صافـي الربح أو 
الخسـارة المتراكمة – المثبت ضمن االحتياطيات األخرى –  إلى قائمة الدخل الموحدة.

                             
)3.4( العمالت األجنبية    

تحدد أي منشاة في المجموعة عملة نشاطها ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية ألي منشاة باستخدام تلك العملة. عملة النشاط 
للبنك، وشركة األهلي المالية والشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة هي الريال السعودي. وعملة النشاط للبنك التركي هي 

الليرة التركية. عملة النشاط لـ إيست قيت هي الدوالر األمريكي.
               

)أ( العمليات واألرصدة                      
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تم إعادة تحويل أرصدة 

الموجودات والمطلوبات النقدية )فيما عدا البنود النقدية التي تشكل جزءاًً من صافي االستثمارات بعملية أجنبية( المسجلة بالعمالت األجنبية 
في نهاية السنة لعملة النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. أية مكاسب أو خسائر فروقات أسعار العموالت األجنبية 
عند تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. الموجودات غير النقدية التي 

يتم قياسها على أساس القيمة العادلة بالعملة األجنبية يتم تقويمها باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  
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)ب( العمليات األجنبية                       
عند تاريخ إعداد القوائم المالية، يتم تقويم موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة )الريال السعودي( بسعر 

الصرف السائد في تاريخ المركز المالي، وتقويم حقوق المساهمين )قبل االستحواذ( بسعر الصرف التاريخي في تاريخ االستحواذ وتقويم 
اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تواريخ العمليات وذلك يوميًا. تدرج فروقات العملة األجنبية الناتجة 
من التقويم كبند منفصل تحت حقوق المساهمين )احتياطي فرق العملة األجنبية( ويتم إثباته في قائمة الدخل الشامل الموحدة. ومع ذلك، 

إذا كانت العملية هي لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص الحصة ذات الصلة من احتياطي فرق العملة األجنبية لحقوق األقلية. 
فإن المبالغ المتراكمة المؤجلة والمثبتة ضمن حقوق المساهمين عن فرق العملة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند مصاريف تشغيل 

أخرى أو إيرادات تشغيل أخرى في تاريخ أي بيع مستقبلي للشركة التابعة أو بيع جزئي مع فقدان السيطرة.
 

الشهرة والموجودات غير الملموسة الناتجة عن استحواذ عمليات أجنبية وأية تسويات القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
الناتجة من االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تقويمها بسعر الصرف في تاريخ اإلقفال.

                             
)3.5( مقاصة األدوات المالية  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك 
وفي الحاالت التي تعتزم المجموعة فيها تسديد مطلوباتها على أساس الصافى أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات المالية في آن واحد.

ال يتم مقاصة الدخل والمصروفات في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بناءًا على معيار أو تفسير محاسبي كما تم 
اإلفصاح عنه تحديدًا في السياسات المحاسبية المجموعة.

)3.6( إثبات االيرادات/المصاريف
دخل ومصاريف العموالت الخاصة لألدوات المالية ذات العموالت الخاصة )باستثناء تلك األدوات المصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة أو المدرجة 

بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الموحدة( - بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءاًً ال يتجزأ من العائد الفعلي لألداة المالية - يتم إثباتها في 
قائمة الدخل الموحدة على أساس معدل العموالت الخاصة شاماًل إطفاء العالوة واستهالك الخصم خالل السنة. معدل سعر العموالت الخاصة 

الفعال هو ذلك المعدل الذي يعادل تمامًا خصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة والمقبوضات خالل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام 
المالي للقيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي. عند احتساب معدل سعر العموالت الخاصة الفعال، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية أخذًا في االعتبار كل الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن ال تشمل خسائر التمويل المستقبلية.

يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصالت. تحتسب 
القيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل سعر العموالت الخاصة الفعلي عند منح القرض ويسجل التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو 

مصاريف عموالت خاصة.

عندما يتم تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة أصول مالية مماثلة بسبب خسارة االنخفاض في القيمة، يتم االستمرار 
باالعتراف بإيرادات العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الخاصة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة 

االنخفاض  في القيمة.

يتضمن احتساب معدل سعر العموالت الخاصة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة، مصاريف العملية، العالوة أو الخصم التي تعتبر 
جزءاًً ال يتجزأ من سعر العمولة الخاصة. تعتبر مصاريف العملية مصاريف مرتبطة باقتناء، إصدار أو بيع موجودات أو التزام مالي.

عند إجراء المجموعة لعمليات مقايضة أسعار العمولة الخاصة لتغير سعر العموالت الخاصة من ثابت إلى عائم )أو العكس( ، يتم تسوية مبلغ 
دخل أو مصاريف العموالت الخاصة بصافي مبلغ العموالت الخاصة على المقايضة في حالة اعتبار التحوط ) تغطية المخاطر( فعال.

دخل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل يعود لالستثمارات التي تم تصنيفها على أنها مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة 
الدخل ويتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة.

                             
يتم إثبات أرباح عمليات تحويل العمالت األجنبية عند تحققها.

إن دخل عوائد األسهم يتم تحقيقها عند إثبات حق استالم عوائد توزيعات األرباح.

أما دخل ومصاريف رسوم الخدمات البنكية فيتم إثباتها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. أتعاب االرتباطات لمنح 
التمويل ـ التي غالبًا ما يتم استخدامها ـ يتم تأجيلها وإثباتها كتعديل للعائد الفعلي عن تلك القروض إذا كانت ذات أهمية. أتعاب المحافظ 

المدارة والخدمات االستشارية يتم إثباتها على أساس نسبي طبقًا لعقود الخدمات. الدخل المستلم من رسوم الخدمات األخرى يتم إثباتها على 
أساس نسبي على مدى فترة تقديم الخدمة إذا كانت ذات أهمية.

                             
مصاريف رسوم أخرى تعود أساسًا لرسوم عمليات وخدمات، تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة المرتبطة.
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)3.7( صافي دخل )خسائر( المتاجرة
تتضمن النتائج الناشئة من األنشطة التجارية كافة األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة وما 
يتعلق بها من دخل أو مصاريف العموالت الخاصة، عوائد أرباح الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة وفروقات صرف العمالت 

األجنبية في مراكز العمالت. وهذا يتضمن أيضًا أي جزء غير فعال من أرباح وخسائر أدوات التحوط.

)3.8( اتفاقيات البيع وإعادة الشراء   
يتم إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمة المركز المالي، حيث أن 

البنك يحتفظ بجميع مخاطر وعوائد الملكية. يستمر قياس هذه الموجودات وفقاًً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة 
ألغراض المتاجرة، االستثمارات المتاحة للبيع، االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة. 

يتم إظهار االلتزام نظير المبالغ المستلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات ضمن األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع 
العمالء، حسب ما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية 

إعادة الشراء مستخدمًا معدل سعر العمولة الخاصة الفعلي.
                             

ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز المالي لعدم 
انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد 

العربي السـعودي أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو التمويل والسلف، حسب ما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين سعر 
الشراء وسعر إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع مستخدمًا معدل سعر العمولة الخاصة الفعلي.

                             
)3.9( االستحواذ

يتم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. تقاس تكلفة االستحواذ، والتي تمثل إجمالي قيمة ما تم دفعه مقابل االستحواذ، 
على أساس القيم العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المتحملة أو المفترض تحملها في تاريخ االستحواذ مضاف إليها التكاليف المرتبطة 

باالستحواذ في حالة أي استحواذ تم قبل 1 يناير 2010م. عند أي عمليات استحواذ الحقة يتم قياس تكلفة االستحواذ ألي عمليات استحواذ 
الحقة كمبلغ إجمالي لثمن االستحواذ المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الجهة المقتناة. ولكل 

عملية دمج أعمال تقوم المجموعة إما بقياس الحصة غير المسيطرة في الجهة المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لصافي الموجودات 
المحددة للجهة المقتناة. تعد التكاليف المتعلقة باالستحواذ التي تم تكبدها كمصروفات ويتم إدراجها ضمن المصروفات اإلدارية.

تقاس الموجودات المحددة التي تم استحواذها )شاماًل الموجودات الغير ملموسة والغير مثبتة سابقاًً( والمطلوبات )شاماًل المطلوبات الطارئة( 
التي تم استحواذها بالقيم العادلة في اإلثبات األولي بغض النظر عن نسب حقوق األقلية. يتم إثبات الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيم 

العادلة لصافي الموجودات المحددة كشهرة.

العمليات مع حقوق األقلية والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم معالجتها محاسبيًا كعمليات مع المساهمين بصفتهم مساهمين. يتم 
إثبات الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة والقيمة الدفترية للحصة المستحوذ عليها من صافي موجودات الشركة التابعة في حقوق 

المساهمين. أي مكاسب أو خسائر استبعاد ناتجة عن بيع إلى حقوق األقلية يتم تسجيلها أيضًا في حقوق المساهمين.

عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق أقلية وأي مكونات لحقوق المساهمين 
المتعلقة بالشركة التابعة. يتم إثبات أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في قائمة الدخل الموحدة. إذا كانت المجموعة تحتفظ بأي 

حصه متبقية في الشركات التابعة السابقة، فيتم قياس هذه الحصة على أساس القيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. وتقاس الحقًا 
كاستثمارات وفقاًً لطريقة حقوق الملكية أو أي تصنيفات من االستثمارات األخرى طبقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة.

                         
أ( الشركات التابعة          

الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. لينطبق عليها تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:
   أ( لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛ 

   ب( تتعرض المجموعة، أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في المنشأة؛ و
   ج( لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. 

                             
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المجموعة ويتوقف توحيد القوائم المالية للشركات 

التابعة اعتبارًا من تاريخ توقف سيطرة المجموعة عليها. تدرج نتائج الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل السنة - إن وجدت - 
في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة اعتبارًا من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ بيعها، حسب ما هو مالئم.

                             
)ب( حقوق األقلية           

تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي أصول الشركات التابعة غير المملوكة للبنك، سواء مباشرة أو غير مباشرة، 
والمعروضة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشكل منفصل عن حقوق 

مساهمي البنك. أي خسائر تخص حقوق األقلية للشركات التابعة تحمل على حقوق األقلية حتى إذا نتج عن ذلك رصيد سالب )عجز( في 
حقوق األقلية.

)ج( الشركات الزميلة                      
الشركات الزميلة هي المنشآت التي يمارس عليها البنك نفوذًا هامًا. يتم في األصل إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس 

الحقًا وفقاًً لطريقة حقوق الملكية وتقيد في قائمة المركز المالي على أساس حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل.
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تمثل قيمة حقوق الملكية التكلفة زائدًا التغيرات بعد االقتناء في نصيب البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة )حصة البنك من النتائج 
واالحتياطيات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقاًً آلخر قوائم مالية متوفرة( ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجد.

يتم استرداد خسائر انخفاض االستثمار في شركات زميلة المثبتة سابقاًً كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة على أن تكون القيمة الدفترية 
لهذه االستثمارات بالمركز المالي محتسبًة بطريقة حقوق الملكية )قبل خصم مخصص خسائر االنخفاض( أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل.

)د(  المعامالت التي يتم حذفها عند توحيد القوائم المالية                
يتم حذف األرصدة، اإليرادات والمصاريف )فيما عدا األرباح والخسائر من معامالت العمالت األجنبية( المتبادلة بين شركات المجموعة والناتجة 

من المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
                             

)3.10( الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى        
                        
)أ( الشهرة            

يتم اإلثبات األولي للشهرة الناتجة عن عملية االستحواذ بالتكلفة وتمثل فائض تكلفة تحمل خسائر االنخفاض في الشهرة في قائمة الدخل 
الموحدة للشركة المستحوذة عن نصيب البنك في صافي القيم العادلة للموجودات المحددة، المطلوبات وااللتزامات الطارئة المستحوذة.

بعد اإلثبات األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المتراكمة؛ خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة تسجل في قائمة الدخل 
الموحدة. يتم إعادة تقييم الشهرة لغرض تحديد خسائر االنخفاض سنويًا أو أكثر تكرارًا في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير 

إلى انخفاض قيمتها الدفترية.
                             

)ب( موجودات غير ملموسة أخرى          
يتضمن رصيد موجودات غير ملموسة أخرى القائم حاليًا بقائمة المركز المالي عالقات عمالء الودائع و قيمة العالمة التجارية وأي عالقات 

مصرفية أخرى للشركة التابعة. عند إإلثبات األولي، تقاس أي موجودات غير ملموسة تم االستحواذ عليها منفصلة بالتكلفة. إن تكلفة 
الموجودات غير الملموسة المستحوذة تمثل القيم العادلة لهذه الموجودات في تاريخ االستحواذ. بعد اإلثبات األولي، تقاس الموجودات غير 

الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض في قيمتها.

يتم تصنيف أعمار الموجودات غير الملموسة إلى محددة أو غير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على أساس 
األعمار اإلنتاجية المتوقعة. ويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة احتساب اإلطفاء على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم محاسبة أي 
تعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو طريقة إطفاء المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة من األصل عن طريق تعديل طريقة أو 

فترة اإلطفاء أيهما مالئم ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار 
المحددة بقائمة الدخل تحت بند إطفاء موجودات غير ملموسة.

تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس األعمار اإلنتاجية المتبقية وهي تتراوح بين 2–3 سنوات.

تتم مراجعة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة سنويًا لتحديد أي خسائر انخفاض في قيمتها الدفترية أو أكثر تكرارًا في حالة 
وجود أحداث أو تغيرات في الظروف المحيطة  تدل على وجود انخفاض في قيمتها الدفترية.

)3.11( االستثمارات
تعتبر كافة السندات المالية االستثمارية كموجودات مالية يتم في األصل إثباتها بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة 

مصاريف االقتناء اإلضافية المباشرة المتعلقة باالستثمارات بذلك التاريخ )تاريخ الشراء( باستثناء مصاريف العمليات المتعلقة باالستثمارات 
المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل واالستثمارات المقتناة  ألغراض المتاجرة التي ال تضاف مصاريف العمليات للتكلفة عند اإلثبات 

األولي لتلك االستثمارات، وتحمل بقائمة الدخل كمصاريف. تطفأ العالوة أو يستهلك الخصم وفق أساس العائد الفعلي وتدرج في دخل 
العموالت الخاصة.

                             
بالنسبة للسندات المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء 

العمل في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم تحديد القيمة العادلة لألصول المدارة واالستثمارات في صناديق االستثمار بناءاًً على 
صافي قيم الموجودات المعلنة الذي يقارب القيمة العادلة.

أما بالنسبة للسندات المالية التي ال يوجد لها سعر سوق متداول في أسواق نشطة، فيتم تقدير مناسب للقيمة العادلة بالرجوع للقيمة 
السوقية الحالية ألداة أخرى تكون غالبًا مشابهة، أو تعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة لألداة المالية. عندما ال يمكن الحصول على قيم 

عادلة من أسواق نشطة، فحينئذ يتم استخدام طرق تقييم متنوعة والتي تتضمن استخدام النماذج الرياضية. يتم أخذ المدخالت لهذه النماذج 
مستمدة من أسواق نشطة حيثما كان ذلك ممكنًا، ولكن عندما يكون هذا غير مجٍد، فإن األمر يتطلب درجة من األحكام االفتراضية لتحديد 

القيم العادلة فيما يخص بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.
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بعد التسجيل األولي، ال يسمح بالمناقالت الالحقة بين مختلف فئات االستثمارات، يتم تحديد القيم المسجلة في نهاية كل فترة الحقة لكل 
فئة من فئات االستثمار على األسس الموضحة في الفقرات التالية:

                             
)أ( االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

تصنف االستثمارات كمقتناة ألغراض المتاجرة عند اقتنائها أساسًا لغرض البيع أو الشراء في مدة قصيرة األجل.
تقاس السندات المقتناة ألغراض المتاجرة الحقًا بالقيمة العادلة وتدرج أية أرباح أو خسائر ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة بقائمة 

الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فيها تلك التغيرات واإلفصاح عنها كدخل المتاجرة.
                             

)ب( االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل  
تصنف االستثمارات في تلك الفئة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعتراف األولي. يتم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة إذا ما كانت تستبعد أو تخفض بشكل ملحوظ القياس أو التفاوت في التحقق )يشار إليه أحيانًا كـ »عدم 
التطابق المحاسبي«( التي من الممكن أن تنشأ عند قياس األصول أو االلتزامات أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر على أسس مختلفة؛ أو 

مجموعة من األصول المالية، االلتزامات المالية أو كالهما يتم إدارتها و تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة تبعًا لسياسة إدارة المخاطر 
الموثقة أو استراتيجية االستثمار والمعلومات عن المجموعة المقدمة داخليًا على ذلك األساس إلى كبار مسئولي المجموعة. تشتمل هذه 

االستثمارات على كافة استثمارات محافظ التحوط التي تدار عن طريق المجموعة سواًء مباشرة أو غير مباشرة كما يقّيم أداؤها على أساس 
القيمة العادلة. أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق متداول في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، 

ال يمكن تصنيفها ضمن هذه الفئة.
  

بعد اإلثبات األولي، تقاس تلك االستثمارات الحقًا بالقيمة العادلة ويتم إظهار أية أرباح أو خسائر ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة بقائمة 
الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فيها تلك التغيرات واإلفصاح عنها كدخل االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل.

)ج( االستثمارات المتاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع، وهي استثمارات غير مشتقة، من األسهم وأوراق الدين والتي لم تصنف كاستثمارات مقتناة ألغراض 
المتاجرة أو كاستثمارات مدرجة بقيمتها العادلة والتى يهدف إلى االحتفاظ بهم لفترة غير محددة من الزمن، والتي يمكن بيعها لمقابلة 

احتياجات السيولة أو التغيرات في أسعار العموالت الخاصة، وأسعار الصرف أو أسعار األسهم.
  

تقاس هذه االستثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة متضمنًة مصاريف الشراء والحقًا بالقيمة العادلة، باستثناء األسهم غير المدرجة والتي يتم 
قيدها بالتكلفة حيث ال يمكن قياس قيمتها العادلة. يتم إثبات األرباح والخسائر الغير محققة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة عن طريق 
قائمة الدخل الشامل الموحدة تحت بند االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين حتى يتم بيع هذه االستثمارات أو تعثر قيمتها. عند إلغاء 

إثبات هذه االستثمارات، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبتة سابقاًً ضمن حقوق المساهمين – في قائمة الدخل الموحدة 
للفترة. ويتم اإلفصاح عنها كمكاسب )خسائر( استثمارات لغير أغراض المتاجرة.

                             
 فيما يخص خسائر االنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع، يرجع إلى اإليضاح ]3.14 )ب([ .

 )د( االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ استحقاق محدد والتي لدى المجموعة النية المؤكدة والمقدرة لالحتفاظ 
بها حتى تاريخ استحقاقها كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. يتم القياس األولي لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق متضمنًا 

تكلفة المعامالت المباشرة والغير مباشرة الحقًا بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض أو التعثر في قيمتها. تحسب التكلفة المطفأة 
بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء مستخدمًا طريقة العائد الفعلي. تدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات 

في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم بيعها أو تعثر قيمتها.
   

إن االستثمارات التي تصنف كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون التأثير على قدرة البنك الستخدام هذا 
التصنيف وال يمكن إدراجها ضمن االستثمارات المغطاة المخاطر فيما يتعلق بسعر العمولة الخاصة أو مخاطر السداد المبكر مما يعكس نية 

االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
                             

)هـ( االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها والغير متداولة بسوق نشط كاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة. أما 

االستثمارات التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، تظهر بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص التعثر في قيمتها. تحسب التكلفة المطفأة 
بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء مستخدمًا طريقة العائد الفعلي. يتم إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة 

عندما يتم بيعها ويتم اإلفصاح عنها كمكاسب )خسائر( من االستثمارات لغير أغراض المتاجرة.

)3.12( التمويل والسلف
تعتبر التمويل والسلف كموجودات مالية غير مشتقة نشأت أو حصلت عليها المجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة.

يتم تسجيل التمويل والسلف عندما يتم دفع النقد للمقترضين. ويلغى إثباتها عندما يقوم أي من المقترضين بسداد التزاماتهم أو عند بيع أو 
شطب التمويل أو عند تحويل كافة المخاطر وعوائد الملكية.
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تقاس كافة التمويل والسلف، في اإلثبات األولي، بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ الممنوحة.

بعد اإلثبات األولي، فإن التمويل والسلف - التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة - يتم إظهارها بالتكلفة مخصومًا منها المبالغ المشطوبة 
والمخصصات المحددة المجنبة مقابل التعثر في القيمة ومخصص المحفظة )مخصص عام(.

يتم خصم مخصص خسائر االئتمان من بند التمويل والسلف ألغراض العرض في القوائم المالية.          
                   

)3.13( أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
تعتبر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى كموجودات مالية والتي غالبًا تشتمل على إيداعات أسواق المال ذات دفعات ثابتة أو 

ممكن تحديدها وأيضا استحقاقات محددة والتي لم يتم تداولها في سوق مالي نشط. ال يتم إجراء عمليات إيداعات أسواق المال بنية البيع 
الفوري أو في المدى القريب. تقاس كافة أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى في اإلثبات األولي بالتكلفة والتى تمثل القيمة العادلة 

لألرصدة الممنوحة.

بعد اإلثبات األولي، فإن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى يتم إظهارها بالتكلفة مخصومًا منها المبالغ المشطوبة والمخصصات 
المحددة مقابل التعثر في القيمة - إن وجدت - ومخصص محفظة )مخصص عام( لمخاطر الطرف اآلخر.

)3.14( خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
يتم  بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض فى قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية. في حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل وأية خسارة ناجمة عن ذلك 

االنخفاض والتي يتم إثباتها الحتساب التغيرات في قيمتها الدفترية طبقًا لما هو مبين أدناه:
                             

)أ( االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات متعثرة القيمة في حالة وجود دليل موضوعي ذي عالقة بتعثر قيمتها المتعلقة بالتمويل، كنتيجة 

لحدث أو أحداث خسائر تمت بعد اإلثبات األولي لألصل وهذه األحداث من الخسائر يكون لها تأثير على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.

يتم تكوين مخصص محدد لخسائر التمويل الناتجة عن تعثر في قيمة التمويل أو أي من الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، إذا 
كان هناك دلياًل موضوعيًا بأن المجموعة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلغ المخصص المحدد هو الفرق بين القيمة 

الدفترية والمبلغ المقدر القابل لالسترداد. إن المبلغ المقدر القابل لالسترداد هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة - متضمنًا المبالغ 
المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والموجودات المرهونة - مخصومة بمعدل سعر العمولة الخاصة الفعلي عند منح االئتمان.

                             
إضافة إلى المخصصات المحددة لخسائر التمويل وسلف الشركات، يتم أيضًا تكوين مخصصات محفظة إضافية )مخصص عام( لتعثر إجمالي 

في قيم المجموعات على أساس محفظة مقابل خسائر تمويل وذلك عند وجود دليل موضوعي بأنه يوجد خسائر غير معروفة في تاريخ 
قائمة المركز المالي. وقد بني ذلك على أي تدهور في درجات التقييم الداخلية للموجودات المالية )تدني تصنيف درجات المخاطر( منذ تاريخ 

المنح. يعتمد تقدير مبلغ مخصص المحفظة اإلضافي )مخصص عام( على عدة عوامل متضمنًا درجات التصنيف االئتماني المحددة للمقترض 
أو مجموعة مقترضين، األحوال االقتصادية السائدة، خبرة المجموعة للتعامل مع المقترض أو مجموعة مقترضين ومعلومات التعثر التاريخي 

المتوفرة.
                             

يتم إعادة التفاوض حول التمويل والسلف بشكل عام إما كجزء من عالقة مستمرة مع العميل أو استجابة لتغير سلبي في ظروف المقترض. 
ففي الحالة األخيرة، قد يؤدي إعادة التفاوض إلى تمديد تاريخ استحقاق المدفوعات أو جدولة السداد التي بموجبها يقدم البنك نسبة معدلة 

للعمولة للمقترضين المتعثرين فعليًا. قد ينتج عن ذلك استمرار تأخر استحقاق األصل وتتدنى قيمته بشكل فردي حيث أن مدفوعات العموالت 
وأصل التمويل التي تم التفاوض حولها ال تعمل على استرداد القيمة الدفترية األصلية للتمويل. وفي حاالت أخرى، يؤدي إعادة التفاوض 

إلى حدوث اتفاقية جديدة والتي يتم التعامل معها كتمويل جديد. تعتمد سياسات وممارسات إعادة  الهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير إلى 
ترجيح استمرارية عملية الدفع. يستمر إخضاع التمويل لتقييم تدني القيمة بصورة فردية أو جماعية وتحسب باستخدام معدل العائد الفعلي 

األصلي لالئتمان.

يتم شطب التمويل المتعثر للشركات عندما تكون غير قابلة للتحصيل. ويتم أخذ قرار الشطب بوجود المعطيات الهامة التالية، مثل عدد أيام 
التعثر المنقضية والتغيرات الجوهرية في المركز المالي للشركات المقترضة أي في استمرارية عدم قدرتها على تسوية مديونياتها باإلضافة 

إلى مدى كفاية الضمانات المقدمة من قبل العميل على تغطية تلك المديونيات.
                             

يعتبر تمويل األفراد متعثرًا عندما يصبح متأخر السداد بتسعين يومًا أو أكثر. ال تعتمد مقاييس مخاطر تمويل األفراد على قياس كل تمويل 
على حدة ولكن تعتمد على وعاء تجميعي للتمويل باستخدام منهجية »معدل التدفق«. معدل تغطية المخصصات ستكون 100% لمثل هذا 

التمويل المتعثر الذي وصل إلى نقطة الشطب حيث حددت نقطة الشطب بـ 180 يوم تأخير عن السداد.
    

يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب مخصص االنخفاض في القيمة ويدرج مبلغ التسوية في قائمة 
الدخل الموحدة.
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)ب( االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بقيمتها العادلة
في حالة تصنيف أدوات الدين كاستثمارات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييم كل حالة إفراديًا تشير إلى وجود دليل موضوعي للتعثر في القيمة 

بناءاًً على نفس معايير الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المقيد كتعثر في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة 
والتي تم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصًا أي خسارة تعثر في القيمة على ذلك االستثمار المثبت سابقاًً في 

قائمة الدخل الموحدة.
 

إذا تقلص مبلغ خسائر االنخفاض ألدوات الدين في فترة الحقة نتيجة تحسن الحق في القيمة العادلة، وقد ربط هذا التقلص بطريقة 
موضوعية إلى وقوع حدث بعد إثبات االنخفاض في القيمة )مثاًل تحسن في تصنيف مخاطر ائتمان للمصدر(، يتم استرداد الخسائر المثبتة 

سابقاًً عن طريق تعديل حساب المخصص. ويتم إثبات المبالغ المستردة بقائمة الدخل تحت بند خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات.
 

في حالة إثبات الخسارة مباشرة ضمن حقوق المساهمين، يتم تحويل رصيد صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق المساهمين إلى 
قائمة الدخل الموحدة كمخصص خسائر عندما يعتبر األصل متعثرًا.

  
بالنسبة الستثمارات األسهم المقتناة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر لفترة طويلة في القيمة العادلة التي تقل عن 

التكلفة يعتبر دلياًل موضوعيًا على االنخفاض في القيمة )إيضاح 2.5)ج((. بعكس سندات الدين، ال يسمح باسترداد مبلغ  الخسائر المثبتة 
سابقًا الستثمارات األسهم بقائمة الدخل الموحدة طالما أن األصل قائم بالسجالت، أي أن، أي ارتفاع بالقيمة العادلة الحقًا - بعد إثبات التعثر 

في القيمة - يجب أن يثبت فقط ضمن حقوق المساهمين.

تقوم المجموعة بشطب موجودات مالية عندما تقرر اإلدارة المعنية مع إدارة المخاطر أن تلك الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل. ويتم 
التوصل إلى هذا القرار بعد دراسة المعلومات المتعلقة بحدوث تغيرات هامة في المركز المالي للمقترض/المصدر بحيث أن المقترض/

المصدر ال يستطيع سداد التزاماته، أو أن تكون المتحصالت من الضمانات غير كافية لسداد مجمل االلتزامات. وفي هذه الحالة، يتم شطب 
الموجودات المالية فقط في الحاالت التي تستنفد كافة الوسائل الممكنة للتحصيل. أما بالنسبة للتمويل الشخصي، يتخذ قرار الشطب مبنيًا 
على وضع فترة تأخر السداد الخاصة بكل منتج. وعندما يكون أصاًل ماليًا غير قابل للتحصيل، يتم شطبه مقابل مخصص التعثر المتعلق به 

-إن وجد- وأي مبالغ مشطوبة تزيد عن المخصص المتوفر تحمل مباشرة بقائمة الدخل الموحدة.
                             

 فيما يخص انخفاض قيم الموجودات غير المالية، يرجع إلى اإليضاح ]2.5)و([.

)3.15( العقارات األخرى والموجودات التي تم االستحواذ عليها  
تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات والموجودات األخرى وذلك سدادًا لتمويل وسلف مستحقة. تعتبر هذه العقارات 

كموجودات متاحة للبيع. تظهر هذه العقارات عند اقتنائها بصافي القيمة الممكن تحقيقها للتمويل والسلف المستحقة أو القيمة العادلة 
الحالية للممتلكات المعنية، أيهما أقل، ناقصًا أي تكاليف للبيع )إذا كانت ذات قيمة جوهرية(. ال يتم احتساب استهالك لهذه الموجودات.

                             
إلحاقًا لإلثبات األولي، فإنه يتم إعادة تقييم مثل تلك الموجودات على أساس دوري ويتم تعديلها الحقًا بأي مخصص خسائر تقييم غير 

محققة. يمكن استرداد أي خسائر إعادة تقيم غير محققة - تم إثباتها سابقاًً عن طريق قائمة الدخل الموحدة - على أساس إفرادي لكل أصل 
وذلك عند حدوث أي زيادة الحقة في القيمة العادلة. أي خسائر غير محققة في إعادة التقييم )أو استرداد فائض(، الخسائر والمكاسب المحققة 

من البيع، صافي إيرادات اإليجار يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند )مصاريف( إيرادات أخرى غير تشغيلية بالصافي.
  

العقارات األخرى تم اإلفصاح عنها ضمن إيضاح 9.  في حين أن الموجودات األخرى المستحوذ عليها متضمنة في الموجودات األخرى. أرباح بيع 
الموجودات المستحوذ عليها تم تسجيلها ضمن دخل عمليات أخرى بالصافي.

 
)3.16( ممتلكات ومعدات

تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم. ال يتم استهالك األراضي المملوكة.  يتم احتساب 
التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة عبر تغيير الفترة أو الطريقة ، حسب ما هو مناسب، ويتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.

تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب استهالك الممتلكات والمعدات األخرى ذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
                             

 المباني                                      40 سنة                 
 تحسينات العقارات المستأجرة     فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقل              

 األثاث والمعدات والسيارات         4 – 10 سنوات               

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة األعمار اإلنتاجية، طريقة االستهالك والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا استلزم األمر.

يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة عن البيع على أساس الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المحصل، ويتم إدراجها في قائمة الدخل 
الموحدة. ويتم اإلفصاح عنها كإيرادات )مصاريف( أخرى غير تشغيلية.

يتـم مراجعة كافة الموجودات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف المحيطة تدل على وجود تعثر في قيمة األصل وعدم إمكانية 
استرداد قيمتة الدفترية. وعليه، يتم تخفيض قيمته إلى القيمة التقديرية القابلة لالسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته 

التقديرية القابلة لالسترداد.
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)3.17( المطلوبات المالية
يتم اإلثبات األولي لكافة إيداعات أسواق المال، ودائع العمالء وسندات الدين المصدرة بالتكلفة - ناقصًا مصاريف العمليات - والتي تمثل 

القيمة العادلة للمبلغ المستلم. يتم الحقًا قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت - عدا تلك المقتناة ألغراض المتاجرة أو المدرجة 
بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو التي تم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، إن وجدت ـ بالتكلفة المطفأة بعد األخذ فى االعتبار الخصم أو 

العالوة. تطفأ العالوات وتستهلك الخصومات وفق أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتدرج كمصاريف العموالت الخاصة.
                             

)3.18( الضمانات المالية والتزامات التمويل
يقوم البنك بإصدار ضمانات مالية من خالل نشاطه العادي تتكون من خطابات اعتماد، ضمانات وقبوالت. ويتم تسجيل الضمانات المالية 

عند اإلثبات األولي في القوائم المالية بالقيمة العادلة تحت المطلوبات األخرى حيث أنها تمثل قيمة الرسوم المستلمة. وفي فترة الحقة بعد 
اإلثبات األولي، يتم قياس التزام البنك ألي ضمان بقيمة الرسوم المطفأة أو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية ناتجة 
عن مصادرة الضمانات صافي من أي هامش نقدي. أي زيادة في االلتزام المتعلق بالضمان المالي يتم إثباته بقائمة الدخل الموحدة تحت بند 
مخصص خسائر التمويل بالصافي. يتم تسجيل قيمة الرسوم المستلمة في قائمة الدخل الموحدة في بند دخل من رسوم خدمات مصرفية 

على أساس القسط الثابت على مدى عمر الضمان إذا كانت ذات أهمية.

يتم إدراج وعرض المخصصات المحددة ومخصصات المحفظة اإلضافي )مخصصات عامة( لخطابات االعتماد، الضمانات والقبوالت ضمن بند 
المطلوبات األخرى.

                             
االلتزامات المالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشروط محددة مسبقًا.

           
)3.19( المخصصات

يتم تسجيل المخصصات )غير مخصصات االنخفاض في قيمة االستثمارات أو خسائر التمويل(  عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
المجموعة لمقابلة دعاوى قضائية مقامة ضد البنك أو التزام استداللي ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى 

من احتمال عدم الدفع.

)3.20( محاسبة عقود اإليجار
                             

)أ( إذا كانت المجموعة هي المستأجرة
تعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة كعقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

في حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل إنتهاء مدته، تدرج أية غرامات، صافي من أي عوائد إيجار متوقعة، يجب دفعها للمؤجر كمصروف 
خالل الفترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار.

                             
)ب( إذا كانت المجموعة هي المؤجرة   

في حالة تحويل موجودات بموجب عقود اإليجار التمويلي بما في ذلك الموجودات المتعلقة بمنتج اإلجارة اإلسالمي، يتم إثبات القيمة الحالية 
لدفعات اإليجار كذمم مدينة ويتم اإلفصاح عنها ضمن التمويل والسلف. يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية كعائد 
غير مكتسب على عقود اإليجار التمويلي. يتم إثبات عوائد اإليجار التمويلي على مدى فترة عقد اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار 

والتي تظهر معدل عائد ثابت خالل الفترة، ويتم اإلفصاح عنها كدخل عموالت خاصة.
                             

)3.21( الزكــاة وضريبة الدخل في الخارج
تعتبر الزكاة التزامًا على المساهمين حيث يتم احتساب الزكاة على صافي الربح المعدل أو وعاء حقوق المساهمين المعدل أيهما أكبر 
باستخدام األسس الموضحة بموجب الئحة الزكاة السعودية، ويقوم البنك بتسديد الزكاة المستحقة نيابة عنهم وال يتم تحميلها على 

قائمة الدخل الموحدة كمصاريف، حيث أنها تستقطع من إجمالي توزيعات األرباح على المساهمين أو يتم قيدها على حساب األرباح المبقاة 
كتوزيعات لصافي الدخل في حالة عدم توزيع أرباح للمساهمين.

تخضع الفروع الخارجية والشركات التابعة الخارجية لضريبة الدخل طبقًا ألحكام األنظمة والقوانين السائدة بكل دولة، ويتم تسجيلها تحت 
بند مصاريف غير تشغيلية.  

الشركات التابعة الخارجية والتي تخضع لضريبة الدخل، يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية 
للموجودات وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  

                             
)3.22( النقد وشبـه النقد

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يعرف النقد وشبه النقد بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي )باستثناء الودائع النظامية( واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل 3 أشهر أو أقل من تاريخ التعاقد األولي.

                             
)3.23( إلـغـاء إثبات األدوات المالية

يتم إلغاء إثبات أصل مالي )أو جزء منه، أو جزء في مجموعة موجودات مالية متشابهة( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات 
المالية الخاصة بهذه الموجودات أو عند تحويل األصل ويكون التحويل مؤهاًل لالستبعاد.
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في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة تنقل أصاًل ماليًا، يتم إلغاء إثباته في حالة قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والعوائد 
المصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري. في الحاالت التي لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والعوائد المصاحبة لملكية األصل بشكل 

جوهري، يتم إلغاء إثباته فقط في حالة تخلت المجموعة عن السيطرة على األصل. تقوم المجموعة بإثبات الموجودات أو المطلوبات بشكل 
منفصل في حالة الحصول على الحقوق وااللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

 
يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية )أو جزء منها( وذلك فقط عندما تنتهي، أي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء 

مدته.
                           

)3.24( خدمات إدارة االستثمار
ال تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للصناديق االستثمارية. تم إيضاح المعامالت التي تتم بين المجموعة وهذه 
الصناديق االستثمارية تحت المعامالت مع األطراف ذات العالقة. تدرج حصة المجموعة في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المقتناة ألغراض 

المتاجرة.

الموجودات المودعة كأمانات لدى المجموعة أو الشركات التابعة، بصفتهما وصيًا أو مؤتمنًا عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي 
ال تدرج في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

)3.25( منتجات تمويل مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 
باإلضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، فإن البنك يقدم لعمالئه بعض المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )غير مرتبطة 

بعموالت(، والتي يتم إجازتها واإلشراف عليها من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

)3.25.1( المرابحة          
المرابحة هي صيغة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة، مبنية على بيوع المرابحة الجائزة شرعًا، بموجبها يقوم البنك بشراء وتملك سلعة 

بناءًا على طلب العميل ثم يبيعها البنك إلى العميل بثمن محدد )يتضمن تكلفة البنك مضافاًً إليها هامش ربح( متفق عليه ومؤجل الدفع 
ويسدد على أقساط دورية. تشمل االستخدامات الرئيسية للمرابحة التمويل السكني، وتمويل العقارات التجارية، والتمويل التجاري.  

 
)3.25.2( التيسير        

تيسير األهلي هو منتج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة، تم تطويره من صيغة التورق الجائزة شرعًا. وقد قام البنك األهلي بتطويره 
لخدمة عمالئه الذين هم في حاجة للسيولة النقدية، حيث يقوم البنك بشراء سلعة من األسواق المحلية أو العالمية، ثم يبيعها إلى العميل 

بثمن محدد متفق عليه ومؤجل الدفع ويسدد على أقساط دورية. ثم يقوم العميل بنفسه أو يعين وكياًل لبيع السلعة لطرف ثالث نقدًا. 
تتضمن االستخدامات الرئيسية لبرنامج التيسير التمويل الشخصي، والبطاقات االئتمانية، وتمويل الشركات، والتمويل المهيكل، والقروض 

المشتركة، وتمويل المشاريع، وكذلك المعامالت بين البنوك.  

)3.25.3( اإلجارة مع الوعد بالتمليك            
اإلجارة مع الوعد بالتمليك هي صيغة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة، مبنية على عقد اإليجار الجائز شرعًا، بموجبها يقوم البنك بشراء 

أصل معين – بناءًا على طلب العميل وحسب المواصفات المحددة من  قبله - بثمن نقدي ثم يؤجره للعميل بأجرة محددة متفق عليها بين 
الطرفين يسددها العميل على أقساط دورية. فإذا كانت األصول موجودة بالفعل فهي إجارة معينة، أما في األصول غير الموجودة فإنها تعتبر 

إجارة موصوفة في الذمة وفي هذه الحالة يلتزم البنك بتسليم حق االنتفاع المتفق عليه. وبموجب عقد اإليجار يعطي البنك العميل وعدًا 
بتمليكه العين المستأجرة  في نهاية عقد اإليجار على سبيل الهبة أو البيع بثمن رمزي. تتضمن االستخدامات الرئيسية لإلجارة تأجير السيارات 

مع الوعد بالتملك، والتمويل السكني، وتمويل العقارات التجارية، والتمويل المهيكل. أما االستخدامات الرئيسية لإلجارة الموصوفة في الذمة 
هي تمويل المشاريع وكذلك التمويل المهيكل.    

)3.25.4( االستصناع          
االستصناع هو عبارة عن عقد بيع للحصول على أصول يتم تصنيعها حسب المواصفات المقدمة من الشخص الذي يطلب األصول التي يتم 

تصنيعها أو شراؤها. وبالنسبة لهذا المنتج، يكون البنك هو الصانع/المشتري أو الطرف الذي يطلب أن تكون األصول مستصنعة/مشتراة. 
وبالنسبة لتمويل المشاريع، يتولى البنك دور المستصنع ويتفق مع العميل على تسليم األصول المحددة بالسعر المتفق عليه. ويدفع البنك 
لشراء األصل على دفعات مقسطة، ثم يبرم البنك عقد إجارة موصوفة في الذمة ويؤجر األصول ليسددها العميل مع الوعد بنقل الملكية. 

ويكون االستخدام الرئيسي لالستصناع في تمويل المشاريع مربوطًا باإلجارة الموصوفة في الذمة لتمويل إنشاء المشاريع الجديدة. 

إذ يقوم البنك بالتوقيع مع العميل لتوفير تلك األصول بثمن متفق عليه يتضمن تكلفة البنك مضافاًً إليها هامش ربح ويتم االتفاق مع العميل 
على شروط السداد. ثم يقوم البنك بالتعاقد مع جهة متخصصة في تصنيع تلك األصول إلنجاز ذلك حسب المواصفات المحددة من قبل 

العميل، ويقوم البنك بتسديد تكاليف التصنيع للجهة المصنعة حسب االتفاق بينهما.

يتم معالجة كافة منتجات التمويل المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقًا للسياسات 
المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم وتدرج ضمن بند التمويل والسلف.      

                             
)3.26( منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة

يقدم البنك منتج الخيرات المبني على مرابحة السلع المتوافق مع أحكام الشريعة بغرض استقطاب األموال من العمالء وتنميتها والذي تمت 
إجازته واإلشراف عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:  
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)3.26.1( الخيرات           
الخيرات هو منتج مبني على مرابحة السلع متوافق مع أحكام الشريعة. يقوم البنك بصفته وكياًل عن العميل بشراء سلع بموجب المبالغ 

المستلمة من العميل ثم ببيعها لنفسه على أساس المرابحة بثمن متفق عليه بين الطرفين الستحقاق آجل )3، 6، 9 أو 12 شهرًا(. هذا المنتج 
باعتباره موجهًا لألفراد فإنه يمكنهم من اختيار المبالغ  والعمالت وآجال االستثمار. بما أن البنك يعتبر المشتري للسلع من العميل، سيكون 

مسئواًل عن سداد رأس المال المقدم من العميل باإلضافة إلى األرباح.

)3.26.2( الخيرات المركبة
هو منتج ودائع معزز يعتبر بدياًل للودائع المركبة وهو متوافق مع أحكام الشريعة، ويتضمن إيداع الخيرات مع الوعد بإبرام معاملة مرابحة 

ثانوية لصالح العميل حيث يتم ربط الربح بمؤشر محدد مسبقًا. وتكون هذه رؤوس أموال محمية حتى نسبة معينة )تكون في الوضع المثالي 
.)%100 - 95

يتم معالجة كافة منتجات التمويل المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقًا للسياسات 
المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم وتدرج ضمن بند ودائع العمالء.

     
)3.27(  منتجات الخزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة

يقدم البنك لعمالئه منتجات خزينة محددة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتكون هذه المنتجات معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك 
والمستشار الشرعي كما تخضع لرقابتهما.

   
)3.27.1( منتجات التحوط المركبة

تقدم هذه المنتجات للعمالء من أجل التغطية والتحوط لتعرضهم للعمالت األجنبية. وتعتمد هذه المنتجات على مبدأ الوعد، حيث يقدم البنك 
وعدًا لشراء أو بيع مبلغ محدد من العملة األجنبية بسعر متفق عليه، وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.

   
)3.27.2( منتجات االستثمارات المركبة

تقدم هذه المنتجات للعمالء من أجل توفير عائد لهم يكون في صورته المثالية أعلى من عائد منتج الخيرات العادي. وتعتمد هذه المنتجات 
على منتج الخيرات المركبة ويتم تصميمها لنقدم لعمالئنا عددًا من المؤشرات التي تشمل العمالت األجنبية والمعادن النفيسة ومؤشرات 

األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.

)3.27.3( منتجات األسعار
تقدم هذه المنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار ثابتة/متقلبة ويحتاجون لحلول تحوط. وتعتمد المنتجات التي نقدمها لعمالئنا على مبدأ 

الوعد إلبرام اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على مؤشر أو معادلة أسعار. وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.
   

)3.27.4( منتجات السلع  
تقدم هذه المنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار سلع ويحتاجون لحلول تحوط. وتعتمد المنتجات التي نقدمها لعمالئنا على مبدأ الوعد 

إلبرام اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على سعر سلعة. وقد يشمل ذلك وعدًا واحدًا أو عدة وعود.
 

)3.28( أسهم خزينة
تقيد أسهم الخزينة بتكلفة االستحواذ وتعرض مخصومة من حقوق المساهمين. أي مكاسب أو خسائر نتيجة استبعاد هذه األسهم يتم إثباتها 

في حقوق المساهمين وال يتم إثباتها بقائمة الدخل الموحدة.
               

)3.29( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقًا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي واألنظمة المحلية للفروع والشركات 

التابعة في الخارج. كما أن المخصص يتوافق مع التقييم اإلكتواري.
                         

)3.30( مكافآت الموظفين
يشرف مجلس إدارة البنك ولجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت التابعة له على تصميم وتطبيق نظام المكافآت بالبنك وفقاًً للقواعد 

الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومبادئ الممارسات السليمة ومعايير التعويض لدى مجلس االستقرار المالي.

أسست لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة من مجلس اإلدارة وتتكون من أربعة أعضاء، غير تنفيذيين، بمن فيهم رئيس اللجنة. وقد تم 
مراجعة وتحديث دور ومسؤوليات اللجنة بناءًا على قواعد المكافآت الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويتلخص دور اللجنة في إعداد وتطبيق نظم المكافآت بالبنك واإلشراف على تنفيذها وذلك بهدف تحقيق درء المخاطر وتحقيق المالءة 
المالية. وترفع اللجنة توصياتها وقراراتها وتقاريرها لمجلس اإلدارة العتمادها.
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العناصر الرئيسية للمكافآت بالبنك

)3.30.1( مكافآت ثابتـة
تشتمل المكافآت الثابتة على الرواتب والبدالت والمزايا النقدية والعينية. ويتم تحديد الرواتب التي تدعم عملية االستقطاب واالستبقاء 

والتحفيز للكفاءت المطلوبة بالنظر إلى مستويات األجور المقابلة بسوق العمل المناسبة. وتستند عملية إدارة الرواتب على بعض األنشطة 
األساسية مثل توصيف وتقييم الوظائف وتقييم األداء وهيكل الدرجات واألجور. كما أن المحافظة على المستوي التنافسي لألجور يتم وفقًا 

لعملية رصد هذه األجور بسوق العمل عن طريق المشاركة في مسوحات الرواتب التي تجرى بصفة دورية منتظمة.

)3.30.2( المكافآت المتغيرة                    
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 األداء )مكافأة األداء السنوية(

تهدف لتحقيق مجموعة من األهداف السنوية المالية وغير المالية. وتعكس األهداف المالية األداء االقتصادي لألعمال المصرفية في حين 
تعنى األهداف غير المالية بتحقيق االلتزام بمعايير إدارة المخاطر باإلضافة إلى تحقيق بعض األهداف اإلستراتيجية المتعلقة بتطوير 

الكفاءات والعمل بروح الفريق الواحد ودعم الروح المعنوية للموظفين إلخ.

وتجرى عملية تقييم دورية ألداء الموظفين يعتمد عليها صرف مكافأة األداء السنوية والتي تضع في االعتبار، بجانب أداء الموظف، أداء 
اإلدارة التي يعمل فيها وأداء البنك بصفة عامة. ويحدد إجمالي مبلغ المكافأة للبنك بنسبة معينة من صافي الدخل المعدل ليعكس ذلك أداء 

الموظفين الفعلي. وال يوجد أي خطة لمكافآت أداء مضمونة.
                             

تحمل تكلفة هذه المكافأة على قائمة الدخل الموحدة للسنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي. 
                             
)ب( خطة مكافأة األداء طويلة المدى              

تهدف هذه الخطة لتحفيز ومكافأة تحقيق اإلنجازات التي تؤدي لنجاح البنك على المدى الطويل ويقاس ذلك بالعائد على حقوق الملكية 
لمساهمي البنك. ويتم تنفيذ هذه الخطة على شكل دورات تستغرق كل منها ثالث سنوات ويتم تقييم أداء البنك الفعلي في نهاية كل دورة 

يحدد على أساسه مبلغ المكافأة الفعلي.

برغم أنه يمكن للمسؤولين التنفيذيين الذين يرتبط مستوى ونوعية مسؤولياتهم الوظيفية بتحقيق نجاح البنك على المدى الطويل 
االستفادة من هذه الخطة إال أن االختيار الفعلي للمشاركة بالخطة يخضع لعملية تقييم دقيقة للتأكد من استيفاء بعض معايير المشاركة 

الهامة األخرى.

وتقدر تكلفة الخطة باالستناد إلى تقديرات متوسط العائد على حقوق الملكية المتوقع في بداية الدورة ويتم متابعة ذلك بصفة سنوية.

يتم تقدير تكلفة الخطة وتحميله بالتساوي على القوائم السنوية للدخل على مدى سنوات الخطة. يتم تعديل التقدير سنويًا وتوزيع التقدير 
السابق والالحق وتحميله بالتساوي على رصيد دورة الخطة.

4 - نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي             
     

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

6,723,3375,104,443 نقد في الصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
19,302,11016,804,464وديعة نظامية

2,793,12217,180,781إيداعات أسواق المال وحسابات جارية 
28,818,56939,089,688 اإلجمالــي

يتعين على البنك، وفقاًً للمـادة )7( من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، االحتفاظ بوديعة 
نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السـعودي بنسب مئوية محددة من الودائع الجارية، واالدخارية، واآلجلة، والودائع األخرى تحسب في نهاية 

كل شهر ميالدي )إيضاح 33(. الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، وبالتالي 
فهي ليست جزءاًً من أرصدة النقد وشبه النقد.
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5 - أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى          

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

  7,004,9144,473,315حسابات جارية
   10,361,886 12,858,106 إيداعات أسواق المـال

19,863,02014,835,201أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

تدار الجودة االئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام درجات تصنيف مرتبطة بوكاالت تصنيف خارجية مرموقة 
)إيضاح 31(.

6 - االستثمارات بالصافي
)6.1( تصنف االستثمارات كما يلي:

 
)أ( استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجمـــاليخـارج المملكــةداخـل المملكــة

2013م2014م2013م2014م2013م2014م 
673,077 976,707 97,652 100,184 575,425 876,523 صناديق استثمارية 

 976,707673,077  100,18497,652  876,523575,425 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

)ب( استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجمـــاليخـارج المملكــةداخـل المملكــة

2013م2014م2013م2014م2013م2014م 
2,072,015 2,137,905 2,072,015 2,137,905  -  - محافظ تحوط

 2,137,9052,072,015  2,137,9052,072,015  -  - استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

)ج(  استثمارات متاحة للبيع 

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجمـــاليخـارج المملكــةداخـل المملكــة

2013م2014م2013م2014م2013م2014م 
 19,697,704 17,725,408  19,697,704 17,725,408  -  - سندات بعمولة ثابتة

 4,535,279  5,630,591  4,535,279  5,630,591  -  - سندات بعمولة عائمة
 4,504,510  5,396,540  1,775,447  4,226,392 2,729,063 1,170,148 أدوات حقوق ملكية 

 28,737,493  28,752,539  26,008,430  27,582,391  1,170,1482,729,063 إجمالي المتاحة للبيع
مخصص خسائر 

 )1,075,665( )831,886( )855,149( )831,886( )220,516( - االنخفاض في القيمة 

 27,920,65327,661,828  26,750,50525,153,281 1,170,1482,508,547استثمارات متاحة للبيع بالصافي
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)د( استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجمـــاليخـارج المملكــةداخـل المملكــة

2013م2014م2013م2014م2013م2014م 
1,030,246 1,447,583 1,030,246 1,447,583  -  - سندات بعمولة ثابتة

إجمالي المقتناة حتى تاريخ 
 1,447,5831,030,246  1,447,5831,030,246  -  - االستحقاق 

)هـ(  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجمـــاليخـارج المملكــةداخـل المملكــة

2013م2014م2013م2014م2013م2014م 
79,338,827 97,886,878 40,181,524 50,187,157 39,157,303 47,699,721 سندات بعمولة ثابتة

14,518,019 22,582,990 8,572,008  16,512,154 5,946,011 6,070,836 سندات بعمولة عائمة
إجمالي استثمارت أخرى مقتناة 

93,856,846 120,469,868 48,753,532 66,699,311 45,103,314 53,770,557 بالتكلفة المطفأة 

مخصص خسائر االنخفاض 
 - )49,676( - )49,676( -  - في القيمة 

استثمارات أخرى مقتناة 
93,856,846 120,420,192 48,753,532 66,649,635 45,103,314 53,770,557 بالتكلفة المطفأة بالصافي

 152,903,040125,294,012  97,085,81277,106,726  55,817,22848,187,286 إجمالي استثمارات بالصافي

)6.2( فيما يلي تحلياًل لمكونات االستثمارات 

بآالف الريـاالت السعودية

2013م2014م 

اإلجمالىغير متداولةمتداولةاإلجمالىغير متداولةمتداولة
100,067,743 80,093,459 19,974,284 117,059,869 98,246,384 18,813,485 سندات بعمولة ثابتة

19,052,332 14,610,085 4,442,247 28,213,581 22,593,123 5,620,458 سندات بعمولة عائمة
محافظ تحوط ومحافظ مدارة 

2,072,015 2,072,015  - 2,137,905 2,137,905  - خارجيًا

4,504,510 1,822,349 2,682,161 5,396,540 4,255,794 1,140,746 أدوات حقوق ملكية 
 673,077  - 673,077  976,707  -  976,707 صناديق استثمارية أخـرى

126,369,677 98,597,908  27,771,769 153,784,602 127,233,206 26,551,396 إجمالي االستثمارات
مخصص خسائر االنخفاض 

)1,075,665( )755,873( )319,792( )881,562( )857,288( )24,274(في القيمة 

125,294,012 97,842,035 27,451,977 152,903,040 126,375,918 26,527,122 إجمالي استثمارات بالصافي
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تتكون السندات ذات العمولة الثابتة والعائمة غير المتداولة أعاله، بشكل أساسي، من سندات الحكومة السعودية وسندات أجنبية حكومية 
وشبة حكومية.

تشتمل السندات بعمولة ثابتة وعائمة على سندات سيادية وشركات وبنوك.

تشتمل األدوات المتداولة على األوراق المالية المدرجة في أسواق المال النشطة. تشتمل األدوات غير المتداولة على األوراق المالية المدرجة 
في أسواق المال ولكن ال يتم تداولها بشكل نشط. بلغت القيمة الدفترية لتلك األدوات 59,199 مليون ريال سعودي )2013م: 49,741 مليون 

ريال سعودي(.

تشتمل أدوات حقوق ملكية غير المتداولة على أسهم غير متداولة مقدارها 55 مليون ريال سعودي )2013م: 68 مليون ريال سعودي( بعد 
خصم مخصص االنخفاض في القيمة، وهذه األسهم مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.

  
تشــمل االســتثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة اســتثمارات ذات تكلفة مطفأة مقدارها 7,883 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 

2013م: صفرًا ريال سعودي( والتي يتم اقتناؤها ضمن عقود تغطية مخاطر القيمة العادلة. كما في 31 ديسمبر 2014م، القيمة العادلة لهذه 
االستثمارات بلغت 8,038 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013م: صفرًا ريال سعودي(.

تشمل االستثمارات بالصافي أذونات الخزينة السعودية وسندات التنمية الحكومية السعودية وصكوك حكومية سعودية والتي يتم إصدارها 
من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وقدرها 36,636 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013م: 27,863 مليون ريال 

سعودي(. كما تشمل أيضًا صكوكًا بمبلغ 30,809 مليون ريال سعودي، )31 ديسمبر 2013م: 23,831 مليون ريال سعودي(.

)6.3( الضمانات المقدمة
يجري البنك عمليات اتفاقيات إعادة الشراء طبقًا لشروط )اتفاقية إعادة الشراء العالمية الشاملة( المتعلقة بدليل الضمانات. يسمح للطرف 

اآلخر النظر ببيع أو بإعادة رهن تلك األوراق المالية حتى في حالة عدم الوفاء من قبل البنك )إيضاح 14(.

القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )الريبو( كما يلي:

بآالف الريـاالت السعودية
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

2013م2014م 
3,972,4493,972,4495,474,9185,474,918استثمارات متاحة للبيع

467,765526,514--المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

2,584,3732,661,7211,089,4171,120,139استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

6,556,8226,634,1707,032,1007,121,571اإلجمالي

وقد أودع البنك هامشًا بمبلغ 147 مليون ريال سعودي )2013م: 263 مليون ريال سعودي( كضمانات إضافية لهذه العمليات.

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

)أ( استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

القيمة 
الدفترية

إجمالي  
األرباح غير  

المحققة

إجمالي  
الخسائر غير  

القيمة العادلةالمحققة
القيمة 

الدفترية

إجمالي 
األرباح غير  

المحققة

إجمالي  
الخسائر غير  

المحققة
القيمة 
العادلة

سندات بعمولة 
1,106,676  - 76,430 1,030,246 1,551,425  - 1,447,583103,842ثابتة

 إجمالي المقتناة
 حتى تاريخ 
االستحقاق

1,447,583103,842 -  1,551,425 1,030,246 76,430 -  1,106,676

1,106,676  - 76,430 1,030,246 1,551,425  - 1,447,583103,842الصافي
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)ب( االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

القيمة 
الدفترية

إجمالي  
األرباح غير  

المحققة

إجمالي  
الخسائر غير  

القيمة العادلةالمحققة
القيمة 

الدفترية

إجمالي 
األرباح غير  

المحققة

إجمالي  
الخسائر غير  

المحققة
القيمة 
العادلة

سندات بعمولة 
79,598,659 )1,137,476(1,397,308 79,338,827 98,387,459 )575,229(1,075,810 97,886,878 ثابتة

سندات بعمولة 
14,674,685  )111,284(267,950 14,518,019 22,703,389  )87,956(208,355 22,582,990 عائمة 

إجمالي 
استثمارات أخرى 
مقتناة بالتكلفة 

المطفأة 

 120,469,868 1,284,165)663,185(  121,090,848 93,856,846 1,665,258)1,248,760( 94,273,344

مخصص خسائر 
االنخفاض في 

القيمة
)49,676( -  - )49,676( -  -  -  - 

94,273,344 )1,248,760(1,665,258 93,856,846 121,041,172 )663,185(1,284,165 120,420,192 الصافي

)6.5(  صافي االستثمارات بعد خصم المخصصات حسب األطراف

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

133,481,607108,020,874حكومية وشبه حكومية
8,458,8049,911,435شـــركات 

10,962,6297,361,703بنوك ومؤسسات مالية أخرى
152,903,040125,294,012اإلجمالــي

)6.6(  الجودة االئتمانية لالستثمارات                  

تدار الجودة االئتمانية لالستثمارات )ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق ملكية، محافظ التحوط والصناديق االستثمارية( باستخدام وكاالت 
تصنيف مخاطر ائتمان خارجية مرموقة.                    

 
يوضح الجدول أدناه الجودة االئتمانية لالستثمارات حسب كل فئة:

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014ممتحركة

36,636,45127,994,537سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
107,615,88189,854,617استثمارات من الدرجة األولى 

992,7281,165,150 استثمارات دون الدرجة األولى
5,88983,171غير مصنفة 

145,250,949119,097,475إجمالي المتحركة
)84,566()57,345(  ناقصًا: مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات - محفظة )عام(

145,193,604119,012,909المتحركة بالصافي

تشتمل االستثمارات المصنفة من الدرجة األولى على مخاطر ائتمان تعادل درجات التصنيف )Aaa إلى Baa3( حسب تصنيف وكاالت تصنيف 
عالمية مرموقة.
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)6.7( حركة مخصص خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات
                

يتكون المخصص المتراكم المتعلق باالئتمان لقاء خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات من التالي:

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

1,075,6651,086,387الرصيد في بداية السنة
149,72740,406صافي المحمل للسنة 

)51,128()343,830(مبالغ )مشطوبة( مقابل استثمارات مباعة

881,5621,075,665الرصيد في آخر السنة

7 - تمويل وسلف بالصافى
)7.1(  تمويل وسلف

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجماليأخرىشركاتأفرادبطاقات ائتمان2014م

223,003,372 4,403,062 143,384,617 72,358,008 2,857,685 تمويل وسلف متحركة 
2,851,256 19,827 2,282,069 468,914 80,446 تمويل وسلف متعثرة 

225,854,628 4,422,889 145,666,686 72,826,922 2,938,131 إجمالي التمويل والسلف
)5,132,265()30,245()3,729,746()1,258,384()113,890(مخصص خسائر التمويل

220,722,363 4,392,644 141,936,940 71,568,538 2,824,241 تمويل وسلف بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجماليأخرىشركاتأفرادبطاقات ائتمان 2013م

189,609,771 2,924,656 123,921,786 60,342,003 2,421,326 تمويل وسلف متحركة 
2,919,448 59,752 2,424,432 373,211 62,053 تمويل وسلف متعثرة 

192,529,219 2,984,408 126,346,218 60,715,214 2,483,379 إجمالي التمويل والسلف
)4,842,182()68,508()3,902,667()803,085()67,922(مخصص خسائر التمويل

187,687,037 2,915,900 122,443,551 59,912,129 2,415,457 تمويل وسلف بالصافي

يتضمن بند التمويل والسلف األخرى عمالء الخدمات البنكية الخاصة وقروض البنوك.
تشتمل التمويل والسلف بالصافي على منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتعلق أساسًا بعمليات مرابحة وتيسير وإجارة والبالغة 

172,955 مليون ريال سعودي )2013م: 142,152 مليون ريال سعودي(.
مخصصات خسائر التمويل المتعلق بمنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ 4,137 مليون ريال سعودي )2013م: 3,446 مليون 

ريال سعودي(.
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)7.2(  حركة مخصص خسائر التمويل

يتكون مخصص خسائر التمويل المتراكم كالتالي:

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجماليأخرىشركاتأفرادبطاقات ائتمان2014م

4,842,182 68,508 3,902,667 67,922803,085 الرصيد في بداية السنة
)87,142( - )76,943()7,177()3,022(تعديل فرق العملة األجنبية
2,243,417 )38,263(825,108 1,278,832 177,740 محمل )مسترد( خالل السنة

)1,578,529( - )641,062()810,770()126,697(ديون معدومة )مشطوبة(
)287,663( - )280,024()5,586()2,053(مبالغ )مستردة( مجنبة سابقاًً

5,132,265 30,245 3,729,746 1,258,384 113,890 الرصيد في نهاية السنة

بآالف الريـاالت السعودية
اإلجماليأخرىشركاتأفرادبطاقات ائتمان2013م

7,055,129 125,956 6,008,470 808,975 111,728 الرصيد في بداية السنة
)125,849( - )114,106()9,526()2,217(تعديل فرق العملة األجنبية

1,351,334  - 619,253 655,031 77,050 محمل خالل السنة
)3,248,452()57,448()2,428,151()646,390()116,463(ديون معدومة )مشطوبة(

)189,980( - )182,799()5,005()2,176(مبالغ )مستردة( مجنبة سابقاًً
4,842,182 68,508 3,902,667 803,085 67,922 الرصيد في نهاية السنة

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

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

1,351,334 2,243,417 إضافات محملة خالل السنة 
)189,980()287,663(مبالغ )مستردة( مجنبة سابقاًً  

 1,955,754 1,161,354

مخصص مقابل تسهيالت غير مباشرة
32,662 97,379 )مدرج بالمطلوبات األخرى( )إيضاح 17(

)403,209()1,060,739()متحصالت( من ديون سبق شطبها
4,538 3,070 ديون معدومة محملة مباشرة

795,345 995,464 صافي المحمل للسنة )مخصص خسائر التمويل بالصافي(
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)7.4(  الجودة االئتمانية للتمويل والسلف

تستخدم المجموعة نظام تصنيف داخلي مبني على تصنيف درجات لمخاطر لكٍل من عمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. يقـوم نظام 
تصنيف درجات المخاطر - الذي يدار من خالل وحدة متخصصة - بالتصنيـف على مستوى العميل. يتكون نظام درجات التصنيف للمخاطر على 

قياس من عشرين درجة: منها ستة عشر درجة متعلقة بالمحفظة المتحركة فيما يلي:
         

-    مستوى 1: تمثل نوعية متينة جدًا )أول ثماني درجات(  
-    مستوى 2:  تمثل نوعية جيدة )الدرجتان التاسعة والعاشرة(  

-    مستوى 3: تمثل نوعية مقبولة )الدرجتان الحادية عشر والثانية عشر(  
-    مستوى 4: تمثل نوعية مقبولة مع مخاطر أعلى )من الدرجة الثالثة عشر إلى الدرجة السادسة عشر(  
             

أما آخر أربع درجات تصنيف )من الدرجة السابعة عشر إلى الدرجة عشرون( متعلق بالمحفظة المتعثرة.

تدار الجودة االئتمانية للتمويل والسلف باستخدام تصنيف درجات مخاطر ائتمان داخلية. يبين الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب فئة 
تصنيف مخاطر ائتمان كل فئة.

 بآالف الريـاالت السعودية
تمويل وسلف 2014م
اإلجماليأخرىشركاتأفراد وبطاقات ائتمانمتحركة

غير متأخرة السداد وغير متعثرة - )متحركة(
103,992,919 1,004,167 102,988,752  - مستوى 1
29,354,296  - 29,354,296  - مستوى 2
5,362,671  - 5,362,671  - مستوى 3
1,538,590  - 1,538,590  - مستوى 4

77,276,036 3,398,895 2,019,065 71,858,076 جيدة - غير مصنفة
217,524,512 4,403,062 141,263,374 71,858,076 اإلجمالي

متأخرة السداد وغير متعثرة - )متحركة(
3,786,081  - 1,320,944 2,465,137  أقل من 30 يوم

1,092,987  - 485,568 607,419  30 - 59 يوم
599,792  - 314,731 285,061  60 - 90 يوم
5,478,860  - 2,121,243 3,357,617 إجمالي فرعي

223,003,372 4,403,062 143,384,617 75,215,693 إجمالي المتحركة
)2,755,499()30,245()1,699,964()1,025,290( ناقصًا: مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(

220,247,873 4,372,817 141,684,653 74,190,403 المتحركة بالصافي
متعثرة

2,851,256 19,827 2,282,069 549,360 إجمالي المتعثرة
)2,376,766( - )2,029,782()346,984( ناقصًا: مخصص خسائر التمويل - محدد

474,490 19,827 252,287 202,376 المتعثرة بالصافي
220,722,363 4,392,644 141,936,940 74,392,779 إجمالي تمويل وسلف بالصافي
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بآالف الريـاالت السعودية
تمويل وسلف2013م
اإلجماليأخرىشركاتأفراد وبطاقات ائتمانمتحركة

غير متأخرة السداد وغير متعثرة -)متحركة(
90,291,536 1,000,000 89,291,536  - مستوى 1
24,297,814  - 24,297,814  - مستوى 2
4,036,836  - 4,036,836  - مستوى 3
2,730,051  - 2,730,051  - مستوى 4

63,371,305 1,923,811 1,731,828 59,715,666 جيدة - غير مصنفة
184,727,542 2,923,811 122,088,065 59,715,666 اإلجمالي

متأخرة السداد وغير متعثرة - )متحركة(
3,431,689 845 1,043,142 2,387,702  أقل من 30 يوم

917,361  - 467,170 450,191  30 - 59 يوم
533,179  - 323,409 209,770  60 - 90 يوم
4,882,229 845 1,833,721 3,047,663 إجمالي فرعي

189,609,771 2,924,656 123,921,786 62,763,329 إجمالي المتحركة
)2,408,253()30,245()1,836,079()541,929( ناقصًا: مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(

187,201,518 2,894,411 122,085,707 62,221,400 المتحركة  بالصافي
متعثرة

2,919,448 59,752 2,424,432 435,264 إجمالي المتعثرة
)2,433,929()38,263()2,066,588()329,078( ناقصًا : مخصص خسائر التمويل - محدد

485,519 21,489 357,844 106,186 المتعثرة  بالصافي
187,687,037 2,915,900 122,443,551 62,327,586 إجمالي تمويل وسلف بالصافي

تشمل تمويل المتحركة الجيدة غير المصنفة بصفة رئيسية على تمويل األفراد، وبطاقات االئتمان والمؤسسات الصغيرة وتمويل الخدمات المصرفية الخاصة.

الضمانات الممنوحة
تحتفظ المجموعة ضمن األنشطة العادية التمويل بضمانات وذلك كحماية للتخفيف من مخاطر االئتمان في التمويل والسلف. تشتمل تلك 

الضمانات عادًة على ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى، ضمانات مالية، أسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات أخرى طويلة 
األجل. ويتم االحتفاظ بالضمانات مقابل تمويل تجاري واستهالكي ويتم إدارتها ضد المخاطر المرتبطة بصافي القيم القابلة للتحقق. 

فيما يلي تحلياًل بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى المجموعة مقابل كل فئة من فئات التمويل والسلف:

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

53,413,123 69,253,226 غير متأخرة السداد وغير متعثرة 
2,495,826 2,991,781 متأخرة السداد وغير متعثرة 

590,744 794,902 متعثرة 
 56,499,693  73,039,909 اإلجمالي 

تقوم المجموعة بقبول الضمانات غير القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض التصرف ببيعها في حالة إخفاق العميل في السداد.
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)7.5(  فيما يلي تحلياًل بمخاطر تركزات التمويل والسلف ومخصص خسائر التمويل حسب القطاعات االقتصادية:

بآالف الريـاالت السعودية
مخصص خسائرمتعثرة متحركة2014م

التمويل المحدد
تمويل وسلف

بالصافي
2,427,208  -  - 2,427,208 حكومية وشبه حكومية

5,760,491 )2,997( 3,211 5,760,277 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
833,212 )17,846( 25,776 825,282 زراعة وأسماك 

30,521,518 )421,329( 484,610 30,458,237 صناعة
4,222,241 )2,739( 5,265 4,219,715 مناجم وتعدين         

10,011,413 )7,875( 8,531 10,010,757 كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية           
15,939,394 )512,413( 559,573 15,892,234 بناء وإنشاءات ومقاوالت

41,588,371 )936,016( 1,044,017 41,480,370 تجارة
12,245,619 )38,070( 42,951 12,240,738 نقل واتصاالت

19,683,873 )32,769( 37,146 19,679,496 خدمات
75,418,069 )346,984( 549,360 75,215,693 تمويل شخصي وبطاقات ائتمان

4,826,453 )57,728( 90,816 4,793,365 أخرى
 223,003,372 2,851,256)2,376,766( 223,477,862

)2,755,499(مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(
220,722,363 تمويل وسلف بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية

متعثرة متحركة2013م
مخصص خسائر
التمويل المحدد

تمويل وسلف
بالصافي

2,457,470  -  - 2,457,470 حكومية وشبه حكومية
2,874,301 )3,880( 4,127 2,874,054 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

685,857 )11,903( 20,618 677,142 زراعة وأسماك 
26,899,457 )346,275( 477,785 26,767,947 صناعة

3,081,546 )1,953( 2,317 3,081,182 مناجم وتعدين         
10,129,271 )4,362( 9,021 10,124,612 كهرباء، ماء، غاز وخدمات صحية           

13,385,856 )540,007( 585,742 13,340,121 بناء وإنشاءات ومقاوالت
34,791,872 )1,076,443( 1,221,753 34,646,562 تجارة

12,806,950 )23,715( 25,583 12,805,082 نقل واتصاالت
16,744,083 )40,168( 47,857 16,736,394 خدمات

62,869,512 )329,081( 435,264 62,763,329 تمويل شخصي وبطاقات ائتمان
3,369,117 )56,140( 89,380 3,335,877 أخرى

 189,609,772 2,919,447 )2,433,927( 190,095,292
)2,408,255(مخصص خسائر التمويل - محفظة )عام(

187,687,037 تمويل وسلف بالصافي
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)7.6(  تشتمل التمويل والسلف على مديني عقود إجارات تمويلية )متضمنة إجارة إسالمية( تفاصيلها كاآلتي:

بآالف الريـاالت السعودية 
2013م2014مإجمالي مديني عقود إجارات تمويلية

991,142 1,219,720 أقل من سنة
8,718,452 13,387,245 ما بين سنة إلى خمس سنوات

12,699,540 18,577,964 أكثر من خمس سنوات
 33,184,929 22,409,134

)5,419,023()8,763,470(العائد غير المكتسب من إجارات تمويلية
16,990,111 24,421,459 صافي مديني عقود إجارات تمويلية

بلغ المخصص لخسائر التمويل لمديني اإليجارات التمويلية المتعثرة المدرج ضمن مخصص خسائر التمويل مبلغ وقدره 513 مليون ريال سعودي )2013م: 
330 مليون ريال سعودي(.

8 - استثمار فى شركات زميلة بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

التكلفـــة
1,487,450 1,487,450 الرصيد في بداية/نهاية العام

 - )473,450(استبعادات
1,487,450 1,014,000 الرصيد في 31 ديسمبر

مخصصات االنخفاض في القيمة وحصة الخسائر
)654,819()658,535(في بداية العام

)3,716(52,370 استرداد مخصص انخفاض القيمة، بالصافي )إيضاح 26(
)658,535()606,165(الرصيد في 31 ديسمبر

828,915 407,835 استثمار في شركات زميلة بالصافي

يتمثل االســتثمار في شــركات زميلة  في تملك نســبة 60% )31 ديســمبر 2013م: 60%( في شــركة األســواق العقارية التجارية، و كذلك تملك نســبة %30 
)31 ديسمبر 2013م: 30%( في شركة األهلي تكافل. وتلك الشركة مسجلة بالمملكة العربية السعودية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وزعت شركة زميلة )شركة البحار لالستثمارات العقارية( )»الشركة الزميلة«( رأس مالها على 
المساهمين كجزء من إجراءات التصفية مقابل تحويل ملكية بعض العقارات للبنك. وبالتالي استلم البنك عقارات تبلغ قيمتها 473.4 مليون 
ريال سعودي، ونتيجة لذلك فقد عكس البنك مخصصات انخفاض الشركة الزميلة المجنبة سابقاًً بمبلغ 253.7 مليون ريال سعودي، ونتيجة 

تحويل الملكية القانونية، أجر البنك هذه العقارات )عقارات مؤجرة( تحت عقد إجارة لمدة 5 سنوات وتم تسجيل المكاسب من استبعاد العقارات 
المؤجرة بقيمة 146.6 مليون ريال سعودي في قائمة الدخل الموحدة كجزء من صافي دخل )مصاريف( أخرى غير تشغيلية.



القوائم املالية البنك األهلي التجاري     التقرير السنوي 762014

9 - عقارات أخرى بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م

التكلفــــة
304,822 285,972 الرصيد في بداية العام

49,552 1,153,165 إضافــات
)68,402()505,970(اســتبـعادات

285,972 933,167 الرصيد في 31 ديسمبـر

مخصص خسائر واحتياطي فرق العملة األجنبية
)20,493()27,066(تعديل فرق العملة األجنبية

)49,478()47,581(مخصص خسائر تقييم غير محققة
)69,971()74,647(الرصيد في 31 ديسمبـر

216,001 858,520 الصافي

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، استحوذ البنك على بعض العقارات والممتلكات والبالغة 0.6 مليار ريال )31 ديسمبر 2013: 
صفرًا ريال سعودي(، كتسوية كاملة ونهائية مقابل قرض مشطوب سابقًا.

10 - ممتلكات ومعدات بالصافي

بآالف الريـاالت السعودية 
2013م2014م

األراضي والمباني 
وتحسينات المباني 

المستأجرة

األثاث 
والمعدات 

اإلجمالـيوالسـيارات

األراضي والمباني 
وتحسينات المباني 

المستأجرة

األثاث 
والمعدات

اإلجمالـيوالسـيارات
التكلفـــــة

5,353,934 2,402,233 2,951,701 5,945,581 2,698,413 3,247,168 الرصيد في بداية العام
)90,445()58,271()32,174()56,163()35,975()20,188(تعديل فرق العملة األجنبية

751,004 422,745 328,259 1,254,126 641,912 612,214 إضافــات
)68,912()68,294()618()110,623()75,619()35,004(اسـتبعادات وشطب

5,945,581 2,698,413 3,247,168 7,032,921 3,228,731 3,804,190 الرصيد  في 31 ديسمبر

االسـتهالك المتراكم
2,804,038 1,487,443 1,316,595 3,184,053 1,740,453 1,443,600 الرصيد في بداية العام

)51,645()39,209()12,436()34,906()23,507()11,399( تعديل فرق العملة األجنبية
477,890 338,169 139,721 500,686 365,518 135,168 المحمل خالل السنة
)46,230()45,950()280()44,311()31,691()12,620(اسـتبعادات وشطب

3,184,053 1,740,453 1,443,600 3,605,522 2,050,773 1,554,749 الرصيد  في 31 ديسمبر 
صافي القيمة الدفترية 

2,761,528 957,960 1,803,568 3,427,399 1,177,958 2,249,441 في 31 ديسمبر 
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11 - الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي

)11.1( صافي القيمة الدفترية

بآالف الريـاالت السعودية
2013م2014م
 الموجوداتالشهرة 

غير الملموسة
 الموجوداتالشهرة 

غير الملموسة
التكلفة 

1,238,076 1,579,854 1,043,001 1,330,927 رصيد في بداية العام 
)195,075()248,927()91,813()117,158(تعديل فرق العملة األجنبية

1,043,001 1,330,927 951,188 1,213,769 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

اإلطفاء وخسائر التعثر في القيمة وفرق العملة األجنبية
708,040 937,792 710,262 790,030 رصيد في بداية العام

189,337  - 189,337  - اإلطفاء المحمل خالل السنة
)187,115()147,762()148,439()69,531(تعديل فرق العملة األجنبية

710,262 790,030 751,160 720,499 الرصيد كما في 31 ديسمبر 
332,739 540,897 200,028 493,270 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

)11.2(  تركيا فايناس كاتيليم بانكاسي )البنك التركي(
وفقًا لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية، لقد قامت إدارة المجموعة باختبار خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة فيما يتعلق باستحواذ 
بنك تركيا فاينانس كاتيليم. وقد تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للبنك التركي على أساس القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصًا 

تكاليف البيع أيهما أعلى. أما االفتراضان الهامان المستعمالن في اختبار خسائر االنخفاض فهما معدل الخصم والتدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة من أعمال البنك التركي.

بلغ متوسط معدل الخصم 14.7% )2013م: 14.2%( المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على مدى خمس سنوات.
و قد تم استخدام معدل نمو حقيقي طويل األجل قدره 4% )2013م: 4%( عند احتساب القيم النهائية.

وباستخدام المعدالت أعاله، فإن القيمة القابلة لالسترداد حسب القيمة المستخدمة أكبر من القيمة الدفترية. وعليه، ال يوجد أي خسائر 
انخفاض في قيمة الشهرة للبنك التركي في عام 2014م.  

12 - موجودات أخرى

بآالف الريـاالت السعودية 
2013م2014م

دخل عموالت خاصه مستحقة وغير مقبوضة
22,851 22,301 - بنوك ومؤسسات مالية أخرى

812,979 1,032,445 - استثمارات
787,065 1,183,175 - تمويل وسلف

45,679 139,697 - مشتقات مالية
1,668,574 2,377,618 إجمالي دخل العموالت الخاصة المستحقة وغير المقبوضة

406,393 427,094 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة
437,307 1,018,290 ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة شراء )إيضاح 6.3، 14 و31(

1,008,483 916,033 شراء أصول المرابحة
503,733 1,039,048 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي )إيضاح 13(

1,676,733 1,405,957 أخـــرى
5,701,223 7,184,040 اإلجمالــي
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13 -  املشــتقات 
تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

                      
أ( المقايضات                        

هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة 
بتبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل دفع 

العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. في حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم 
بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدًا دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.

   
ب( العقود اآلجلة والمستقبلية 

هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود 
يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية وعقود 

أسعار العموالت الخاصة المستقبلية، فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود 
المستقبلية يوميًا.

  
ج( اتفاقيات األسعار اآلجلة

هي عبارة عن عقود  بأسعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على أن يسدد نقدًا الفرق بين سعر العمولة الخاصة 
المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن المبلغ األصلي المحدد وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

د( الخــيارات
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لبيع أو شراء عملة أو 

سلعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفًا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة.
 

هـ( منتجات المشتّقات المهيكلة
تقدم المشتقات المالّية المهيكلة كحلول مالية إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة وأسعار 
السلع وتحسين العائد للعمالء من خالل االستفادة من فائض السيولة لديهم في عوائد مدروسة المخاطر. هذه العمليات مغطاة كاماًل مع 

األطراف المختلفة واليوجد للبنك أي مركز مفتوح )غير مغطى( لهذه المشتقات. وكل عمليات المشتقات المالية المهيكلة تم إدخالها من قبل 
البنك على أساس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة.

)13.1(  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات وتحديد المراكز وموازنة أسعار الصرف بين منتجات وأسواق مختلفة. 

تشمل المبيعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. يتعلق تحديد 
المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار، المعدالت أو المؤشرات. تتعلق موازنة 

أسعار الصرف بتحديد االستفادة اإليجابية من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من 
ذلك.

)13.2(  المشتقات المقتناة ألغراض التحوط )تغطية المخاطر(     
تتبع المجموعة نظامًا شاماًل لقياس وإدارة المخاطر )إيضاح -31 مخاطر االئتمان، إيضاح -32 مخاطر السوق وإيضاح -33 مخاطر السيولة(، 

والذي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التى تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات فى أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة، وذلك 
لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءًا على التوجيهات الصادرة 

من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطر مراكز العمالت. 
تراقب مراكز العمالت يوميًا وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس 

اإلدارة مستوى معين لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. يتم مراجعة 
الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات بصفة دورية وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر فـي تقليل الفجوات بين 

أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.
 

كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمالت 
والعموالت الخاصة. يتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة 
المركز المالي ككل. إن التغطية االستراتيجية للمخاطر )بخالف تغطية محفظة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة( ال تخضع لمحاسبة تغطية 

المخاطر الخاصة وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة مثل مقايضات أسعار العموالت الخاصة، عقود أسعار 
عموالت خاصة مستقبلية وخيارات، عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت.
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تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار العموالت 
الخاصة الثابتة والمحددة بشكل خاص. يستخدم البنك أيضًا مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة 

عن التعرض لبعض مخاطر أسعار العموالت الخاصة ذات السعر العائم. وفي جميع هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة عالقة تغطية المخاطر 
وأهدافها رسميًا، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر وتعالج هذه المعامالت محاسبيًا على أنها معامالت 

تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة، مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ 
االستحقاق والمتوسط الشهري. إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة 

مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعتبر مؤشرًا على تعرض البنك لمخاطر االئتمان، والتي 
تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعتبر مؤشرًا لمخاطر السوق.

بآالف الريـاالت السعودية

2014م

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق  
القيمة العادلة 

اإليجابية
القيمة العادلة 

1-5 سنوات3-12 أشهرخالل 3 أشهرالمبالغ االسميةالسلبية
أكثر من

5 سنوات
 المتوسط
 الشهري

المقتناة ألغراض المتاجرة
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة

 392,995)434,800(  38,342,362 638,364 2,984,461 27,317,096 7,402,441 32,715,063

عقود أسعار 
عموالت 

خاصة 
 مستقبلية

 وخيارات

 56,411)56,411( 1,472,487 -  -  -  1,472,487 694,363

عقود الصرف 
79,261,524  - 5,805,923 52,834,804 37,870,198 96,510,925  )56,886(90,525 األجنبي اآلجلة 

466,788  - 182,500 22,369 20,000 224,869  )2,868(2,868 خيارات
المشتقات 

117,879,501 1,000,000 39,972,217 38,293,905 11,867,137 91,133,259  )393,189(393,031 المهيكلة

مقتناة لتغطية مخاطرالقيمة العادلة
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة

 16,580)320,097(  9,268,872 -  -  4,091,536 5,177,336 7,520,130

مقتناة لتغطية مخاطرالتدفقات النقدية
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة

 86,638)96,456(  12,333,122 937,500 391,667 8,239,912 2,764,043 11,169,525

اإلجمالي 
القيمة العادلة 

 بالصافي
 )إيضاح 
12و17( 

 1,039,048)1,360,707( 249,285,896 51,333,199 94,527,206 85,609,184 17,816,307
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بآالف الريـاالت السعودية

2013م

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق  
القيمة العادلة 

اإليجابية
القيمة العادلة 

1-5 سنوات3-12 أشهرخالل 3 أشهرالمبالغ االسميةالسلبية
أكثر من

5 سنوات
 المتوسط
 الشهري

المقتناة ألغراض المتاجرة 
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة

 197,790)187,164(  18,630,106 -  729,836 16,465,104 1,435,166 12,952,404

عقود أسعار 
عموالت 

خاصة 
 مستقبلية

 وخيارات

 -  -  -  -  -  -  -  - 

عقود الصرف 
58,024,978  - 16,894 16,320,205 43,592,590 59,929,689  )90,446(117,001 األجنبي اآلجلة 

3,700,735  - -114,636 545,872 660,508  )1,860(1,860 خيارات
المشتقات 

49,037,201  - 17,882,778 18,668,254 5,940,282 42,491,314  )155,664(155,251 المهيكلة

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة

 - )155,041(  843,750 -  -  843,750 -  843,750

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
مقايضات 

أسعار 
العموالت 

الخاصة
 31,831)48,246(  7,349,059 -  200,000 4,796,559 2,352,500 8,584,364

اإلجمالي 
القيمة العادلة 

 بالصافي
 )إيضاح 
12و17( 

 503,733)638,421( 129,904,426 50,078,744 36,032,931 40,005,085 3,787,666

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

بآالف الرياالت السعودية

2014م
القيمة 
المخاطـرالتكلفةالعادلة

أداة تغطية
المخاطر

 القيمة العادلة
اإليجابية

 القيمة العادلة 
السلبية

وصف البنود المغطاة

القيمة 9,268,872 9,683,809 أدوات مالية بعمولة ثابتة
العادلة 

مقايضة أسعار 
 )320,097(16,580 العموالت الخاصة 

التدفق 12,333,121 12,366,139 أدوات مالية بعمولة عائمة
النقدي 

مقايضة أسعار 
 )96,456(86,638 العموالت الخاصة 
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بآالف الرياالت السعودية

2013م
القيمة 
المخاطـرالتكلفةالعادلة

أداة تغطية
المخاطر

 القيمة العادلة
اإليجابية

 القيمة العادلة 
السلبية

وصف البنود المغطاة

القيمة 843,750 1,010,045 أدوات مالية بعمولة ثابتة
العادلة 

مقايضة أسعار 
 )155,041( - العموالت الخاصة 

التدفق 7,349,059 7,386,839 أدوات مالية بعمولة عائمة
النقدي 

مقايضة أسعار 
 )48,246(31,831 العموالت الخاصة 

بلغت الخسائر من أدوات تغطية المخاطر لتغطية مخاطر القيمة العادلة 153 مليون ريال سعودي )2013م: 58 مليون ريال سعودي(. وبلغت 
المكاسب من البنود المغطاة المخاطر )العائدة للمخاطر المغطاة( 153 مليون ريال سعودي )2013م: 58 مليون ريال سعودي(. وعليه، بلغ 

صافي القيمة العادلة صفرًا ريال سعودي )2013م: صفرًا ريال سعودي(.

يتم إبرام ما نسبته 24% )2013م: 9%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية، بينما أبرمت 
أقل مـن 76% )2013م: 91%( من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات مع مؤسسات غير مالية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 

يتم التعامل بالمشتقات بشكل رئيسي في قطاع الخزينة بالمجموعة.

تغطية مخاطر التدفقات النقدية 
يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير 
المتاجرة والتي تحمل عمولة خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت 

الخاصة بذلك.

يوضح الجدول أدناه، كما في 31 ديسمبر، الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاة والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه 
على قائمة الدخل الموحدة:

بآالف الرياالت السعودية
أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة2014م

147,581 473,261 539,282 304,912 تدفقات نقدية )أصول(
)152,742()304,728()360,574()186,076(تدفقات نقدية )مطلوبات(

)5,161(168,533 178,708 118,836 صافي التدفقات النقدية

بآالف الرياالت السعودية
أكثر من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل 1 سنة 2013م

207,842 150,280 319,727 220,922 تدفقات نقدية )أصول(
)311,737()180,589()275,242()171,632(تدفقات نقدية )مطلوبات(

)103,895()30,309(44,485 49,290 صافي التدفقات النقدية

صافي الربح من تغطية مخاطر التدفقات النقدية الذي تم قيده في قائمة الدخل خالل العام كان على النحو التالي:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

 179,339  305,178 دخل العموالت الخاصة
 )133,450( )301,528(مصاريف العموالت الخاصة

 45,889  3,650 صافي الربح من تغطية مخاطر التدفقات النقدية المقيد في قائمة الدخل
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الحركة في االحتياطيات األخرى لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

 91,359  30,795 الرصيد في بداية العام
 )40,161( )12,859(صافي)خسارة( من تغطية مخاطر التدفقات النقدية المقيد في قائمة الدخل

صافي الربح/)خسارة( التقييم والمدرجة مباشرة في حقوق المساهمين 
 )20,403( 19,078 بالصافي )الجزء الفعال(

 30,795  37,014 الرصيد في نهاية العام

نتج عن عدم االستمرار في محاسبة تغطية المخاطر بسبب استبعاد كاًل من أدوات تغطية المخاطر والبنود التي تم تغطية مخاطرها والتي 
أدت إلى إعادة تصنيف األرباح المتراكمة المتعلقة بذلك والتي بلغت 9.2 مليون ريال سعودي )2013م: 10.8 مليون ريال سعودي( من حقوق 

المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة والمتضمنة في األرباح أعاله.

14- أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

 2,977,296  5,972,734 حسابات جارية
 14,467,698  22,768,154 ودائع أسواق المال

 7,287,207  6,708,600 اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح 6.3(
 24,732,201  35,449,488 اإلجمالــي

15 - ودائع العمالء

بآالف الرياالت السعودية 
2013م 2014م

 234,988,516  251,905,754 حسـابات جارية
 148,015  152,178 ادخـــــار
 53,095,364  67,034,136 آلجـــــل
 12,369,527  14,003,423 أخـــــرى

 300,601,422  333,095,491 اإلجمالــي

تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ 4,167 مليون ريال سعودى )2013م: 3,531 مليون ريال سعودى( مقابل التأمينات المحتجزة لقاء 
االرتباطات وااللتزامات المحتملة غير القابلة للنقض.

تشتمل الودائع على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

 30,137,011  15,366,826 حسـابات جارية
 374  341 ادخـــــار
 31,415,619  34,492,715 آلجـــــل
 1,266,922  1,627,972 أخـــــرى

 62,819,926  51,487,854 اإلجمالــي
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16 - سندات دين مصدرة

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014متفاصيلالمدةتاريخ اإلصدارالمصدر

10 سنواتفبراير 2014البنك األهلي التجاري

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم 
بعمولة ثابتة. هذه الصكوك قابلة 

لالستدعاء من قبل البنك خالل 5 سنوات 
وتحمل ربح يستحق كل ستة أشهر.

 5,000,000  - 

بنك تركيا فاينانس 
كاتيليم بنكاسي 

)البنك التركي(

5 سنواتمـايو 2013

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم 
بعمولة ثابتة. هذه الصكوك مدرجة 

في األسواق األيرلندية  لألوراق المالية 
وتحمل معدل عائد ثابت يدفع بشكل 

نصف سنوي.

 1,503,544  1,511,250

5 سنواتأبريل 2014

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم 
بعمولة ثابتة. هذه الصكوك مدرجة 

في األسواق األيرلندية لألوراق المالية 
وتحمل معدل عائد ثابت يدفع بشكل 

نصف سنوي.

 1,867,294  - 

5 سنواتيونيو 2014

صكوك بعمولة ثابتة غير قابلة 
لالستبدال من خالل طرح خاص. تحمل 
هذه الصكوك معدل ثابت يدفع بشكل 

نصف سنوي.

 853,578  - 

6 أشهـرأغسطس 2014

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم 
بعمولة ثابتة. هذه الصكوك مدرجة في 

بورصة إسطنبول وتحمل معدل ثابت 
يدفع بشكل نصف سنوي.

 229,450  - 

6 أشهـرديسمبر 2014

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم 
بعمولة ثابتة. هذه الصكوك مدرجة في 

بورصة إسطنبول وتحمل معدل ثابت 
يدفع بشكل ربع سنوي.

 96,630  - 

 1,511,250  9,550,496 اإلجمالــي

17 - مطلوبات أخرى
بآالف الرياالت السعودية 

2013م2014م
مـصاريـف عـمـوالت خـاصـة مستحـقـة وغـيـر مدفـوعـة

 35,259  59,636  - بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 206,296  275,085  - ودائع العمـالء

 10,114  67,423  - سندات دين مصدرة
 55,451  324,988  - مشتقات مالية

 307,120  727,132 إجمالي مصاريف العموالت الخاصة المستحقة وغير مدفوعة

 638,421  1,360,707 القيمة العادلة السـلبية للمشتقات )إيضاح 13(
 889,876  946,634 الزكاة )البنك وشركة األهلي المالية(

 1,917,343  2,413,484 أرصدة مستحقة للموظفين
 730,822  810,199 مصاريف مستحقة وغير مدفوعة وذمم دائنة
 430,503  523,708 مخصص تسهيالت غير مباشرة )إيضاح 7.3(

 2,992,103  3,079,854 أخــرى
 7,906,188  9,861,718 اإلجمالــي
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18 - رأس املال
                     

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2,000,000,000 سهم قيمــة كل سهــم  10 ريال سعودي )31 ديسمبر 
2013م: 1,500,000,000 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(، مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين. يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد 

أسهم الخزينة  من 1,994,633,531 سهم قيمــة كل سهــم  10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2013م: 1,495,975,148 سهم قيمة كل سهم 
10 ريال سعودي(.

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 يناير 2014م )الموافق 28 ربيع األول 1435هـ( بزيادة رأس المال المدفوع للبنك من 15 
مليار ريال سعودي إلى 20 مليار ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة 5 مليار ريال من األرباح المبقاة وإصدار 33.33٪ أسهم منحة )سهم 

لكل ثالثة أسهم قائمة كما في 31 ديسمبر 2013م(. تمت الموافقة على زيادة رأس المال من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية التي عقدت في 31 مارس 2014.

19 - احتياطي نظامي
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، يجب تحويل ما ال يقل عن 25٪ من صافي دخل السنة )شاماًل الفروع الخارجية( 

إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي رأس المال المدفوع.

بمقتضى أحكام قانون النقـد والتسليف اللبناني يتوجب على فرع لبنان تكوين احتياطي قانوني باقتطاع 10٪ من األرباح السنوية الصافية. 
وقد حول البنك التركي 5% من صافي دخل السنة السابقة إلى االحتياطي النظامي.

إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع حاليًا.

20 - االحتياطيات األخرى )التغيرات املتراكمة في القيم العادلة(
تتمثل االحتياطيات األخرى في صافي أرباح )خسائر( التقييم غير المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية )الجزء الفعال( 

واالستثمارات المتاحة للبيع. حركة االحتياطيات األخرى موضحة تحت قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
الموحدة. إن هذه االحتياطيات األخرى غير قابلة للتوزيع.

21 - االرتباطات وااللتزامات املحتملة
)21.1(  الدعاوى القضائية

تم تسمية البنك  ضمن المدعى عليهم السعوديين وغير السعوديين وفي بعض الدعاوى وعلى وجه التحديد التي أقيمت داخل الواليات 
المتحدة األمريكية منذ عام 2002م، وقد اندمجت هذه الدعاوى داخل المحكمة الفيدرالية بوالية نيويورك األمريكية ألغراض المحاكمة األولية 

داخل محكمة الدرجة األولى، وخالل عام 2004م قدم البنك طلبًا بشطب الدعوى األساسية وذلك بناءًا على عدد من المرافعات القانونية 
والقضائية، وفي يوليو من عام 2008م قدم البنك مجددًا طلبًا بشطب جميع الدعاوى استنادًا إلى أن محاكم الواليات المتحدة األمريكية ال 

تعتبر المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالبنك وأن البنك ال يدخل ضمن االختصاص القضائي لهذه المحاكم؛ وفي 16 يونيو 
2010م، أصدر رئيس المحكمة حكمه فيما يتعلق بطلب البنك شطب جميع الدعاوى التي رفعها المدعون ضد البنك. وبعد ذلك في 14 يوليو 

2011م، أصدر كاتب المحكمة حكمًا رسميًا يتضمن رفض جميع الدعاوى. قام المدعون باالستئناف، تال ذلك تقديم الحجج الشفوية بشأن دعاوى 
االستئناف في ديسمبر 2012م، أكدت محكمة االستئناف في 16 إبريل 2013م الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة األولى والقاضي برفض 

الدعاوى المرفوعة ضد البنك حيث أن البنك ال يدخل ضمن االختصاص القضائي لمحاكم الواليات المتحدة؛ وبتاريخ 10 مايو 2013م قدم المدعون 
التماسًا إلعادة النظر في دعاوى االستئناف، إال أن محكمة االستئناف رفضت هذا االلتماس في 10 يونيو 2013م.

وبتاريخ 9 سبتمبر 2013م سعى المدعون إلى إعادة النظر التقديري اإلضافي )والنهائي( لمراجعة قرار محكمة االستئناف وذلك عن طريق 
تقديم التماس إلى المحكمة العليا بالواليات المتحدة األمريكية إلعادة النظر. وانضم البنك إلى المدعى عليهم المماثلين )الذين شطبت 

دعواهم لعدم االختصاص( وباختصار عام عن معارضة عريضة المدعين إلعادة النظر والذي قدم في نوفمبر 2013م وبمقتضى أمر صدر 
بتاريخ 16 ديسمبر 2013م فإن المحكمة العليا دعت  المحامي العام للواليات المتحدة األمريكية لتقديم مرئيات حكومة الواليات المتحدة 

األمريكية. ومن خالل ملخص قدم بتاريخ 27 مايو 2014م أوضح المحامي العام وجهة نظر الواليات المتحدة األمريكية بأن طلب إعادة النظر 
يتعين رفضه وقام المدعون بتقديم ملخص إضافي بتاريخ 9 يونيو 2014م رافضين وجهة نظر الواليات المتحدة.

 
وبتاريخ 30 يونيو 2014م أصدرت المحكمة العليا أمرًا برفض عريضة المدعين بإعادة النظر )“أمر الرفض”( وكان يتعين أن يتقدم المدعون 
بطلب إعادة النظر في أمر الرفض في موعد أقصاه 25 يوليو 2014م، ومع ذلك فإن أمر المحكمة حدد أن أمر الرفض لن يوقف لحين الفصل 
في عريضة إعادة السماع مع وجود أمر آخر من المحكمة بأن عريضة إعادة السماع يجب أن تنحصر وبدقة في الظروف األساسية أو المؤثرات 

أو أسباب أساسية لم يتم تقديمها سابقًا. إن محامي البنك يعتقد بأن المدعين لن يتمكنوا من استيفاء األمر الحاكم لعريضة إعادة السماع مع 
الوضع في االعتبار أن أمر المحكمة بالرفض صدر بعد وقت قصير من رد المدعين على ملخص المحامي العام، الذي تعرض لجميع النقاط 

ذات العالقة. بعد ذلك أفادنا محامي البنك، بأن هذه اإلجراءات القانونية ضد البنك قد تم إنهاؤها أساسيًا لصالح البنك في 30 يونيو 2014م 
وهو تاريخ قرار المحكمة بالرفض. ثم  أكد محامي البنك بأن المدعين لم يتقدموا بأي التماس إلعادة سماع القضية. وبناءًا على ما تقدم 

يمكننا اآلن اعتبار القضية أخيرًا منتهية لصالح البنك.
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)21.2(  االرتباطات الرأسمالية وارتباطات أخرى غير مرتبطة باالئتمان
إن االرتباطات الرأسمالية لدى المجموعة كما فى 31 ديسمبر 2014م والمتعلقة بمشتريات المباني والمعدات لم تكن جوهرية بالنسبة للمركز 

المالي للمجموعة.
             

)21.3(  االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
يتكون هذا البند بشكل رئيسي من االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت وارتباطات لمنح ائتمان )غير قابلة للنقض(. إن الغرض 

الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
إن خطابات الضمانات )شاماًل االعتمادات الضامنة( - والتي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض بأن البنك سيقوم بالدفع في حالة عدم تمكن 

العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه أطراف ثالثة -  تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويل والسلف.
إن متطلبات النقد الخاصة بالضمانات وخطابات االعتمادات تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف 

الثالث بسحب المبالغ وفقا لالتفاقية.
إن خطابات االعتمادات المستندية - التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة  نيابة عن العميل، تسمح لطرف ثالث بسحب كمبياالت 

على المجموعة بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام خاصة - تكون بشكل عام  مضمونة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها تحمل 
مخاطر أقل إلى حد كبير.

القبوالت تمثل تعهدات المجموعة لسداد كمبياالت مسحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل 
العمالء.

االرتباطات لمنح االئتمان تمثل الجزء غير المستخدم من االئتمان المعتمد بشكل رئيسي على شكل تمويل وسلف وضمانات وخطابات اعتماد. 
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة باالرتباطات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االرتباطات غير 

المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة، الذي ال يمكن تحديده فورًا، يتوقع أن يكون أقل كثيرًا من إجمالي االرتباطات غير المستخدمة ألن معظم 
شروط االرتباطات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االرتباطات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل 

بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االرتباطات يتم انتهاؤها أو إنهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

)أ( فيما يلي تحلياًل باالستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:

بآالف الرياالت السعودية
اإلجمــاليأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر2014م

18,008,782 7,730 349,444 3,957,289 13,694,319 خطابات اعتمادات
53,620,533 5,362,655 15,144,325 21,542,067 11,571,486 ضمانات
4,064,647 16,401 74,678 1,345,636 2,627,932 قبوالت

ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة 
للنقض

 113,559 2,850,988 6,793,409 -  9,757,956

85,451,918 5,386,786 22,361,856 29,695,980 28,007,296 اإلجمالي 

بآالف الرياالت السعودية
اإلجمــاليأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهـرخالل 3 أشهر2013م

20,473,480 14,020 920,100 2,808,346 16,731,014 خطابات اعتمادات
48,153,836 5,321,763 11,998,811 19,875,983 10,957,279 ضمانات
3,381,020 7,693 55,218 1,200,104 2,118,005 قبوالت

ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة 
للنقض

 -  876,220 8,448,376 341,250 9,665,846

81,674,182 5,684,726 21,422,505 24,760,653 29,806,298 اإلجمالي 

)ب( فيما يلي تحلياًل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف:
بآالف الرياالت السعودية

2013م2014م
5,976,544 7,570,977 حكومية وشبه حكومية

58,252,497 59,312,903 شركات ومؤسسات
16,583,853 17,472,026 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

861,288 1,096,012 أخـــرى
81,674,182 85,451,918 اإلجمالى
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)21.4( االرتباطات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء، التي قامت بها المجموعة كمستأجرة:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

222,329 238,691 أقل من سنة
606,025 630,876 من سنة إلى خمس سنوات

465,941 449,882 أكثر من 5 سنوات
1,294,295 1,319,449 اإلجمالي

22 -  صافي دخل العموالت الخاصة

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

دخل العموالت الخاصة
491,605 612,917 استثمارات -   متاحة للبيع

51,429 35,133 استثمارات -   مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
2,132,489 2,550,728 استثمارات -   أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 2,675,523 3,198,778 إجمالي فرعي - االستثمارات
89,802 109,916 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

9,044,367 10,280,444 تمويل وسلف
 11,809,692 13,589,138 اإلجمالى

مصاريف العموالت الخاصة
270,041 358,447 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,402,005 1,687,279 ودائع العمالء
41,442 264,778 سندات دين مصدرة

 1,713,488  2,310,504 اإلجمالى
 10,096,204 11,278,634 صافي دخل العموالت الخاصة

23 - دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي

بآالف الرياالت السعودية

2013م2014م

دخل من رسوم الخدمات البنكية
 323,960  466,813 وساطة األسهم

 268,138  317,332 خدمات إدارة االستثمار
 1,471,258  1,545,482 تمويل وإقراض
 251,706  301,725 بطاقات ائتمان
 720,892  699,244 تمويل التجارة

 194,412  264,764 أخرى
 3,230,366  3,595,360 اإلجمالى
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بآالف الرياالت السعودية

2013م2014م
مصاريف الخدمات البنكية

 56,589  89,359 وساطة األسهم
 10,930  4,373 خدمات إدارة االستثمار

 136,357  179,617 بطاقات ائتمان
 13,378  16,894 أخرى

 217,254  290,243 اإلجمالى
 3,013,112  3,305,117 دخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي

يشتمل دخل ومصاريف الخدمات البنكية األخرى على نشاطات مصرفية متنوعة.

24 - دخل املتاجرة بالصافي

بآالف الرياالت السعودية

2013م2014م
 63,075  32,074 عمالت أجنبية

 4,876  4,827 صناديق استثمارية
 32,602  73,961 مشتقات مالية

 100,553  110,862 اإلجمـالي

25 - مكاسب استثمارات لغير أغراض املتاجرة بالصافي

بآالف الرياالت السعودية

2013م2014م
 563,565  496,257 مكاسب استثمارات متاحة للبيع بالصافي

 82,527  23,202 مكاسب استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
 646,092  519,459 اإلجمـالي

26 - أرباح )مصاريف( أخرى غير تشغيلية بالصافي

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

 )159,695( )133,820(ضرائب الدخل لعمليات أجنبية
 )3,716( 52,370 حصة البنك في أرباح )خسائر( شركات زميلة )إيضاح 8(

 15,250  23,608 مكاسب استبعادات الممتلكات والمعدات
 )88,465( 102,358 صافى أرباح )مصاريف( أخرى

 )236,626( 44,516 اإلجمـالي

27 - ربح السهم األساسي واملخفض للسهم الواحد
تم احتساب ربح السهـم األساسي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و31 ديسمبر 2013م  بقسمة صافي دخل السنة العائد لمساهمي 

البنك على المتوسط الموزون لعدد األسهـم القائمـة خالل العام )إيضاح 18(. تم إعادة احتساب الرقم المقارن لحساب تأثير إصدار أسهم المنحة.
ال ينطبق احتساب ربح السهم المخفض على المجموعة.
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28 -صافي توزيعات األرباح والزكاة
أوصى مجلس اإلدارة خالل السنة توزيعات أرباح للعام بعد خصم الزكاة كما يلي: 

   المعدل للسهم الواحد بالريال السعودي المبلغ بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م2013م2014م

0.800.80 1,196,780  1,595,707 توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة 
0.651.10 1,645,573  1,296,512 توزيعات أرباح نهائية مقترحة

1.451.90 2,842,353  2,892,219 إجمالي صافي توزيعات األرباح 
 812,519  1,020,837 الزكاة لمساهمي البنك

 3,654,872  3,913,056 إجمالي توزيعات األرباح 

تم االنتهاء من تقييم الزكاة مع مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى عام 2011م. قدم البنك إقراراته الزكوية للسنوات 2012م 
و2013م وحصل على شــهادات زكوية نهائية. اإلقرارات الزكوية للســنوات 2012م و2013م هي حاليًا قيد المراجعة من جانب مصلحة الزكاة 

وضريبة الدخل وينتظر تقييم الزكاة لهذه السنوات. 

29 - النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي:

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

9,516,45922,285,224نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح 4(
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل 3 أشهر أو أقل من تاريخ 

8,463,9448,309,338التعاقد األولي )إيضاح 5(

17,980,40330,594,562اإلجمـالي

30 - القطاعات التشغيلية
القطاع التشغيلي هو ذلك الجزء من المجموعة الذي يقوم بأنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك اإليرادات 

والمصاريف التي تتعلق بالعمليات في أي جزء آخر للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجة التشغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة.

تتكون المجموعة من خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية، كما هو موضح أدناه، والتي تعتبر اإلدارات اإلستراتيجية للمجموعة. إن اإلدارات 
اإلستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل على أساس هيكل المجموعة والتقارير الداخلية.

األفراد
يقدم الخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى 

منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها هيئة شرعية مستقلة.

الشركات
يقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة المنتجات االئتمانية التقليدية، ومنتجات 

التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الخزينة
يقدم كامل منتجات الخزينة والخدمات بما في ذلك سوق المال وصرف العمالت األجنبية إلى عمالء المجموعة، إضافة إلى القيام باالستثمارات 

ونشاطات المتاجرة )محليًا وخارجيًا( وإدارة مخاطر السوق ومخاطرالسيولة ومخاطر االئتمان )المتعلقة باالستثمارات(.
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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 وفرع بيروت.

تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك والشركات التابعة.
وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط.

)30.1( فيما يلي تحلياًل بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات )اإلجمالي والبنود الرئيسية( وصافي الدخل في 
نهاية السنة حسب القطاعات:

بآالف الرياالت السعودية

سوق المال  خزينة  شركاتأفراد2014م
المصرفية 

االجمالىالدولية
434,878,084 53,648,019 1,584,020 168,463,756 122,291,450 88,890,839 إجمالي الموجودات
387,957,193 45,995,424 305,194 34,292,895 163,911,795 143,451,885 إجمالي المطلوبات

3,305,117 572,989  747,243  -  1,099,453 885,432 دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي
16,228,185 2,252,514 761,383 3,790,261 3,779,562 5,644,465 دخل العمليات

7,479,510 1,780,089 413,191 542,778 392,038 4,351,414 مصاريف العمليات
  منها :

500,686 93,535 21,358 32,982 50,226 302,585   - استهالك الممتلكات والمعدات
995,464 391,381  -  - )486,017(1,090,100   - خسائر التمويل بالصافي

   - خسائر االنخفاض في قيمة
     االستثمارات بالصافي 

 -  -  136,555 13,172 -  149,727

 صافى الدخل )العائد لمساهمي البنك
 وحقوق األقلية(

 1,227,972 3,687,856 3,169,374 333,015 374,974 8,793,191

بآالف الرياالت السعودية

سوق المال  خزينة  شركاتأفراد2013م
المصرفية 

االجمالىالدولية
75,251,356105,615,025151,175,0971,217,31844,028,445377,287,241إجمالي الموجودات
334,751,061 36,943,297 262,079 17,363,289 134,301,586 145,880,810 إجمالي المطلوبات

3,013,112 568,908  575,044  -  1,010,139 859,021 دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي
14,857,517 2,138,052 604,319 3,377,309 3,435,205 5,302,632 دخل العمليات

6,631,915 1,530,038 402,402 362,068 855,487 3,481,920 مصاريف العمليات
  منها :

477,890 75,238 21,870 32,670 52,992 295,120   - استهالك الممتلكات والمعدات
795,345 237,263  -  - 107,068 451,014   - خسائر التمويل بالصافي

   - خسائر االنخفاض في قيمة
     االستثمارات بالصافي 

 -  -  29,861 10,545 -  40,406

 صافى الدخل )العائد لمساهمي البنك
 وحقوق األقلية(

 1,863,542 2,587,735 3,024,871 111,476 401,352 7,988,976
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)30.2( مخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات

بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال  خزينة  شركاتأفراد2014م

 الموجودات المدرجة في قائمة
 المركز المالي

 71,514,711 112,778,205 157,958,064 212,896 47,750,067 390,213,943

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة 
 )االئتمان المعادل(

 353,212 25,706,787 -  -  15,819,723 41,879,722

2,872,286 113,835  - 2,758,451  -  - المشتقات )االئتمان المعادل(

بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليالمصرفية الدوليةسوق المال  خزينة  شركاتأفراد2013م

 الموجودات المدرجة في قائمة
 المركز المالي

 58,963,230 98,293,017 126,659,126 141,613 40,087,774 324,144,760

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
 )االئتمان المعادل(

 302,106 24,757,199 -  -  14,281,519 39,340,824

1,355,422 149,394  - 1,206,028  -  - المشتقات )االئتمان المعادل(

تتكون مخاطر االئتمان للموجودات المدرجة فى قائمـة المركز المالي من القيمة الدفترية ألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 
االستثمارات المعرضة إلى مخاطر االئتمان، التمويل والسلف، دخل عموالت خاصة مستحقة وغير مقبوضة وودائع تأمينات مقابل المشتقات 

وعقود إعادة شراء والقيمة العادلة اإليجابية للمشتقات.
احتسب المعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

31 - مخـاطـر االئتمـان
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها وتتمثل في عدم مقدرة طرف ما على الـوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عملية، 

مما يـؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان أساسًا عن المخاطر المتعلقة باالئتمان الموجودة في محفظة 
التمويل والسلف واالستثمارات. كما توجد مخاطر ائتمان في األدوات المالية خارج المركز المالي مثل االرتباطات لمنح تمويل ومنتجات تمويل 

التجارة ومشتقات مالية.

أما بالنسبة للتمويل والسلف والتمـويل خارج المركز المالي للمقترضين، تستخدم المجموعة احتماالت التعثر لألطراف النظيرة باستخدام 
نظام تصنيف مخاطر داخلي. أما بالنسبة لالستثمارات، أرصدة لدى البنوك وأدوات مالية خارج المركز المالي ألطراف نظيرة دولية، تستخدم 

المجموعة تصنيف مخاطر ائتمان خارجي من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية.

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان عن طريق رقابة التعرض لمخاطر االئتمان والحد من المعامالت مع أطراف نظيرة محددة والقيام  
بتقييم المالءة المالية ألطراف نظيرة باستمرار. تم تصميم سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتتمكن من تحديد المخاطر ووضع حدود المخاطر 

المالئمة ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعية. يتم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود يوميًا.  

تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطة المتاجرة وذلك عن طريق رقابة حدود االئتمان وإبرام اتفاقيات مقاصة 
رئيسية وإجراء ترتيبات أخذ ضمانات إضافية من األطراف النظيرة في الظروف المالئمة وتحديد فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة 
أحيانًا بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطراف نظيرة أخرى لتقليل مخاطر االئتمان. تتمثل مخاطر االئتمان لدى المجموعة فيما يتعلق 

بالمشتقات في التكلفة المتوقعة الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتها، كما تقوم المجموعة 
بتقييم األطراف النظيرة مستخدمة نفس األساليب المتبعة في أنشطة التمويل وذلك لغرض التحكم في مستـوى مخاطر االئتمان المحملة 

على عاتقها.

يمكن أن ينتج التركيز في مخاطر االئتمان في حالة التعرض الضخم لعميل واحد أو عند مزاولة عدد من األطراف النظيرة نفس أنشطة 
األعمال التجارية أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكـون لها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء 

بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.

إن التركيز في مخاطر االئتمان يشير إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على عميل أو صناعة أو منطقة 
جغرافية معينة.
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تتمثل سندات الدين المدرجة في االستثمارات بشكل أساسي فى مخاطر تتعلق بديـون سيادية وسندات ذات درجة تصنيف عالية. يبين 
اإليضاح رقم )6.5( تحليل االستثمارات حسب األطراف النظيرة. لمزيد من التفصيل حول مكونات التمويل والسلف، أنظر اإليضاح )7.5(. 

تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمشـتقات في اإليضاح )13(. أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة باالرتباطات 
وااللتزامات المحتملة فإنها مبينة في اإليضاح )21(. المعلومات بخصـوص الحد األعلى للتعرض لمخاطر ائتمان مبينة في اإليضاح )31.1(.  

يتم تقييم كل مقترض شركات على أساس نظام تصنيف المديونية الذي تم تطويره داخليًا حيث يقـوم النظام بتقيم المخاطر مبنيًا على 
مدخالت مالية ونوعية باإلضافة إلى مدخالت خاصة بالقطاعات االقتصادية.

تم احتساب معدل تعثر الخسارة المتـوقع لكل درجة  مبنيًا على خبرة البنك. تتم مراجعة درجات تصنيف المخاطر على فترات منتظمة. صنفت 
تمويل بطاقات االئتمان واألفراد والمؤسسات الصغيرة المتحركة كجيدة نسبة ألنها متحركة وتسدد في مواعيدها وال يوجد اي تأخير في السداد. 

تقوم المجموعة ضمن سياق أنشطة التمويل العادية باالحتفاظ بضمانات إضافية كضمان لتقليل مخاطر االئتمان للتمويل والسلف )راجع 
إيضاح 7.4(. وغالبًا ما تشتمل هذه الضمانات على ودائع ألجل وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية من بنوك أخرى وأسهم محلية ودولية 
وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بالضمانات بصفة رئيسية مقابل التمويل التجاري والتمويل لألفراد وتدار هذه الضمانات 

مقابل تعرض محفظة معينة للمخاطر وذلك بصافي قيمتها القابلة للتحصيل. تحتفظ المجموعة بضمانات عقارية مقابل التنازل عن صك 
الملكية )اإلفراغ( كضمان ولكن بالنظر لصعوبة مصادرة وتسييل هذه الضمانات، ال تعتبر المجموعة هذه الضمانات كتدفق نقدي فوري 
عند تقييم خسارة التعثر للتمويل المتعثر. تعرض األدوات المالية مثل التمويل والسلف وودائع العمالء بشكل إجمالي في قائمة المركز 

المالي الموحدة ودون مقاصة. تعرض القيم العادلة اإليجابية والسلبية للمشتقات بشكل إجمالي في قائمة المركز المالي الموحدة ودون 
مقاصة )راجع اإليضاح 12 و 13(. على وجه العموم، ال يوجد ضمانات مقابل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ما عدا السندات 

المالية المحتفظ بها كجزء من اتفاقيات إعادة الشراء )راجع اإليضاح 5(. يتم اإلفصاح عن القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألوراق المالية 
المرهونة وودائع التأمين النقدي ضمن اتفاقيات إعادة الشراء في اإليضاحات 6.3، 12 و14. ال يتم االحتفاظ بالضمانات مقابل األوراق المالية 

االستثمارية، وعليه ال يوجد مثل هكذا ضمانات محتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2014م و31 ديسمبر 2013م.

تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر التمويل وذلك بتنـويع أنشطة محفظة التمويل وذلك بالتأكد من عدم التركيز في المخاطر الخاصة 
بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو نشاطات معينة. كما تقوم المجموعة أيضًا بأخذ ضمانات، حسب ما هو مالئم. كما تعمل 

المجموعة على الحصول على ضمانات إضافية من األطراف النظيرة عند مالحظة ظهور تعثر للتمويل المعني. وتقوم المجموعة بمراقبة 
القيمة السوقية للضمانات وطلب ضمانات إضافية أخرى وفقاًً للعقد المبرم ومراقبة القيمة السوقية للضمان عن كثب خالل مراجعة كفاية 

مخصصات خسائر االئتمان.

تطبق إدارة مخاطر االئتمان بالبنك معايير محددة لتحديد مخصص خسائر االئتمان المحدد لمحفظة الديون المتعثرة، باإلضافة إلى مخصص 
محدد متعلق بمخاطر االئتمان لالستثمارات. أما االئتمان الذي يصنف في درجات تصنيف مخاطر عالية محددة يعتبر متعثرًا ويتم تكوين 

مخصص محدد مناسب لكل عميل على حده. كما تم تكـوين مخصص محفظة إضافي )مخصص عام( للتمويل والسلف المتحركة وكذلك 
االستثمارات )راجع إيضاح 3.14 وإيضاح )أ(2.5 المتعلق بالسياسة المحاسبية للتعثر في قيمة الموجودات المالية(.

)31.1( الحد األعلى لمخاطر االئتمان

يوضح الجدول التالي الحد األعلى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى:

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014مالموجودات

14,835,201 19,863,020 أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى )إيضاح 5(
119,012,909 145,193,604 استثمارات )إيضاح 6.6(

187,687,037 220,722,363 تمويل وسلف بالصافي )إيضاح 7.4(
 موجودات أخرى - ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة شراء

ودخل عموالت خاصة مستحقة وغير مقبوضة )إيضاح 12(
 3,395,908 2,105,881

323,641,028 389,174,895 إجمالي الموجودات 
77,713,176 80,761,631 التعهدات وااللتزامات المحتملة بالصافي )إيضاحات 15، 17 و21.3( 

503,733 1,039,048 مشتقات أدوات مالية - القيمة العادلة اإليجابية بالصافي )إيضاح 13(
401,857,937 470,975,574 إجمالي الحد األعلى
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32 - مخاطر السوق
هي المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار السوق، مثل أسعار العموالت الخاصة وهوامش االئتمان )الغير متعلقة بتغيرات المركز االئتماني 

للمصدر/المقترض( وأسعار األسهم وأسعار صرف العمـالت األجنبية والتي سوف تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات 
المالية. يهدف الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة مع تحقيق أقصى عائد 

ممكن على المخاطر.

توزع المجموعة تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ متاجرة ومحافظ غير متاجرة. يتم االحتفاظ بمحفظة متاجرة بصورة أساسية من قبل 
إدارة الخزينة وتتضمن مراكز ناشئة عن صناعة السوق وتولي مراكز متاجرة باإلضافة إلى جانب الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة 

بالقيمة العادلة.

تتولى لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة السلطة العامة إلدارة مخاطرالسوق. كما تتولى إدارة المخاطر بالمجموعة مسؤولية وضع 
السياسات التفصيلية إلدارة المخاطر )التي تخضع للمراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة( والمتابعة اليومية لتنفيذ السياسات.

)32.1( مخاطر السوق – محفظة المتاجرة

 .)VaR( تستخدم المجموعة أحد األدوات الرئيسية لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بمحفظة المتاجرة وهي القيمة المعرضة للمخاطر
تمثل القيمة المعرضة للمخاطر بمحفظة المتاجرة الخسائر التقديرية التي سوف تنشأ بالمحفظة خالل فترة زمنية محددة )فترة االقتناء( 

والناتجة عن حركة تغيرات السوق ضمن احتماالت محددة )حدود الثقة(. تستخدم المجموعة نظام احتساب القيمة المعرضة للمخاطر مبنيًا 
على حدود ثقة بنسبة 99٪ وافتراض فترة اقتناء ليوم واحد، ما عدا االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتسب على 

فترة اقتناء لمدة 3 شهور )أي، أنه يتم قياس القيمة المعرضة للمخاطر يوميًا ما عدا القيمة المعرضة للمخاطر لالستثمارات المدرجة بقيمتها 
العادلة في قائمة الدخل والتي تحتسب على أساس شهري( وذلك لتسهيل المقارنة مع دخل )خسائر( المتاجرة التي تحتسب و تقيد بالسجالت 

على أساس يومي وشهري لكل منتج على التوالي. يحسب النظام التذبذب واالرتباط بين المتغيرات المختلفة مستخدمًا بيانات السوق 
التاريخية المناسبة.

تستخدم المجموعة حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلجمالي مخاطر السوق المتضمنة بأنشطة المتاجرة بما في ذلك المشتقات المتعلقة بكل 
من أسعار العموالت الخاصة وأسعار الصرف األجنبي. كما تقيم المجموعة مخاطر السوق مستخدمة القيمة المعرضة للمخاطر في االستثمارات 

المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي يتم مراقبتها بالحدود المحددة لحجم االستثمارات. تتم المراجعة والموافقة إلجمالي حدود 
القيم المعرضة للمخاطر من قبل مجلس اإلدارة. توزع حدود القيم المعرضة للمخاطر على محفظة المتاجرة. تقدم التقارير اليومية لحدود 

القيم المعرضة للمخاطر المستقبلية لإلدارة التنفيذية للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، تقدم تقارير عن ملخص مؤشرات المخاطر المتعددة بما 
في ذلك رأس المال االقتصادي إلى لجنة متابعة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

بالرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر السوق إال أن االفتراضات التي يقوم عليها النظام تتضمن بعض 
القصور الموضح بما يلي:

1- تفترض فترة اقتناء ليوم واحد إلى احتمالية تغطية المخاطر أو بيع المركز خالل فترة يوم واحد. ويعتبر هذا االفتراض افتراضًا واقعيًا في 
معظم الحاالت ولكن قد ال يكون الوضع كذلك في الحاالت التي يتسم فيها السوق بانعدام حاد للسيولة لفترة طويلة.

2 - ال تعكس التسعة وتسعون في المائة كحدود الثقة وقوع أي خسائر خارج هذه الحدود. وتحت إطار النظام المستخدم، فهناك احتمال 1% أن تتجاوز 
الخسائر القيمة المعرضة للمخاطر.

3 - تحتسب القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية يوم العمل، وال توضح أي تعرض للمخاطر التي قد تنشأ في المراكز خالل المتاجرة في اليوم 
الواحد.

4 - استخدام البيانات التاريخية كأساس لتحديد مدى النتائج المستقبلية المحتملة التي قد ال تغطي جميع الخيارات المحتملة وباألخص في 
الحاالت االستثنائية.

5 - يعتمد قياس القيمة المعرضة للمخاطر على مركز المجموعة وتذبذب أسعار السوق. تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر للمراكز الغير 
متغيرة في حال انخفاض تذبذب أسعار السوق والعكس بالعكس.

إن القصور الموضح بمنهجية احتساب القيمة المعرضة للمخاطر قد تم تجاوزه عن طريق إضافة حد أقصى لمراكز أخرى بخالف حدود القيمة 
المعرضة للمخاطر وكذلك هيكلة حدود آثار تفاعلها ويشمل ذلك الحدود المرتبطة بمخاطر التركيز المتوقعة مستقباًل بمحفظة المتاجرة. 
إضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة اختبارات الضغوط )Stress Tests( لتحديد التأثير المالي لخيارات السوق االستثنائية في كل محافظ 

المتاجرة إفراديًا وإجماليًا للمجموعة.
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يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2014م و31 ديسمبر2013م لكٍل من 
االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة واالستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل:

بآالف الريـاالت السعودية
االستثمارات  المدرجة  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة                  

بقيمتها  العادلة في      
قائمة الدخل 2014م

مخاطر العمـالت 
األجنبية

مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

إجمالي 
المخاطر

القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 
747,211 461 99 362 2014م

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 
756,001 277 151 126 2014م

بآالف الريـاالت السعودية
االستثمارات  المدرجة  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة                  

بقيمتها  العادلة في      
قائمة الدخل 2013م

مخاطر العمـالت 
األجنبية

مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

إجمالي 
المخاطر

القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 
211,037 57 27 30 2013م

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل عام 
189,540 52 26 26 2013م

)32.2( مخاطر السوق – المقتناة ألغراض غير المتاجرة

تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمراكز المقتناة ألغراض غير المتاجرة بصورة رئيسية من التعرض ألسعار العموالت الخاصة والعمالت 
األجنبية والتغيرات في أسعار األسهم.

)32.2.1( مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة من احتمالية تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتى بدورها سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية 

أو القيم العادلة لألدوات المالية. وضعت لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة حدودًا متعلقة بالفجوة الخاصة لمخاطر أسعار العموالت 
الخاصة. تراقب هذه المراكز بشكل دوري وترسل تقارير شهرية للجنة الموجودات والمطلوبات كما تستخدم خيارات لتغطية المخاطر للتأكد 

من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة. في حاالت وجود ضغوط في السوق، تتم مراقبة الفجوة بين الموجودات والمطلوبات بوتيرة متزايدة. 

يبين الجدول التالي آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة على أساس احتماالت معقولة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة وذلك على قائمة الدخل 
الموحدة للمجموعة أو حقوق المساهمين. تتمثل آثار تقلبات الدخل في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي 

دخل العموالت الخاصة لمده عام واحد معتمدًا على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة ذات عموالت خاصة 
في 31 ديسمبر 2014م، بما في ذلك تأثيرات أدوات تغطية المخاطر. تحتسب آثار التقلبات على حقوق المساهمين بإعادة تقييم الموجودات 

المتاحة للبيع ذات سعر عموالت خاصه ثابتة - بما في ذلك أي تأثير مرتبط بتغطية المخاطر - كما في 31 ديسمبر 2014م والناتجة عن تأثير 
أي تغيرات مفترضة في أسعار العموالت الخاصة.

كما يتم تحليل تأثير هذه التقلبات حسب فترات استحقاق الموجودات أو مقايضات تغطية مخاطر التدفقات النقدية. يتم تحليل ومراقبة جميع 
التعرضات لمخاطر المحافظ المقتناة ألغراض غير المتاجرة وذلك حسب تركزات العمالت، كما يتم اإلفصاح عن آثار التقلبات المعنية بالعملة 

المحلية. ال يؤخذ في آثار التقلبات أي إجراءات تتخذها المجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.
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بآالف الرياالت السعودية

الزيادة / 
االنخفاض في 
نقاط األساس

آثار التقلبات على 
دخل العموالت 

الخاصة

آثار التقلبات على حقوق المساهمين ) االحتياطيات األخرى(

2014م
 خالل

3 أشهر
12-3 
شهرًا

5-1 
سنوات

 أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

العملة

-   39,677 +-   16,243 +-   23,434 +---   93,388+-      10 +ريال سعودي

-   128,209 +-   111,349 +-   16,831 +--      29   +-   3,423 +-      10 +دوالر أمريكي 

بآالف الرياالت السعودية

الزيادة / 
 االنخفاض في 
نقاط األساس

آثار التقلبات على 
دخل العموالت 

الخاصة

آثار التقلبات على حقوق المساهمين ) االحتياطيات األخرى(

2013م
 خالل

3 أشهر
12-3 
شهرًا 

5-1 
سنوات

 أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

العملة

-   19,607 +-   14,903 +-   4,602 +-    102 +--   103,147 +-      10 +ريال سعودي

-   65,592 +-   49,329+-   14,937 +-    1,286 +-     40+-   18,622 +-      10 +دوالر أمريكي 

)أ( آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
 

تقوم المجموعة بإدارة مختلف آثار المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق على مركزها المالي 
وتدفقاتها النقدية. يشتمل الجدول أدناه على ملخص التعرض لمخاطر أسعار العموالت الخاصة، كما يشتمل على موجودات ومطلوبات 

المجموعة المسجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تاريخ إعادة تحديد األسعار وفقاًً للعقد المبرم أو تاريخ االستحقاق، أيهما أقرب. تقوم 
المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة 

المركز المالي التي تستحق أو سيتم إعادة تحديد أسعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ إعادة 
تحديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر.



95القوائم املالية البنك األهلي التجاري     التقرير السنوي 2014

يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة:

بآالف الرياالت السعودية

1-5 سنوات3-12 شهـرًاخالل 3 أشهر2014م
أكثر من

5 سنوات
 غير مرتبطة

اإلجماليبعمولة خاصة
الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
28,818,569 26,025,589  -  -  - 2,792,980  العربي السعودي       

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
19,863,020 6,000,250 934,453 375,000 5,099,900 7,453,417 المالية األخرى 

152,903,040 7,709,433 46,881,073 29,891,833 33,276,571 35,144,130 استثمارات بالصافي 
220,722,363 334,546 9,633,368 61,784,986 109,053,158 39,916,305 تمويل وسلف بالصافي

استثمار في شركات زميلة 
407,835 407,835  -  -  -  - بالصافي

858,520 858,520  -  -  -  - عقارات أخرى بالصافي 
3,427,399 3,427,399  -  -  -  - ممتلكات ومعدات بالصافي  

 الشهرة وموجودات غير ملموسة
693,298 693,298  -  -  -  -  أخرى بالصافي

7,184,040 7,184,040  -  -  -  - موجودات أخـرى
434,878,084 52,640,910 57,448,894 92,051,819 147,429,629 85,306,832 إجمـالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

35,449,488 498,972  - 3,122,425 8,830,711 22,997,380 المالية األخرى

333,095,491 264,673,802  - 442,084 24,393,664 43,585,941 ودائع العمالء
9,550,496  -  - 9,224,416 326,080  - سندات دين مصدرة

9,861,718 9,861,718  -  -  -  - مطلوبات أخرى
 حقوق المساهمين العائدة

45,213,637 45,213,637  -  -  -  -  لمساهمي البنك

1,707,254 1,707,254  -  -  -  - حقوق األقلية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

434,878,084 321,955,383  - 12,788,925 33,550,455 66,583,321 المساهمين

الفجوة للبنود داخل قائمة 
)269,314,473(57,448,894 79,262,894 113,879,174 18,723,511 المركز المالي

الفجوة للبنود خارج قائمة 
 -  )2,975,793()6,557,260( 1,623,096 7,909,957 المركز المالي

إجمالي الفجوة الخاضعة 
)269,314,473( 54,473,101  72,705,634  115,502,270  26,633,468 لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 

الفجوة التراكمية الخاضعة 
 -  269,314,473  214,841,372  142,135,738  26,633,468 لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 
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يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة:

بآالف الرياالت السعودية

1-5 سنوات3-12 شهـرًاخالل 3 أشهر2013م
أكثر من

5 سنوات
 غير مرتبطة

اإلجماليبعمولة خاصة
الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 العربي السعودي       

 17,182,881   -    -    -  21,906,807 39,089,688

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
المالية األخرى 

 7,587,234 1,387,400   -    -  5,860,567 14,835,201

125,294,012 6,281,105 36,108,227 26,678,227 27,361,052 28,865,401 استثمارات بالصافي 
187,687,037 381,269 8,302,473 72,553,934 65,172,535 41,276,826 تمويل وسلف بالصافي

استثمار في شركات زميلة 
بالصافي

  -   -   -   -  828,915 828,915

216,001 216,001  -   -   -   -  عقارات أخرى بالصافي 
2,761,528 2,761,528  -   -   -   -  ممتلكات ومعدات بالصافي  

 الشهرة وموجودات غير ملموسة
 أخرى بالصافي

  -   -   -   -  873,636 873,636

5,701,223 5,701,223  -   -   -   -  موجودات أخـرى
377,287,241 44,811,051 44,410,700 99,232,161 93,920,987 94,912,342 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

المالية األخرى
 17,980,817 3,064,925 3,387,900  -  298,559 24,732,201

300,601,422 246,467,464  -  332,371 13,657,159 40,144,428 ودائع العمالء
1,511,250  -   -  1,511,250  -   -  سندات دين مصدرة

7,906,188 7,906,188  -   -   -   -  مطلوبات أخرى
 حقوق المساهمين العائدة

 لمساهمي البنك
  -   -   -   -  40,933,907 40,933,907

1,602,273 1,602,273  -   -   -   -  حقوق األقلية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

المساهمين
 58,125,245 16,722,084 5,231,521  -  297,208,391 377,287,241

الفجوة للبنود داخل قائمة 
المركز المالي

 36,787,097 77,198,903 94,000,640 44,410,700)252,397,340(

الفجوة للبنود خارج قائمة 
المركز المالي

 927,434)619,434()2,098,000( 1,790,000  - 

إجمالي الفجوة الخاضعة 
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 37,714,531 76,579,469 91,902,640 46,200,700)252,397,340(

الفجوة التراكمية الخاضعة 
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 37,714,531 114,294,000 206,196,640 252,397,340   - 

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت 
الخاصة.



97القوائم املالية البنك األهلي التجاري     التقرير السنوي 2014

)32.2.2( مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم المجموعة بإدارة التعرض 
لمخاطر آثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. يقوم مجلس اإلدارة بوضع 

حدود لمستوى التعرض لهذه المخاطر لمراكز كل عملة. تتم مراجعة هذه المراكز على أساس يومي كما تستخدم استراتيجيات تغطية 
المخاطر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة.

فيما يلي تحلياًل لصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية السنة:

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

مركز دائن )مدين(مركز دائن )مدين(العملة
109,945 571,672 دوالر أمريكي 

4,497,811 4,664,978 ليرة تركية

المركز الدائن يعني أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز المدين يمثل العكس.

يبين الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت، كما في 31 ديسمبر 2014م على مراكز العمالت األجنبية المختلفة. تم إجراء 
التحليل على أساس احتماالت معقولة في تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة - بما 

في ذلك تأثير أدوات تغطية المخاطر - وذلك على قائمة الدخل الموحدة. ال يوجد أي تأثير هام من العمالت األجنبية )بخالف العملة التركية( 
على حقوق المساهمين. يوضح المبلغ السالب في الجدول على صافي االنخفاض المتوقع مستقباًل في قائمة الدخل الموحدة. كما يوضح 

المبلغ الموجب على صافي الزيادة المتوقعة مستقباًل. ال يؤخذ في آثار التقلبات أي إجراءات تتخذها المجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات. 

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

العملة
الزيادة/النقص في 

سعرالصرف )%(
التأثير على 

األرباح
التأثير علىحقوق

المساهمين
الزيادة/النقص في 

سعرالصرف )%(
التأثير على 

األرباح
 التأثير علىحقوق

المساهمين

-     449,781 +-  43,028 +-        10 +-      466,498 +-     37,409 +-        10 +ليرة تركية

)32.2.3( مخاطر أسعار األسهم

تمثل مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة تغيرات على أساس احتماالت معقولة في مستويات مؤشر األسهم 
وقيمة كل سهم على حدة.

فيما يلي التأثير على حقوق المساهمين )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع والمدرجة في 
نظام السوق المالية السعودية )تداول( كما في 31 ديسمبر 2014م و31 ديسمبر 2013م وذلك بسبب التغيرات على أساس احتماالت معقولة 

في أسعار هذه األسهم المتداولة بالسوق والمملوكة من قبل المجموعة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة، كما هو موضح أدناه:

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

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(

-            268,216+-            10 +-      114,075+-            10 +تأثير التغير في أسعار السوق
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33 - مخـاطـر السيـولـة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم المقدرة على تلبية التزامات المدفوعات عند استحقاقها تحت الظروف العادية أو غير العادية. تحدث مخاطر 
السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستويات درجات التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويل 

المتوفرة. للتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيسية و إدارة الموجودات بعد األخذ 
بعين االعتبار السيولة والحفاظ على رصيد كاٍف متوازن لكل من النقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول الفوري. كما يوجد لدى 

المجموعة أيضًا خطوط ائتمان متوفرة يستطيع االستفادة منها لمقابلة احتياجات السيولة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل 
7% من إجمالي الودائع تحت الطلب و4% من إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتفظ البنك أيضًا باحتياطي سيولة ال يقل عن %20 

من التزامات ودائعه بشكل نقدية، سندات التنمية الحكومية السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن 30 
يومًا. كما يمكن للبنك الحصول على أموال نقدية إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات 

التنمية الحكومية السعودية في حدود ال تتعدى 75% من القيمة االسمية للسندات المحتفظ بها.

ُيقّيم مركز السيولة ويدار تحت افتراضات مختلفة أخذًا في االعتبار العوامل المؤثرة سلبيًا المتعلقة بكل من وضع السوق عامة والمتعلقة 
بالمجموعة خاصة. تتبع المجموعة إحدى هذه الطرق في تحديد الحدود لنسبة الموجودات ذات السيولة العالية إلى إجمالي الودائع أخذًا في 

االعتبار حاالت السوق. تتكون الموجودات ذات السيولة العالية من النقدية قصيرة األجل وإيداعات أسواق المال وأوراق مالية ذات سيولة عالية 
المتاحة للبيع فورًا وسندات التنمية الحكومية السعودية باستثناء اتفاقية إعادة الشراء. تتكون الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع 

البنوك الغير مقيمة وبعمالت أجنبية. تتلخص النسبة خالل هذا العام في التالي:

2013م2014مالموجودات
%%

28 %22 %كما في 31 ديسمبر 
30 %27 %المتوسط خالل السنة

)33.1(  تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

يلخص الجدول التالي وضع االستحقاق لمطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2014م و2013م بناءًا على التزامات السداد التعاقدية غير 
المخصومة. ونظرًا ألن مبالغ دفعات العموالت الخاصة حتى تواريخ االستحقاق قد أدرجت في الجدول فال تتطابق مجاميع الجدول مع قائمة 
المركز المالي الموحدة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق كما في تاريخ المركز المالي 
وال يأخذ الجدول في االعتبار االستحقاقات الفعلية المتوقعة كما في اإليضاح )33.2( أدناه )تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات حسب 

االستحقاقات المتوقعة(. تعتبر مبالغ السداد الخاضعة إلخطار كما لو كان اإلخطار سيتم تقديمه فورًا. على كل حال، تتوقع المجموعة أال يقوم 
العديد من العمالء بطلب السداد في أقرب تاريخ قد تكون المجموعة مطالبة فيه بالسداد وال يوضح الجدول التدفقات النقدية المتوقعة المبينة 

على النمط التاريخي لالحتفاظ بودائع عمالء المجموعة.

بآالف الرياالت السعودية

تحت الطلبالمطلوبات المالية
أقل من 3 

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12شهـرًاأشهر
كما في 31 ديسمبر 2014م

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
األخرى

 5,972,733 23,498,690 4,593,810 1,929,634 -  35,994,867

333,398,730  - 14,409,898 10,586,133 43,516,248 264,886,451 ودائع العمالء

11,510,229 5,478,946 5,374,676 380,998 275,609  - سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة )إجمالي دفعات 
مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع(

 -  45,444,307 93,990,085 84,825,362 17,816,307 242,076,061

إجمالي المطلوبات المالية غير 
المخصومة 

 270,859,184 112,734,854 109,551,026 106,539,570 23,295,253 622,979,887
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بآالف الرياالت السعودية

تحت الطلبالمطلوبات المالية
أقل من 3 

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات3-12 شهـرًاأشهر
كما في 31 ديسمبر 2013م
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

المالية األخرى
 2,970,409 17,331,682 2,755,151 2,059,092 -  25,116,334

300,949,937  - 350,920 13,791,799 40,093,882 246,713,336 ودائع العمالء
1,796,986  - 1,735,756 61,230  -  - سندات دين مصدرة

أدوات مالية مشتقة )إجمالي 
دفعات مبالغ تعاقدية مستحقة 

الدفع(

 -  43,603,775 34,741,227 19,180,814 554,444 98,080,260

إجمالي المطلوبات المالية غير 
المخصومة 

 249,683,745 101,029,339 51,349,407 23,326,582 554,444 425,943,517

االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح ])21.3( أ[.

)33.2(  تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه تحلياًل الستحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقعة للسداد أو االسترداد. راجع إيضاح )33.1( أعاله عن 
المطلوبات المالية الغير مخصومة حسب فترة االستحقاقات التعاقدية.

بآالف الرياالت السعودية

أكثر من 1 سنة1-12 شهـرًا0-30 يومًا2014م
بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي       

 2,792,981 -  6,723,479 19,302,109 28,818,569

19,863,020  - 16,606,587 974,844 2,281,589 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
152,903,040 7,716,667 108,037,957 33,965,209 3,183,207 استثمارات بالصافي 

220,722,363  - 130,179,913 73,497,129 17,045,321 تمويل وسلف بالصافي
407,835 407,835  -  -  - استثمار في شركات زميلة بالصافي

858,520 858,520  -  -  - عقارات أخرى بالصافي 
3,427,399 3,427,399  -  -  - ممتلكات ومعدات بالصافي  

693,298 693,298  -  -  - الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي
7,184,040 7,184,040  -  -  - موجودات أخـرى

434,878,084 39,589,868 261,547,936 108,437,182 25,303,098 إجمـالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
35,449,488 5,972,734 16,167,415 951,024 12,358,315 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

247,171,553333,095,491 59,935,223 8,690,121 17,298,594 ودائع العمالء
9,550,496  - 9,550,496  -  - سندات دين مصدرة

9,861,718 9,861,718  -  -  - مطلوبات أخرى
263,006,005387,957,193 85,653,134 9,641,145 29,656,909 إجمالي المطلوبات

46,920,891 46,920,891  -  -  - إجمالي حقوق المساهمين
309,926,896434,878,084 85,653,134 9,641,145 29,656,909 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 باآلف الرياالت السعودية

أكثر من 1 سنة1-12 شهـرًا0-30 يومًا2013م
بدون تاريخ

اإلجمالياستحقاق محدد
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي       

 17,182,881 -  5,102,343 16,804,464 39,089,688

14,835,201  - 12,468,105 721,356 1,645,740 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
125,294,012 6,272,902 89,141,047 24,142,043 5,738,020 استثمارات بالصافي 

187,687,037  - 104,631,270 44,005,059 39,050,708 تمويل وسلف بالصافي
828,915 611,075  - 217,840  - استثمار في شركات زميلة بالصافي

216,001 216,001  -  -  - عقارات أخرى بالصافي 
2,761,528 2,761,528  -  -  - ممتلكات ومعدات بالصافي  

الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى 
بالصافي

 -  -  -  873,636 873,636

5,701,223 5,701,223  -  -  - موجودات أخـرى
377,287,241 33,240,829 211,342,765 69,086,298 63,617,349 إجمـالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
24,732,201 2,977,283 6,847,909 402,819 14,504,190 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

300,601,422 234,442,663 45,762,004 6,629,748 13,767,007 ودائع العمالء
1,511,250  - 1,511,250  -  - سندات دين مصدرة

7,906,188 7,906,188  -  -  - مطلوبات أخرى
334,751,061 245,326,134 54,121,163 7,032,567 28,271,197 إجمالي المطلوبات

42,536,180 42,536,180  -  -  - إجمالي حقوق المساهمين
377,287,241 287,862,314 54,121,163 7,032,567 28,271,197 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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34 - التركيز الجغرافي للموجودات واملطلوبات واالرتباطات وااللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان
)34.1( فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في 

نهاية العام:

بآالف الرياالت السعودية

2014م

المملكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
اإلجماليدول أخرىتركياأوروباوالشرق األوسط

 الموجودات
نقدية وأرصدة لدى 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي       

 26,531,347 17,876 1,837,306 343,477 88,563 28,818,569

أرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى 

 3,658,734 3,204,803 1,309,893 8,669,006 3,020,584 19,863,020

152,903,040 51,331,941 5,081,258 5,165,542 35,507,070 55,817,229 استثمارات – بالصافي 
220,722,363 456,310 38,582,217 4,481,310 1,891,345 175,311,181 تمويل وسلف – بالصافي

استثمار في شركات زميلة 
بالصافي

 407,835 -  -  -  -  407,835

الشهرة وموجودات غير 
ملموسة أخرى بالصافي

 -  -  -  693,298 -  693,298

423,408,125 54,897,398 53,369,256 12,794,051 40,621,094 261,726,326 اإلجمـالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

المالية األخرى      
 2,141,272 14,836,084 4,729,063 8,767,175 4,975,894 35,449,488

333,095,491 71,291 31,302,451 24,641 195,477 301,501,631 ودائع العمالء 
9,550,496  - 4,550,496  -  - 5,000,000 سندات دين مصدرة 

378,095,475 5,047,185 44,620,122 4,753,704 15,031,561 308,642,903 اإلجمـالي
االرتباطات وااللتزامات 
المحتملة )إيضاح 21.3(

 49,624,983 3,568,174 2,443,174 17,149,275 12,666,312 85,451,918

مخاطر االئتمان  )االئتمان المعادل(  )إيضاح 30.2(
االرتباطات وااللتزامات 

المحتملة
 26,070,820 1,400,266 1,155,162 8,551,768 4,701,706 41,879,722

2,872,286  - 113,835 739,640 333,529 1,685,282  المشتقات
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بآالف الرياالت السعودية

2013م

المملكة 
العربية 

السعودية
دول مجلس التعاون 

اإلجماليدول أخرىتركياأوروباالخليجي والشرق األوسط
 الموجودات

نقدية وأرصدة لدى 
 مؤسسة النقد

 العربي السعودي       

 37,282,016 47,062 1,386,318 263,866 110,426 39,089,688

أرصدة لدى البنوك 
 والمؤسسات

 المالية األخرى 

 4,292,876 1,649,642 765,358 7,756,561 370,764 14,835,201

125,294,012 45,141,593 2,443,653 4,753,176 24,768,304 48,187,286 استثمارات بالصافي 
187,687,037 842,228 31,899,489 1,343,996 720,170 152,881,154 تمويل وسلف بالصافي

استثمار في شركات زميلة 
بالصافي

 828,915 -  -  -  -  828,915

الشهرة وموجودات غير 
ملموسة  أخرى بالصافي

 -  -  -  873,636 -  873,636

368,608,489 46,465,011 43,237,205 8,248,848 27,185,178 243,472,247 اإلجمـالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

المالية األخرى      
 399,951 10,050,553 630,754 7,080,023 6,570,920 24,732,201

300,601,422 49,915 26,857,411 24,652 296,464 273,372,980 ودائع العمالء 
1,511,250  - 1,511,250  -  -  - سندات دين مصدرة 

326,844,873 6,620,835 35,448,684 655,406 10,347,017 273,772,931 اإلجمـالي
االرتباطات وااللتزامات 
المحتملة )إيضاح 21.3(

 51,852,554 1,629,267 2,033,437 15,697,651 10,461,273 81,674,182

مخاطر االئتمان  )االئتمان المعادل(  )إيضاح 30.2( 
االرتباطات وااللتزامات 

المحتملة 
 26,043,287 590,241 610,143 8,234,742 3,862,411 39,340,824

1,355,422  - 149,464 222,400 178,520 805,038  المشتقات

احتسب االئتمان المعادل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقًا لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

)34.2( توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والسلف المتعثرة ومخصص خسائر االئتمان المحدد كاآلتي:

بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليتركياالمملكه العربية السعودية2014م

2,851,256 961,978 1,889,278 تمويل وسلف متعثرة
 )2,376,764( )694,423( )1,682,341(ناقصًا : مخصص خسائر االئتمان - محدد

 474,492  267,555  206,937 الصافي

2013م
2,919,448  778,849 2,140,599 تمويل وسلف متعثرة  

)2,433,929()552,385()1,881,544(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان - محدد
485,519 226,464 259,055 الصافي 



103القوائم املالية البنك األهلي التجاري     التقرير السنوي 2014

35 - القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو دفع أو تحويل التزام من أطراف مشاركة في السوق في تاريخ القياس األولي أو في 

أكثر األسواق ميزة بحيث يكون لدى المجموعة اطالع في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطرها الغير عاملة.

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي، باستثناء االستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، اختالفًا جوهريًا عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. وال تختلف القيم 

العادلة للتمويل والسلف وودائع العمالء التي تدفع عليها عمولة والمطلوب من/إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة 
المطفأة اختالفًا كبيرًا عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة نظرًا ألن أسعار العمولة الخاصة السائدة في السوق لألدوات 

المالية المماثلة ال تختلف عن األسعار المتعاقد عليها والمطلوبات من/إلى البنوك والمؤسسات األخرى قصيرة األجل. تستند القيمة العادلة 
المقدرة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات المقتناة بالتكلفة على أساس أسعار السوق المتداولة عند توفرها أو على 
نماذج التسعير ”على التوالي” عند استخدامها في بعض حاالت العمولة الثابتة للسندات. وقد تم اإلفصاح عن القيم العادلة لهذه االستثمارات 

في اإليضاح 6.4.

تحدد القيم العادلة للمشتقات وأدوات مالية أخرى خارج المركز المالي على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو باستخدام أنظمة 
تقييم مالئمة.

36 - تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  
                           

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد ولإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية: 
                           
المستوى 1: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة.              

  
المستوى 2: األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على 

بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
                           

المستوى 3: طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. 

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المقيدة بالقيمة العادلة حسب مستوى هيكلة القيم العادلة:

بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 20141م

أصول مالية
1,039,048  -  1,039,048  - أدوات مالية مشتقة

2,137,905  465,686  1,666,531  5,688 موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
27,920,653  1,077,684  6,175,356  20,667,613 استثمارات مالية متاحة للبيع

976,707  -  -  976,707 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي - 

8,038,110  -  8,038,110  - ضمن عقود تحوط القيمة العادلة  

40,112,423  1,543,370 16,919,045 21,650,008 اإلجمالي
مطلوبات مالية

1,360,707  -  1,360,707  - أدوات مالية مشتقة
1,360,707  - 1,360,707  - اإلجمالى
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بآالف الرياالت السعودية
اإلجماليمستوى 3مستوى 2مستوى 20131م

أصول مالية
503,733  - 503,733  - أدوات مالية مشتقة

2,072,015 473,854 1,592,122 6,039 موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
27,661,828 1,072,204 11,351,195 15,238,429 استثمارات مالية متاحة للبيع

673,060  -  - 673,060 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي - 

 -  -  -  - ضمن عقود تحوط القيمة العادلة  

30,910,636 1,546,058 13,447,050 15,917,528 اإلجمالي
مطلوبات مالية

638,421  - 638,421  - أدوات مالية مشتقة
638,421  - 638,421  - اإلجمالي

يظهر الجدول التالي مطابقة من األرصدة االفتتاحية حتى األرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة في المستوى 3 من تسلسل القيمة 
العادلة المتعلق بالموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وموجودات مالية متاحة للبيع.

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

حركة المستوى الثالث كما يلي:
1,606,133 1,546,058 الرصيد في بداية السنة 

 -  - إجمالي أرباح )خسائر( )محققة وغير محققة( قائمة الدخل الموحدة 
)118,347(172,679 إجمالي أرباح )خسائر( وقائمة الدخل الشامل الموحدة

111,585 12,090 المشتريات
)294,003()155,418()المبيعات(

)1,489()15,866()سداد(
242,179 )16,173(المحول )من(/إلى المستوى 3

1,546,058 1,543,370 الرصيد في نهاية السنة 

37 - املعامالت مـع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك - خالل دورة أعماله العادية - مع أطراف ذات عالقة. ترى اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بنفس 

شروط التعامل مع األطراف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك واألنظمة 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. تشتمل أرصدة المعامالت مع أطراف ذات عالقة على معامالت مع جهات حكومية مساهمة. كافة 

المعامالت الحكومية األخرى أيضًا تتم على أساس معدالت السوق.
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)37.1(   األرصدة كما في 31 ديسمبر والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بالبنك
465,982 260,904 تمويل وسلف
610,064 834,107 ودائع العمالء

250,138 253,397 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
4,247 2,181 استثمارات 

20,573 20,161 مطلوبات أخرى - مكافأة نهاية الخدمة

كبار المساهمين
18,823,547 28,082,508 ودائع العمالء

 - 107,953 االرتباطات وااللتزامات المحتملة
237,029 750,100 استثمارات 

صناديق البنك االستثمارية
652,345 876,525 استثمارات 

242,278 120,806 ودائع العمالء

كبار المساهمين هم المساهمون الذين يمتلكون نسبة أكثر من 5% من رأس مال البنك المصدر. األطراف ذات العالقة هم األشخاص أو 
األقارب لعائلة ذلك الشخص والمنشآت التابعة لهم والتي لديهم السيطرة عليها أو سيطرة مشتركة أو نفوذ هام على هذه المنشآت.

)37.2( فيما يلي تحلياًل لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

107,256 68,109 دخل عموالت خاصة 
323,182 261,860 مصاريف عموالت خاصة 
187,619 305,545 أتعاب وعموالت بالصافي

)37.3( فيما يلي تحلياًل بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين في المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية 
2013م2014م

13,76413,844مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
109,643 122,528 مزايا موظفين قصيرة األجل

3,590 3,854 مزايا ما بعد التوظيف، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتكون مجلس اإلدارة للبنك من أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان التابعة للمجلس )اللجنة التنفيذية، اللجنة االئتمانية، لجنة إدارة المخاطر، لجنة 
الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة(، يتم اإلفصاح عن مكافآت وبدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس في تقرير 

مجلس اإلدارة. يرجع إليضاح )38( عن مكافآت كبار المسؤولين بالبنك.
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38 - مكافآت املوظفين للمجموعة
تتلخص إجمالي مكافآت المجموعة كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية
 2013م 2014م

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(

60,751 31,350 14 62,241 26,583 14 كبار المسؤولين
 موظفون عاملون في

أنشطة مرتبطة بالمخاطر
 296 117,095 45,326 256 94,616 36,134

 موظفون عاملون في
 مهام رقابية 

 354 122,877 35,721 318 104,782 24,963

- 347,836 -  - 350,238  - مزايا أخرى للموظفين
295,194 1,060,609 6,525 264,793 1,222,168 6,912 موظفون آخرون

106,196 572,131 4,303 134,171 582,691 4,780 شركات تابعة
523,238 2,211,324 11,416 542,252 2,421,652 12,356 اإلجمالي

تسدد كافة أنواع الرواتب والمزايا والمكافآت المتغيرة نقدًا.
كبار المسؤولين بالبنك أولئك األشخاص، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسؤولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه 

واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
الموظفون العاملون في أنشطة مرتبطة بالمخاطر تشمل الموظفين العاملين بقطاعات األفراد، والشركات، والخزينة والذين هم المحركون 

األساسيون في مباشرة المعامالت وإدارة المخاطر المتعلقة بإداراتهم.
الموظفون العاملون في المهام الرقابية يتضمنوا الموظفين في إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، االلتزام، المالية، والشؤون القانونية.

المكافآت المتغيرة للمجموعة المحملة كمصاريف موظفين بقائمة الدخل الموحدة لعام 2014م تبلغ 446.7 مليون ريال )2013م: 413.5 
مليون ريال( وسيتم دفعها للموظفين خالل الربع األول من عام 2015م.
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39 - كفاية رأس املـال
)39.1(  معدل كفاية رأس المال

 
تتمثل أغراض المجموعة عند إدارة رأس المال في المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ 

على قدرة المجموعة لالستمرار ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.
 

تقوم المجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل مؤسسـة النقد العربي السعودي. هذه 
المعدالت تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزه المالي واالرتباطات 

وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية، مخاطر السوق 
ومخاطر العمليات. تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من البنك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنسبة 

إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المحدد من المؤسسة والبالغ %8.
يتم احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان، السوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفاية رأس المال الركيزة 

األولى.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات المالية وفق معايير )بازل 3( – والتي بدأ سريان 
مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2013م. وعليه فقد تم احتساب الموجودات مرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل 

والنسب ذات العالقة على األساس الموحد للمجموعة وفق إطار )بازل 3(.

فيما يلي ملخص إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال و معدل كفاية رأس المال:

بآالف الرياالت السعودية
 معدل كفاية رأس المال  )الركيزة األولى( رأس المـــال المؤهل 

2013م%2014م%2013م2014م 
16.2٪14.7٪41,630,086 46,061,990 رأس المال األسـاسي )الشريحة األولى(
 -  - 2,375,797 7,755,498 رأس المال المساند ) الشريحة الثانية(

17.1٪17.2٪44,005,883 53,817,488 رأس المال األسـاسي والمساند )الشريحتان األولى والثانية(

يتكون رأس المال األساسى للمجموعة في نهاية العام من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـرى واألرباح المبقاة وتوزيعات 
أرباح مقترحة وحقوق األقلية ناقصًا أسهم الخزينة والشهرة والموجودات غير الملموسة واحتياطي فرق العملة األجنبية وخصومات أخرى 
محددة. أما رأس المال المساند فيتكون من سندات دين مصدرة مؤهلة ومبلغ معين من مخصصات المحفظة )مخصصات عامة( المؤهلة 

ناقصًا خصومات أخرى محددة. 

تستخدم المجموعة الطريقة الموحدة من بازل III لحساب الموجودات المرجحة المخاطر حيث يتطلب رأس المال النظامي للركيزة األولي 
)بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات(. إن إدارة المخاطر للمجموعة هي المسؤولة عن ضمان حساب الحد األدنى 

المطلوب من رأس المال النظامي حيث تتوافق مع متطلبات بازل III. وترسل لمؤسسة النقد العربي السعودي البيانات اإلشرافية الربع سنوية 
وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال. الجدول التالي يلخص الموجودات المرجحة المخاطر للبنك:

بآالف الرياالت السعودية
موجودات مرجحة المخاطر

2013م2014م
226,641,233 277,142,137 مخاطر االئتمان
24,479,624 26,973,029 مخاطر العمليات

5,707,726 8,666,722 مخاطر السوق
256,828,583 312,781,888 مجموع الركيزة األولى- الموجودات المرجحة المخاطر 

)39.2( إفصاحات الركيزة الثالثة من بازل 3

بموجب بازل 3 - الركيزة 3، يتطلب عرض بعض اإلفصاحات الكمية والنوعية - التي ال تتطلب مراجعتها من قبل المراجعين القانونيين- في 
موقع البنك اإللكتروني www.alahli.com وفقاًً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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40 -  الشركات التابعة اململوكة جزئيًا
أ ( القيود الجوهرية

ليس لدى المجموعة أية قيود جوهرية تحد من قدرتها على الوصول إلى موجوداتها أو استخدامها أو تسوية مطلوباتها باستثناء تلك الناتجة 
عن هيكلة العمل اإلشرافي في نطاق مجال النشاطات المصرفية والتي تخص عمليات البنك التركي. يتطلب هيكل العمل اإلشرافي من البنك 

التركي الحفاظ على مستويات من رأس المال النظامي والموجودات المتداولة، مع الحد من تعامالتها مع أطراف أخرى من المجموعة وااللتزام 
بالمؤشرات الماليــة األخرى. كما بلغت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات البــنك التركي 53,068 مليون ريال سعودي و48,098 مليون 

ريال سعودي على التوالي )2013م: 40,739 مليون ريال سعودي و35,913 مليون ريال سعودي على التوالي(.

ب( الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة

يلخص الجدول التالي المعلومات المرتبطة بالشركة التابعة للمجموعة )البنك التركي( والذي لديه حقوق أقلية:

بآالف الرياالت السعودية
2013م2014م

قائمة المركز المالي الموجزة 
31,899,489 38,582,217 تمويل وسلف بالصافي

11,487,247 14,486,129 موجودات أخرى
38,827,175 48,097,653 المطلــوبات

4,559,561 4,970,693 صافي موجودات
1,537,789 1,638,837 القيمة الدفترية لحقوق األقلية

قائمة الدخل الموجزة
2,122,870 2,207,944 مجموع الدخل التشغيلي 

403,611 593,563 صافي الدخل 
)401,133(67,197 إجمالي الدخل الشامل

)135,289(22,663 إجمالي الدخل العائد إلى حقوق األقلية 

ملخص قائمة التدفقات النقدية
)108,298(153,560 صافي التدفق النقدي الناتج عن )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)798,120()1,804,765(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
1,185,054 3,401,904 صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية

278,636 1,750,699 صافي )النقص( الزيادة في النقد وشبه النقد 
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41- خدمات إدارة االستثمار
تقدم المجموعة خدمات إدارة االستثمـار لعمالئها عن طريق شركتها التابعة، شركة األهلي المالية. أرصدة األصول المدارة القائمة في 31 

ديسمبر 2014م بلغت 53,407 مليون ريال سعودي )2013م: 49,112 مليون ريال سعودي( )إيضاح 3.24(.

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

43- التغيرات املرتقبة في السياسات املحاسبية
فيما يلي المعايير التي صدرت ولم تصبح نافذة بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. وفي القائمة التالية المعايير 

والتفاسير الصادرة والتي تتوقع المجموعة بشكل معقول أن يتم تطبيقها في تاريخ الحق. وتعتزم المجموعة اعتماد تلك المعايير حالما تصبح 
نافذة. وتقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير والتعديالت المذكورة فيما يلي على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتوقيت اعتمادها.

فيما يلي ملخص لمعايير التقارير المالية الدولية والتعديالت التي جرت عليها اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ في أو  بعد 1 يناير 2015م:

اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ 
ملخص المتطلباتالمعيار، التعديل أو التفسيراتفي أو بعد

األدوات الماليةمعيار التقارير المالية الدولية رقم 19 يناير 2018م
الدخل من العقود مع العمالء معيار التقارير المالية الدولية رقم 115 يناير 2017م
تعديالت على معيار التقارير المالية1 يناير 2016م

 الدولية رقم11
المحاسبة على عمليات االستحواذ للحصص 

في عمليات مشتركة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 يناير 2016م

رقم 16 و38
توضيح طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء

ممتلكات ومعداتتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 116 يناير 2016م
خطط المكافأة المحددةتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 119 يوليو 2014م
تحسينات سنوية على معايير التقارير المالية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية 1 يوليو 2014م

الدولية 2012-2010
تحسينات سنوية على معايير التقارير المالية تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية1 يوليو 2014م

الدولية 2013-2011

44 - موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ 8 فبراير 2015م الموافق 19ربيع الثاني 1436هـ.
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