البنك السعودي الفرنسي
إيضاحـات حول القوائـم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
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عــام
تأسس البنك السعودي الفرنسي (البنك)  -شركة مساهمة سعودية  -بموجب المرسوم الملكي رقم م 23/بتاريخ 17
جمادى اآلخر 1397هـ (الموافق  4يونيو 1977م) .بدأ البنك ممارسة أعماله رسميا بتاريخ  1محرم 1398هـ
الموافق ( 11ديسمبر 1977م ) بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشين والسويس في المملكة العربية السعودية.
يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010073368الصادر بتاريخ  4صفر1410هـ (الموافق  5سبتمبر
1989م) من خالل فروعه البالغة  86فرعا ( 30سبتمبر 2017م 86 :فرعا) في المملكة العربية السعودية .بلغ عدد
موظفي البنك  3,025موظفـا ( 30سبتمبر 2017م 3,134 :موظفا).
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة
وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة .إن عنوان المكتب الرئيسي للبنك هو :طريق الملك سعود  -ص .ب ,56006
الرياض  - 11554المملكة العربية السعودية.
يمتلك البنك شركة تابعة وهي شركة السعودي الفرنسي كابيتال ( ٪100من حقوق الملكية) .وتقدم النشاطات المتعلقة
بالوساطة وإدارة الموجودات وتمويل الشركات .كما يمتلك البنك وكالة السعودي الفرنسي للتأمين وشركة السعودي
الفرنسي للتمويل والتأجير وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة  ٪100من حقوق الملكية .يملك البنك شركة سكن
للتمويل العقاري بنسبة ( ٪100ملكية مباشرة بنسبة  ٪95وملكية غير مباشرة من خالل شركتها التابعة بنسبة  .)٪5تم
تأسيس هذه الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.
كما قام البنك بتأسيس شركة تابعة وهي شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة والمسجلة في جزر الكايمان
بحصة  ٪100من حقوق الملكية .إن الهدف من هذه الشركة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات إعادة
الشراء.
لدى البنك استثمارات في شركات زميلة حيث يمتلك  ٪27من رأس مال "بنك بيمو – السعودي الفرنسي" ,الذي تم
تأسيسه في الجمهورية العربية السورية ,خالل الفترة قام البنك ببيع حصته البالغة  3.7مليون سهم في الشركة السعودية
الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز شركة السعودية الفرنسية) والتي تمثل  ٪18.5من أسهم هذه الشركة .وعليه فإن نسبة
المساهمة المتبقية في شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني هي . ٪14

.2

أساس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كما في  30سبتمبر 2018م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم
 -34المتعلق بالتقارير المالية المرحلية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.
ال تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
السنوية الموحدة ,ويجب أن تتم قراءتها جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر
2017م .قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقرير المالي 15
"اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" اعتبارا من  1يناير 2018م ,وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه
المعايير الجديدة في إيضاح  .4تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة التي تتعلق باالنخفاض في القيمة ضمن
إيضاح إدارة المخاطر المالية بعد األخذ باالعتبار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ألول مرة.

.3

أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة؛ السعودي الفرنسي كابيتال,
ووكالة السعودي الفرنسي للتأمين ,والسعودي الفرنسي للتمويل والتأجير ,وسوفينكو السعودي الفرنسي ,شركة سكن
للتمويل العقاري وشركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة
المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم إجراء تسويات ,عند الضرورة ,على القوائم المالية للشركات التابعة
لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.
الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي يسيطرعليها البنك .ويسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضا إلى أو
لديه الحق في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك الشركة ,ولديه القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرته
على تلك المنشأة .
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أساس التوحيد (يتبع)
يتم توحيد الشركات التابعة إعتبارا من تاريخ إنتقال السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد إعتبارا من تاريخ انتقال
السيطرة من البنك .تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة ,إن وجدت ,في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة الموجزة إعتبارا من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان البيع ,حسبما هو مالئم.
يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وكذلك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .يتم استبعاد الخسائر غير
المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.

.4

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
قامت المجموعة بتطبيق اثنين من معايير المحاسبة الجديدة اعتبارا من  1يناير 2018م ,وفيما يلي بيان بأثر تطبيق هذه
المعايير الجديدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" والذي أدى إلى تغير في
سياسة إثبات اإليرادات للبنك فيما يتعلق بعقودها المبرمة مع العمالء.
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي  15في مايو 2014م وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من  1يناير
2018م أو بعده .ويحدد هذا المعيار نموذجا شامال واحدا للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع
العمالء ,ويُلغي االرشادات الحالية إلثبات اإليرادات ,والمطبقة حاليا عبر معايير وتفسيرات عديدة ضمن المعايير
الدولية للتقرير المالي .هذا المعيار ينشىء نموذجا جديدا من خمس خطوات ينطبق على اإليرادات الناتجة عن العقود
المبرمة مع العمالء .ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,15يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي بموجبه
تتوقع المنشأة بأن يحق لها تحويل البضائع أو الخدمات للعميل.
اختار البنك التطبيق المعدل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  15عند تطبيق المعيار الجديد .كما
يتطلب التطبيق المعدل بأثر رجعي إثبات األثر المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15على جميع العقود كما
في  1يناير  2018م ضمن حقوق الملكية .إن األثر على األرباح المبقاة االفتتاحية وأرصدة الحسابات األخرى كما في
 1يناير 2018م يعتبر غير جوهري.
المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية"
اختار البنك تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية الذي صدر في يوليو 2014م مع تاريخ تطبيق
أولي في  1يناير 2018م .إن متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9تمثل تغيرا كبيرا عن معيار المحاسبة الدولي
" 39األدوات المالية :االثبات والقياس" .ويقدم المعيار الجديد تغيرات أساسية على المحاسبة عن الموجودات المالية
وبعض النواحي المحاسبية للمطلوبات المالية.
ووفقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  ,9فقد اختار البنك االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط
الواردة في معيار المحاسبة الدولي .39
وفيما يلي ملخصا بالتغيرات األساسية التي طرأت على السياسات المحاسبية الخاصة بالبنك والتي نتجت عن تطبيقه
للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي  9ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي :المقاسة بالتكلفة المطفأة,
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وإن هذا التصنيف يستند بشكل
عام إلى نموذج األعمال الذي بموجبه تتم إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)
ويستبعد هذا المعيار التصنيفات الحالية التي وردت بمعيار المحاسبة الدولي  39وهي :المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق ,والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,9ال يتم أبدا تقسيم المشتقات
المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار ,وبدال عن ذلك ,يتم تقييم
كامل األداة المختلطة بغرض تصنيفها .ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتصنيف الموجودات المالية وفقا للمعيار
الدولي للتقرير المالي  ,9يرجى الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة.
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي  39بغرض تصنيف
المطلوبات المالية .إال أنه وعلى الرغم من أن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المحددة ضمن خيار القيمة
العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39تم إثباتها في الربح أو الخسارة ,يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي  9كما يلي:



إن مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يُنسب إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه ضمن
الدخل الشامل اآلخر.
إن المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه ضمن الربح أو الخسارة.

ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتصنيف المطلوبات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,9يرجى الرجوع إلى
القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "الخسارة
االئتمانية المتوقعة" .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من البنك القيام بتسجيل مخصص للخسارة االئتمانية
المتوقعة لجميع القروض والديون األخرى والموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة مع التزامات القرض وعقود الضمانات المالية .ويستند هذا المخصص إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة
المرتبطة باحتمالية التعثر في السداد في غضون االثني عشر شهرا القادمة ما لم يكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر
االئتمانية منذ نشأتها .وإذا استوفت الموجودات المالية تعريف الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو
الناشئة ,عندئ ِذ يستند المخصص إلى التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة على فترة أعمار الموجودات.
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,9يتم إثبات الخسائر االئتمانية بشكل مبكر عن معيار المحاسبة الدولي .39
ولالستيضاح حول كيفية قيام البنك بتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,9يرجى
الرجوع إلى القسم المعني بالسياسات المحاسبية الهامة.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)

التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي ,باستثناء
ما هو مبين أدناه.


لم يتم تعديل فترات المقارنة .االختالفات الناشئة بسبب التغيير في التصنيف و القيم الدفترية للموجودات المالية
والمطلوبات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ضمن األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في
 1يناير 2018م .وعليه ,فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م ال تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير
المالي  9وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي
.9



أجريت التقييمات الواردة أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق األولي.
 )1تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية.
 )2تحديد إلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تحديدها سابقا على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
 )3تحديد بعض االستثمارات في أدوات الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر.
 )4بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ,فإن تحديد ما
إذا كان يتم عرض أثر التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات المالية ضمن الدخل الشامل اآلخر سوف
ينشئ أو يزيد عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)

أ)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية
)1

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
يعرض الجدول أدناه فئات التصنيف األصلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39وفئات التصنيف الجديدة وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي  9للموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصة بالبنك كما في  1يناير 2018م.

بآالف الرياالت السعودية

التصنيف األصلي وفقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي 39

التصنيف الجديد وفقا ً
للمعيار الدولي للتقرير
المالي 9

القيمة الدفترية
األصلية وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي 39

القيمة الدفترية الجديدة
وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9

الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
استثمارات ,صافي

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
قروض وسلف ,صافي
موجودات أخرى

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
أدوات دين مصدرة
مطلوبات أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

22,393,237

22,393,237

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

18,758,295

18,757,392

القيمة العادلة من خالل
الربح أو
الخسارة/المتاحة للبيع
/التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل
الربح أو
الخسارة/القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اآلخر/التكلفة المطفأة

25,324,895

25,267,540

القيمة العادلة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

القيمة العادلة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

2,032,823
121,940,394
1,161,431

2,032,823
121,275,749
1,161,194

191,611,075

190,887,935

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

2,963,273

2,963,273

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

150,954,187
1,197,475
2,002,565
4,150,000
161,267,500

150,954,187
1,197,475
2,002,565
4,289,735
161,407,235

10

البنك السعودي الفرنسي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
.4

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)
)2

مطابقة القيم الدفترية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39مع القيم الدفترية وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9
يعرض الجدول أدناه مطابقة للقيم الدفترية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39مع القيم الدفترية للمعيار الدولي
للتقرير المالي  9عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي  9في  1يناير 2018م.

بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية وفقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي  39كما في
 31ديسمبر 2017م

إعادة التصنيف

إعادة القياس

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

الموجودات المالية
التكلفة المطفاة
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

22,393,237
22,393,237

-

-

22,393,237

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

18,758,295
18,758,295

-

)(903
)(903

18,757,392

قروض وسلف:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

121,940,394
121,940,394

-

)(664,645
)(664,645

121,275,749

استثمارات:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

16,980,120
16,980,120

2,534,783
2,534,783

)(47,813
)(47,813

19,467,090

القيمة العادلة الموجبة
للمشتقات:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

2,032,823
2,032,823

-

-

2,032,823

موجودات أخرى:
الرصيد االفتتاحي
إعادة القياس
الرصيد الختامي

1,161,431
1,161,431

-

()237
()237

1,161,194

183,266,300

2,534,783

)(713,598

185,087,485

التكلفة المطفأة اإلجمالية
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أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)
)2

مطابقة القيم الدفترية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39مع القيم الدفترية وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي
 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( 9يتبع)

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
المتاحة للبيع
االستثمارات:
الرصيد االفتتاحي
المحول إلى:
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر -حقوق الملكية
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -أدوات الدين
التكلفة المطفأة
الرصيد الختامي
القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
االستثمارات:
الرصيد االفتتاحي
من متاحة للبيع
إجمالي القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
القيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
االستثمارات:
الرصيد االفتتاحي
من متاحة للبيع
الرصيد الختامي
إجمالي القيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفاة
أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
أدوات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
مطلوبات أخرى
التكلفة المطفأة االجمالية

القيمة الدفترية وفقا ً
لمعيار المحاسبة
الدولي  39كما في
 31ديسمبر 2017م

8,214,085

إعادة التصنيف

-

إعادة القياس

-

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

-

)(40,425
-

)(5,638,877

-

-

-

)(2,534,783

-

-

8,214,085

)(8,214,085

-

-

-

5,679,302

)(9,542

-

-

5,679,302

)(9,542

5,669,760

-

-

-

-

130,690

-

-

-

-

-

130,690

-

-

130,690

2,963,273

-

-

2,963,273

150,954,187
2,002,565
1,197,475
4,150,000

-

139,735

150,954,187
2,002,565
1,197,475
4,289,735

161,267,500

-

139,735

161,407,235

130,690
13,6900

12

البنك السعودي الفرنسي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
.4

أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (يتبع)
 )3مطابقة عمليات إعادة التصنيف للموجودات المالية والمطلوبات المالية إلى التكلفة المطفأة وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي 9
يعرض الجدول أدناه أثر إعادة التصنيف للموجودات المالية والمطلوبات المالية من فئات معيار المحاسبة الدولي
 39إلى فئة التكلفة المطفأة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .9
 30سبتمبر  2018م
(غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
من موجودات مالية متاحة للبيع وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 39
القيمة العادلة كما في  30سبتمبر 2018م
مكاسب القيمة العادلة الذي كان سيتم إثباته خالل 2018م ضمن الدخل الشامل اآلخر إذا لم يتم إعادة
تصنيف الموجودات المالية

)4

2,005,584
)(12,729

األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى
األرباح المبقاة

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد الختامي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  31( 39ديسمبر 2017م)

6,628,963

إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9
 قائمة الموجودات المالية التعهدات وااللتزامات المحتملةالرصيد االفتتاحي وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  1( 9يناير 2018م)

)(723,140
)(139,735
5,766,088

يعرض الجدول أدناه مطابقة المخصص الذي تم تسجيله وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  39مع ذلك
المخصص الذي تم تسجيله وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي :9




الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 39
ومخصصات مطلوبات القرض وعقود الضمان المالي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات",
والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة كما في  31ديسمبر 2017م ,مع
الرصيد االفتتاحي لمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة الذي تم تحديده وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي
 9كما في  1يناير 2018م.

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ,صافي
قروض وسلف ,صافي
موجودات أخرى
اإلجمالي

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

-

-

-

-

187,500
3,424,439
48,287

-

903
57,355
664,645
237

903
244,855
4,089,084
48,524

3,660,226

-

723,140

4,383,366

163,153

-

139,735

302,888

3,823,379

-

862,875

4,686,254

التعهدات وااللتزامات المحتملة
االجمالي

إعادة التصنيف

إعادة القياس

 1يناير 2018م
(المعيار الدولي
للتقرير المالي )9
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السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة
الموجزة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م باستثناء
السياسات المبينة أدناه .واستنادا إلى تطبيق المعايير الجديدة المبينة في إيضاح  ,4فإن السياسات المحاسبية أدناه تنطبق
اعتبارا من  1يناير 2018م بحيث تستبدل أو تعدل أو تضيف على السياسات المحاسبية المقابلة لها والمبينة في القوائم
المالية الموحدة لسنة 2017م.

أ)

تصنيف الموجودات المالية
يتم عند االثبات األولي ت صنيف الموجودات المالية على أنها مقاسة بـ :التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:



يتم االحتف اظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية ,و
تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
على أصل المبلغ القائم .

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية
وبيع موجودات مالية ,و
تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
على أصل المبلغ القائم.

إن أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم الحقا إعادة قياسها بالقيمة العادلة مع المكاسب
والخسائر الناتجة بسبب التغيرات في القيمة العادلة التي تم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات دخل العموالت
الخاصة ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة.
أدوات الملكية :عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها ألغراض المتاجرة ,يحق
للبنك أن ي ختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا
الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (مثال على
ذلك :األسهم المقتناة ألغراض المتاجرة أدوات الدين غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر).
إضافة لذلك ,وعند االثبات األولي ,يحق للبنك أن يحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ,كموجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ,وإذا قام بذلك ,يقوم باستبعاد عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه
بشكل كبير.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا إلثباتها األولي ,إال في الفترة التي يقوم فيها البنك بتغيير نموذج أعماله
بهدف إدارة الموجودات المالية.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
تقييم نموذج األعمال
يجري البنك تقييما للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك
يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة .تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي:







السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا .وبالتحديد ,ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة
تركز على اكتساب إيرادات فوائد متعاقد عليها ,أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة ,أو مطابقة فترة
الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه
الموجودات.
تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة البنك.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة
هذه المخاطر.
كيفية تعويض مديري األعمال – ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو
التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها.
تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ,وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.
إال أن المعلومات بشأن نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند اإلقصاء ,ولكنها كجزء من التقييم الكلي لكيفية قيام
البنك بتحقيق األهداف المحددة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج األعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سيناريوهات "الحالة األسوء"
أو "حالة الضائقة" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك ,ال يقوم
البنك بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنه يدرج هذه المعلومات عند تقييم
الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثا أو التي تم شراءها حديثا.
إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة ,يتم قياسها
بالقيمة العالة من خالل الربح او الخسارة ألنها ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال يتم االحتفاظ بها
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولبيع موجودات مالية.
التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة
لغرض هذا التقييم ,يعد "أصل المبلغ" القيمة العادلة للموجودات المالية عند االثبات األولي .وتعد "الفائدة" ثمن القيمة
الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكاليف
اإلقراض األساسية األخرى (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ,مع هامش الربح.
وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ أو الفائدة ,يأخذ البنك باالعتبار الشروط
التعاقدية لألداة .وهذا يشمل تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير توقيت أو مبلغ
التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط .وعند القيام بهذا التقييم ,يأخذ البنك باالعتبار ما يلي:






األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
خصائص الرافعة المالية.
شروط السداد والتمديد.
البنود التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل ترتيبات عدم سداد الموجودات).
الخصائص التي تعدل ثمن القيمة الزمنية للنقود (مثل إعادة التعديل الدوري ألسعار الفائدة).

التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
قام البنك عند اإلثبات األولي بتحديد بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وكان البنك
قبل  1يناير  2018م يقوم كذلك بتحديد بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن هذه
الموجودات كانت تدار وتقيم وتسجل داخليا على أساس القيمة العادلة.
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ب)

تصنيف المطلوبات المالية
(تنطبق السياسة قبل  1يناير 2018م)
يتم معاملة المشتقات المدمجة في األدوات المالية األخرى على أنها مشتقات منفصلة وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت
خصائصها االقتصادية ومخاطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك المرتبطة بالعقد المضيف ,وأن هذا العقد المضيف ال يتم
االحتفاظ به ألغراض المتاجرة أو تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم قيد المشتقات المدمجة مفصوال
عن المضيف بالقيمة العادلة ضمن محفظة المتاجرة مع التغيرات في القيمة العادلة التي يتم اثباتها في قائمة الدخل
الموحدة.
إن جميع ودائع أسواق المال ,وودائع العمالء ,والقروض ألجل ,والديون الثانوية وأدوات الدين األخرى قيد اإلصدار يتم
إثباتها بصورة أولية بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعاملة.
بعد ذلك  ,يتم قياس جميع المطلوبات المالية التي تحمل عمولة غير تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل أو عندما يتم تحوط القيم العادلة با لتكلفة المطفأة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي
خصم أو عالوة .يتم إطفاء العالوات وتراكم الخصومات على أساس العائد الفعلي حتى االستحقاق ويتم تحويلها إلى
مصاريف العمولة الخاصة.
إن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة ,إن وجد ,وبعد
االثبات األولي ,بالنسبة لهذه المطلوبات ,فإن التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطرها االئتمانية يتم
عرضها بصورة منفصلة في الدخل الشامل اآلخر وتم عرض جميع التغيرات األخرى في القيمة العادلة ضمن قائمة
الدخل.
إن المبالغ المدرجة في الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بقيمتها االئتمانية ال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل حتى إذا تم
التوقف عن إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ.
إن الضمانات المالية والمطلوبات القرض التي اختارت المنشآت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سيتم
اثبات جميع حركات القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
(تطبق السياسة بعد  1يناير 2018م)
يصنف البنك مطلوباته المالية ,بخالف الضمانات المالية والتزامات القرض ,كمقاسة بالتكلفة المطفأة .تحتسب التكلفة
المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار التمويالت ,والتكاليف التي تعد جزءا ال يتجزأ من معدل
العمولة الفعلي.
المشتقات المدمجة
قد تكون المشتقات مدمجة ضمن ترتيب تعاقدي آخر (العقد المضيف) .يقوم البنك بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة
بصورة منفصلة عن العقد المضيف عندما:



يتم قياس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقيمة العادلة مع اثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة ضمن
الربح أو الخسارة ,ما لم تشكل جزء من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة تغطية استثمار.
يتم عرض المشتقات المدجمة المنفصلة ضمن قائمة المركز المالي مع العقد المضيف.
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ج)

التوقف عن االثبات
الموجودات المالية
يتوقف البنك عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيامه
بتحويل حقوق التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات
المالية أو التي ال يقوم البنك من خاللها بالنقل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية وال يحتفظ
بالسيطرة على الموجودات المالية.
عند التوقف عن اثبات الموجودات المالية ,فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات (أو القيمة الدفترية الموزعة على
جزء من الموجودات المحددة) ومجموع ( )1الثمن المقبوض (ويشتمل أي موجودات تم الحصول عليها ناقصا أي
مطلوبات جديدة مفترضة) و ( )2أي مكاسب أو خسائر متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل األخر ,يتم إثباتها
في الربح أو الخسارة.
واعتبارا من  1يناير 2018م ,فإن أي ربح أو خسارة متراكمة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق سندات
االستثمار في األسهم المحددة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ,ال يتم اثباتها ضمن الربح أو
الخسارة عند التوقف عن اثبات هذه السندات .أي منافع في الموجودات المالية المحولة التي تكون مؤهلة للتوقف عن
االثبات والتي يقوم البنك بإنشاءها أو اإلبقاء عليها ,يتم اثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.عند بيع الموجودات
لطرف آخر مع تزامن المعدل إجمالي لمقايضة العائدات على الموجودات المحولة ,يتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة
تمويل مضمونة بشكل مماثل لمعامالت البيع وإعادة الشراء ,حيث يقوم البنك باالحتفاظ بجميع أو بشكل جوهري بجميع
مخاطر و منافع ملكية هذه الموجودات.
في المعامالت التي ال يقوم البنك فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية
بينما يحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات ,يستمر البنك بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريته في المشاركة,
ويتحدد ذلك من خالل حجم تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
وفي بعض المعامالت ,يحتفظ البنك بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب .يتم التوقف عن
الموجودات المحولة إذا استوفت شروط التوقف عن االثبات .يتم إثبات الموجودات أو المطلوبات لعقد الخدمات إذا كانت
أتعاب الخدمة أكثر من كافية (موجودات) أو أقل من كافية (مطلوبات) ألداء الخدمة.
كانت الفوائد المبقاة قبل  1يناير 2018م تصنف بشكل أساسي كأوراق مالية متاحة للبيع وتقاس بالقيمة العادلة.

د)

عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

-1

الموجودات المالية
إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية ,يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل
جوهري .وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري ,عندئ ِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات
المالية األصلية يتم اعتبارها على أنها منتهية .وفي هذه الحالة ,يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية وإثبات
الفرق كمكاسب وخسائر متوقف عن اثباتها ويتم اثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.
إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري ,عندئ ِذ فإن التعديل ال
يؤدي إلى التوقف عن اثبات الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ,يقوم البنك بإعادة احتساب القيمة الدفترية االجمالية
للموجودات المالية ويثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية االجمالية على أنه تعديل مكاسب أو خسائر ضمن الربح
أو الخسارة .وإذا تم القيام بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض ,عندئ ِذ يتم عرض المكاسب أو الخسائر مع
خسائر االنخفاض في القيمة .وفي حاالت أخرى ,يتم عرضها كدخل عموالت خاصة.
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-2

المطلوبات المالية
يتوقف البنك عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة
مختلفة بشكل جوهري .وفي هذه الحالة ,يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استنادا إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .إن
الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المسددة والمطوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة ,يتم اثباته ضمن الربح
أو الخسارة.

هـ)

االنخفاض في القيمة
يقوم البنك باثبات مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسارة االئتمانية المتوقعة في القوائم المالية التالية والتي ال تقاس
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:





الموجودات المالية التي تمثل أدوات دين.
قروض وسلف.
عقود الضمان المالي المصدرة.
التزامات القرض المصدرة.

ال يتم اثبات خسارة االنخفاض في القيمة لسندات الملكية.
يقوم البنك بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ,باستثناء ما يلي ,والتي
تقاس على أنها خسارة ائتمانية متوقعة على مدى  12شهرا:



سندات استثمار في أدوات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير.
سندات مالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير من االثبات األولي لها.

مخصصات الخسارة لذمم التأجير المدينة تقاس دائما بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
يأخذ البنك باالعتبار أدوات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية
مساويا للتعريف المفهوم دوليا بـ "درجة االستثمار".
إن الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا تمثل جزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تقيس الخسائر
المتوقعه الناتجه من تعثر سداد أو انتقال األداة المالية خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير.

18

البنك السعودي الفرنسي
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018م و 2017م
.5

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
إن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية .ويتم قياسها كما يلي:





الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في
النقدية (الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تحصيلها).
الموجودات المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
التزامات القرض غير المسحوبة :تقاس ب القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا تم
سحب االلتزام بالكامل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تحصيلها.
عقود الضمان المالي :تقاس بالمدفوعات التي يتوقع سدادها من قبل مالكها ناقصا أي مبالغ يتوقع البنك تحصيلها.

الموجودات المالية المعاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة
بسبب الصعوبات المالية للمقترض ,عندئ ِذ يجري البنك تقييما حول ما إذا كان يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية
وتقاس الخسارة االئتمانية المتوقعة كما يلي:
إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة ,عندئ ِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة
عن الموجودات المالية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة.
إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن اثبات الموجودات القائمة ,عندئ ِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة
للموجودات الجديدة على انها تدفقات نقدية نهائية عند التوقف عن إثباتها .ويتم إدراج هذا المبلغ عند احتساب حاالت
العجز في النقدية من الموجودات النقدية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات إلى تاريخ التقرير
باستخدام معدل العمولة الفعال األصلي للموجودات المالية القائمة.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
يجري البنك تقييما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة
منخفضة القيمة االئتمانية .وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار
على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية.
إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:






الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر.
االخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد.
إعادة هيكلة القرض أو الدفعة المقدمة من قبل البنك بشروط ال يأخذها البنك في االعتبار.
يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة افالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.
اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

إن القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتباره في العادة على أنه منخفض
القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وأنه ال
يوجد هناك أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة .إضافة لذلك ,فإن قروض األفراد التي تجاوزت تاريخ استحقاقها
ألكثر من  90يوما أو أكثر تعد منخفضة القيمة.
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وإلجراء تقييم لتحديد ما إذا كان االستثمار في الديون السيادية منخفض القيمة االئتمانية ,يأخذ البنك باعتباره العوامل
التالية:






تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما تظهر في عائدات السندات.
تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.
قدرة الدولة على الدخول ألسواق المال بهدف إصدار ديون جديدة.
وجود احتمال بإعادة هيكلة الديون ,األمر الذي يؤدي إلى تعرض المالكين لخسائر من خالل االعفاء من الديون
االختياري أو االلزامي.
آليات الدعم الدولي القائمة لتوفير الدعم الالزم على أنها "المالذ األخير لإلقراض" لتلك الدولة ,وكذلك عزم
الحكومات والوكاالت ,الذي يظهر من خالل التصريحات العامة ,الستخدام هذه اآلليات .وهذا يشمل تقييما لمدى
عمق هذه اآلليات وما إذا كان هناك قدرة الستيفاء الضوابط المطلوبة ,بغض النظر عن اإلرادة السياسية.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:






الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :تعرض كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات.
التزامات القرض وعقود الضمان المالي :تعرض كمخصص بشكل عام.
عندما تتضمن األداة المالية عنصر مسحوب أو غير مسحوب ,وال يمكن للبنك التعرف على الخسارة االئتمانية
المتوقعة لعنصر التزامات القرض بشكل منفصل عن تلك التي تتضمن عنصر مسحوب :يعرض البنك مخصص
خسارة مجمعة لكال العنصرين .ويتم عرض المبلغ المجمع على أنه خصم من القيمة الدفترية االجمالية للعنصر
المسحوب .ويتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة للمبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب على أنه مخصص.
أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :ال يتم اثبات أي مخصص خسارة في قائمة
المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تمثل قيمها العادلة .يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة في
الربح أو الخسارة كمدين ويتم اثباتها كدائن في الدخل الشامل اآلخر وال يؤثر على القيمة الدفترية.

الشطب
يتم شطب القروض أدوات الدين (سواء جزئيا أو كليا) عندما ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد .إال أن الموجودات
المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات البنك نحو استرداد المبلغ المستحقة.
وإذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة ,يتم معاملة الفرق أوال كإضافة على المخصص
والذي سيتم تطبيقه بعد ذلك على القيمة الدفترية االجمالية .أي استرداد الحق يضاف إلى مصروف الخسارة االئتمانية.
تقييم الضمانات
للتقليل من مخاطره االئتمانية على الموجودات المالية ,يسعى البنك الستخدام الضمانات ,متى ما أمكن ذلك .تكون
الضمانات في أشكال متعددة ,مثل النقد والسندات واالعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والعقارات والذمم المدينة
والمخزون والموجودات غير المالية األخرى والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات المعاوضة .إن السياسة المحاسبية
الخاصة بالبنك المتعلقة بالضمانات التي يتم تحديدها من خالل ترتيبات اإلقراض بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
 9تمثل نفس السياسة المحاسبية التي كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي .39
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ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للبنك ما لم يتم استعادة ملكيتها .إال أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر
على احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة .ويتم تقييمها بشكل عام بالحد األدنى عند نشوئها ويعاد تقييمها على أساس
دوري .إال أن بعض الضمانات ,مثل النقد أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات تحديد الهوامش ,يتم تقييمها يوميا.
يستخدم البنك قدر اإلمكان معلومات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات .يتم تقييم
الموجودات المالية األخرى التي ليس لها قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة ,باستخدام النماذج .يتم تقييم الضمانات غير
المالية ,مثل العقارات ,على أساس المعلومات المقدمة ألطراف أخرى مثل وسطاء الرهن العقاري ,أو استنادا إلى
مؤشرات أسعار المساكن.
استعادة ملكية الضمانات
إن السياسات المحاسبية الخاصة بالبنك وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  9تبقى نفس السياسات المحاسبية وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي  .39إن سياسة البنك تكمن في تحديد حول ما إذا كانت الموجودات التي تم استعادة ملكيتها يمكن أن
تكون أفضل استخدام لعملياته الداخلية أو يجب بيعها .يجب تحويل الموجودات التي حددت على أنها مفيدة للعمليات
الداخلية إلى فئة الموجودات المالئمة لها بقيمتها التي تم استعادت ملكيتها أو القيمة الدفترية للموجودات المضمونة
األصلية ,أيهما أقل .يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعها هو أفضل خيار إلى الموجودات المتاحة للبيع بقيمها
العادلة (إذا كانت موجودات مالية) والقيمة العادلة ناقصا تكلفة بيع الموجودات غير المالية في تاريخ استعادة الملكية,
تماشيا مع سياسة البنك.
ال يقوم البنك خالل السياق االعتيادي ألعماله باستعادة ملكية العقارات أو الموجودات األخرى في محفظة األفراد
الخاصة بالبنك ,ولكنه يشارك الوكالء الخارجيين في استرداد األموال ,بشكل عام في المزادات ,بهدف تسوية الديون
القائمة .يتم إعادة أي فائض في األموال للمتعاملين/الملتزمين .ونتيجة لهذا اإلجراء ,ال يتم تسجيل العقارات السكنية التي
تخضع لعمليات استعادة ملكية نظامية ,في قائمة المركز المالي.

و)

الضمانات المالية والتزامات القرض
"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب قيام البنك بإجراء مدفوعات محددة لتعويض المالك عن الخسارة التي يتكبدها
بسبب عدم قدرة مدين معين على السداد عند االستحقاق وفقا لشروط سندات الدين" .أدوات الدين" هي التزامات ثابتة
بتوفير االئتمان ضمن ظروف وشروط محددة مسبقا.
إن الضمانات المالية المصدرة أو االلتزامات بتوفير القرض بأسعار فائدة أقل من سعر السوق يتم قياسها مبدئيا بالقيمة
العادلة ,ويتم إطفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام .وتقاس الحقا كما يلي:
 من  1يناير 2018م :بالقيمة المطفأة وقيمة مخصص الخسارة ,أيهما أكبر.
 قبل  1يناير 2018م :بالقيمة المطفأة والقيمة الحالية ألي مدفوعات متوقعة لسداد االلتزام عندما تصبح المدفوعات
مرجحة بموجب العقد.
لم يصدر البنك أي التزامات قروض والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وبالنسبة اللتزامات
القرض األخرى:
 من  1يناير 2018م :يثبت البنك مخصص خسارة.
 قبل  1يناير 2018م :يثبت البنك مخصص وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  37إذا تم اعتبار العقد مكلفا.
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ز)

العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ,والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية للبنك.
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ
المعامالت .الموجودات والمطلوبات النقدية (بخالف البنود النقدية التي تشكل جزء من صافي االستثمار في العملية
األجنبية) المقومة بالعمالت األجنبية يتم ترجمتها إلى اللاير السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة
المركز المالي المرحلية الموحدة.
إن مكاسب أو خسائر العمالت األجنبية للبنود النقدية تمثل الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة
والمعدلة بمعدل األرباح الفعلي والمدفوعات خالل السنة والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية التي يتم ترجمتها على
أساس أسعار التحويل في نهاية الفترة.
المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة من أسعار الصرف يتم إضافتها أو تحميلها على قائمة الدخل الشامل
المرحلية الموحدة.
يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن ترجمة البنود أدناه في الدخل الشامل اآلخر  .يتم ترجمة البنود غير
النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية في العملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت
األولية .يتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ
تحديد القيمة العادلة.

ح)

إثبات اإليرادات/المصاريف
دخل ومصروف العمولة الخاصة
يتم إثبات دخل ومصروف العمولة الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام معدل العموالت الفعال .إن "معدل العموالت
الفعال" هو المعدل الذي بالتحديد يخصم مدفوعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة
المالية بالتكلفة المطفأة لألداة المالية.
عند احتساب معدل العموالت الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية ,يقوم البنك بتقدير
التدفقات النقدية باألخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ,ولكن ليست خسائر ائتمانية متوقعة .وبالنسبة
للموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية ,يتم احتساب معدل العموالت الفعال المعدل ائتمانيا باستخدام التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
عند احتساب إيرادات ومصاريف دخل العموالت الخاصة ,يتم تطبيق معدل العموالت الفعلي على القيمة الدفترية
االجمالية للموجودات (عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.
وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد االثبات األولي لها ,يتم احتساب إيرادات دخل
العموالت الخاصة بتطبيق معدل العموالت الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية ,إذا لم تعد الموجودات المالية
منخفضة القيمة االئتمانية ,عندئ ِذ فإن احتساب إيرادات دخل العموالت الخاصة يعود على األساس اإلجمالي.
يتضمن احتساب معدل العموالت الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزء ال
يتجزأ من معدل العموالت الفعلي .تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية.
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قياس التكلفة المطفأة ودخل العمولة الخاصة والمصروف
إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أ و المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو
المطلوبات المالية عند االثبات األولي ناقصا مدفوعات أصل المبلغ ,زائدا أو ناقصا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة
العموالت الفعالة ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ,ويتم تعديله ,بالنسبة للموجودات المالية ,ألي مخصص
خسارة ائتمان متوقعة.
إن "القيمة الدفترية اإل جمالية للموجودات المالية" هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلها ألي مخصص
خسارة ائتمان متوقعة.

ط)

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا للمعايير الدولية للتقريرالمالي يتطلب استخدام بعض األحكام
والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات .كما تتطلب من
اإلدارة ممارسة أحكامها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالبنك .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات
واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل الحصول على المشورة المهنية
وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها ستكون معقولة في ظل الظروف .يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات ,إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط ,أو في فترة المراجعة
والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على كال الفترتين الحالية والمستقبلية .وفيما يلي المجاالت الجوهرية التي قامت
اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات أو تمارس فيها األحكام:
)1

خسائر االنخفاض األصول المالية (إيضاح .)15

)2

قياس القيمة العادلة (إيضاح .)14

)3

تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها .
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االستثمارات ,صافي
تصنف االستثمارات على النحو التالي:
 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

-

130,690

513,048

-

-

8,214,085

استثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

6,325,825

-

إستثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

22,680,265

16,980,120

16,488,129

اإلجمالي

29,519,138

25,324,895

26,115,481

بآالف الرياالت السعودية
استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
استثمارات في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات متاحة للبيع

.7

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
277,439
9,349,913
-

قروض وسلف ,صافي
القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة
 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
سحب على
المكشوف و
القروض والسلف العاملة ,االجمالي
القروض والسلف غير العاملة  ,صافي
إجمالي القروض والسلف
مخصص انخفاض القيمة
القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة,صافي

قروض تجارية

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

111,630,166

482,257

12,566,146

124,678,569

2,458,194

78,573

261,340

2,798,107

114,088,360
)(3,383,020

560,830
)(80,712

12,827,486
)(308,771

127,476,676
)(3,772,503

110,705,340

480,118

12,518,715

123,704,173
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قروض وسلف ,صافي (يتبع)
 31ديسمبر 2017م (مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
سحب على
المكشوف و
قروض تجارية

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

109,827,075

494,050

11,621,667

121,942,792

3,198,613

55,955

167,473

3,422,041

إجمالي القروض والسلف

113,025,688

550,005

11,789,140

125,364,833

مخصص انخفاض القيمة

)(3,088,685

)(71,022

)(264,732

)(3,424,439

109,937,003

478,983

11,524,408

121,940,394

القروض والسلف العاملة  ,االجمالي
القروض والسلف غير العاملة  ,الصافي

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة,صافي

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
سحب على
المكشوف و
قروض تجارية

بطاقات ائتمان

قروض استهالكية

االجمالي

117,541,145

544,370

11,590,971

129,676,486

2,117,002

52,256

188,071

2,357,329

إجمالي القروض والسلف

119,658,147

596,626

11,779,042

132,033,815

مخصص انخفاض القيمة

)(2,757,789

)(69,501

)(258,048

)(3,085,338

116,900,358

527,125

11,520,994

128,948,477

القروض والسلف العاملة  ,االجمالي
القروض والسلف غير العاملة  ,الصافي

القروض والسلف المقتناة بالتكلفة
المطفأة,صافي

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2018م :
 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية
مخصص الخسارة الختامي كما في  31ديسمبر 2017م (المحتسب وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )39

3,424,439
664,645

مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية
مخصص الخسارة االفتتاحي كما في  1يناير 2018م (المحتسب وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9

4,089,084
343,766

التغير خالل الفترة ,صافي
شطب ديون معدومة مقابل المخصص

)(660,347

الرصيد في نهاية الفترة

3,772,503
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استثمارات في شركات زميلة
بآالف الرياالت السعودية
التكلفة
الحصة في األرباح
مخصص االنخفاض في القيمة
االجمالي

.9

78,517

110,017

106,427

65,678

68,032

114,282

)(102,000

)(102,000

)(102,000

42,195

76,049

118,709

ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية
تحت الطلب
إدخار
ألجل
أخرى
اإلجمالي

.10

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

70,608,868
547,778
71,748,614
3,788,757

81,474,079
518,928
64,627,605
4,333,575

146,694,017

150,954,187

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
83,031,134
514,806
67,581,381
4,344,692
155,472,013

المشتقات
في سياق نشاطه المعتاد ,يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة أدناه ألغراض المتاجرة والتحوط:

أ)

المقايضات
المقايضات تمثل مطلوبات مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت ,عادة ما تقوم
األطراف األخرى بتبادل دفع العوالت بسعر ثابت وسعر عائم وبعملة واحدة ,دون تبادل أصل المبلغ .أما مقايضات
العمالت ,فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وسعر عائم مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.

ب)

العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .إن
العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما
عقود الصرف األجن بي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محدد في
األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا.

ج)

اتفاقيات األسعار اآلجلة
وهي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها بصورة فردية وتنص على أن يسدد قيمتها نقدا الفرق بين
سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق
عليها.

د)

الخيارات
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ,يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ,وليس االلتزام ,من المشتري (المكتتب
بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل
الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ , .كمية محددة من عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد مسبقا.
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هـ)

المشتقات (يتبع)

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات ,وأخذ المراكز والمضاربة .تتضمن أنشطة المبيعات طرح
منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينهم من ضمن أمور أخرى من تحويل أو تعديل أو تخفيض
المخاطر الحالية والمستقبلية ,ويقتضي أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من
التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات .أما بالنسبة للمضاربة فإنها تتضمن التحديد واالستفادة من
الفروقات في األسعار بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك .يقوم البنك كذلك
باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر.

و)

المشتقات المقتناة ألغراض التحوط
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة
التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت ,وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن
المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناء على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد
وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا للمعامالت مع األطراف األخرى ولمخاطر
مراكز العمالت .تراقب مراكز العمالت يوميا وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت
ضمن الحدود المقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا لمخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا للفجوات
في أسعار العموالت للفترات المقررة .يتم دوريا مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت وتستخدم استراتيجيات التحوط
في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته ,يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر
أسعار العمالت والعموالت .ويتم ذلك عادة من خالل تحوط معامالت محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية
المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة ككل .إن التحوط االستراتيجية للمخاطر ال يخضع لمحاسبة التحوط
الخاصة ,وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.
يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تحوط عمالت محددة .كما يستخدم البنك مقايضات
أسعار العموالت والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت للتحوط لمخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر
أسعار عموالت ثابتة .ويستخدم البنك أيضا مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض
مخاطر العموالت بسعر عائم .وفي مثل هذه الحاالت ,يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا ,بما في ذلك
تفاصيل البنود المتحوطة وأداة التحوط ,وتقيد هذه المعامالت على أنها للتحوط مقابل مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية.

ز)

تحوط التدفقات النقدية
يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناة
لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة بسعر متغير .يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت للتحوط مقابل
مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت هذه .كذلك ونتيجة للمطلوبات المؤكدة بالعمالت األجنبية مثل
الديون المصدرة بعمالت أجنبية ,يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اسعار العموالت المغطاة بمقايضات
أسعار العموالت بعمالت مختلفة.
صافي مكاسب تحوط التدفقات النقدية المحولة الى قائمة الدخل الموحدة خالل السنة هي كاآلتي :
بآالف الرياالت السعودية
دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
صافي مكاسب تحوط التدفقات النقدية المحولة الى قائمة
الدخل الموحدة
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 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)
1,226,925
)(1,119,951
106,974

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
1,241,926
)(1,110,682
131,244
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المشتقات (يتبع)
يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة و السالبة لألدوات المالية المشتقة المقتناة ,باإلضافة إلى مبالغها اإلسمية .إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ,ال
تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك (والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة الموجبة
للمشتقات) وال تعكس مخاطر السوق.
بآالف الرياالت السعودية
القيمة
العادلة
الموجبة

 30سبتمبر2018م
(غير مدققة)
القيمة
العادلة
السالبة

القيمة
اإلسمية

القيمة
العادلة
الموجبة

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)
القيمة
العادلة
السالبة

القيمة
اإلسمية

القيمة
العادلة
الموجبة

 30سبتمبر2017م
(غير مدققة)
القيمة
العادلة
السالبة

القيمة
اإلسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
خيارات وعقود مستقبلية ألسعار العموالت
الخاصة
إتفاقيات أسعار العمولة اآلجلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت
أخرى
مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

1,139,352

1,026,368

161,597,135

801,994

669,252

181,680,691

1,230,850

1,033,261

180,267,790

290,908

290,908

61,332,567

350,663

341,504

75,712,040

52,818

52,818

73,668,262

159,987
9,103
8,901

12,952
9,103
8,901

23,641,858
1,024,962
696,675

207,326
6,158
15,889

50,908
6,158
15,889

750,000
49,999,337
2,636,084
640,021

239,829
12,179
11,349

248
98,396
12,179
11,349

1,500,000
51,714,378
5,755,393
735,404

-

-

-

-

1,608

264,000

-

1,879

264,000

215,584
1,823,835

415,598
1,763,830

61,310,760
309,603,957

650,793
2,032,823

112,156
1,197,475

73,058,082
384,740,255

667,926
2,214,951

92,744
1,302,874

73,210,106
387,115,333
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التعهدات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
تتكون التعهدات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلئتمان من اآلتي:

بآالف الرياالت السعودية
خطابات اعتماد مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غير قابلة لإللغاء لمنح اإلئتمان
االجمالي

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)

6,779,640

8,260,731

8,372,606

42,787,164

44,774,754

45,622,478

1,960,862

2,541,110

2,546,455

3,765,303

2,758,962

2,732,831

55,292,969

58,335,557

59,274,370

قام البنك بعمل مخصص انخفاض يبلغ  290مليون لاير سعودي مقابل التعهدات و المطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان التي تم تصنيفها الى مطلوبات أخرى .
إن المجموعة طرف في قضايا قانونية في سياق العمل العادي .لم يكن هناك أي تغيير في حالة هذه القضايا القانونية كما تم االفصاح عنها
في  31ديسمبر  2017م.

.12

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي:
بآالف الرياالت السعودية
نقد وأرصدة لدى مؤسسـة النقد العربي
السعودي ما عدا الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء
اإلجمالي

 30سبتمبر 2018م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)

6,699,320

13,757,625

6,286,971

12,372,025

13,958,295

12,315,440

19,071,345

27,715,920

18,602,411

يشتمل النقد وما في حكمه مبلغ  255مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 183 :مليون لاير سعودي) مستحق من بنك كريدي أجريكول كوربوريت
أند انفستمنت.
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المعلومات القطاعية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة البنك في وظيفته
كصانع للقرار وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية بموافقة اإلدارة وفقا للشروط المتفق عليهاا وياتم اإلعاالن عان المعاامالت وفقاا لسياساة أساعار التحويال
الداخلي للبنك .تتفق هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية .ياتم قيااس اإليارادات مان تقريار األطاراف الخارجياة إلاى مجلاس
اإلدارة بطريقة تتوافق مع الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة.
ليست هناك أي تغيرات على أسس تحديد القطاعات التشغيلية أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات منذ  31ديسمبر 2017م.
يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
قطاع األفراد:

يشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك التابعة للمؤسسات الصغيرة ,السحب على المكشوف
والقروض وحسابات التوفير والودائع والبطاقات اإلئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية
وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات.

قطاع الشركات:

يشمل الحسابات تحت الطلب للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم ,والودائع ,والسحب على
المكشوف ,والقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة ,عمليات التداول ,واألوراق المالية االستثمارية وسوق المال ,وعمليات
التمويل للبنك ,والمنتجات المشتقة.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشمل خدمات وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل واإلدارة ,والترتيب ,والمشورة ,وحفظ
األوراق المالية والمنتجات االستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم
المحلية والدولية والتأمين.
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المعلومات القطاعية (يتبع)
فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  30سبتمبر 2018م و 2017م وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف
العمليات وصافي الدخل للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
قطاع خدمات
االستثمار
بآالف الرياالت السعودية

قطاع الشركات

قطاع األفراد

قطاع الخزينة

والوساطة

اإلجمالي

 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)

إجمالي الموجودات

18,983,399

107,144,487

61,803,181

1,370,150

189,301,217

إجمالي المطلوبات

68,706,786

78,774,391

8,674,197

1,309,877

157,465,251

إجمالي دخل العمليات

1,277,325

2,289,888

1,336,285

202,502

5,106,000

943,661

718,233

277,447

130,981

2,070,322

-

-

2,529

-

2,529

صافي دخل الفترة

333,664

1,571,655

1,061,367

71,521

3,038,207

اإليرادات بين القطاعات

689,419

169,449

)(858,868

-

-

91,376

233,885

)(47

-

325,214

إجمالي مصاريف العمليات
الحصة في أرباح الشركات
الزميلة ,صافي

مخصص خسائر اإلئتمان للموجودات
المالية ,صافي
 31ديسمبر 2017م (مدققه)
إجمالي الموجودات

17,791,035

107,093,458

66,836,088

1,208,300

192,928,881

إجمالي المطلوبات

71,996,172

80,341,090

7,844,173

1,086,065

161,267,500

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
إجمالي الموجودات

17,919,516

114,276,436

68,199,712

1,308,062

201,703,726

إجمالي المطلوبات

79,524,162

78,016,657

11,380,775

1,227,663

170,149,257

إجمالي دخل العمليات

1,179,113

2,272,731

1,314,491

190,191

4,956,526

إجمالي مصاريف العمليات

970,856

516,058

240,000

125,987

1,852,901

الحصة في أرباح الشركات

-

-

5,492

-

5,492

صافي دخل الفترة

208,257

1,756,673

1,079,983

64,204

3,109,117

اإليرادات بين القطاعات

654,033

108,243

)(762,276

-

-

مخصص خسائر اإلئتمان للموجودات المالية

78,222

65,068

3,500

-

146,790

الزميلة ,صافي

,صافي
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القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة استنادا إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ,وفي حال
غياب السوق الرئيسية ,تتم في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.
بالنسبة لألدوات المالية التي يتم المتاجرة بها نادرا ولها شفافية سعر قليلة ,فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من
التقدير الذي يعتمد على السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية.
نماذج التقييم
تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونموذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة .تشتمل
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر ونطاق االئتمان واألدوات األخرى
المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.
إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس قيمة عادلة تعكس األسعار التي سيتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة
اعتيادية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس .يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات
المالية الشائعة البسيطة.
األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عادة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالية
المتداولة والمشتقات البسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت .إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج تقلل من الحاجة
ألحكام وتقديرات اإلدارة وتقلل أيضا من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة .يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقا
للمنتجات واألسواق وهي عرضة للتغيرات استنادا إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.
تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد
القيمة العادلة .إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم استخدامه ,وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة في
األدوات المالية التي يجري تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة .يتم تعديل
القيمة العادلة التي تم الحصول علهيا من النماذج ألي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو نموذج عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك
أن الطرف الثالث المشارك في السوق بأخذها في االعتبار عند تسعير معاملة ما .تهدف القيمة العادلة أيضا لعكس مخاطر ائتمان لألداة
وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار مخاطر ائتمان البنك ومخاطر الطرف المقابل حيثما كان مالئما.
إطار التقييم
أسس البنك إطار عمل رقابي يتعلق بقياس القيمة العادلة .يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي
ويرفع تقاريره لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة
قياسات القيمة العادلة الجوهرية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى : 1

األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون تعديل أو إعادة هيكلة).

المستوى : 2

األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم فيها تحديد كافة مدخالتها
الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و.

المستوى : 3

طرق تقييم تكون مدخالتها الهامة غير مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
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القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
بالنسبة لألدوات المالية التي نادرا ما يتم المتاجرة بها ولها شفافية سعر قليلة ,فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة
من التقدير تعتمد على السيولة والتركز ,وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المعنية.
إن منتجات المشتقات التي تم تقييمها باستخدام طريقة تقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار
العمولة والخيارات ومقايضات العملة وعقود مقايضة الصرف األجنبي .تشتمل طرق التقييم األكثر تكرارا نماذج التسعير األجل ونماذج
المقايضات باستخدام احتساب القيمة الحالية .وتؤسس هذه النماذج مدخالت متنوعة تشتمل على منحنيات أسعار الصرف األجنبي المتاحة
واألسعار اآلجلة وسعر العمولة .يتم تقييم االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناء على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار
الوسيط و أخرى.
بآالف الرياالت السعودية
 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)
الموجودات المالية
القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة
استثمارات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل األرباح والخسائر
استثمارات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
اإلجمالي
المطلوبات المالية
القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة
اإلجمالي
 31ديسمبر 2017م (مدققة)
الموجودات المالية
القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة
موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)
استثمارات مالية متاحة للبيع

المستوى 2

المستوى 1

المستوى 3

اإلجمالي

-

1,823,835

-

1,823,835

359,392

153,656

-

513,048

2,094,006
2,453,398

4,225,710
6,203,201

6,109
6,109

6,325,825
8,662,708

-

1,763,830
1,763,830

-

1,763,830
1,763,830

-

2,032,823

-

2,032,823

127,654
1,037,217
1,164,871

3,036
4,601,660
6,637,519

2,575,208
2,575,208

130,690
8,214,085
10,377,598

المطلوبات المالية
القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

-

اإلجمالي

-

1,197,475
1,197,475

-

1,197,475

-

1,197,475

اإلجمالي

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
الموجودات المالية
القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة

-

2,214,951

-

2,214,951

موجودات مالية مقتناة لتدرج قيمتها العادلة
من خالل قائمة الدخل (ألغراض المتاجرة)

271,297

6,142

-

277,439

1,781,915
2,053,212

4,643,688
6,864,781

2,924,310
2,924,310

9,349,913

-

1,302,874
1,302,874

-

استثمارات مالية متاحة للبيع
اإلجمالي
المطلوبات المالية
القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة
اإلجمالي
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القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)
إن القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة تبلغ  22,519مليون ريـال سعودي ( 31ديسمبر 2017م 16,786 :مليون لاير
سعودي و  30سبتمبر 2017م 16,436 :مليون ريـال سعودي) مقابل القيمة الدفترية البالغة  22,680مليون ريـال سعودي ( 31ديسمبر
2017م 16,980 :مليون ريـال سعودي و  30يونيو  2017م  16,488 :مليون ريـال سعودي) .ال تختلف القيمة العادلة لودائع العمالء
التي تحمل عمولة وسندات الدين والمطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى والتي تم قيدها بالتكلفة المطفأة جوهريا عن القيم الدفترية
المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  ,حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المشابهة ال تختلف
جوهريا عن المعدالت المتعاقد عليها وبسبب قصر مدة استحقاق المطلوب من وإلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى .ال يتوفر سوق نشط لهذه
األدوات وينوي البنك تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقها.
تستند القيم العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو على نماذج
التسعير عندما تستخدم في حالة السندات ذات العمولة الثابتة .وعليه ,قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة .تستند القيم
العادلة للمشتقات على أسعار السوق المتداولة عندما تكون متاحة أو باستخدام طرق تقييم مناسبة .يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية
المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف بعد تعديل نطاق االئتمان الداخلي البالغ 125,835
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م123,602 :مليون ريـال سعودي و  30سبتمبر 2017م 130,439 :مليون لاير سعودي) .إن
القيم الدفترية لتلك القروض والسلف تبلغ  123,704مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 121,940 :مليون لاير سعودي و 30
سبتمبر 2017م 128,948 :مليون لاير سعودي).

.15

إدارة المخاطر المالية
مخاطر االئتمان
يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن المنهجية الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر .قام المجلس بتعيين مجلس
رقابي يتولى مسؤولية مراقبة عملية المخاطر الكاملة في البنك.
لدى مجلس لجنة المخاطر المسؤولية الكاملة لوضع استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ وأطر العمل والسياسات والحدود.
إن لجنة المخاطر مسؤولة عن قرارات إدارة المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ورفع التقارير األسبوعية للمجلس الرقابي.
يقوم البنك بإدارة تعرضه لمخاطر االئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر.
تنشأ التعرضات االئتمانية بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف وعن األنشطة االستثمارية .كما أن هناك
مخاطر ائتمان في األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض.
يقوم البنك بتقييم احتمال تعثر األطراف المقابلة باستخدام أدوات التصنيف الداخلية مع تغطية تقييم االئتمان  ,عند الضرورة .كما يستخدم البنك
التصنيفات الخارجية  ,من وكالة التصنيف الرئيسية  ,حيثما كان ذلك متاحا.
يسعى البنك للسيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها للتعرض لالئتمان ,ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى
المحددة ,وتقييم المالءة االئتمانية لهذه األطراف .لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر الخاصة للبنك من أجل تحديد ووضع قيود مناسبة
للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقيود .ويتم مراقبة التعرضات الفعلية للقيود يوميا .باإلضافة لمراقبة قيود االئتمان ,يقوم البنك بإدارة
تعرضه لالئتمان المتعلق بعملياته التجارية من خالل إبرام اتفاقيات معاوضة رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف األخرى ضمن ظروف
مالئمة ,والحد من فترة التعرض .وفي بعض الحاالت قد يقوم البنك بإنهاء المعامالت أو التنازل عنها ألطراف أخرى للتقليل من المخاطر
االئتمانية .تتمثل المخاطر االئتمانية للمشتقات الخاصة بالبنك في التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات في حالة فشل األطراف األخرى في
الوفاء بالتزامها ,وللسيطرة على مستوى المخاطر االئتمانية المتخذة ,يقوم البنك بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي
يستخدمها في عمليات اإلقراض الخاصة به.
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تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجارية مماثلة ,أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي ,أو لمن يكون
لديهم نفس السِّمات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
يسعى البنك إلدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في
أماكن أو أنشطة معينة ,كما يقوم البنك أيضا بأخذ الضمانات /السندات ,حسبما هو مالئم .ويقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من
الطرف اآلخر في حالة وجود مؤشرات هامة تدل على انخفاض في قيمة القروض والسلف الممنوحة لألفراد.
تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات ,وتطلب ضمانات إضافية وفقا لالتفاقيات ذات العالقة ,ومراقبة القيمة السوقية للضمانات
المقتناة خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة.
يقوم البنك بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية ,وذلك لعكس التغيرات في منتجات السوق وأفضل الممارسات الناشئة.

أ)

المبالغ الناتجة عن الخسارة االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالية زادت بشكل جوهري منذ اثباتها األولي ,يأخذ البنك باالعتبار المعلومات المعقولة
والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .وهذا يتضمن معلومات وتحليل نوعي وكمي استنادا إلى الخبرة
التاريخية للبنك وتقييم الخبير االئتماني والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل.
إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة:
 مدى العمر المتبقي إلحتمالية التعثر عن السداد كما في تاريخ التقرير ,مع
 مدى العمر المتبقي الحتمالية التعثر عن السداد لهذه الوقت والتي تم تقيرها عند االثبات األولي للتعرض (تم تعديلها متى ما كان ذلك
مالئما للتغيرات في توقعات السداد).
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درجات مخاطر االئتمان
يقوم البنك بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر االئتمان استنادا إلى مجموعة من المعلومات التي يتم تحديدها على أنها تنبؤ بمخاطر التعثر
في السداد وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته .يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية التي تكون مؤشرا
على مخاطر التعثر في السداد .وتختلف هذه العوامل اعتمادا على طبيعة التعرض ونوع المقترض.
يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان وحسابها بدقة بحيث تكون مخاطر التعثر في السداد التي تحدث تزداد تصاعديا حيث تتدنى عندها مخاطر
اإلئتمان .مثال على ذلك ,الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجات مخاطر االئتمان  1و  2تعتبر أصغر من الفرق بين درجات
مخاطر االئتمان  2و .3
يتم توزيع كل تعرض للشركات على درجة مخاطر االئتمان عند اإلثبات األولي على أساس توفر المعلومات عن المقترض .تخضع
التعرضات للمراقبة المستمرة ,األمر الذي قد يؤدي إلى تعرض يُنقل لدرجة مخاطر اإلئتمان مختلفة .تتضمن مراقبة التعرضات استخدام
البيانات التالية.

تعرضات الشركات






)1

تعرضات األفراد

المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة 
الدورية – مثال على ذلك :القوائم المالية المدققة,
وحسابات اإلدارة ,والموازنات والتوقعات .أمثلة على
المجاالت المحددة للتركيز :هوامش الربح اإلجمالي,
نسب الرافعات المالية ,تغطية خدمة الديون ,االلتزام 
بالتعهدات ,إدارة الجودة ,وتغيرات اإلدارة العليا.

بيانات من وكاالت مرجع االئتمان ,المقاالت
الصحفية ,التغيرات في التصنيفات االئتمانية
الخارجية.
األسعار المدرجة للصكوك ومبادالت التعثر في السداد
للمقترض عند توافرها.
التغيرات الجوهرية المتوقعة والفعلية في البيئة
السياسية والتنظيمية والتقننية للمقترض أو في أنشطته
التجارية.

البيانات التي تم تحصيلها 
داخليا وسلوك العميل – مثال
على ذلك :استخدام تسهيالت
البطاقة االئتمانية.

مقاييس القدرة على الدفع.
من 
الخارجية
البيانات
وكاالت مرجع االئتمان بما 
في ذلك درجات االئتمان
للمعايير الصناعية.

جميع التعرضات
سجل المدفوعات – وهذا يشمل
وضع التأخير في السداد وكذلك
مدى المتغيرات بشأن نسب
السداد.
استخدام السقوف الممنوحة.
طلبات منح القيود.
التغيرات الحالية والمتوقعة في
األعمال والمالية والظروف
االقتصادية.

انتاج شروط هيكلة احتمالية التعثر في السداد
تصنيف درجات مخاطر االئتمان لالحتماالت  ,وحدوث احتماالت االنتقال االئتماني ومدخالت االقتصاد الكلي تحدد هيكلية
احتمال التعثر .يقوم البنك بتحصيل معلومات األداء والتعثر في السداد بشأن التعرضات لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حسب
نوع المنتج والمقترض وكذلك حسب درجة مخاطر االئتمان .بالنسبة لبعض المحافظ ,يتم أيضا استخدام المعلومات التي يتم
شراءها من وكاالت مرجع االئتمان الخارجية.
يستخدم البنك النماذج التحليلية لتحليل البيانات التي حصل عليها وإنتاج التقديرات الحتمالية التعثر عن السداد على مدى العمر
المتبقي للتعرضات وكيفية توقع تغيرها نتيجة مرور الوقت.
يشتمل هذا التحليل على تحديد وحساب العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر عن السداد وعوامل االقتصادي الكلي وكذلك
التحليل المتعمق ألثر بعض هذه العوامل (مثل تجربة القيود) على مخاطر التعثر عن السداد.
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بالنسبة للتنبؤات المستقبلية لمؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية  ,على سبيل المثال .يتم ترجمة نمو الناتج المحلي اإلجمالي أو
التضخم أو البطالة أو فروق مقايضة العجز االئتماني من الناحية التحليلية إلى التأثير على عوامل الخطر و خاصة احتمالية
التعثر.
وبناء على مشورة لجنة مخاطر السوق لدى البنك وخبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية
الفعلية والمتوقعة ,يقوم البنك بصياغة رؤية "الحالة األساسية" للتوجهات المستقبلية لمتغيرات اقتصادية مالئمة وكذلك مدى تمثيلي
لسيناريوهات تنبؤ محتملة (أنظر المناقشات أدناه بشأن إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل) .ومن ثم يقوم البنك
باستخدام هذه التنبؤات لتعديل تقديراته لحاالت احتمالية التعثر عن السداد.

)2

تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة وتضم تغيرات كمية في حاالت
احتمالية التعثر في السداد وعوامل نوعية بما في ذلك المساندة المرتكزة على التأخر عن السداد.
يتم تقييم ذلك من خالل مقارنة مخاطر التعثر عن السداد على مدى العمر في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر عن السداد على
مدى العمر من خالل سلسلة من الكميات (على سبيل المثال المقارنة مقابل التصنيف عند اإلنشاء) والتدابير النوعية الخاصة بكل
فئة من فئات التعرض  ,والتي يتم تكريسها في سياسة التدرج المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
وباستخدام الخبراء في الحكم االئتماني ,قدر اإلمكان ,والخبرات السابقة ذات الصلة ,يمكن للبنك أن يحدد أن التعرض قد شهد
زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك استنادا إلى مؤشرات نوعية محددة يأخذها باالعتبار تكون مؤشرا على ذلك وأن تأثره قد
ال يظهر بشكل كامل في تحليله الكمي في الوقت المناسب.
وكنوع من المساندة ,يأخذ البنك باعتباره ان الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما يكون األصل
متأخر السداد ألكثر من  30يوما من خالل تحليالت تفصيلية لكل حالة على حدة إذا أمكن ذلك بشكل استثنائي .يتم تحديد أيام
التأخر في السداد من خالل حساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق انقضى فيما يتعلق بالسداد الكامل الذي لم يتم استالمه .يتم
تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات الدورية
لتأكيد أن:




المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر عن السداد.
ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوما.
ليس هناك أي تقلب غير مبرر في مخصص الخسارة من التحويالت بين احتمال التعثر عن السداد على مدى  12شهرا
(المرحلة األولى) واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة الثانية).
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الموجودات المالية المعدلة
قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب تشمل التغير في ظروف السوق ,واستمرار العميل ,وعوامل أخرى ال
تتعلق بالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعميل .إن القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه قد يتم التوقف عن اثباته ويتم اثبات
القرض التي تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا للسياسة المحاسبية.
عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية وأن هذا التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن االثبات ,فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر
االئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلي:



إن احتمال التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي في تاريخ التقرير يستند إلى الشروط المعدلة ,مع
إن احتمال التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي يتم تقديره استنادا إلى معطيات عند االثبات األولي والشروط التعاقدية
األصلية.

يقوم البنك بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء في الصعوبات المالية (المشار إليها على أنها "عمليات إمهال
القروض" لتعظيم جمع الفرص وتقليل مخاطر التعثر عن السداد .ووفقا لسياسة البنك الخاصة بإمهال القرض ,يتم منح إمهال
القروض على أساس اختياري إذا كان العميل يمر في مرحلة تعثر عن السداد حاليا أو إذا كان هناك مخاطر عالية من التعثر عن
السداد ,أو إذا كان هناك دليل على أن المدين بذل جميع الجهود المعقولة للسداد وفقا للشروط التعاقدية األصلية ويتوقع المدين بأن
يكون لديه القدرة على استيفاء الشروط المعدلة.

عادة ما تتضمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات دخل العموالت الخاصة وتعديل شروط تعهدات
القروض .تخضع قروض األفراد والشركات لسياسة اإلمهال .تجري لجنة المراجعة بالبنك مراجعة دورية لتقارير عمليات
اإلمهال.
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال الخاصة بالبنك ,يظهر تقدير احتمالية التعثر عن السداد ما إذا كان
التعديل قد عمل على تحسين أو استعادة قدرة البنك على تحصيل دخل العمالت الخاصة وأصل المبلغ والخبرة السابقة للبنك في
اجراءات امهال مماثلة .وكجزء من هذه العملية ,يقوم البنك بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة ويأخذ
باالعتبار مؤشرات السلوك المختلفة.
وبشكل عام ,فإن اإلمهال هو مؤشر نوعي للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وإن توقع اإلمهال قد يشكل دليال على أن
التعرض هو منخفض القيمة االئتمانية/يخضع للتعثر عن السداد .يحتاج المتعامل إلظهار سلوك ثابت للسداد الجيد على مدى فترة
من الوقت قبل أن يتم اعتباره على أنه لم يعد منخفض القيمة االئتمانية /يخضع للتعثر عن السداد أو يتم اعتبار التعثر عن السداد
منخفضا بحيث يعود مخصص الخسارة إلى أن يتم قياسه بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا في حالة
الموجودات ذات االرتفاع مخاطر االئتمان الجوهرية.
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تعريف "التعثر في السداد"
يعتبر البنك أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:
 يكون هناك احتمال عدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل دون قيام البنك باللجوء إلى اإلجراءات مثل
تحصيل الضمان (إذا كان يحتفظ به) ,أو
 عندما يكون المقترض متأخر السداد لكثر من  90يوما في أي التزام ائتماني هام للبنك .تعتبر السحوبات على المكشوف
متأخرة السداد عند اخالل المتعامل بالسقف الممنوح أو إذا تم منحه سقفا أقل من المبلغ الحالي القائم.
وعند تقييم ما إذا كان المقترض يخضع للتعثر في السداد ,يأخذ البنك المؤشرات التالية باالعتبار:
 نوعية ,مثل االخالل بالتعهدات.
 كمية ,وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر للبنك.
 استنادا إلى معطيات مطورة داخليا والحصول على موارد خارجية.
إن المدخالت في تقييم ما إذا كانت األداة المالية تخضع للتعثر في السداد وأهميتها قد تختلف بمرور الوقت لتعكس التغيرات
في الظروف.
إن تعريف التعثر عن السداد يتماشى بشكل كبير مع ذلك الذي يقوم البنك بتطبيقه ألغراض رأس المال النظامي.

)5

إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل
يقوم البنك بإدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل في كال التقييمين الذين يجريهما حول ما إذا كانت مخاطر
االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها وقيامه بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة .واستنادا إلى المشورة
التي تم الحصول عليها من لجنة مخاطر السوق في البنك وخبراء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات
الخارجية الفعلية والمتوقعة ,يقوم البنك بصياغة رؤية "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة
وكذلك مدى تمثيلي للسيناريوهات األخرى للتنبؤات المحتملة .وتتضمن هذه العميلة وضع اثنين من السيناريوهات االقتصادية
اإلضافية أو أكثر واألخذ باالعتبار الترجيحات النسبية لكل نتيجة .تتضمن المعلومات الخارجية معلومات وتنبؤات اقتصادية تقوم
الجهات الحكومية والسلطات النقدية بنشرها داخل المملكة وكذلك تنبؤات مختارة من القطاع الخاص والتنبؤات األكاديمية.
تتمثل الحالة األساسية في النتائج األكثر احتماال ومدى تماشيها مع المعلومات المستخدمة من قبل البنك ألغراض أخرى مثل
التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات .تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال وأكثر تشاؤما .ويقوم البنك بصورة دورية
بإجراء اختبار الضغوطات لألزمات األكثر حدة لتحديد هذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.
قام البنك بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية ,وباستخدام تحليل
المعلومات التاريخية ,قام بتقدير العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان .وقد تضمنت
السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في  30سبتمبر 2018م النطاقات التالية للمؤشرات الرئيسية:





االستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي .
االدخار الوطني كنسبة من اجمالي الناتج المحلي.
التضخم.
اجمالي الدين الحكومي وأخرى.

إن العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت الخسارة والتعثر في السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم
تطويرها استنادا إلى تحليل المعلومات التاريخية على مدى  10إلى  15سنة سابقة.
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)6

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة تمثل هيكل المتغيرات التالية:
)1
)2
)3

احتمالية التعثر في السداد.
الخسارة بافتراض التعثر في السداد.
التعرضات عند التعثر في السداد.

إن هذه المدخالت مستمدة بصورة عامة من نماذج إحصائية و مدخالت دورية ( مثل الخسارة بافتراض التعثر) والبيانات
التاريخية األخرى ,وتم تعديلها لتعكس المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل كما هو مبين أعاله.
إن تقديرات احتمالية التعثر عن السداد تمثل تقديرات في تاريخ معين ,والتي يتم احتسابها بناء على نماذج تقييم تحليلية  ,ويتم
تقييمها لفئات متعددة من األطراف األخرى والتعرضات .تستند نماذج التقييم التحليلي إلى بيانات مجمعة داخليا تتكون من عوامل
نوعية وكمية .ويمكن استخدام المعلومات السوقية إذا كانت متوفرة الستنباط احتمالية التعثر عن السداد ألطراف أخرى تمثل
شركات كبرى .وإذا كان الطرف اآلخر أو التعرض يتنقل بين فئات التصنيف ,عندئ ٍذ يؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط
باحتمالية التعثر في السداد .يتم تقدير حاالت احتمالية التعثر عن السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات
ومعدالت السداد المقدرة.
الخسارة بافتراض التعثر في السداد تمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان هناك تعثر في السداد .يقوم البنك بتقدير مقاييس الخسارة
بافتراض التعثر عن السداد بناء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة عن السداد .تعتبر نماذج
الخسارة بافتراض التعثر عن السداد أن الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وصناعة الطرف اآلخر وتكلفة استرداد أي ضمان ,ال
تتجزأ من الموجودات المالية .بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات األفراد ,تمثل نسبة القرض إلى القيمة المؤشر الرئيسي في
تحديد الخسارة بافتراض التعثر عن السداد  ,ويتم احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العموالت
الفعلي كعامل خصم.
إن التعرضات عند التعثر عن السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد .يستخلص البنك التعرضات عند التعثر في
السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة على القيمة الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
إن التعرضات عند التعثر عن السداد للموجودات المالية تمثل إجمالي قيمتها الدفترية .بالنسبة إللتزامات اإلقراض والضمانات
المالية ,تتضمن التعرضات عند التعثر عن السداد المبلغ المسحوب وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي قد يتم سحبها بموجب
العقد والتي يتم تقديرها استنادا إلى المالحظات التاريخية والتوقعات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل أو االسترشادات
المنظمة.
وكما هو مبين أعاله ,ورهنا باستخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر عن السداد على مدى  12شهرا للموجودات المالية التي من
خاللها لم تزيد مخاطر االئتمان جوهريان يقوم البنك بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر عن السداد
للحد األقصى للفترة التعاقدية (بما في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض) والتي من خاللها تعرضت لمخاطر االئتمان ,حتى إذا
اعتبرها البنك لفترة أطول ,ألغراض إدارة المخاطر .الحد األقصى للفترة التعاقدية تمنح للتاريخ الذي يكون فيه البنك لديه الحق
لطلب سداد الدفعة المقدمة أو إنهاء التزام القرض أو الضمان.
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ولكن بالنسبة للسحوبات على المكشوف لألفراد وتسهيالت البطاقة االئتمانية التي تتضمن القرض وعنصر االلتزام غير
المسحوب ,يقوم البنك بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى فترة أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت القدرة
التعاقدية للبنك لطلب السداد وإلغاء التزام السحب ال تقيد تعرض البنك لخسائر االئتمان لفترة االشعار التعاقدية .ال يوجد لهذه
التسهيالت موعد ثابت أو هيكل سداد وتدار على أساس جماعي .يحق للبنك الغاءها فورا ولكن ال يكون هذا الحق التعاقدي نافذا
في المعامالت اإلدارية اليومية ولكن فقط عندما يصبح البنك على دراية بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت.
ويتم تقدير هذه الفترة األطول باألخذ باالعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع البنك اتخاذها والتي تستخدم لتقليل
الخسارة االئتمانية المتوقعة .وهذا يشمل تخفيضا للقيود وإلغاء التسهيل و/أو تحويل الرصيد القائم إلى القرض بشروط سداد ثابتة.
إن المحافظ التي بموجبها تمثل معلومات المقاييس الخارجية مدخالت جوهرية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي محفظة
غير مخصصة لألفراد حيث قام البنك باستخدام تقديرات الخسارة بافتراض التعثر في السداد وفقا للمبادىء التوجيهية لبازل.

وعندما يتم إعداد النموذج للمقياس على أساس جماعي ,يتم تجميع األدوات المالية على أساس سمات المخاطر المشتركة والتي
تتضمن:









نوع األداة.
تصنيف مخاطر االئتمان.
نوع الضمان.
نسبة القرض إلى القيمة للرهونات العقارية لألفراد.
تاريخ االثبات األولي.
الفترة المتبقية لالستحقاق.
الصناعة.
الموقع الجغرافي للمقترض.

تخضع األعمال المصرفية للمراجعة االعتيادية لضمان أن التعرضات داخل البنك المحدد تبقى متناسقة بشكل مناسب.
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مخصص الخسارة
يعرض الجدول التالي مطابقات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسارة القروض .
 30سبتمبر 2018م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة
الرصيد في  1يناير
المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شهرا
المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر غير منخفضة قيمتها االئتمانية
صافي المبلغ المحمل ( /المعكوس) للفترة
شطب
الرصيد كما في  30سبتمبر  2018م
ج)

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهراً

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر غير منخفضة
قيمتها االئتمانية

الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر منخفضة
قيمتها االئتمانية

اإلجمالي

367,969

1,608,722

2,112,393

4,089,084

)(23,941

18,108

5,833

-

182,000

)(225,413

43413

-

46,099

)(127,555

425,222

343,766

-

-

)(660,347

)(660,347

572,127

1,273,862

1,926,514

3,772,503

الضمانات
تحتفظ البنوك خالل السياق االعتيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بها بضمانات وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان في القروض والسلف.
تتضمن هذه الضمانات على األغلب ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات
وموجودات ثابتة أخرى .عادة ما يتم االحتفاظ بالضمانات مقابل القروض التجارية وقروض األفراد وتتم إدارتها مقابل التعرضات المالئمة
بصافي قيمتها القابلة للتحقق .بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير ,من الضروري االحتفاظ بمعلومات
كمية عن الضمانات المحتفظ بها كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان.

.16

رأس المال وربحية السهم
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  1,205مليون سهم ,قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 1,205مليون سهم ,قيمة كل سهم  10لاير سعودي و  30سبتمبر 2017م 1,205 :مليون سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي).
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في  30سبتمبر 2018م و 2017م وذلك بقسمة صافي دخل الفترة على
1,205مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  6مليون سهم كما في  30سبتمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م6 :
مليون سهم و  30سبتمبر 2017م 6 :مليون سهم ).
تم اعتماد صافي توزيعات نهائية بقيمة  0.35لاير سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م من قبل المساهمين خالل
اجتماع الجمعية العامة المنعقد في  19أبريل 2018م.
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توزيعات أرباح مرحلية
أوصى مجلس االدارة في  1يوليو 2018م بتوزيعات صافي أرباح مرحلية  0.90لاير سعودي للسهم ( 2017م  1.05 :لاير سعودي للسهم)
وذلك بمبلغ  1,028مليون لاير سعودي ( 2017م 1,141 :مليون لاير سعودي ).

.18

أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

.19

كفاية رأس المال
تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ,والحفاظ على مقدرة
البنك على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية ,والحفاظ على وجود رأس مال قوي .يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي
يوميا من قبل إدارة البنك.
يقوم البنك بمراقبة كفاية رأس ماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ,والتي يتم بموجبها قياس مدى
كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي ,والموجودات والتعهدات ,والمبالغ
االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ,وأن تكون نسبة إجمالي رأس
المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي .٪8
إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خالل تعميمها رقم  391000029731بتاريخ 1439/3/15هـ ,والذي يتعلق بالمنهجية المرحلية
وترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ,9وجهت البنوك بأن األثر األولي على معدل كفاية رأس المال
نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ينبغي انتقاله على مدى خمس سنوات.
إن إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر لدى البنك وإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند هي كما يلي:
 30سبتمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

 30سبتمبر 2017م

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر االئتمان

169,056,532

167,323,175

181,375,277

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر العمليات

12,394,475

12,222,300

12,079,400

الموجودات المرجحة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق

2,214,966

2,542,165

3,363,086

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

183,665,973

182,087,640

196,817,763

رأس المال األساسي

33,224,168
3,986,189

31,897,613
3,417,941

31,586,117
3,795,190

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

37,210,357

35,315,554

35,381,307

بآالف الرياالت السعودية

رأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال٪
نسبة رأس المال األساسي

18.09%

17.52%

16.05%

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

20.26%

19.39%

17.98%
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