قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة
بآالف الرياالت السعودية

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
استثمارات في شركات زميلة
عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى

إيضاحات

إجمالي المطلوبات

17,620,571
11,317,958
345,785
47,726,001
145,760,318
583,131
226,119
1,706,350
679,954

18,504,255
9,372,200
115,890
46,369,903
138,837,618
564,769
235,119
1,752,408
530,009

13,313,044
11,806,196
148,150
46,883,547
142,067,876
554,667
230,990
1,785,676
1,434,204

225,966,187

216,282,171

218,224,350

6
7
8

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
مطلوبات أخرى

 30سبتمبر
2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 30سبتمبر
2017م
(غير مدققة)

6
9

7,199,106
243,332
159,244,917
8,060,696
14,467,598
189,215,649

7,056,168
77,923
154,365,549
8,016,639
8,142,899
177,659,178

8,307,224
104,829
156,053,333
8,049,269
8,041,295
180,555,950

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاه
أرباح مقترح توزيعها
إجمالي حقوق المساهمين

30,000,000
3,922,592
368,569
2,459,377
36,750,538

30,000,000
3,922,592
686,865
2,873,536
1,140,000
38,622,993

30,000,000
2,936,093
866,147
3,866,160
37,668,400

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

225,966,187

216,282,171

218,224,350

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )19جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
عبدالمجيد عبدهللا المبارك
طارق عبدالرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي األول  -المدير المالي

1/30

م .عبدهللا محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر

بآالف الرياالت السعودية

2017م

2018م

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر

2017م

2018م

دخل العموالت الخاصة

2,161,127

1,912,975

6,051,733

5,571,938

مصاريف العموالت الخاصة

459,264

374,297

1,199,081

1,134,735

صافي دخل العموالت الخاصة

1,701,863

1,538,678

4,852,652

4,437,203

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي
دخل متاجرة ،صافي
توزيعات أرباح
مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،
صافي
دخل العمليات األخرى

426,984

382,482

1,249,471

1,131,644

98,387

71,868

232,107

214,908

18,700

9,889

61,044

13,329

20,830

21,119

48,083

44,338

10,610
3,514

39,446
12,644

118,045
22,561

199,929
25,975

إجمالي دخل العمليات ،صافي

2,280,888

2,076,126

6,583,963

6,067,326

رواتب الموظفين وما في حكمها
إيجارات ومصاريف مباني
استهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص انخفاض خسائر االئتمان ومخصصات
اخرى ،صافي (إيضاح )3-8
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات،
صافي

436,817

392,536

1,296,299

1,190,751

76,716

76,900

240,475

239,776

74,246
215,081

68,634
174,206

219,836
667,980

208,563
570,243

308,266

288,121

785,918

876,687

10,405

28,566

-

مصاريف العمليات األخرى

5,274

4,422

18,976

22,169

إجمالي مصاريف العمليات ،صافي

1,126,805

1,004,819

3,258,050

3,108,189

صافي دخل العمليات
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

1,154,083
10,928

1,071,307
5,539

3,325,913
38,418

2,959,137
12,984

صافي دخل الفترة

1,165,011

1,076,846

3,364,331

2,972,121

ربح السهم األساسي والمخفض (بالريال
السعودي (إيضاح)16

0.39

0.36

1.12

0.99

-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )19جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
عبدالمجيد عبدهللا المبارك
طارق عبدالرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي األول  -المدير المالي
2/30

م .عبدهللا محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر

بآالف الرياالت السعودية
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر:
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة:
القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر
 صافي التغير في القيمة العادلة صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين استثمارات متاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة
 مكاسب بيع استثماراتبنود ال يمكن اعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة:
 صافي التغير في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة منخالل الدخل الشامل االخر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر

2018م

2017م

2018م

2017م

1,165,011

1,076,846

3,364,331

2,972,121

)(16,580
)(1,902
6,216

-

-

220,685

-

()36,468

-

()36,468

)(368,146
)(100,789
22,904

-

-

520,728
)(187,510

-

)(187,510

)(7,153

-

244,213

-

الدخل الشامل اآلخر للفترة

)(19,419

184,217

)(201,818

333,218

اجمالي الدخل الشامل للفترة

1,145,592

1,261,063

3,162,513

3,305,339

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )19جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
عبدالمجيد عبدهللا المبارك
طارق عبدالرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي األول  -المدير المالي
3/30

م .عبدهللا محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م

بآالف الرياالت السعوديــة

رأس المـال

 30سبتمبر 2018م
الرصيد في بداية الفترة

اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطات
األخرى

األرباح المبقاة

األرباح
المقترح
توزيعها

اإلجمالــي

30,000,000

3,922,592

686,865

2,873,536

1,140,000

38,622,993

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9كما
في  1يناير 2018م (إيضاح )4

-

-

)(116,478

)(2,008,490

-

()2,124,968

الرصيد المعدل في بداية الفترة

30,000,000

3,922,592

570,387

865,046

1,140,000

36,498,025

إجمالي الدخل الشامل
صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
 أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خاللالدخل الشامل اآلخر
صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل
المرحلية الموحدة الموجزة ألدوات الدين المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

244,213

-

-

244,213

-

-

()368,146

-

-

()368,146

-

-

()100,789

-

-

()100,789

-

-

22,904

-

-

22,904

-

-

-

3,364,331

-

3,364,331

إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح نهائية لعام 2017م (إيضاح )15

-

-

()201,818
-

3,364,331
-

)(1,140,000

3,162,513
)(1,140,000

توزيعات أرباح مرحلية لعام 2018م (إيضاح)15

-

-

-

()1,110,000

-

()1,110,000

مخصص الزكاة

-

-

-

()660,000

-

()660,000

الرصيد في نهاية الفترة

30,000,000

3,922,592

368,569

2,459,377

-

36,750,538

 30سبتمبر 2017
الرصيد في بداية الفترة

30,000,000

2,936,093

532,929

2,604,039

900,000

36,973,061

إجمالي الدخل الشامل
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
صافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع
المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة
الموجزة
صافي دخل الفترة

-

-

520,728

-

-

520,728

-

-

()187,510

-

-

()187,510

-

-

-

2,972,121

-

2,972,121

إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح نهائية لعام 2016م (إيضاح)15
توزيعات أرباح مرحلية لعام 2017م (إيضاح)15
مخصص الزكاة

-

-

333,218
-

2,972,121
()1,050,000
()660,000

)(900,000
-

3,305,339
()900,000
()1,050,000
()660,000

الرصيد في نهاية الفترة

30,000,000

2,936,093

866,147

3,866,160

-

37,668,400

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )19جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
عبدالمجيد عبدهللا المبارك
طارق عبدالرحمن السدحان
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي األول  -المدير المالي
4/30

م .عبدهللا محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
تعديالت لتسوية صافي دخل الفترة إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة والخصم ،صافي على األدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة ،صافي
استهالك ممتلكات ومعدات
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي
مخصص انخفاض خسائر االئتمان ومخصصات اخرى ،صافي
صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
القيمة العادلة المدرجة من خالل قائمة الدخل
قروض وسلف ،صافي
عقارات أخرى
موجودات أخرى
صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2017م
2018م
3,364,331

2,972,121

9,275

()6,036

()118,045
()1,659
219,836
()38,418
28,566
785,918
4,249,804

()199,929
()2,711
208,563
()12,984
876,687
3,835,711

()298,249
45,012
()229,895
312,671
()9,117,106
9,000
()149,945

()59,515
()1,189,997
41,145
()300,000
()35,196
14,027
()556,538

142,938
165,409
4,879,368
5,049,523
5,058,530

()529,489
()33,809
()632,407
445,592
999,524

األنشطة االستثمارية
19,627,098
()21,384,517
()173,778
()1,931,197

متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

15,058,448
()15,904,913
()131,890
()978,355

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح وزكاة مدفوعة

()2,311,476

()1,980,773

النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

()2,311,476
815,857
16,151,643
16,967,500

()1,980,773
()1,959,604
16,082,760
14,123,156

5,876,316

5,473,360

1,212,857

1,198,413

()201,818

333,218

11

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة
معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )19جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
عبدالمجيد عبدهللا المبارك
طاالسدحان
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي األول  -المدير المالي
5/30

م .عبدهللا محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 - 1عـام
تأسس بنك الرياض (البنك) ،شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية ،بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91
بتاريخ  1جمادى األول 1377هـ (الموافق  23نوفمبر 1957م) .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010001054الصادر بتاريخ  25ربيع الثاني
1377هـ (الموافق  18نوفمـبر 1957م) من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها  340فرعـا ً ( 30سبتمبر 2017م  340 :فرعاً) في المملكة العربية السعودية
وفرعا ً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة ،ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية ،ومكتبا ً تمثيليا ً في سنغافورة .إن عنوان المركز
الرئيسي للبنك هو كما يلي:
بنك الرياض
شارع الملك عبدالعزيز -حي المربع
ص ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم اعتمادها واإلشراف
عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل :أ) شركة الرياض المالية (تتولى القيام
بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة ،وحفظ األوراق المالية والتي تنظمها هيئة السوق المالية)؛
ب) شركة إثراء الرياض العقارية (والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك أو للغير وذلك لغرض التمويل)؛ ج) شركة الرياض
لوكالة التأمين (تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى)؛ د) شركة كيرزون بروبيرتيز ستريت ليميتد
والمؤسسة في جزيرة مان؛ هـ) شركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر كايمان – دولة تحظى بصالحية المقاصة وإعالن إفالس (وتختص الشركة
بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض) .و يشار الى هذه الشركات مجتمعة بـ"المجموعة".

 - 2أسس اإلعداد

تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2018وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " – 34القوائم المالية األولية"
والمعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل .ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة
المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2017
اعتباراً من  1يناير  ،2018قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية ،والمعيار الدولي للتقرير المالي  – 15اإليرادات من
العقود مع العمالء .تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في االيضاح  :5السياسات المحاسبية الهامة .وقد تمت مناقشة تأثير التغيرات في
السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق هذه المعايير في اإليضاح  .4تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة المتعلقة باالنخفاض في القيمة في االيضاح - 14
إدارة المخاطر المالية ،بعد األخذ بعين االعتبار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ألول مرة.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 - 3أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية
مماثلة.
الشركات التابعة هي المنشآت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض لمخاطر أو يكون
لديها حقوق في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها ،ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على
المنشأة المستثمر فيها.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المجموعة ،ويتوقف
توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.
يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة ،وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية المتداخلة بين شركات المجموعة عند
إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .كما يتم استبعاد الخَسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب غير المحققة وذلك فقط
بقدر عدم وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.
تعمل المجموعة كمدير استثمار لعدد من صناديق االستثمار .ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق االستثمار ،عادة ما يتم التركيز على
تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أية حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة) وعلى قدرة المستثمرين في إقالة مدير
الصندوق .ونتيجة لذلك ،فقد تبين للمجموعة بأنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت ،وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.

 - 4أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة

اعتباراً من  1يناير  ،2018اتبعت المجموعة معيارين محاسبين جديدين وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير أدناه:
 1-4المعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليرادات من العقود مع العمالء
اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  :15اإليرادات من العقود مع العمالء ،ونتج عن ذلك تغير سياسة المجموعة بشأن إثبات اإليرادات من
العقود مع العمالء.
لقد صدددر المعيار الدولي للتقرير المالي  15في شددهر مايو 2014م ،وسددرى مفعوله على الفترات السددنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018يوضددح
المعيار الدولي للتقرير المالي  15نموذجا ً واحداً شددامالً للمحاسددبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ،وحل محل االرشددادات الحالية المتعلقة
بإثبات اإليرادات المذكورة حاليا ً في العديد من المعايير والتفسدددديرات ضددددمن المعايير الدولية للتقرير المالي .لقد حدد المعيار الدولي للتقرير المالي 15
نموذجا ً مؤلفا ً من خمس خطوات سدددددديتم تطبيقها على اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .وبموجب هذا المعيار ،يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي
يتوقع أن تستحقه المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات إلى عميل ما.
لقد ارتأت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل وهذا التطبيق يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  15عند اتباع المعيار الجديد .يتطلب التطبيق بأثر
رجعي معدل أيضا ً اثبات األثر التراكمي التباع المعيار الدولي للتقرير المالي  15على كافة العقود كما في  1يناير  2018ضمن حقوق الملكية .كما أن
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15لم ينتج عنه أي تأثير جوهري في القوائم المالية المرحلية الموجزة.
 2-4المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية
ً
لقد طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  –9األدوات المالية الصددددادر في شددددهر يوليو 2014م وذلك اعتبارا من تاريخ التطبيق األولي في 1
يناير  .2018تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9تغيراً جوهريا ً عن معيار المحاسدددبة الدولي  :39األدوات المالية – االثبات والقياس .يجمع
المعيار الجديد تغيرات أساسية في المحاسبة عن الموجودات المالية وتغيرات في بعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية.
وكما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9اختارت المجموعة االستمرار في المحاسبة عن تغطية المخاطر طبقا ً للمتطلبات المنصوص عليها في
معيار المحاسبة الدولي .39
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و2017م
 - 4أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
2-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية (تتمة)

فيما يلي ملخصا ً بالتغيرات األساسية التي طرأت على السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي : 9
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ي شتمل المعيار الدولي للتقرير المالي  9على ثالثة فئات أ سا سية لت صنيف الموجودات المالية وهي :مقا سة بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشددامل ارخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يحدد هذا التصددنيف بشددكل عام ،باسددتثناء أدوات حقوق الملكية والمشددتقات ،على أسدداس
نموذج األعمال الذي يدار بموجبه األ صل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية .ي ستبعد المعيار فئات الت صنيف الحالية المذكورة في معيار المحا سبة الدولي
 39وذلك فيما يتعلق باالسدددددتثمارات المقتناه حتى تاريخ االسدددددتحقاق ،والقروض والذمم المدينة واالسدددددتثمارات المتاحة للبيع .وبموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي  ،9يحظر فصل المشتقات المدمجة في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار .وبدالً من ذلك ،يتم تقويم األداة المختلطة
ألغراض التصددددددنيف .ولتوضدددددديح كيفية قيام المجموعة بتصددددددنيف الموجودات المالية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أنظر القسددددددم المعني من
السياسات المحاسبية الهامة.
لقد أبقى المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشددكل كبير على المتطلبات المنصددوص عليها في معيار المحاسددبة الدولي  39بخصددوص تصددنيف المطلوبات
المالية .ومع ذلك ،بالرغم من أنه طبقا ً لمعيار المحاسددددددبة الدولي  ،39تم إثبات كافة تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة
الدخل ،فإن تغيرات القيمة العادلة ،طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9تم إظهارها على النحو التالي:
 تم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمصدر في الدخل الشامل ارخر ،و
 تم عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة للمطلوبات في قائمة الدخل.
ولتوضيح كيفية قيام المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أنظر القسم المعني من السياسات المحاسبية الهامة.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
لقد اسددتبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخسددارة المتكبدة" المنصددوص عليه في معيار المحاسددبة الدولي  39بنموذج "الخسددائر االئتمانية
المتوقعة" .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المجموعة تسدددجيل مخصدددص الخسدددائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض والموجودات المالية
األخرى المتعلقة بالدين غير المقتناه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمانات المالية .يحدد المخصص
على أسددداس الخسدددائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنى عشدددر شدددهراً القادمة ،ما لم تكن مخاطر االئتمان لهذه الموجودات قد
ازدادت بشكل جوهري منذ نشأتها .وإذا كان األصل المالي قد استوفى شروط تعريف الموجودات المالية المشتراه أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني
منخفض ،يتم احتساب المخصص على أساس التغير في خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.
ووفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت أبكر عما كان عليه في معيار المحاسبة الدولي  .39لتوضيح كيفية قيام
المجموعة بتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9أنظر القسم المعني من السياسات المحاسبية الهامة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية (تتمة)

التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو مبين أدناه:
 لم يتم تعديل فترات المقارنة .تم إثبات الفرق بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير  .2018وعليه ،ال تعكس المعلومات المعروضددددة لعام  2017المتطلبات المذكورة في المعيار
الدولي للتقرير المالي  ،9وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام  2018بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي .9
تم إجراء عمليات التقويم التالية بنا ًء على الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
 .1تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصل المالي.
 .2تخصيص وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المخصصة سابقا ً على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 .3تخصدددديص بعض االسددددتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرة كـددددددددد "مقتناه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشددددامل
ارخر".
تم االفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزداد بشدددكل جوهري بالنسدددبة ألدوات الدين التي تحمل مخاطر ائتمانية منخفضدددة بتاريخ التطبيق األولي للمعيار
الدولي للتقرير المالي .9
أ ) يوضددددددح الجدول التالي فئات القياس األصددددددلية طبقا ً لمعيار المحاسددددددبة الدولي  ،39وفئات القياس الجديدة ،طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
للموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير :2018
(بآالف الرياالت السعودية)

الموجودات المالية
نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة االيجابية للمشتقات
قروض وسلف ،صافي
سندات استثمارية – أدوات دين
سندات استثمارية – أدوات دين
سندات استثمارية – أدوات دين
سندات استثمارية – أدوات حقوق ملكية
سندات استثمارية – أدوات حقوق ملكية
موجودات أخرى – ذمم مدينة

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
مطلوبات أخرى

التصنيف األصلي طبقا
لمعيار المحاسبة
الدولي 39

التصنيف الجديد طبقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9

قروض وذمم مدينة
قروض وذمم مدينة
القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
قروض وذمم مدينة
متاحة للبيع
متاحة للبيع
مقتناه بالتكلفة المطفأة
متاحة للبيع
مقتناة ألغراض
المتاجرة
مقتناه بالتكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (إلزامي)

18,504,255
9,372,200
115,890

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (إلزامي)
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

138,837,618
12,224,295
884,900
31,436,344
1,520,604
303,760

137,411,556
12,224,295
884,900
31,399,298
1,520,604
303,760

التكلفة المطفأة

530,009

530,009

213,729,875

212,258,816

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (إلزامي)

7,056,168
77,923

7,056,168
77,923

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

154,365,549
8,016,639
8,142,899

154,365,549
8,016,639
8,796,808

177,659,178

178,313,087

مقتناه بالتكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
مقتناه بالتكلفة المطفأة
مقتناه بالتكلفة المطفأة
مقتناه بالتكلفة المطفأة
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القيمة الدفترية
األصلية طبقا
لمعيار المحاسبة
الدولي 39

القيمة الدفترية
الجديدة طبقا
للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9

18,501,026
9,367,478
115,890
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2-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  : 9األدوات المالية (تتمة)

ب) يشتمل الجدول أدناه على ت سوية القيمة الدفترية طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وذلك
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م.
(بآالف الرياالت السعودية)

القيمة الدفترية
طبقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي
 39كما في 31
ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس
(الخسائر االئتمانية
المتوقعة)

القيمة الدفترية
طبقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في 1
يناير 2018

الموجودات المالية
التكلفة المطفأة
نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

18,504,255

-

()3,229

18,501,026

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

9,372,200

-

()4,722

9,367,478

قروض وسلف

138,837,618

-

()1,426,062

137,411,556

سندات استثمارية -أدوات دين

31,436,344

-

()37,046

31,399,298

موجودات أخرى

530,009

-

-

10/30

530,009

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
-4
2-4

المعيار الدولي للتقرير المالي  :9األدوات المالية (تتمة)

ب) يشدددتمل الجدول أدناه على تسدددوية القيمة الدفترية طبقا ً لمعيار المحاسدددبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،9وذلك
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م( .تتمة)
(بآالف الرياالت السعودية)

الموجودات المالية
متاحة للبيع
 31ديسمبر 2017م
محول إلى:
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر – أدوات حقوق الملكية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر  -أدوات دين
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

القيمة الدفترية طبقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي  39كما في
 31ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس
(الخسائر االئتمانية
المتوقعة)

14,629,799

-

-

-

-

)(1,520,604
)(12,224,295
)(884,900

-

-

 1يناير 2018م
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أدوات حقوق
الملكية
 31ديسمبر 2017م
محول من المتاحة للبيع
 1يناير 2018م
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أدوات دين
 31ديسمبر 2017م
محول من المتاحة للبيع
 1يناير 2018م
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات:
 31ديسمبر 2017م
محول من المتاحة للبيع

-

-

1,520,604
12,224,295
-

-

12,224,295

303,760
-

884,900

-

-

 1يناير 2018م

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

115,890

-

-

115,890

7,056,168
154,365,549
8,016,639
8,142,899

-

653,909

إجمالي التكلفة المطفأة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة السلبية للمشتقات

1,520,604
-

1,188,660

 1يناير 2018م
المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
مطلوبات أخرى

القيمة الدفترية
طبقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي  9كما في
 1يناير 2018

178,235,164

77,923

 1يناير 2018م

-

-

77,923
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ج ) لم يتم إعادة تصنيف أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية إلى التكلفة المطفأة طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
د ) األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى
يوضددددح الجدول التالي آثار إعادة تصددددنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية من الفئات طبقا ً لمعيار المحاسددددبة الدولي  39إلى الفئات طبقا ً
للمعيار الدولي للتقرير المالي :9
بآالف الرياالت السعودية

األرباح المبقاة

االحتياطيات األخرى

الرصيد الختامي طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  31( 39ديسمبر )2017
إعادة التصنيف طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي *9
إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

2,873,536
171,761
)(2,180,251

686,865
)(171,761
55,283

الرصيد االفتتاحي طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  1( 9يناير )2018

865,046

570,387

*تشمل إعادة تصنيف أدوات متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
هـ ) يشددتمل الجدول التالي على تسددوية مخصددص االنخفاض في القيمة االفتتاحي المسددجل طبقا ً لمتطلبات معيار المحاسددبة الدولي  39إلى المخصددص
طبقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي :9
مخصص االنخفاض في القيمة الختامي للموجودات المالية طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  ،39ومخصصات التزامات القروض وعقود الضمانات
المالية طبقا ً لمعيار المحاسددبة الدولي  :37المخصددصددات وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة كما في  31ديسددمبر  ،2017إلى مخصددص
الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي المحدد طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  9كما في  1يناير2018م على النحو التالي.
(بآالف الرياالت السعودية)

 31ديسمبر
2017
(معيار المحاسبة
الدولي / 39
معيار المحاسبة
الدولي )37

إعادة التصنيف

إعادة القياس

 1يناير 2018
(المعيار الدولي
للتقرير المالي
)9

قروض وذمم مدينة (معيار المحاسبة الدولي /)39
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (المعيار الدولي
للتقرير المالي )9
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي

2,084,926

-

3,229
4,722
37,046
1,426,062

3,229
4,722
37,046
3,510,988

اإلجمالي

2,084,926

-

1,471,059

3,555,985

استثمارات ،صافي – مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل ارخر – أدوات دين (المعيار الدولي
للتقرير المالي )9
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

-

-

55,283

55,283

-

-

653,909

653,909

اإلجمالي

-

-

709,192

709,192
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و ) يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ،كما في  30سبتمبر 2018م :

إلزاميا ً مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
ارخر – أدوات
دين

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
ارخر – أدوات
حقوق ملكية

التكلفة المطفأة

الموجودات المالية
نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى

345,785
940,523
-

12,434,798
-

1,922,689
-

17,620,571
11,317,958
32,427,991
145,760,318
679,954

إجمالي الموجودات المالية

1,286,308

12,434,798

1,922,689

207,806,792

(بآالف الرياالت السعودية)

إجمالي القيمة الدفترية
17,620,571
11,317,958
345,785
47,726,001
145,760,318
679,954
223,450,587

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
مطلوبات أخرى*

243,332
-

-

-

7,199,106
159,244,917
8,060,696
14,467,598

7,199,106
243,332
159,244,917
8,060,696
14,467,598

إجمالي المطلوبات المالية

243,332

-

-

188,972,317

189,215,649

*تشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة ببنود خارج الميزانية والتزامات القروض بمبلغ  676.8مليون لاير سعودي.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ،كما في  31ديسمبر 2017م :
(بآالف الرياالت السعودية)
مقتناه ألغراض
المتاجرة

قروض وذمم مدينة

متاحة للبيع

أخرى بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة الدفترية

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى

115,890
303,760
-

138,837,618
-

14,629,799
-

18,504,255
9,372,200
31,436,344
530,009

18,504,255
9,372,200
115,890
46,369,903
138,837,618
530,009

إجمالي الموجودات المالية

419,650

138,837,618

14,629,799

59,842,808

213,729,875

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
مطلوبات أخرى

77,923
-

-

-

7,056,168
154,365,549
8,016,639
8,142,899

7,056,168
77,923
154,365,549
8,016,639
8,142,899

إجمالي المطلوبات المالية

77,923

-

-
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177,581,255

177,659,178

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 - 5السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية ،والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،باستثناء السياسات المحاسبية الموضحة أدناه .وباتباع المعايير الجديدة المبينة في
اإليضاح  ،4تطبق السياسات المحاسبية التالية اعتباراً من  1يناير 2018م ،تحل محل  /تعدل أو تضاف إلى السياسات المحاسبية المقابلة لها المذكورة في
القوائم المالية لعام 2017م.
 1-5تصنيف الموجودات المالية
ً
عند االثبات األولي ،تقوم المجموعة بتصنيف كافة موجوداتها المالية وفقا لنموذج أعمال إدارة هذه الموجودات وشروطها التعاقدية ،وتقاس على
النحو التالي:
أ ) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كالً من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و ينشدددأ عن الشدددروط التعاقدية لألصدددل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد -فقط -دفعات من المبلغ األصدددلي والفائدة على المبلغ األصدددليالقائم (اختبار "التدفقات النقدية التي تعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم").
ب ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشددامل ارخر إذا اسددتوفت كالً من الشددرطين التاليين مع عدم تخصدديصددها بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل:
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و ينشددأ عن الشددروط التعاقدية لألصددل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد -فقط -دفعات من المبلغ األصددلي والفائدة على المبلغ األصددليالقائم.
يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشدددددامل ارخر ،وتدرج المكاسدددددب والخسدددددائر الناتجة عن التغيرات في القيمة
العادلة في الدخل الشامل ارخر .يتم اثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.
أدوات حقوق الملكية :بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة وعند االثبات األولي لها ،يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة
فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضدددمن الدخل الشدددامل ارخر .يتم هذا االختيار على أسددداس كل اسدددتثمار على حده .أدوات حقوق الملكية
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.
ج ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تشدددمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،األدوات المشدددتقة وأدوات حقوق الملكية المتداولة المقتناه ألغراض المتاجرة ،وأدوات
دين غير مصددنفة بـدددددددد "التكلفة المطفأة" أو "بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشددامل ارخر" .إضددافة إلى ذلك ،يجوز للمجموعة عند االثبات األولي أن
تخصددص – بشددكل ال رجعة فيه – أي أصددل إذا كان يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشددامل ارخر – بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص – بشكل جوهري – عدم التماثل المحاسبي والذي ينشأ خالف ذلك.
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها ،باستثناء الفترة التي تلي قيام المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 1-5تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
يتم أدناه شرح تفاصيل تقويم نموذج األعمال واختبار "التدفقات النقدية التي هي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم".
تقويم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصدددددل على مسدددددتوى المحفظة ألن هذا يعكس بشدددددكل أفضدددددل طريقة إدارة
األعمال ويتم تقديم هذه المعلومات إلى اإلدارة .تشمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:
 السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً .وبشكل خاص ،ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيراداتالعمولة المتعاقد عليها ،أو الحفاظ على معدل عمولة معين ،أو مطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك
الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة. المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وكيفية إدارة تلك المخاطر. كيفية تعويض مدراء األعمال ،على سددددبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أسدددداس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقديةالتي يتم تحصيلها ،و
 تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السدددابقة وأسدددباب تلك المبيعات والتوقعات بشدددأن نشددداط المبيعات المسدددتقبلية .وبالرغم من ذلك ،ال يتمالنظر في المعلومات المتعلقة بنشدددددداط المبيعات بشددددددكل منعزل ،ولكن كجزء من التقويم الشددددددامل لكيفية تحقيق هدف المجموعة المعلن إلدارة
الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصددورات متوقعة يمكن أن تحدث بشددكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسددمى تصددورات "أسددوأ حالة" أو
"حالة ضغط" .وفي حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد االثبات األولي ،بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلية ،فإن المجموعة ال تقوم بتغيير
تصددنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضددمن نموذج األعمال ذاك ،ولكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقويم الموجودات المالية التي تم
استحداثها أو شراؤها حديثاً.
يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أسدددددداس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
وذلك لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصدددددديل التدفقات النقدية التعاقدية ،أو لتحصدددددديل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية
معا ً.
تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي هي – فقط – دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
كخطوة ثانية في عملية الت صنيف الخا صة بها  ،تقوم المجموعة بتقويم ال شروط التعاقدية لألداة لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع اختبار "التدفقات النقدية
التي هي -فقط  -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم".
ألغراض هذا التقويم ،يمثل "المبلغ األصددددددلي" القيمة العادلة لألصددددددل المالي بتاريخ االثبات األولي .أما "الفائدة" فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية
للنقود ومقابل مخاطر االئتمان ومخاطر االقراض األسدددداسددددية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصددددلي القائم خالل فترة ما ،و تكاليف اإلقراض األسدددداسددددية
األخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش الربح.
وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصددلي والفائدة على المبلغ األصددلي القائم ،تأخذ المجموعة بالحسددبان
الشروط التعاقدية لألداة ،ويشمل ذلك فيما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية التي
ال تستوفى هذا الشرط .وإلجراء هذا التقويم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار:
 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. ميزات الرفع المالي. الدفع مقدما ً وشروط التمديد. الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول معينة (على سبيل المثال ترتيبات أصل بدون حق الرجوع) . الميزات التي تعدل االعتبارات في القيمة الزمنية للنقود (على سبيل المثال إعادة تحديد أسعار الفائدة).التخصيص بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
عند االثبات األولي ،قامت المجموعة بتخصدددددديص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وقبل  1يناير 2018م ،قامت
المجموعة أيضددددا ً بتخصدددديص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنه يتم إدارة وتقويم هذه الموجودات واإلفصدددداح عنها
داخليا ً على أساس القيمة العادلة.
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تصنيف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ،فيما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض ،على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة .تحسب التكلفة المطفأة
بعد االخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند اإلصدار ،والتكاليف التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

3-5

إلغاء االثبات
أ ) الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصددددددة بهذه الموجودات ،أو عند تحويل حقوق
اسددتالم التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصدداحبة لملكية األصددل المالي أو إذا لم تقم
المجموعة بتحويل وال بإبقاء ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي مع عدم احتفاظه بالسيطرة على األصل المالي.
وعند إلغاء اثبات أصدددل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصدددل (أو القيمة الدفترية الخاصدددة بالجزء الذي تم إلغاء إثباته) ،و (أ) العوض المسدددتلم
(بما في ذلك أي أصددل جديد تم الحصددول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد تم التعهد به) و (ب) أية مكاسددب أو خسددائر تراكمية تم اثباتها سددابقا ً ضدمن
الدخل الشامل ارخر ،يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
اعتباراً من  1يناير  ،2018ال يتم اثبات أية مكاسب أو خسائر تراكمية والمثبتة ضمن قائمة الدخل الشامل ارخر بشأن استثمارات ادوات حقوق الملكية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشدددددددامل ارخر -في الربح أو الخسدددددددارة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات  .يتم اثبات أية عمولة على
الموجودات المالية المحولة والمؤهلة إللغاء االثبات والتي نشأت أو احتفظت بها المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضدددة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة  ،يتم المحاسدددبة عن المعاملة كمعاملة تمويل مضدددمونة
مشابهة لمعامالت البيع وإعادة الشراء نظراً إلبقاء المجموعة على كافة أو ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.
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إلغاء االثبات (تتمة)
أ ) الموجودات المالية (تتمة)
في العمليات التي لم تقم المجموعة بتحويل ،أو باإلبقاء على ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصدددداحبة لملكية األصددددل المالي ،مع إبقاء المجموعة
على السدددديطرة على األصددددل المحول ،فإن المجموعة تسددددتمر في إثبات األصددددل المحول بقدر ارتباطه المسددددتمر به ،والذي يتم تحديده بقدر تعرضدددده
للتغيرات في قيمة األصل المحول.
وفي بعض العمليات تبقى المجموعة على التزام خدمة األصدددل المالي المحول مقابل أتعاب .يتم إلغاء اثبات األصدددل المحول في حالة اسدددتيفاء شدددروط
إلغاء االثبات .يتم إثبات إما أصدددددل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك ،إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سددددديتم اسدددددتالمها أن تكون أكثر من
التعويض الكافي مقابل الخدمة (أصل) أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استالمها أن تكون أقل من التعويض الكافي مقابل الخدمة (مطلوبات).
قبل  1يناير  ،2018تم تصنيف الحصص المبقاة بشﮐل أساسي ﮐاستثمارات متاحة للبيع وكانت تقاس بالقيمة العادلة.

4-5

تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
أ ) الموجودات المالية
في حالة تعديل شددروط أصددل مالي ما ،تقوم المجموعة بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصددل المعدل مختلفة جوهريا ً .وإذا كانت التدفقات النقدية
مختلفة جوهريا ً  ،يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفق ات النقدية من األصددددددل المالي األصددددددلي منتهية .وفي هذه الحالة ،يتم إلغاء اثبات األصددددددل المالي
األصلي مع االعتراف بالفرق المثبت كمكاسب أو خسائر إلغاء االثبات ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.
وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصدددل المالي المعدل المثبت بالتكلفة المطفأة بشدددكل جوهري ،فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إثبات األصدددل المالي.
وفي هذه الحالة ،تقوم المجموعة بإعادة احتسدداب إجمالي القيمة الدفترية لألصددل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسددب
أو خسائر تعديل وتحمل في الربح أو الخسارة .وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض ،يتم عرض المكاسب أو الخسائر
سويا ً مع خسائر االنخفاض في القيمة .وفي حاالت أخرى ،يتم عرضها كدخل عمولة.
ب ) المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي ما وذلك عندما يتم تعديل شددددروطه وعندما تختلف التدفقات النقدية لاللتزام المعدل بشددددكل جوهري .وفي مثل
هذه الحالة ،يتم اثبات التزام مالي جديد بنا ًء على الشددروط المعدلة بالقيمة العادلة ،ويتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم اسددتنفاذه
وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة.

5-5

االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
 الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين. مبالغ اإليجار مستحقة التحصيل. عقود الضمانات المالية الصادرة ،و التزامات القروض الصادرة.ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بقياس مخصددصددات الخسددائر بمبلغ مسدداو للخسددائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،بإسددتثناء األدوات المالية التالية والتي يتم قياس
مخصص الخسائر لها بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً.
 سندات الدين االستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،و -األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.
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االنخفاض في القيمة (تتمة)
تعتبر المجموعة بأن أداة الدين لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميا ً بـ
" الدرجة األولى".
الخسددائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شددهراً هي الجزء من الخسددائر االئتمانية المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن
تحدث خالل  12شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً احتماله مرجح للخسائر االئتمانية ،ويتم قياسها على النحو التالي:
 للموجودات المالية التي التعد ذات مسددتوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ و التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها) .
 للموجودات المالية التي تعد ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة.
 التزامات القروض غير المسحوبة :بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمجموعة في حالة سحب االلتزام والتدفقات
النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
 عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحا ً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
إعادة هيكلة الموجودات المالية
في حالة التفاوض على شدددددروط األصدددددل المالي أو تعديلها ،أو اسدددددتبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصدددددل جديد نتيجة صدددددعوبات مالية يواجهها
المقترض ،يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان يجب إلغاء اثبات األصل المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:
إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى إلغاء إثبات األصدددل الحالي ،فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصدددل المالي المعدل يتم إدراجها عند احتسددداب
العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.
إذا أدى التعديل المتوقع إلى إلغاء اثبات األصددل الحالي ،فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصددل الجديد يتم معاملتها كتدفقات مالية نهائية من األصددل المالي
الحالي بتاريخ إلغاء اثباته .يدرج هذا المبلغ عند حسدداب العجز النقدي لألصددل المالي الحالي الذي تم خصددمه اعتباراً من التاريخ المتوقع إللغاء االثبات
حتى تاريخ اعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.
الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
بتاريخ إ عداد القوائم المالية ،تقوم المجموعة بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات مسددددددتوى ائتماني
منخفض .يعتبر األصددل المالي بأنه ذو مسددتوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير هام على التدفقات النقدية المسددتقبلية المقدرة من
ذلك األصل المالي.
ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض ،البيانات الممكن رصدها حول األحداث التالية:
 صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر.
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق ،أو
 إعادة هيكلة القرض والسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معينة.
 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية.
 إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.
إن القرض الذي يعاد التفاوض بشدددأنه بسدددبب تدهور حالة المقترض يعتبر عادة ذا مسدددتوى ائتماني منخفض ما لم يكن هناك دليالً على أن مخاطر عدم
اسدتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشدكل جوهري وأنه ال توجد مؤشدرات أخرى على التعثر .إضدافة إلى ذلك ،تعتبر قروض األفراد المتأخرة
السداد لمدة  90يوما ً فأكثر قروضا ً متعثرة.
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االنخفاض في القيمة (تتمة)
الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض (تتمة)
عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذا مستوى ائتماني منخفض ،فإن المجموعة تنظر في العوامل التالية:
 تقويم السوق للجدارة االئتمانية بناء على عوائد السندات.
 تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.
 قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جديدة.
 احتمال إعادة هيكلة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء اإللزامي أو غير اإللزامي عن السداد.
 آليات الدعم الدولية الموضددددددوعة لتأمين الدعم الالزم كمقرض أخير لذلك البلد ،والنية التي تعكسددددددها البيانات العامة من الحكومات والوكاالت
السددتخدام هذه ارليات .ويشددمل ذلك تقييما لعمق تلك ارليات (وبغض النظر عن النية السددياسددية) وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشددروط
المطلوبة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  :تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
 التزامات القروض وعقود الضمانات المالية :تظهر بشكل عام ،كمخصص.
 عندما تشدددتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سدددحبه ومكون لم يتم سدددحبه ،وال تسدددتطيع المجموعة تحديد الخسدددائر االئتمانية المتوقعة لمكون
االرتباط للقرض بشدددكل مسدددتقل عن مكون االرتباط الذي تم سدددحبه .تقوم المجموعة بعرض مخصدددص خسدددائر مجمع لكال المكونين .يتم عرض
المبلغ المجمع كخصددم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سددحبه :يتم إظهار أي فائض في مخصددص الخسددائر عن إجمالي القيمة
الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه كمخصص ،و
 أدوات الدين المقاسددددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشددددامل ارخر :ال يتم اثبات مخصددددص خسددددائر في قائمة المركز المالي الموحدة ألن القيمة
الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها .ومع ذلك ،يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر ،ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة .يتم
اثبات خسدددائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسدددارة ،وتدرج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشدددامل
ارخر.
الشطب
يتم اثبات القروض وأدوات الدين (إما جزئيا ً أو كليا ً) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها .ال تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة
التعزيز امتثاالً إلجراءات المجموعة بشدددأن اسدددترداد المبالغ المسدددتحقة .وفي حالة زيادة المبلغ المراد شدددطبه عن مخصدددص الخسدددارة المتراكم ،يعامل
الفرق أوالً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية .يتم إرجاع أية مبالغ مستردة الحقة إلى مصاريف خسائر
االئتمان.
تقويم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية ،تقوم المجموعة باسددتخدام الضددمانات ،قدر االمكان .تكون الضددمانات على أشددكال متنوعة مثل النقدية،
واألوراق المالية وخطابات الضددددددمان  /االعتماد ،والعقارات  ،وذمم مدينة ،والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية والتعزيزات االئتمانية مثل
اتفاقيات المقاصة .إن سياسة المجموعة المحاسبية بشأن الضمانات التي يتم التنازل عنها إليه بموجب اتفاقيات اإلقراض بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي  9هي نفس ال سيا سة المتبعة بموجب معيار المحا سبة الدولي  .39وال يتم ت سجيل ال ضمانات في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة مالم يتم
مصددادرتها ،إال أن القيمة العادلة للضددمانات تؤثر على احتسدداب الخسددائر االئتمانية المتوقعة ،ويتم تقويمها عند نشددأتها كحد األدنى ،ويعاد تقويمها على
أساس دوري .أما بعض الضمانات مثل النقدية واألوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش فيتم تقويمها يوميا ً.
وقدر اإلمكان ،تقوم المجموعة باستخدام البيانات من األسواق النشطة لتقويم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات .أما الموجودات المالية األخرى
التي ال يمكن تحديد قيمتها السدددددوقية فيتم تقويمها باسدددددتخدام النماذج .يتم تقويم الضدددددمانات غير المالية مثل العقارات على أسددددداس البيانات المقدمة من
أطراف أخرى مثل وسطاء الرهن العقاري ،أو على أساس مؤشرات أسعار المساكن.
الضمانات التي يتم مصادرتها
إن سددياسدة المجموعة المحاسددبية المتبعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9هي نفس السددياسددة المتبعة بموجب معيار المحاسددبة الدولي  .39تتمثل
سياسة المجموعة في التأكد فيما إذا من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عمليات المجموعة الداخلية أو بيعه .تحول الموجودات التي يتقرر
بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصددددادرتها أو بالقيمة الدفترية لألصددددل المضددددمون األصددددلي ،أيهما أقل .تحول
الموجودات التي يتقرر بأنه من األفضل بيعها إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) ،وبالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف
بيع الموجودات غير المالية وذلك في تاريخ المصادرة وبما يتفق مع سياسة المجموعة.
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وخالل دورة األعمال العادية ،ال تقوم المجموعة فعليا ً بمصدددادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة األفراد الخاصدددة به ،لكن تقوم بتكليف وكالء
خارجيين السترداد األموال ويتم ذلك عادة بالمزادات العلنية ،لسداد القرض القائم .تعاد المبالغ الفائضة إلى العمالء  /الجهات المقترضة .ونتيجة لذلك،
ال يتم تسجيل العقارات السكنية التي الزالت تحت اإلجراءات القانونية للمصادرة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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الضمانات المالية والتزامات القروض
إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في
القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدين .أما التزامات القروض فهي تعهدات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام محددة سلفاً.
يتم ،في األصل ،قياس الضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق بالقيمة العادلة وتطفأ
القيمة العادلة األولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام ،وبعد ذلك ،يتم قياسها على النحو التالي:
 اعتباراً من  1يناير  :2018بالمبلغ غير المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة ،أيهما أعلى.
 قبل  1يناير  :2018بالمبلغ غير المطفأ أو القيمة الحالية للمبلغ المتوقع دفعه لتسددددوية االلتزامات عندما يصددددبح الدفع بموجب العقد محتمالً  ،أيهما
أعلى.
لم تقم المجموعة بإصدار التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بالنسبة اللتزامات القروض األخرى:
 اعتباراً من  1يناير  :2018تقوم المجموعة بأثبات مخصص خسارة على أساس المتطلبات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة.
 قبل  1يناير  :2018كانت المجموعة تقوم بتجنيب مخصص طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  37إذا ما اعتبر العقد متوقع خسارته.
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العمالت األجنبية
ً
تعرض القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السددعودي والذي يعتبر أيضددا العملة الوظيفية للبنك .تقوم كل منشددأة ضددمن المجموعة بتحديد
عملتها الوظيفية ،ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية.
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية للريال السدددددعودي بأسدددددعار الصدددددرف السدددددائدة بتاريخ إجراء تلك المعامالت .تحول أرصددددددة الموجودات
والمطلوبات النقدية والم سجلة بالعمالت األجنبية (عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي اال ستثمار في عملية خارجية) في نهاية ال سنة لرياالت
سعودية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة.
تمثل مكاسددددب وخسددددائر العمالت األجنبية على البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة بعد تعديلها بمعدل الربح الفعلي
والدفعات خالل الفترة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة.
تقيد أو تحمل مكاسب أو خسائر الصرف غير المحققة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة.
يتم اثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية في الدخل الشامل ارخر:
أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع (قبل  1يناير  )2018أو اسددددتثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي تم اختيارها لعرض التغيرات الالحقة في القيمة
العادلة في الدخل الشامل ارخر (اعتباراً من  1يناير .)2018
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسددها بالتكلفة التاريخية والمسددجلة بالعمالت األجنبية للريال السددعودي بأسددعار الصددرف بتواريخ المعامالت األولية.
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بالعملة األجنبية ،بأسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة.
وبتاريخ إعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة ،تحول أر صدة الموجودات والمطلوبات للعمليات الخارجية للريال ال سعودي بأ سعار ال صرف بتاريخ
اعداد القوائم المرحلية الموحدة الموجزة ،وتحول بنود قائمة الدخل لها على أسدداس المتوسددط المرجح ألسددعار الصددرف السددائدة خالل السددنة .يتم اثبات
فروقات التحويل في الدخل الشامل ارخر.
وإذا ما أدى اسدددتبعاد عملية خارجية إلى فقدان السددديطرة أو التأثير الهام أو السددديطرة المشدددتركة ،يعاد تصدددنيف المبلغ المتراكم المدرج ضدددمن احتياطي
التحويل المتعلق بتلك العملية الخارجية إلى قائمة الدخل كجزء من مكاسب أو خسائر االستبعاد .وفي حالة استبعاد المجموعة فقط جزء من ح صتها في
شركة تابعة تشتمل على عملية خارجية مع االحتفاظ بالسيطرة ،فإنه يعاد نسب الجزء المعني من المبلغ المتراكم إلى حقوق الملكية غير المسيطرة.
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إثبات اإليرادات  /المصاريف
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم اثبات دخل ومصدداريف العموالت الخاصددة في الربح أو الخسددارة باسددتخدام طريقة العمولة الفعلية .يمثل معدل العمولة الفعلية السددعر الذي يخصددم
بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية إلى التكلفة المطفأة لألداة المالية.
وعند احتسددددداب معدل العمولة الفعلية لألدوات المالية ،بخالف الموجودات ذات المسدددددتوى االئتماني المنخفض ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
بالنسدددبة للموجودات المالية ذات المسدددتوى االئتماني المنخفض ،يتم اسدددتخدام معدل العمولة الفعلية المعدل بمخاطر االئتمان باسدددتخدام التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة شامالً الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يشدتمل احتسداب معدل العمولة الفعلية على تكاليف المعامالت واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المسدتلمة التي تعتبر جزءاً مكمالً من معدل العمولة الفعلية
 .تشتمل تكاليف المعامالت على تكاليف عرضية تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار أصل مالي أو مطلوبات مالية.
قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
تمثل التكلفة المطفأة ألصددل مالي ما أو التزام مالي ما المبلغ الذي يتم به قياس األصددل المالي أو االلتزام المالي عند االثبات األولي مطروحا ً منه المبلغ
األصددلي المدفوع ،وزائداً أو ناقصدا ً اإلطفاء المتراكم باسددتخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ألي فرق بين المبلغ األولي والمبلغ بتاريخ االسددتحقاق ،بعد
تعديله ،بالنسبة للموجودات المالية بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديله بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
عند احت ساب دخل أو م صروف العمولة ،يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لأل صل (عندما يكون األ صل ليس ذا م ستوى ائتماني
منخفض) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام.
يتم احتسدداب الموجودات المالية التي يصددبح مسددتواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي ،يتم احتسدداب دخل العمولة باسددتخدام معدل العمولة الفعلية
على التكلفة المطفأة لألصدددل المالي .وفي الحاالت التي لم يعد فيها األصدددل ذي مسدددتوى ائتماني منخفض ،فإنه يتم احتسددداب دخل العمولة على أسددداس
اإلجمالي.
بالنسدددددبة للموجودات المالية التي كانت ذات مسدددددتوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها ،يتم احتسددددداب دخل العمولة وذلك بتطبيق معدل العمولة
الفعلية المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصددل .ال يتم احتسدداب دخل العمولة على أسدداس اإلجمالي حتى لو تحسددنت مخاطر االئتمان على
األصل.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسدددددسدددددة النقد العربي السدددددعودي بشدددددأن
المحاسددددبة عن الزكاة وضددددريبة الدخل ،اسددددتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضددددات المحاسددددبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
المسجلة .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة
مسدتمرة وذلك على أسداس الخبرات السدابقة وعوامل أخرى تشدتمل على الحصدول على المشدورة المهنية وتوقعات لألحداث المسدتقبلية التي يعتقد بأنها
معقولة وفقا ً للظروف .يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تتم فيها التعديالت ،إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو
خالل الفترة التي تعدل فيها التقديرات وفي الفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
-5

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

9-5

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
 .1خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف.
 .2قياس القيمة العادلة.
 .3تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 .4تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها.
 .5االستهالك واالطفاء.
 .6خطة المنافع المحددة.

 – 6المشتقات

يبين الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بها .إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشراً على حجم
المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ،وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخَاطر االئتمان
التي تتعرض لها المجموعة َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَة اإليجابية للمشتقات ،كما أنهَا ال تعكس مخاطر السوق.

بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

 31ديسمبر 2017م (مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

مقتناة ألغراض المتاجرة:

مقايضات أسعار
العموالت الخاصة
عقود الصرف األجنبي
ارجلة
خيارات العمالت

271,459

()207,745

25,077,178

78,724

)(45,809

9,914,179

93,487

()61,459

9,314,333

45,732

()30,567

15,048,193

30,538

)(27,886

19,767,301

49,664

()38,656

27,709,439

4,949

()4,949

997,428

4,228

)(4,228

3,233,155

4,713

()4,714

4,486,865

مقتناة لتغطية مخاطر
القيمة العادلة:

مقايضات أسعار
العموالت الخاصة

23,645

()71

1,461,625

2,400

-

187,503

286

-

187,510

اإلجمالي

345,785

()243,332

42,584,424

115,890

)(77,923

33,102,138

148,150

()104,829

41,698,147

 - 7االستثمارات  ،صافي
 30سبتمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 30سبتمبر 2017م

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية

استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
 أدوات حقوق ملكية أدوات ديناستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ارخر
استثمارات متاحة للبيع ()2017
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

32,427,991

31,436,344

1,922,689
12,434,798
14,357,487
940,523

14,629,799
303,760

30,483,932
16,096,859
302,711

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق ()2017

-

-

45

اإلجمالي

47,726,001

46,369,903

46,883,547
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 – 8القروض والسلف ،صافي
 1-8القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة
تتكون القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة من ارتي:
 30سبتمبر 2018م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

أخـــــــــرى

االجمالي

قروض وسلف عاملة -إجمالي
قروض وسلف غير عاملة

6,181,829
66,916

800,577
-

43,887,862
248,472

95,799,976
970,790

392,265
-

147,062,509
1,286,178

إجمالي القروض والسلف
مخصص االنخفاض في القيمة

6,248,745
()91,386

800,577
()43,913

44,136,334
()842,659

96,770,766
()1,608,180

392,265
()2,231

148,348,687
()2,588,369

القروض والسلف ،صافي

6,157,359

756,664

43,293,675

95,162,586

390,034

145,760,318

 31ديسمبر 2017م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

أخـــــــــرى

االجمالي

قروض وسلف عاملة  -إجمالي
قروض وسلف غير عاملة

6,571,229
418,781

733,646
-

41,611,191
200,318

90,329,203
791,799

265,118
1,259

139,510,387
1,412,157

إجمالي القروض والسلف
مخصص االنخفاض في القيمة

6,990,010
)(284,471

733,646
)(16,420

41,811,509
)(386,892

91,121,002
)(1,380,709

266,377
)(16,434

140,922,544
)(2,084,926

القروض والسلف ،صافي

6,705,539

717,226

41,424,617

89,740,293

249,943

138,837,618

 2-8كانت حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة للعمالء للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018والسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2017كاآلتي:
 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
مخصص الخسائر الختامي كما في  31ديسمبر 2017م (تم احتسابه طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي )39
2,084,926
مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية
1,426,062
مخصص الخسائر االفتتاحي كما في  1يناير 2018م (تم احتسابه طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي )9
3,510,988
المحمل للفترة
795,630
ديون معدومة مشطوبة من المخصص
()1,718,249
2,588,369
 31ديسمبر 2017م
بآالف الرياالت
السعودية
2,577,515
2,122,460
)(2,323,641
)(263,822
)(27,586
2,084,926

الرصيد كما في  1يناير 2017م
المحمل للسنة
ديون معدومة مشطوبة
مبالغ مستردة /عكس قيد مبالغ مجنبة سابقا ً
تغيرات أخرى
الرصيد كما في نهاية السنة
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 – 8القروض والسلف ،صافي
 3-8يتكون مخصص انخفاض خسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي ،الظاهر في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة من التالي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
بآالف الرياالت السعودية
مخصص انخفاض خسائر االئتمان ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى،
صافي
اإلجمالي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 30سبتمبر 2018م
243,088
65,178

 30سبتمبر 2017م
288,121
-

 30سبتمبر 2018م
768,338
17,580

 30سبتمبر 2017م
876,687
-

308,266

288,121

785,918

876,687

 –9ودائع العمالء

تشمل َودائع العمالَء ارتي:
بآالف الرياالت السعودية
تحت الطلب
ادخار
رجل
أخرى
اإلجمالي

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)
85,410,559
429,943
58,893,125
14,511,290
159,244,917

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)
81,011,365
366,380
61,430,076
11,557,728
154,365,549

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
74,027,027
347,508
70,597,828
11,080,970
156,053,333

 - 10التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان واألخرى
أ)

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية
اعتمادات مستنديه
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء
اإلجمالي

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)
7,362,817
65,063,124
1,548,956
9,293,268
83,268,165

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)
8,328,114
64,588,190
2,026,574
9,889,536
84,832,414

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
6,622,103
65,473,329
1,497,011
11,250,883
84,843,326

ب) األخرى :
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2018م ،لم يطرأ أي تغير على الموقف الزكوي للمجموعة .كما أن موقف المجموعة فيما يخص الربط
الزكوي لم يتغير عما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.

 - 11النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة مما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
باستثناء الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
7,584,990
تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
16,967,500
اإلجمالي
9,382,510
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 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)

10,564,443

5,091,957

5,587,200

9,031,199

16,151,643

14,123,156

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 – 12القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 المستوى األول  :أسعار متداولة (غير معدلة) ألدوات مالية مماثلة في أسواق نشطة. المستوى الثاني  :أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقويم أخرى تحدد كافة المدخالتالهامة لها وفق بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
 المستوى الثالث  :طرق تقويم ال يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.فيما يلي تحليالً باألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة:
القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة
 30سبتمبر 2018م
بآالف الرياالت السعودية (غير مدققة)

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية
 أدوات مالية مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

940,287
14,041,937

345,785
236
-

315,550

345,785
940,523
14,357,487

مطلوبات مالية
 -أدوات مالية مشتقة

243,332

-

-

243,332

 31ديسمبر 2017م
بآالف الرياالت السعودية (مدققة)

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية
 أدوات مالية مشتقة استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة -استثمارات متاحة للبيع

303,760
14,313,044

115,890
843

315,912

115,890
303,760
14,629,799

مطلوبات مالية
 -أدوات مالية مشتقة

77,923

-
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
 -12القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر  30 2018سبتمبر 2017
(غير مدققة)
(غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
تسوية الحركة في المستوى الثالث (غير مدققة)
الرصيد االفتتاحي
إجمالي األرباح أو الخسائر
 -مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

315,912

266,649

()362

1,098

الرصيد الختامي

315,550

267,747

ال يوجد تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السابقة.
إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،باستثناء القروض والسلف ،واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ،ال تختلف
جوهريا عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .كما أن القيم العادلة لودائع العمالء ،وسندات الدين المصدرة ،والنقدية
واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية االخرى ،والموجودات والمطلوبات األخرى ،المسجلة
بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا ً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة
في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهريا ً عن األسعار التعاقدية وللفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى،
والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى.
تستخدم االدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل بهوامش مخاطر االئتمان للوصول الى القيم العادلة للقروض
والسلف .بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف  153.7مليار لاير سعودي في  30سبتمبر  31( 2018ديسمبر  143.05 :2017مليار لاير
سعودي).
تحدد االستثمارات المقدرة المقتناة بالتكلفة المطفأة ،على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير عند استخدامها بالنسبة لبعض
السندات بعمولة ثابتة .بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات  32.2مليار لاير سعودي في  30سبتمبر  31( 2018ديسمبر  31.5 :2017مليار
لاير سعودي).
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القطاعات التشغيلية
تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمها داخليا ً الى صانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص
الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .يتم إدارة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية واإلدارية للمجموعة.
تمارس ال مجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحد ومكتب تمثيلي ووكالة .إن إجمالي الموجودات
والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال هذا الفرع والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للمجموعة بشكل عام ،ونتيجة لذلك فإنه لم يتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل .تقيد المعامالت بين قطاعات المجموعة التشغيلية وفقا ً لنظام أسعار التحويل
بالبنك .هذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية.

26/30

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
-13

القطاعات التشغيلية (تتمة)

اعتباراً من ا يناير 2018م ،وبنا ًء على قرار اإلدارة وتماشيا ً مع التغييرات في إعداد التقارير اإلدارية الداخلية ،تم توزيع الموجودات والمطلوبات
والدخل والمصاريف الخاصة بالقطاع "أخرى" على قطاع مصرفية األفراد ،وقطاع خدمات االستثمار والوساطة ،وقطاع مصرفية الشركات ووقطاع
الخزينة واالستثمار وفق أسس ثابتة متفق عليها .وبالتالي تم تعديل المعلومات القطاعية للفترات السابقة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية .فيما
يلي بيان بقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي :8
قطاع مصرفية األفراد:
ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم
المشورة وحفظ األوراق المالية.

قطاع مصرفية الشركات:

يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية
المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

قطاع الخزينة واالستثمار:
يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة وخدمات الخزينة وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية
بالمجموعة.
فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30سددبتمبر 2018م و2017م ،واجمالي دخل العمليات ،وإجمالي مصدداريف العمليات ،وصددافي
الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع تشغيلي- :
 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات ،بعد خصم:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل اتعاب وعموالت ،صافيايرادات ما بين القطاعات
إجمالي مصاريف العمليات ،بعد خصم:
 استهالك الممتلكات والمعدات مخصص انخفاض خسائر االئتمانومخصصات اخرى ،صافي
 مخصص االنخفاض في قيمة االستثماراتالحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي الدخل

قطاع مصرفية
األفراد

قطـاع خدمات
االستثمار والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

54,729,146
76,330,596
2,176,135
1,904,335
278,031
316,147
1,815,919
165,889
167,213

1,027,777
103,710
268,698
70,241
182,712
70,180
112,777
571
-

106,645,874
100,314,954
2,577,539
1,792,420
785,873
()793,061
1,219,029
42,098
623,992

63,563,390
12,466,389
1,561,591
1,085,656
2,855
406,734
110,325
11,278
()5,287

225,966,187
189,215,649
6,583,963
4,852,652
1,249,471
3,258,050
219,836
785,918

360,216

155,921

1,358,510

28,566
38,418
1,489,684

28,566
38,418
3,364,331

قطاع مصرفية
األفراد

قطـاع خدمات
االستثمار والوساطة

قطاع مصرفية
الشركات

قطـــــاع الخزينة
واالستثمار

اإلجمالـي

51,671,663
65,142,407
1,980,181
1,746,631
233,901
258,094
1,369,632
148,571
()42,033

897,059
59,510
224,820
70,076
150,849
68,875
98,949
102
-

106,038,830
97,538,846
2,625,760
1,879,808
740,134
()425,009
1,532,321
44,161
918,720

59,616,798
17,815,187
1,236,565
740,688
6,760
98,040
107,287
15,729
-

218,224,350
180,555,950
6,067,326
4,437,203
1,131,644
3,108,189
208,563
876,687

610,549

125,871

1,093,439

12,984
1,142,262

12,984
2,972,121

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات ،بعد خصم:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل اتعاب وعموالت ،صافيايرادات ما بين القطاعات
إجمالي مصاريف العمليات ،بعد خصم:
 استهالك الممتلكات والمعدات مخصص انخفاض خسائر االئتمانومخصصات اخرى ،صافي
 مخصص االنخفاض في قيمة االستثماراتالحصة في ارباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي الدخل
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إدارة المخاطر المالية

 1-14مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن أنشطة اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف ،وعن األنشطة االستثمارية .كما تنشأ مخاطر االئتمان عن
األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض .تقوم المجموعة بتقويم الموقف االئتماني لألطراف األخرى باسددددددتخدام نظام
تصددنيف داخلي .كما تسددتخدم المجموعة أنظمة تصددنيف مخاطر خارجية صددادرة عن وكاالت تصددنيف رئيسددية ،عند توفرها .تنشددأ خسددائر االئتمان
المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المالئم للمالءة المالية للمقترضددددين وعدم قدرتهم على خدمة الدين ،وعدم وجود المسددددتندات المناسددددبة وخالف
ذلك.
تسددعى المجموعة للسدديطرة على مخاطر االئتمان من خالل سددياسدديات وإجراءات مراجعة طلبات االئتمان ومراقبتها للتعرض االئتماني بعد الصددرف
ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة ،وتقييم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة .يتم تصميم سياسات إدارة المخاطر بحيث تمكن
المجموعة من تحديد المخاطر ووضع حدود مالئمه لها .كما يتم مراقبة التعرضات الفعلية التي تتعرض لها المجموعة يوميا ً .باإلضافة لمراقبة حدود
اإلئتمان ،تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشدددطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصدددة رئيسدددة والدخول في ترتيبات ضدددمان مع
األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر .كما تقوم المجموعة أحيانا في بعض الحاالت بإقفال المعامالت أو التنازل
عنها لصالح أطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.
تمثل مخاطر االئتمان الخاصددة بالمشددتقات التكلفة المحتملة السددتبدال عقود المشددتقات إذا اخفقت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها .وللتحكم في
مسدددتوى المخاطر التي يمكن ان تتحملها المجموعة ،تقوم المجموعة بتقويم األطراف األخرى باسدددتخدام نفس األسددداليب التي تتبعها في تقييم أنشدددطة
اإلقراض الخاصة بها.
يشددددددير تركيز المخاطر إلى المخاطر الناشددددددئة عن التوزيع غير المتكافئ ألطراف أخرى في االئتمان أو عالقة تجارية أخرى أو من التركيز في
قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية .وفقا ً لذلك ،تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويل الى( :أ) االقتراض
الفردي (التركز الفردي)( ،ب) قطاع الصناعة /قطاع الخدمات (تركز القطاع) و (ج) المناطق الجغرافية (التركز اإلقليمي) .يشير التركز في مخاطر
االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـددددددن العمالء في أماكن
أو أنشددطة معينة .كما تقوم المجموعة أيضدا ً بأخذ الضددمانات ،حسددبما هو مالئم .كما تسددعى المجموعة للحصددول على ضددمانات إضددافية من األطراف
األخرى بمجرد مالحظة مؤشرات تدل على التعثر في القروض والسلف ذات العالقة.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بشكل مستمر وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات المبرمة ،كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات
التي تم الحصددول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصددص خسددائر االنخفاض في القيمة .تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة سددياسددات وانظمة إدارة
المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل الممارسات المستجدة.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 2-14تحليل جودة االئتمان
المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 )1مخصص الخسارة
يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسارة للقروض والسلف.
المرحلة
الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

367,358
الرصيد كما في  1يناير 2018م
ً
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا 24,075
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
()22,865
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني غير المنخفض
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
()5,763
األدوات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
()35,968
صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
مبالغ مشطوبة

662,765
()2,186

2,480,865
()21,889

3,510,988
-

30,100

()7,235

-

()31,714
64,155
-

37,477
767,443
()1,718,249

795,630
()1,718,249

326,837

723,120

1,538,412

2,588,369

 30سبتمبر 2018م
بآالف الرياالت السعودي

الرصيد كما في  30سبتمبر 2018م

المرحلة
األولى

 ) 2الضمانات
تقوم المجموعة في سياق أنشطة اإلقراض العادية باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان على القروض والسلف .تشتمل هذه الضمانات
في الغالب على ودائع ألجل ،وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى ،وضددددددمانات مالية ،وأسددددددهم دولية ومحلية ،وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .يتم
االحتفاظ بهذه الضدددمان ات بصدددفة أسددداسدددية مقابل القروض التجارية والشدددخصدددية ويتم إدارتها لمواجهة المخاطر ذات العالقة بصدددافي القيمة البيعية لها.
بالنسددددددبة للموجودات المالية التي لها مسددددددتوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،فإن المعلومات الكمية حول
الضمانات المحتفظ بها كضمان مطلوبة وذلك بالقدر الذي تقلل فيه الضمانات من مخاطر االئتمان.
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توزيعات األرباح
صادق المساهمون ،خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  26مارس 2018م ،على توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من عام
2017م .بلغت توزيعات األرباح هذه بعد خصم الزكاة 1,140 ،مليون لاير سعودي ( 0.38لاير سعودي عن كل سهم) .تم دفع توزيعات األرباح في 9
أبريل 2018م.
أعتمد مجلس إدارة البنك بصفة مبدئية توزيع أرباح مرحلية قدرها  1,110مليون لاير سعودي ( 1,050: 2017مليون لاير سعودي) ،والتي تم إقرارها
واإلعالن عنها بصورة نهائية بتاريخ  4يوليو  2018وذلك بواقع  0.37لاير سعودي للسهم 0.35: 2017( ،لاير سعودي للسهم) للمساهمين.
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الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتسدداب الربح األسدداسددي والمخفض للسددهم للفترة المنتهية في  30سددبتمبر 2018م و 2017م بقسددمة صددافي دخل الفترة على عدد األسددهم المصدددرة
البالغ  3,000مليون سهم قائم.
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األحداث الالحقة لفترة التقرير
خالل شددهر أكتوبر  ،2018حصددل البنك على الموافقات الالزمة من مؤسددسددة النقد العربي السددعودي لممارسددة خيار اسددترداد صددكوك بمبلغ  4مليارات
لاير سددعودي بعد انتهاء فترة الخمس سددنوات في  11نوفمبر 2018م .وال يتوقع بأن يكون لذلك أثر هام على سدديولة البنك أو مركزة التمويلي وان البنك
ملتزم بالنسب والمعدالت التنظيمية.
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كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ على قدرة المجموعة
على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية وبناء قاعدة رأسمالية متينة.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المنهجيات والنسب المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي اعتمدتها مؤسسة
النقد العربي السددددددعودي ،لغرض الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات النظامية لرأس المال كما هو محدد من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي.
كاف لتغطية المخاطر
تقوم إدارة المجموعة بشددكل دوري بمراجعة قاعدة رأس المال ومسددتوى الموجودات المرجحة للمخاطر للتأكد من أن رأس المال
غ
المالزمة ألنشددطتها الحالية وخطط النمو المسددتقبلية .وعند القيام بهذه التقديرات ،تقوم االدارة العليا بمراعاة خطط أعمال المجموعة الى جانب الظروف
االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة األعمال.
أصدددرت مؤسددسددة النقد العربي السددعودي اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اإلصددالحات الرأسددمالية وفق معايير (بازل  )3والتي بدأ سددريان مفعولها
اعتباراً من  1يناير 2013م .وعليه فقد تم إحتساب الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنسب ذات العالقة
على أساس موحد على مستوى المجموعة وفق إطار (بازل .)3
يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر ،ورأس المال األسدددداسددددي ورأس المال المسدددداند ونسددددب كفاية رأس المال
الخاصة بالمجموعة.
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بماليين الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2018
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017
(مدققة)

 30سبتمبر 2017
(غير مدققة)

الموجودات المرجحة للمخاطر
الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

204,594
14,392
4,202

207,783
14,035
1,251

212,327
14,018
1,702

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

223,188

223,069

228,047

رأس المال المؤهل
رأس المال األساسي
رأس المال المساند

36,751
4,406

38,623
5,072

37,668
5,072

اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

41,157

43,695

42,740

نسبة كفاية رأس المال لرأس المال األساسي %
إجمالي نسبة كفاية رأس المال %

16.5%
18.4%

17.3%
19.6%

16.5%
18.7%

أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.
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