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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
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(بآالف الرياالت السعودية)

 -1عــــــــام
تأسسسس البنسسك العربسسي السسوطني ( البنسسك )  ،شسسركة مسسساهمة سسسعودية  ،بموجسسب المرسسسوم الملكسسي رقسسم م 38/بتسساري  18رجسسب
 1399هـ (الموافق  13يونيو  1979م) .وقسد بسدأ البنسك أعمالسه بتساري  2فبرايسر  1980م بعسد أن انتقلست إليسه عمليسات البنسك
العــــربي المحدود في المملكة العربية السعودية .يعمل البــسـنك بموجسب السجسـل التجساري رقسم  1010027912بـــتاريـسـ 1
ربيسسع األول 1400هسسـ (الموافسسق  19ينسساير 1980م) مسسن خسسالل شسسبكة فروعسسه وعسسددها  141فرعسسا ( 149 :2017فرعسسا) فسسي
المملكة العربية السعودية وفرعا واحدا في المملكة المتــحدة .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:
البنك العربي الوطني
ص ب 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقسة مسع أحكسام الشسريعة
قائمة على مبدأ تجنب العمولة والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك على القوائم المالية المرحليسة الموحسدة المسوجزة للبنسك والشسركات التابعسة
التالية:
شركة العربي الوطني لالستثمار
وفقا لتوجيهات هيئة السوق المالية ،قام البنك بتأسيس شركة تابعة باسم (شركة العربي الوطني لالستثمار) مملوكة بالكامل
للبنك (بشكل مباشر أو غير مباشر) ،وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010239908الصادر بتاري  26شوال 1428هـ (الموافق  7نوفمبر  )2007وتقوم بتولي وإدارة الخدمات
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية
حسب أنظمة هيئة السوق المالية .وقد بدأت الشركة التابعة أعمالها إعتبارا من  3محرم 1429هـ (الموافق  12يناير
عليه ،بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية للشركة التابعة المذكورة أعاله في قوائمه المالية إعتبارا من  12يناير
.)2008
.2008علما أنه بتاري  19محرم 1436هـ (الموافق  12نوفمبر  ،)2014قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة .تم تعديل غرض الشركة والموافقة عليه من قبل مجلس هيئة السوق
المالية بتاري  28محرم 1437هـ (الموافق  10نوفمبر  )2015بموجب قرار الهيئة رقم س 15/14832/6/1/ليشمل
التعامل كأصيل .تم إجراء تعديل إضافي ألغراض هذه الشركة التابعة بتاري  26شعبان 1437هـ (الموافق  2يونيو )2016
إلقراض عمالء الشركة لغرض التداول في األوراق المالية بموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
 371000014867بتاري 1437/2/5هـ وتعميم هيئة السوق المالية رقم س 15/16287/6/بتاري 1437/3/10هـ.
شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة
وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة  %87.5وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مسساهمة سسعودية مقفلسة
بموجب السجل التجاري رقم  1010267489الصادر في مدينة الرياض بتساري  15جمسادى األولسى 1430هسـ (الموافسق 10
مايو  .)2009وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة وتمارس أعمالها وفقا ألحكام الشسريعة اإلسسالمية .وقسد بسدأ البنسك
بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة التابعة إعتبارا من  10مايو  2009وهو تاري بدء أعمال الشركة .فسي  6مسايو  ،2014قسام
البنك بزيادة نسبة ملكيته في هذه الشركة التابعة من  %62.5إلى .%87.5
شركة وكالة العربي للتأمين
وهسسي شسسركة سسسعودية ذات مسسسؤولية محسسدودة ،تسسم تأسيسسسها فسسي عسسام  2013كشسسركة تابعسسة مملوكسسة بالكامسسل للبنسسك ومسسسجلة فسسي
المملكسسة العربيسسة السسسعودية بموجسسب السسسجل التجسساري رقسسم  1010396423الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري  28محسسرم
1435هـ (الموافق  1ديسمبر  . )2013حصلت هذه الشركة التابعة على التسرخيص مسن قبسل مؤسسسة النقسد العربسي السسعودي
لممارسة أعمالها بتاري  5جمادى األولى 1435هـ (الموافق  6مارس .)2014
شركة المنزل المبارك لالستثمارات العقارية المحدودة
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية كشركة سعودية ذات مسسؤولية محسدودة بموجسب
السسسجل التجسساري رقسسم  1010199647الصسسادر فسسي مدينسسة الريسساض بتسساري  18جمسسادى األولسسى 1425هسسـ (الموافسسق  6يوليسسو
 .)2004تعمل هذه الشركة التابعة في مجسال شسراء األراضسي والعقسارات واسستثمارها بسالبيع والتسأجير لصسالح الشسركة ومسسك
إدارة األصول العائدة للمالك وللغير على سبيل الضسمانات وبيسع وشسراء العقسارات ألغسراض التمويسل بموجسب موافقسة مؤسسسة
النقد العربي السعودي رقم  361000109161بتاري 1436/8/10هـ.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -1عــــــــام (تتمة)
صندوق إي.إن.بي.آي .البوابة االقتصادية (الصندوق)
يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة  %25.47في الصندوق ،وهو صندوق استثمار عقاري بطرح خاص ومحدد المدة تم تأسيسه فسي
 25أغسطس  2014لمدة خمس سنوات تبدأ من تاري إقفسال الطسرح األول بتساري  11ينساير  .2015تسم إخطسار هيئسة السسوق الماليسة
بطرح الصندوق بموجب الخطاب رقم  411/14/8بتاري  9شسوال 1435هسـ (الموافسق  5أغسسطس  .)2014يتمثسل نشساط الصسندوق
في تملك موجودات عقارية في مدينة الرياض كعقارات مدرة للدخل في الريساض وسيتسسلم الصسندوق منهسا دخسل إيجسار ودخسل تشسغيل
الفندق على مدى فترة الصندوق .للمجموعسة مصسلحة اقتصسادية إجماليسة فسي الصسندوق وتقسوم بسصدارة الصسندوق مسن خسالل اتفاقيسة بسين
شركة العربي الوطني لالستثمار (مدير الصندوق) ومستثمري الصندوق (مالكي الوحدات) ،ونتيجة لذلك تبسين لسادارة بسأن للمجموعسة
سيطرة فعالة على الصندوق ،وبدأت بتوحيد القوائم المالية للصندوق إعتبارا من  31ديسمبر ( 2015تاري السيطرة الفعالة).
شركة البنك العربي الوطني لألسواق العالمية المحدودة
قام البنك بتساري  31ينساير  2017بتأسسيس شسركة البنسك العربسي السوطني ل سسواق العالميسة المحسدودة كشسركة ذات مسسؤولية محسدودة
مسجلة في جسزر الكايمسان ومملوكسة بنسسبة  %100للبنسك .تتمثسل أهسداف هسذه الشسركة فسي القيسام بعمليسات المتساجرة بالمشستقات الماليسة
باإلضافة إلى عمليات إعادة الشراء نيابة عن البنك.
 -2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقمم )34
الخاص بـ "التقارير المالية المرحلية" .إن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تشمتم علمك فافمة المعلومماإل واحفتماحاإل
المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنــوية و يجب أن تقرأ جنـــبا إلك جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة فمما فمي 31
ديسمممبر  .2017قمماا البنممط بتطبي م المعيسسار السسدولي للتقسسارير الماليسسة " 9االدوات الماليسسة" والمعيسسار السسدولي للتقسسارير الماليسسة رقسسم 15
"إيرادات العقود المبرمة مع العمالء" إعتبارا من  1يناير  ،2018وتسم اإلفصساح عسن السياسسات المحاسسبية لهسذه المعسايير الجديسدة فسي
االيضاح  .5تمم احفتماع عمال االح ماا والتقمديراإل الهاممة المرتبطمة باالنخفما فمي القيممة فمي إيحماع إدارة المخماطر الماليمة المتعلم
بالتطبي األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف ما لم يرد خالف ذلك.
 -3أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية المرحلية الموجزة للبنك والشركات التابعة له ويشار اليهسا مجتمعسة
بــ "المجموعة" .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم إجراء
تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.
الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكسون
معرضة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ،ويكون لديها المقدرة على التأثير على
تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة المستثمر فيها .يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المرحليسة الموحسدة
الموجزة إعتبارا من تاري بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
وبشكل خاص ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط:
 عندما تكون لديها القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها المسؤولية الحالية للقيامبأعمال التوجيه واإلشراف على نشاطات الشركة المستثمر فيها)،
 أن تكون معرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ،و أن يكون لديها القدرة على إستخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.وفي الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها،
عندئذ تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها، الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، -حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المتوقعة الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -3أسس التوحيد (تتمة)
تقوم المجموعة بصعادة تقدير فيما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير
في عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة المتعلقة بالسيطرة .يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا من انتقال السيطرة على
الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .تدرج موجودات
ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
اعتبارا من تاري سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على أي شركة تابعة ،فصنها تقوم باإلجراءات التالية:
 التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة في حقوق الملكية إثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم إثبات القيمة العادلة ألية استثمارات مبقاة إثبات أي فائض أو عجز في حساب الربح أو الخسارة إعادة تبويب حصة ا لشركة األم في المكونات التي سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أواألرباح المبقاة ،حسبما هو مالئم ،وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة بشكل مباشر باستبعاد الموجودات أو
المطلوبات ذات الصلة.
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة ذلك الجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة للبنك -سواء
بشكل مباشر او غير مباشر -ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل المرحلية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة
المركز المالي المرحلية الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  .يتم توزيع إي خسائر تتعلق
بحقوق الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيدها
عجز .يتم معالجة عملية االستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة باستخدام طريقة الشراء ،وبموجبها يتم إثبات الفرق بين
تكلفة الشراء والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المشتراة كــ "شهرة".
يتم اعتبار معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية ،أي ،كعمليات مع
المالك بصفتهم مالكا .ويُسجل في حقوق الملكية الفرق بين القيمة العادلة للعوض المدفوع والحصة المشتراة المقتناة بالقيمة
الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة .كما يُسجل في حقوق الملكية أرباح أو خسائر استبعاد حقوق الملكية غير
المسيطرة.
يتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة بحصتها في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة الموحدة بعد تاري
االستحواذ.
يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين
شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة
المعيار الدولي للتقارير المالية ( – )15إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
اتبع البنك المعيار الدولي للتقارير المالية " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" ونتج عن ذلك تغيير سياسة البنك بشأن إثبات
اإليردات من العقود مع العمالء.
لقد صدر المعيار الدولي للتقارير المالية  15في شهر مايو  2014ويسري مفعوله على السنوات التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2018يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية  15طريقة واحدة لمحاسبة االيرادات من العقود مع العمالء وحل محل اإلرشادات
الحالية المتعلقة باثبات االيردات المذكورة حاليا في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية .لقد حدد
المعيار الدولي للتقارير المالية  15طريقة جديدة مؤلفة من خمس خطوات سيتم تطبيقها على االيرادات من العقود مع العمالء.
وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ،15يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي تتوقع أن تستحقه المنشأة مقابل البضاعة
والخدمات إلى عميل ما.
لقد إرتاى البنك تطبيق المعيار بأثر رجعي معدل وهذا التطبيق يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية  15عند اتباع المعيار
الجديد .يتطلب التطبيق بأثر رجعي معدل إثبات األثر التراكمي التباع المعيار الدولي للتقارير المالية 15على كافة العقود كما في
 1يناير  2018ضمن حقوق الملكية .إن تفاصيل التسويات على األرباح المبقاة االفتتاحية وأرصدة الحسابات االخرى كما في 1
يناير  2018في االيضــــــــاح ( 4ج).
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 9االدوات المالية
تبنى البنك المعيار الدولي للتقارير المالية  9الصادر في شهر يوليو  2014حيث تم التطبيق األولي في  1يناير  .2018تمثل
متطلبات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9تغيير جوهري من معيار المحاسبة الدولي " 39االدوات المالية :االثبات
والقياس" .استحدث المعيار الجديد تغييرات أساسية لمحاسبة الموجودات المالية ولجوانب معينة لمحاسبة المطلوبات المالية.
وكما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9اختار البنك االستمرار في محاسبة تغطية المخاطر طبقا للمتطلبات المنصوص
عليها في معيار المحاسبة الدولي .39
فيما يلي ملخص بالتغييرات األساسية في السياسات المحاسبية للبنك نتيجة تطبيقه للمعيار الدولي للتقارير المالية .9
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يشتمل المعيار الدولي للتقارير المالية  9على ثالثة فئات تصنيف أساسية للموجودات المالية وهي :مقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة
العادلة من خالل الربح أوالخسارة ومدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل .هذا التصنيف بُني بشكل عام  -باستثناء أدوات حقوق
الملكية والمشتقات  -على أساس نموذج األعمال الذي يتم بموجبه إدارة الموجود المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية .يستبعد المعيار
فئات معيار المحاسبة الدولي  39فيما يتعلق باالستثمارات المقتناة حتى تاري االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9يحظر فصل المشتقات المدمجة في عقود يكون مضيفها موجود مالي يقع ضمن نطاق
المعيار .وبدال عن ذلك ،يتم تقييم اإلدارة المختلطةألغراض التصنيف .تم توضيح كيفية تصنيف البنك للموجودات المالية طبقا
للمعيار الدولي للتقارير المالية  9في قسم "أهم السياسات المحاسبية".
لقد أبقى المعيار الدولي للتقارير المالية  9بشكل كبير على المتطلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي  39بخصوص
تصنيف المطلوبات المالية .وبالرغم من أنه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،39تم إثبات كافة تغييرات القيمة العادلة للمطلوبات
المدرجة بالقيمة العادلة في الربح أوالخسارة ،فصن تغييرات القيمة العادلة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9تم إظهارها على
النحو التالي:
 تم إظهار مبلغ التغيير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر.
 تم إظهار المبلغ المتبقي في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
تم توضيح كيفية تصنيف البنك للمطلوبات المالية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9في قسم "أهم السياسات المحاسبية".
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
لقد استبدل المعيار الدولي للتقارير المالية  9نموذج "الخسارة المتكبدة" بنموذج"خسائر االئتمان المتوقعة" في معيار المحاسبة
الدولي  .39يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  9من البنك تسجيل مخصص خسارة االئتمان المتوقعة لكافة القروض وغيرها
من الموجودات المالية المدينة غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة مع التزامات القروض وعقود الضمان
المالي .يحدد المخصص على أساس خسارة االئتمان المتوقعة باحتمال التعثر على مدى االثني عشر شهرا القادمة ما لم تكن
هنالك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها .وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها كموجودات مالية مشتراة
أو مستحدثة ذات مستوى إئتماني منخفض ،يتم تحديد المخصص على اساسا التغيير في خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر
األصل.
وطبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9كان يتم إثبات خسائر االئتمان في السابق طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  .39تم توضيح
كيفية قيام البنك بتطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية  9في قسم "أهم السياسات
المحاسبية".
التحول
تم تطبيق تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو مبين
أدناه:
 لم يتم تعديل أرقام المقارنة .تم إثبات اي فرق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية  9في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير  .2018عليه ،ال تعكس المعلومات
المعروضة لعام  2017المتطلبات المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9وبالتالي فصنها غير قابلة للمقارنة
بالمعلومات المعروضة لعام  2018طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية .9
تم إجراء التقييم التالي بناء على الحقائق والظروف السائدة في تاري التطبيق األولي:
 -1تحديد نموذج االعمال المقتنى من خالله الموجود المالي.
 -2تخصيص وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المخصصة سابقا على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أوالخسارة.
 -3تخصيص بعض اال ستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة كـ "مقتناة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر"  ،بالنسبة للمطلوبات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،يتم
التحديد فيما إذا كان سينشأ عن عرض آثار التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات المالية في الدخل الشامل
اآلخر أي عدم تماثل محاسبي أو سيضخمه.
تم االفتراض بأن المخاطر االئتمانية لم تزداد بشكل جوهري لسندات الديون التي تحمل مخاطر منخفضة بتاري التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقارير المالية .9
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 -1تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
يوضح الجدول التالي تصنيفات القياس االولي لمعيار المحاسبة الدولي  39وتصنيفات القياس الجديدة طبقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية  9للموجودات المالية والمطلوبات المالية في البنك كما في  1يناير :2018
التصنيف االولي
ايضاح طبقا لمعيار المحاسبة
الدولي 39

التصنيف الجديد
طبقا للمعيار
الدولي للتقارير
المالية 9

القيمة الدفترية
االصلية طبقا لمعيار
المحاسبة
الدولي 39

القيمة الدفترية الجديدة
طبقا للمعيار الدولي
للتقارير
المالية 9

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

6

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

17,251,379

17,251,379

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

1,710,123

1,709,700

متاحة للبيع

مدرجة قيمتها
العادلة في قائمة
الدخل الشامل
اآلخر

10.454.174

10.445.351

تكلفة مطفأة

21.866.642

21.851.371

مدرجة قيمتها
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

-

8.823

مصنفة بالتكلفة المطفأة
مقتناة ألغراض المتاجرة
 /مدرجة قيمتها العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة

مدرجة قيمتها
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

943.760

943.760

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

114,542,929

114,156,749

موجودات آخرى – ذمم مدينة

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

550,953

550,953

167.319.960

166.918.086

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

9

مدرجة قيمتها العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

قروض وسلف ،صافي

7

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

2,691,549

2,691,549

ودائع العمالء

8

تكلفة مطفأة

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

9

مدرجة قيمتها العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

تكلفة مطفأة
مدرجة قيمتها
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

136,048,089

136,048,089

855,902

855,902

صكوك

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

2,016,274

2,016,274

مطلوبات آخرى – ذمم دائنة

تكلفة مطفأة

تكلفة مطفأة

3,946,285

4,075,401

145,558,099

145,687,215
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
 -2تسوية القيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
عند تطبيقه
يوضح الجدول التالي تسوية القيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا للمعيار الدولي للتقارير
المالية  9عند االنتقال إلى تطبيقه في  1يناير :2018
القيمة الدفترية
طبقا لمعيار المحاسبة
الدولي  39كما في
 31ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

الموجودات المالية
التكلفة المطفأة
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلف ،صافي
استثمارات ،صافي
موجودات آخرى – ذمم مدينة

17,251,379
1,710,123
114,542,929
21,866,642
550,953

-

إجمالي التكلفة المطفأة

155,922,026

-

متاحة للبيع
استثمارات:
الرصيد االفتتاحي
المحول إلى:
مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل األخر/
أدوات حقوق الملكية
مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل األخر/
سندات دين
مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التكلفة المطفأة
إجمالي البنود المتاحة للبيع

10,454,174

-

-

إعادة القياس

()423
()386.180
()15.271
-

17,251,379
1.709.700
114.156.749
21.851.371
550,953

()401.874

155.520.152

-

-

)(807,316

10,454,174

القيمة الدفترية طبقا
للمعيار الدولي للتقارير
المالية  9كما في
 1يناير 2018

)(9,638,035
)(8,823
()10,454,174

10,454,174

-

)(807,316

-

)(9,638,035
)(8,823
-

مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
استثمارات:
الرصيد االفتتاحي
من المتاحة للبيع
الرصيد الختامي
إجمالي البنود المدرجة قيمتها العادلة في
قائمة الدخل الشامل اآلخر

-

10,445,351

-

10,445,351

-

10,445,351

-

10,445,351

10.454.174

13

()8.823

-
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
 -2تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
عند تطبيقه (تتمة)

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

إعادة التصنيف

القيمة الدفترية طبقا
للمعيار الدولي للتقارير
المالية  9كما في
إعادة القياس  1يناير 2018

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات:
الرصيد االفتتاحي

-

-

من المتاحة للبيع

-

8,823

الرصيد الختامي

-

8,823

مشتقات بالقيمة العادلة االيجابية

943,760

-

إجمالي البنود المدرجة قيمتها العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

943,760

المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,691,549

-

-

8,823

8,823
8.823
943.760
952.583

-

2,691,549

ودائع العمالء

136,048,089

-

-

136,048,089

مطلوبات أخرى – ذمم دائنة

3,946,285

-

129.116

4.075.401

صكوك
إجمالي التكلفة المطفأة

2,016,274

-

-

2,016,274

144,702,197

-

129.116

144.831.313

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
إجمالي البنود المدرجة قيمتها العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

855,902
855,902
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
 -3تسوية إعادة تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية من الفئات طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى فئة
التكلفة المطفأة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
ال يوجد إعادة تصنيف للموجودات المالية والمطلوبات المالية من تصنيفات معيار المحاسبة الدولي  39إلى تصنيف التكلفة
المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية .9
 -4يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي المرحلية
الموحدة.
 31مارس 2018
(غير مدققة)

إيضاحات

مصنفة
مدرحة قيمتها
كمدرجة
العادلة في
مدرحة قيمتها
قيمتها
قائمة الدخل
العادلة من العادلة في
مدرجة قيمتها
الشامل –
العادلة إلزاميا من خالل الربح قائمة الدخل
الشامل – أدوات أدوات حقوق
أو
خالل الربح أو
التكلفة المطفأة
الملكية
الدين
الخسارة
الخسارة

إجمالي القيمة
الدفترية

الموجودات المالية
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي
أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي

-

-

-

-

15,384,620

15,384,620

6

457,808

-

7.433.008

872,697

2,196,048
22.638.636

2,196,048
31.402.149

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

9

1,385,459

-

-

-

-

1,385,459

قروض وسلف ،صافي

7

-

-

-

-

113,061,603

113,061,603

موجودات أخرى  -ذمم مدينة

-

-

-

-

675,754

675,754

إجمالي الموجودات المالية

1,843,267

-

7.433.008

872,697

153,956,661

164.105.633

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى

4,237,613

4,237,613

130,026,929

130,026,929
1,005,846

-

ودائع العمالء

8

-

-

-

-

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

9

1,005,846

-

-

-

-

صكوك

-

-

-

-

2,033,505

2,033,505

مطلوبات أخرى – ذمم دائنة

-

-

-

-

4.677.824

4.677.824

إجمالي المطلوبات المالية

1,005,846

-

-

-

140.975.871

141.981.717
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
ب -الموجودات غير المالية
 -1تصنيف الموجودات غير المالية بتاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
يوضح الجدول التالي تصنيفات القياس األولي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39والتصنيفات الجديدة للقياس األولي وفقا
للمعيار الدولي للتقارير المالية  9للموجودات غير المالية لدى البنك كما في  1يناير :2018
التصنيف الجديد األولي
طبقا للمعيار الدولي
التصنيف االصلي طبقا
لمعيار المحاسبة الدولي  39للتقارير المالية 9
الموجودات غير المالية
استثمارات في شركات زميلة

623.222

637.222

 -2تعديل القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9
يوضح الجدول التالي تعديل القيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39إلى القيمة الدفترية وفقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية  9بتاري االنتقال في  1يناير :2018
القيمة الدفترية
طبقا للمعيار
الدولي للتقارير
المالية  9كما في
 1يناير 2018

القيمة الدفترية طبقا
لمعيار المحاسبة الدولي
 39كما في  31ديسمبر
إعادة التصنيف إعادة القياس
2017
الموجودات غير المالية
استثمارات في شركات زميلة:
الرصيد كما ورد في
 31ديسمبر 2017
إعادة القياس
الرصيد المعدل في  1يناير 2018

637.222
637.222

-

()14.000
()14.000

-

637.222
()14.000
623.222

ج -التأثير على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى

الرصيد كما ورد طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 39
( 31ديسمبر )2017
تعديل إثبات االيرادات طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15
إعادة تصنيف طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9

األرباح المبقاة

االحتياطيات األخرى

3.795.494
()84.544
()4.793

()75.807
4.793

اثبات خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية ( 9بما فيه عقود مديني التأجير والتزامات القروض
وعقود الضمانات المالية ،شاملة تلك التي تم قياسها كبنود مدرجة
قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر)
إثبات خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية – 9
الناتجة عن محاسبة حقوق الملكية لالستثمارات في شركات زميلة

()530.990

-

()14.000

-

الرصيد المعدل طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  1( 9يناير )2018

3.161.167

()71.014
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -4تأثير تغييرات السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
ج -التأثير على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى (تتمة)
يوضح الجدول التالي تعديل المخصص المسجل طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  39إلى متطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية :9
• تعديل الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في القيمة للموجودات المالية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  39ومخصصات
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي " 37المخصصات والموجودات
والمطلوبات المحتملة" كما في  31ديسمبر  ،2017إلى
• الرصيد االفتتاحي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9كما في  1يناير .2018

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

إعادة
التصنيف

إعادة القياس

 1يناير 2018
(المعيار الدولي للتقارير
المالية )9

القروض والسلف (معيار المحاسبة الدولي
 / )39الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
(المعيار الدولي للتقارير المالية )9
نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

-

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

-

-

استثمارات ،صافي

-

قروض وسلف ،صافي

2,253,542
2,253,542

-

-

-

423

423

15.271

15.271

386,180
401.874 -

2,639,722
2.655.416

التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

586,285

-

129,116

715,401

االجمالي

2,839,827

-

530.990

3.370.817
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -5أهم السياسات المحاسبية
تتماشى السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبــــعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك
المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للســــــــنة المنتـــــــــهية في  31ديسمبر  2017بصستثناء
السياسات الموضحة أدناه .بناء على تطبيق المعايير الجديدة الموضحة في االيضاح رقم  ،4يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية
إعتبارا من  1يناير  2018لتحل محل  /تعدل أو تضيف إلى المعايير المحاسبية ذات الصلة المبينة في القوائم المالية الموحدة
للعام .2017
أ) تصنيف الموجودات المالية
عند اإلثبات األولي ،يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ،المدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو المدرجة
قيمتها العادلة في قائمة الدخل.
الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إن كانت تلبي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة
الدخل:
 إذا تم االحتفاظ باالصل في إطار نموذج عمل يهدف إلى مسك االصل لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية ،و
 إن كانت الشروط التعاقدية لالصل المالي تتيح في تواري محددة التدفقات النقدية التي تعتبر مدفوعات خالصة
للمبلغ األصلي والفوائد على المبلغ االصلي المعلق.
الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس أداة الدين كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر إن كانت تلبي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها
كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل:



إذا ت م االحتفاظ باالصل في إطار نموذج عمل يهدف إلى مسك االصل لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية ،و
إن كانت الشروط التعاقدية لالصل المالي تتيح في تواري محددة التدفقات النقدية التي تعتبر مدفوعات خالصة
للمبلغ األصلي والفوائد على المبلغ االصلي المعلق.

أدوات الدين المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر يتم الحقا قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر
الناتجة من تغييرات القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل .يتم اثبات دخل الفوائد ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية
في قائمة الدخل.
ادوات حقوق الملكية
عند االثبات االولي ،بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية غيرالمحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،قد يختارالبنك بدون رجوع
عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر .ويتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على
حدة.
الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
كافة الموجودات المالية األخرى يتم تصنيفها وقياسها كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.
إضافة لذلك ،عند االثبات األولي ،قد يقوم البنك بدون رجوع بتصنيف الموجودات المالية التي تلبي المتطلبات لقياسها بالتكلفة
المطفأة أو كمدرحة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخرأو كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل إن كان هذا
اإلجراء يقلل بشكل جوهري الفروقات المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
أ) تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
تقييم نموذج العمل
يقوم البنك بتقييم الهدف من نموذج العمل الذي يحفظ به األصل على مستوى المحفظة ألن هذا اإلجراء أفضل ما يعكس إدارة
العمل وتوفير المعلومات لادارة .وتشمل المعلومات ما يلي:
• سياسات واهداف المحفظة الموضوعة وتطبيق تلك السياسات ،خصوصا ان كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق
إيرادات من فوائد العقود والمحافظة على هيكل معدل الفوائد وتجانس فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي
تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
• كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع التقارير بشأنها إلى اإلدارة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالية المحفوظة في نموذج العمل) وكيفية إدارة المخاطر.
• كيفية تعويض مدراء العمل ،مثال إن كان التعويض يبنى على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات
النقدية التعاقدية المحصلة.
• تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة واسباب تلك المبيعات وتوقعات نشاط المبيعات المستقبلية .إن
معلومات نشاط المبيعات ال تعتبر منفصلة بل كجزء من التقييم الشامل حول كيفية تحقيق البنك لالهداف الموضوعة
إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يتم تقييم نموذج العمل بناء على السيناريوهات المتوقعة المعقولة بدون االخذ باالعتبار لـ "أسوأ األحوال" أو "ظروف
الضغط" .إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد االثبات االولي بشكل يختلف عن توقعات البنك األولية ،فصن البنك ال يقوم بتغيير
تصنيف الموجودات المالية المتبقية في نموذج العمل ولكنه يضمن مثل هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية الجديدة
أو المشتراة في المستقبل.
الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها كمدرجة قيمتها
العادلة في قائمة الدخل ألنها ليست مقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال مقتناة لاثنين لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
تقييم إن كانت التدفقات النقدية مجرد مدفوعات للمبلغ االصلي والفائدة
ألغراض هذا التقييم ،فصن "المبلغ االصلي" هو القيمة العادلة للموجود المالي عند االثبات األولي ،و"الفائدة" هي وضع
االعتبار للقيمة الزمنية ل موال ،ومخاطر التسليف األساسية األخرى المرتبطة بالمبلغ االصلي المعلق خالل فترة معينة
وغيرها من تكاليف التسليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف االدارية) إضافة إلى هامش الربح.
عند تقييم إن كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ االصلي والفائدة ،يضع البنك في االعتبار الشروط
التعاقدية ل داة .وهذه ت شمل إن كانت الموجودات المالية تحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات
النقدية التعاقدية .عند إجراء التقييم ،يضع البنك ما يلي في االعتبار:
•
•
•
•
•

االحداث المحتملة التي قد تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
خصائص الفعالية المالية.
الدفعات المقدمة وشروط التمديد.
الشروط التي قد تحد من مطالبة البنك للتدفقات النقدية من موجودات مالية معينة (مثال :ترتيبات عدم الرجوع
للموجودات).
والخصائص التي تعدل من اعتبارات القيمة الزمنية ل موال ،مثال إعادة تسعير معدل الفائدة.

تصنيف الموجودات كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
عند االثبات األولي ،قد يقوم البنك بتصنيف بعض الموجودات المالية كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل؛ ويتم ادارة
وتقييم هذه الموجودات داخليا (إن وجدت) على أساس القيمة العادلة.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ب) تصنيف المطلوبات المالية
(السياسة المطبقة قبل  1يناير )2018
ُتعامسسل المشسستقات المضسسمنة فسسي االدوات الماليسسة األخسسرى كمشسستقات منفصسسلة وتسسسجل بالقيمسسة العادلسسة إن كانسست خصائصسسها
االقتصادية ومخاطرها ال ترتبط بشكل وثيق بمشتقات العقد االصلي ،وكان العقد االصلي نفسه غيرمقتنى لغسرض المتساجرة أو
مصنف كبند مدرجة قيمته العادلة في قائمة الدخلُ .تشجل المشتقات المنفصلة عسن العقسد االصسلي بالقيمسة العادلسة فسي المحفظسة
التجارية مع إثبات تغيرات القيمة العادلة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة.
كافة ودائع سوق المسال ،ودائسع العمسالء ،القسروض ألجسل ،وغيرهسا مسن سسندات السدين المصسدرة يستم اثباتهسا فسي البدايسة بالقيمسة
العادلة ناقصا تكاليف المعاملة.
وتبعا لذلك ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن مطلوبسا قياسسها إلزاميسا أو إختياريسا بالقيمسة العادلسة المدرجسة
في قائمة الدخل حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
المطلوبات المالية المصنفة كمدرجسة قيمتهسا العادلسة فسي قائمسة السدخل باسستخدام خيسار القيمسة العادلسة ،إن وجسدت ،فسصن تغيسرات
القيمة العادلة لمثل هذه المطلوبات والمرتبطة بالمخساطر االئتمانيسة يستم عرضسها فسي قائمسة السدخل الشسامل اآلخسر ويستم عسرض
تغيرات كافة القيم العادلة األخرى في قائمة الدخل.
المبالغ المسجلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر المرتبطة باالئتمان ال يتم تدويرها إلى قائمة السدخل حتسى عنسد عسدم التخلسي عسن
المطلوبات وإثبات المبالغ.
الضمانات المالية والتزامات القروض التي اختار البنك قياسها بالقيمة العدلة المدرجة في قائمة الدخل يستم إثبسات حركسة قيمتهسا
العادلة في قائمة الدخل.
(السياسة المطبقة بعد  1يناير )2018
يقوم البنك بتصنيف مطلوباتسه الماليسة ،بخسالف الضسمانات الماليسة والتزامسات القسروض ،بالتكلفسة المطفسأة .ويستم حسساب التكلفسة
المطفسأة باالخسذ باالعتبسار أي عسالوة أو خصسم علسى التمويسل المصسدر والتكساليف التسي تعتبسر جسزء ال يتجسزأ مسن معسدل الفائسسدة
الفعلي.
المشتقات المالية المضمنة
قد تضمن المشتقات المالية في ترتيبات عقود أخرى (عقد أصلي) ويقوم البنك بمعاملة المشتقات المالية المضمنة بشكل مستقل
عن العقد االصلي في الحالة التالية:
يتم قياس المشتقات المالية المنفصلة بالقيمة العادلة ،مع اثبات كافة تغييرات القيمة العادلة في قائمة الدخل ما لسم تكسن جسزا مسن
تدفقات نقدية مؤهلة أو عالقة تغطية لصافي االستثمار .المشستقات الماليسة المضسمنة المفصسولة يستم عرضسها فسي قائمسة المركسز
المالي مع العقد االصلي.
ج) التوقف عن االثبات
 -1الموجودات المالية
يقوم البنك بالتخلي عن الموجود المالي عند انهاء أجل الحقوق التعاقدية للتسدفقات النقديسة لهسذا الموجسود المسالي ،أو عنسد تحويسل
تلك الحقوق إلستالم التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم فيها تحويل كافة مخاطر ومكافآت ملكية الموجسود المسالي أو
لم يقم البنك باالحتفاظ بكافة مخاطر ومكافآت الملكية ولم تعد لديه سيطرة على الموجود المالي.
عنسد التوقسسف عسسن اثبسسات الموجسسود المسالي ،فسسصن الفسسرق بسسين القيمسسة االسسسمية للموجسود (أو القيمسسة االسسسمية المخصصسسة لجسسزء مسسن
الموجود غير المثبتة) و ( )1المبلغ المستلم (يشمل أي موجود جديد تم الحصول عليهسا ناقصسا أي مطلسوب جديسد يستم تحملسه) و
( )2اي مكسب أو خسارة متراكمة تم اثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ،فيتم اثبات ذلك الفرق في قائمة الدخل.
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 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ج) التوقف عن االثبات (تتمة)
 -1الموجودات المالية (تتمة)
إعتبااارا ماان  1يناااير  ,2018اي مكاسسسب أو خسسسائر متراكمسسة تسسم اثباتهسسا فسسي قائمسسة السسدخل الشسسامل اآلخسسر فيمسسا يتعلسسق بسسأدوات
استثمارات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة قيمتها العادلسة فسي قائمسة السدخل الشسامل اآلخسر ال يستم اثباتهسا فسي قائمسة السدخل عنسد
التوقف عن اثبات تلسك األدوات  .أي فوائسد فسي الموجسودات الماليسة المحولسة المؤهلسة للتوقسف عسن االثبسات التسي يستم انشساؤها أو
االحتفاظ بها من قبل البنك يتم اثباتها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
عند بيع الموجودات لطرف ثالث مع تبادل إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة فصن هذه المعاملة تعتبر عمليسة تمويسل
مضسسمونة مثسسل عمليسسات "بيسسع وإعسسادة شسسراء" ،حيسسث أن البنسسك يحسستفظ بشسسكل جسسوهري بكافسسة المخسساطر والمكافسسآت لملكيسسة تلسسك
الموجودات.
في العمليات التي ال يحتفظ فيها البنك بكافة مخاطر ومكافآت ملكية الموجودات المالية وال يقسوم بتحويلهسا ولسه السسيطرة عليهسا،
فصن البنك يستمر في اثبات الموجودات إلى حسد اسستمرار ارتباطسه بهسا ،ويتحسدد ذلسك مسن خسالل مسدى تعرضسه لتغييسرات القيمسة
العادلة للموجودات المحولة.
فسسي بعسسض الحسساالت ،يحسستفظ البنسسك بسسالتزام خدمسسة الموجسسودات الماليسسة المحولسسة مقابسسل رسسسوم معينسسة .يسستم التوقسسف عسسن اثبسسات
الموجودات المحولة إن كانت تلبي معايير التوقف .يتم اثبات الموجودات والمطلوبات لخدمة العقد إن كانت رسوم الخدمة أكثر
من كافية (للموجود) أو أقل من كافية (للمطلوب) ألداء الخدمة.
قبل  1يناير  ،2018كان يتم تصنيف الموجودات المحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع ويتم قياسها بالقيمة العادلة.
د) تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 )1الموجودات المالية
إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية ،يقوم البنك بتقييم إن كانت التدفقات النقدية للموجود المعدل مختلسف جوهريسا .إن كانست
التدفقات النقدية للموجود المعدل مختلفة جوهريسا فسصن الحقسوق التعاقديسة للتسدفقات النقديسة الناتجسة عسن الموجسود المسالي االصسلي
تعتبر منتهية األجل .وفي هذه الحالة ،يتم التوقف عن اثبسات الموجسود المسالي االصسلي مسع إثبسات الفسرق كسربح أو خسسارة غيسر
مثبتة ويتم اثبات الموجود المالي الجديد بالقيمة العادلة.
إن كانت التدفقات النقدية للموجود المعدل محملة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا فصن التعديل ال ينتج عنه التوقف عسن اثبسات
الموجود المالي .وفي هذه الحالة ،يقوم البنك بص عادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود المالي واثبات المبلغ النساتج عسن
تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية كربح أو خسارة تعديل في قائمة الدخل .إذا تم تنفيذ التعديل نتيجة لتعرض المقترض لصعوبات
مالية ،فيتم عرض الربح أوالخسارة مع خسارة انخفاض القيمة .وفي الحاالت األخرى يتم عرضها كصيرادات فوائد.
 )2المطلوبات المالية
يقوم البنك بالتوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند تعديل شروطها وعنسدما تختلسف التسدفقات النقديسة للمطلسوب المسالي المعسدل
بشكل جوهري .وفي هذه الحالة ،يتم اثبات المطلوب المالي الجديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلسة .يستم إطفساء الفسرق
في القيمة الدفترية للمطلوب المالي ويتم اثبات المطلوب المالي الجديد بالشروط المعدلة في قائمة الدخل.

21

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017

(بآالف الرياالت السعودية)

 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة
هـ) انخفاض القيمة
يقوم البنك باثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على االدوات الماليسة التاليسة التسي لسم يستم قياسسها بالقيمسة العادلسة فسي قائمسة
الدخل:







أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى؛
الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين؛
ذمم التأجير المدينة؛
القروض والسلف؛
عقود الضمانات المالية المصدرة؛
والتزامات القروض المصدرة.

ال يتم اثبات خسائر انخفاض القيمة على أدوات حقوق الملكية.
يقوم البنك بقياس مخصص الخسائر بمبلغ يساوي فترة خسائر االئتمان المتوقعسة ،بصسستثناء البنسود التاليسة التسي يستم قياسسها لفتسرة
اثني عشر شهرا لخسائر االئتمان المتوقعة:
 سندات الدين التي تعتبر مخاطرها االئتمانية منخفضة في تاري القوائم المالية؛
 واالدوات المالية األخرى التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ االثبات االولي لها.
يتم قياس مخصص الخسائر لذمم التأجير الدائنة بشكل مستمر بمبلغ يساوي فترة خسائر االئتمان المتوقعة.
يعتبسسسسر البنسسسسك أن سسسسسندات السسسسدين منخفضسسسسة المخسسسساطر االئتمانيسسسسة عنسسسسدما يكسسسسون تصسسسسنيف تلسسسسك المخسسسساطر ممسسسساثال لتعريسسسسف
"تصنيف االستثمار" حسب االعراف الدولية.
إن تحديد إثني عشر شهرا لخسائر االئتمسان المتوقعسة يعتبسر جسزء مسن خسسائر االئتمسان المتوقعسة الناتجسة عسن أحسداث تعثسر فسي
االدوات المالية والمحتمل أن تحدث خالل اثني عشر شهرا بعد تاري القوائم المالية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي التقديرات المرجحة المحتملة لخسائر االئتمان ،ويتم قياسها كما يلي:





الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية في تاري القوائم المالية :بالقيمة الحالية لنقص النقد (أي الفرق بين
التدفقات النقدية المطلوبة للبنك وفقا للعقود والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها).
الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاري القوائم المالية :بالفرق بين إجمالي القيمة الدفتريسة والقيمسة
الحالية للتدفقات النقدية المقدرة مستقبال.
التزامسسات القسسروض غ يسسر المسسسحوبة :بسسالفرق بسسين التسسدفقات النقديسسة التعاقديسسة المطلوبسسة للبنسسك إن تسسم سسسحب االلتزامسسات
والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها.
عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة للدفع للمالك ناقصا أي مبالغ يتوقع البنك استالمها.

الموجودات المالية المهيكلة
إذ ا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط الموجسود المسالي أو تسم اسستبدال موجسود مسالي حسالي بساخر جديسد نتيجسة لصسعوبات ماليسة
للمقترض ،عندها يتم تقييم إن كان يتم التوقف عن اثبات الموجود المالي وقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:
إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن ينتج عنها التوقسف عسن اثبسات الموجسود الحسالي ،فسصن التسدفقات الماليسة المتوقعسة الناتجسة عسن
الموجود المالي المعدل يتم تضمينها عند احتساب نقص النقد الناتج من الموجود الحالي.
إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سينتج عنها التوقف عسن اثبسات الموجسود الحسالي ،فسصن القيمسة العادلسة المتوقعسة للموجسود الجديسد
ستعامل كتدفقات نقدية نهائية من الموجود الحالي في وقت التوقف عن اثباتها .ويتم تضمين هذا المبلغ عند احتساب نقص النقسد
مسسن الموجسسود المسسالي الحسسالي المخصسسوم مسسن تسساري التوقسسف المحتمسسل إلسسى تسساري القسسوائم الماليسسة باسسستخدام معسسدل الفائسسدة الفعلسسي
االصلي للموجود المالي الحالي.
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هـ) انخفاض القيمة (تتمة)
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
يقوم البنك ،بتاري القوائم المالية ،بتقييم إن كانت الموجودات الماليسة المقنساة بالتكلفسة المطفسأة منخفضسة القيمسة االئتمانيسة .تعتبسر
الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عند حسدوث أحسد االحسداث أو أكثسر والتسي تحسدد تسأثير التسدفقات النقديسة المقسدرة
المستقبلية للموجود المالي.
الدليل على أن الموجود المالي يعتبر منخفض القيمة االئتمانية يشتمل على البيانات التالية القابلة للمالحظة:
 الصعوبات المالية الجوهرية للمقترض أو المصدر
 مخالفة العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد
 إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل البنك على أساس أن البنك ال يعتبر أن:
 من المحتمل أن المقترض سوف يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالية أخرى ،أو اختفاء السوق النشط بالنسبة ألحد السندات بسبب الصعوبات المالية.القرض الذي تمت إعادة التفاوض بشأنه بسبب تدهور أوضاع المقترض عادة يعتبر منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكسن هنالسك
دليل على ان مخاطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل جوهري وال توجد اشارات أخرى على انخفاض
القيمة .إضافة لذلك ،قروض التجزئة المتأخرة السداد لمدة  90يوم أو أكثر تعتبر منخفضة القيمة.
عند تقييم إن كان االستثمار في سندات سيادية بأنها منخفضة القيمة االئتمانية  ،يقوم البنك باخذ في االعتبار العناصر التالية:






تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما تنعكس في عائدات السندات
تقييم شركات التقييم للمالءة االئتمانية
قدرة الدو لة على الوصول إلى أسواق رأس المال من اجل إصدار سندات دين جديدة
احتمال إعادة هيكلة الدين ،مما يؤدي إلى خضوع صاحب الدين لخسائر من خالل إعفاء الزامي أو طوعي.
وجود آليات مساندة دولية لتوفير الدعم الالزم "كمالذ أخير للتسليف" لتلك الدولة إضافة إلى الرغبسة ،كمسا موضسح فسي
القسسوائم المتاحسسة للجمهسسور ،مسسن الحكومسسات والوكسساالت السسستخدام تلسسك اآلليسسات .وهسسذا يشسسمل تقيسسيم عمسسق هسسذه اآلليسسات،
بصرف النظر عن القصد السياسي ،إن كانت هنالك قدرة لتلبية المعايير المطلوبة.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:






الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية :عموما ،كمخصص
عندما تشمل االدوات المالية مكونات مسحوبة وغير مسحوبة ،وال يستطيع البنك تحديد خسائر االئتمان المتوقعسة علسى
مكونات التزام القرض باستقالل عن المكون المسحوب ،يقوم البنك بعسرض مخصسص خسسائر موحسد لكسال المكسونين.
يتم عرض المبلغ الموحد كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكسون المسسحوب .يستم عسرض أي زيسادة فسي مخصسص
الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للمكون المسحوب كمخصص.
أدوات الدين التي يتم قياسها كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر :ال يستم اثبسات أي مخصسص خسسارة
فسسي قائمسسة المركسسز المسسالي ألن القيمسسة الدفتريسسة لهسسذه الموجسسودات هسسي قيمتهسسا العادلسسة .يسستم عسسرض مخصسسص الخسسسارة
واثباتها بقيمتها العادلة في احتياطي القيمة العادلة .يتم اثبات خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل ويتم اثبات الفرق
بين التكلفة المطفأة للموجودات وبين قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

الشطب
يسستم شسسطب القسسروض وسسسندات السسدين (كليسسا أو جزئيسسا) عنسسدما ال يوجسسد احتمسسال واقعسسي لالسسسترداد .إال أن الموجسسودات الماليسسة
المشطوبة يمكن أن تظل خاضعة ألنشطة التنفيذ بهدف التوافق مع إجسراءات البنسك السسترداد المبسالغ المسستحقة .إن كسان المبلسغ
المطلوب شطبه أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة ،فصن الفرق يعامل في البداية كاضافة للمخصص المطبق في حينه مقابل
إجمالي القيمة الدفترية .يتم تسجيل أي استردادات مستقبلية في مصروف خسائر االئتمان.
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(بآالف الرياالت السعودية)

 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
هـ) انخفاض القيمة (تتمة)
تقييم الضمانات
لتقليل مخاطره االئتمانية على الموجودات المالية ،يعمسل البنسك علسى اسستخدام الضسمانات ،إينمسا كسان ممكنسا .وتسأتي الضسمانات
علسسى اشسسكال مختلفسسة مثسسل النقسسد ،السسسندات ،خطابسسات الضسسمان /االعتمسساد ،العقسسارات ،ذمسسم مدينسسة ،مخسسزون سسسلع ،وغيرهسسا مسسن
الموجودات غير المالية وتحسينات االئتمان مثل اتفاقيات المقاصة .إن سياسة البنك المحاسبية المتعلقة بالضمانات المخصصسة
له من خالل ترتيبات تسليف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9مماثلة لما كان يتم بموجب معيسار المحاسسبة السدولي
رقم  . 39الضمان ،ما لم يتم إعادة امتالكه ،ال يتم تسجيله في قائمة المركسز المسالي للبنسك .ولكسن ،القيمسة العادلسة للضسمان تسؤثر
على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .وعموما ،يتم تقييم الضمان ،بالحد االدنى ،في البدايسة ويستم إعسادة تقييمسه بشسكل دوري.
يتم تقييم بعض الضمانات يوميا إن كانت نقد او سندات متعلقة بمتطلبات الهامش.
يقوم البنك ،إلى الحد الممكن ،باستخدام بيانات السوق النشسط لتقيسيم الموجسودات الماليسة المقتنساة كضسمانات .الموجسودات الماليسة
األخرى التي ليس لها قيمة محددة في السوق يتم تقييمها باستخدام النماذج .يتم تقييم الضمانات غيسر الماليسة مثسل العقسارات بنساء
على البيانات المتوفرة من قبل طرف ثالث مثل وسطاء الرهن أو بناء على مؤشرات اسعار المساكن.
إعادة إمتالك الضمانات
تظل السياسة المحسابية للبنك بموجب المعيار الدولي للتقسارير الماليسة رقسم  9مماثلسة لمسا هسي بموجسب معيسار المحاسسبة السدولي
رقم  . 39السياسة المحاسبية للبنك تحدد أن كانت الموجودات المعاد امتالكها يمكن أن تستخدم بشكل أفضل لعملياته الداخلية أو
يجب ان تباع .يتم تحويل الموجودات التي تحدد أنها مفيدة للعمليسات الداخليسة إلسى فئتهسا االصسلية بالقيمسة األقسل بسين قيمسة إعسادة
االمتالك أو القيمة الدفترية للموجودات االصلية المضمونة .بالنسبة للموجودات التي كان الخيار االفضل لها البيسع يستم تحويلهسا
إلى موجودات متاحة للبيع بقيمتها العادلة (إن كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة ناقص تكلفة بيع الموجسودات غيسر الماليسة
بتاري إعادة االمتالك ،تماشيا مع سياسة البنك.
خالل دورة اعماله العادية ،ال يقسوم البنسك فعليسا باعسادة امستالك الممتلكسات وغيرهسا مسن الموجسودات فسي محفظسة التجزئسة لديسه،
ولكنه يستخدم وكالء خارجيين السترداد األموال ،عموما من خالل المزاد لتسوية الديون المعلقة .ويتم إعادة أي أمسوال فائضسة
إلى العمالء  /المستحقين .ونتيجة لهذه العملية ،فصن الممتلكات السسكنية المعساد امتالكهسا بشسكل قسانوني ال يستم تسسجيلها فسي قائمسة
المركز المالي.
و) الضمانات المالية والتزامات القروض
"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من البنك عمل مدفوعات محسددة لتعسويض صساحب العقسد عسن خسسارة تحملهسا ألن مسدين
معين فشل في دفع مبلغ مستحق في موعده وفقسا لشسروط أداة السدين" .التزامسات القسروض" هسي التزامسات حاسسمة لمسنح ائتمسان
وفقا لشروط وبنود محددة مسبقا.
الضمانات المالية المصسدرة أو االلتزامسات لمسنح قسرض مسا بفوائسد تقسل عسن السسوق يستم قياسسها فسي البدايسة بالقيمسة العادلسة ويستم
استهالك القيمة العادلة االولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام .والحقا يتم قياسها كما يلي:
 من  1يناير  : 2018االعلى من بين هذا المبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة ،و
 قبل  1يناير  :2018االعلى من بين هذا المبلغ المطفأ والقيمة الحاليسة ألي مسدفوعات متوقعسة لتسسوية المطلسوب عنسدما
يكون الدفع بموجب العقد محتمال.
لم يصدر البنك أي التزامات قروض يتم قياسها كمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل .بالنسبة اللتزامات القروض األخرى:
 من  1يناير  :2018يقوم البنك باثبات مخصص الخسارة
ُ
 قبل  1يناير  :2018قام البنك باثبات مخصص وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  37اذا اعتبر العقد معقدا.
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 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ز) العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للبنك .كل جهة تحدد عملتها الوظيفية ،والبنود التي يتم
تضمينها في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لكل جهة يتم قياسها باستخدام تلك العملة الوظيفية.
يتم تحويل العمليات التي تمت بالعمالت األجنبية إلسى السلاير السسعودي بسسعر التحويسل السسائد فسي تساري العمليسات .الموجسودات
والمطلوبات المالية في نهاية السنة (بخسالف البنسود الماليسة التسي تمثسل جسزء مسن صسافي االسستثمار فسي عمليسة أجنبيسة) المسسجلة
بعمالت اجنبية يتم تحويلها إلى اللاير السعودي بسعر التحويل السائد في تاري قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة.
مكاسب وخسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة والتسي يستم
تس ويتها لمعدل الربح الفعسال والمسدفوعات خسالل السسنة والتكلفسة المطفسأة فسي العملسة األجنبيسة المحولسة بالسسعر السسائد فسي نهايسة
السنة.
المكاسسسب والخسسسائر المحققسسة وغيسسر المحققسسة مسسن تحويسسل العمسسالت األجنبيسسة يسستم اضسسافتها أو خصسسمها فسسي قائمسسة السسدخل الشسسامل
المرحلية الموحدة.
فروقات ا لعمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية يتم اثباتها في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
ادوات حقوق الملكية المتاحة للبيع (قبل  1ينساير  )2018أو أدوات حقسوق الملكيسة التسي بشسأنها تسم االختيسار بعسرض التغييسرات
الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر (من  1يناير )2018؛
البنود غير المالية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر التحويل السائد في تساري العمليسات
األولية .البنود غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلسة بعملسة اجنبيسة يستم تحويلهسا باسستخدام سسعر التحويسل السسائد عنسد تحديسد
القيمة العادلة.
بتاري القوائم المالية ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بالسعر السائد في تساري قائمسة
المركز المالي ،ويتم تحويل قائمة دخلها بمتوسط سعر التحويل المرجح للسنة .يتم اثبات الفروقات الناتجة عن تحويسل العمسالت
األجنبية في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
عنسسد بيسسع عمليسسة اجنبيسسة عنسسدما يسستم فقسسدان السسسيطرة او التسسأثير الفعسسال أو السسسيطرة المشسستركة عليهسسا  ،فسسصن المبلسسغ التراكمسسي فسسي
احتياطي التحويل المرتبط بتلك العملية األجنبية يتم إعادة تصسنيفه كجسزء مسن السربح أو الخسسارة فسي عمليسة البيسع .عنسد بيسع أي
جزء من الحصة في شركة تابعة تشمل عملية اجنبية بينمسا يستم االحتفساظ بالسسيطرة فسصن الجسزء ذو الصسلة مسن المبلسغ التراكمسي
يعتبرعائد إلى االقلية غير المسيطرة.
ح) اثبات االيرادات  /المصاريف
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم اثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة في قائمة الدخل باستخدام طريقسة معسدل العائسد الفعلسي وهسو المعسدل السذي يخصسم
المدفوعات او المقبوضات المقدرة خالل الفترة المتوقعة لالداة المالية من التكلفة المطفأة لاداة المالية.
عند احتساب معدل العائد الفعلي لالدوات المالية بخسالف الموجسودات المنخفضسة القيمسة االئتمانيسة ،يقسوم البنسك بتقسدير التسدفقات
النقدية المستقبلية آخذا باالعتبار كافة الشروط التعاقدية لالداة المالية ،ما عدا الخسسائر االئتمانيسة المتوقعسة .بالنسسبة للموجسودات
المنخفضسسة القيمسسة االئتمانيسسة يسستم احتسسساب السسسعر المعسسدل للفائسسدة الفعلسسي باسسستخدام التسسدفقات النقديسسة المسسستقبلية المقسسدرة متضسسمنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة.
إن احتساب معدل الفائدة الفعلي يشمل تكساليف العمليسة والرسسوم والنقساط المدفوعسة او المسستلمة التسي تعتبسر جسزء ال يتجسزأ مسن
معدل الفائدة الفعلي .تكاليف العملية تشمل تكاليف الزيادة العائدة مباشرة إلى الحيازة أو إصدار موجود مالي أو مطلوب مالي.
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 -5أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ح) اثبات االيرادات  /المصاريف (تتمة)
قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
التكلفة المطفأة للموجودات المالية او المطلوبات المالية هي المبلغ الذي يتم بموجبه قياس الموجود المسالي او المطلسوب المسالي عنسد
االثبات االولي ناقصا إعادة الدفع االصلية لالداة المالية ،ناقصا أو زائدا االسستهالك التراكمسي باسستخدام طريقسة الفائسدة الفعليسة ألي
فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،و بالنسبة للموجودات المالية ،يتم تعديله ألي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.
"إجمالي القيمة الدفترية للموجود المالي" هو التكلفة المطفأة للموجود المالي قبل التعديل ألي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.
عند احتساب دخل ومصاريف الفوائد ،يتم تطبيق سعر الفائدة الفعلي إلجمالي القيمة الدفترية للموجود (عندما ال يكون للموجود
انخفاض في القيمة االئتمانية) أو بالتكلفة المطفأة للمطلوب.
بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة بعد االثبسات األولسي ،يستم احتسساب دخسل الفائسدة بصسستخدام سسعر الفائسدة
الفعلي للتكلفة المطفأة للموجود المالي .إذا لم ي عسد الموجسود المسالي مسنخفض القيمسة فصنسه يستم تحويسل احتسساب دخسل الفائسدة علسى
األساس اإلجمالي.
بالنسبة للموجودات الما لية التي أصبحت منخفضة القيمة عند االثبات األولسي ،يستم احتسساب دخسل الفائسدة باسستخدام سسعر الفائسدة
الفعلي المعدل للتكلفة المطفأة للموجود المالي .ال يتم تحويسل احتسساب دخسل الفائسدة علسى األسساس اإلجمسالي حتسى وإن تحسسنت
المخاطر االئتمانية للموجود.
ط) االحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة
يتطلسسب إعسسداد القسسوائم الماليسسة المرحليسسة الموحسسدة المسسوجزة بموجسسب المعسسايير الدوليسسة للتقسسارير الماليسسة اسسستخدام بعسسض االحكسسام
والتقديرات واالفتراضات التسي تسؤثر علسى المبسالغ المسسجلة للموجسودات والمطلوبات.كمسا تتطلسب مسن اإلدارة ممارسسة االحكسام
لسياسسسات البنسسك المحاسسسبية .ويسستم تقيسسيم هسسذه االحكسسام والتقسسديرات واالفتراضسسات بشسسكل مسسستمر علسسى أسسساس التجربسسة التاريخيسسة
وغيرها من العناصر بما فيها الحصول على االستشارات المهنية وتوقعات االحداث المستقبلية التسي يعتقسد بأنهسا معقولسة حسسب
الظروف الراهنة .يتم اثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمست فيهسا المراجعسة ،إن كانست المراجعسة تسؤثر فقسط
على تلك الفترة ،أو فسي فتسرة المراجعسة و الفتسرات المسستقبلية إن كانست المراجعسة تسؤثر علسى كسل مسن الفتسرة الحاليسة والفتسرات
المستقبلية .المجاالت التي تمارس فيها اإلدارة االحكام والتقديرات واالفتراضات هي كما يلي:








خسائر انخفاض قيمة االئتمان للقروض والسلف (إيضاح )7
قياس القيمة العادلة (إيضاح )9
انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع وسندات الدين (إيضاح )6
تحديد السيطرة على الشركة المستثمر بها
مخصصات المطلوبات والمصاريف
خطة المنافع المحددة
مبدأ االستمرارية

 -6االستثمارات ,صافي
تصنف االستثمارات كما يلي:

استثمارت:
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
الشامل
استثمارات متاحة للبيع ()2017
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
اإلجمالي

 31مارس 2018
(غير مدققة )

 31ديسمبر 2017
(مدققة)

 31مارس 2017
(غير مدققة)

22.638.636
8.305.705
457,808
31.402.149

21.866.642
10.454.174
32.320.816

16.053.648
8,998,267
25.051.915
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(بآالف الرياالت السعودية)

 -6االستثمارات ,صافي (تتمة)
تشتمل االستثمارات على مبلغ قدره  3.184مليون مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1.123 :2017مليون لاير سعودي و 31
مارس  1.865 :2017مليون لاير سعودي) ،مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع بنوك أو عمالء آخرين .بلغت القيمة
السوقية لهذه االستثمارات  3.184مليون لاير ( 31ديسمبر  1.123 :2017مليون لاير سعودي و  31مارس 1.865 :2017
مليون لاير سعودي).
أدوات حقوق الملكية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل
بتاري  1يناير  ،2018قام البنك بتصنيف بعض االستثمارات كأدوات حقوق ملكية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
الشامل .في عام  ، 2017تم تصنيف هذه االستثمارات كمتاحة للبيع وقياسها بالتكلفة المطفأة .وتم التصنيف كمدرجة قيمتها
العادلة في قائمة الدخل الشامل ألنه من المتوقع االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية .تبلغ القيمة العادلة ألدوات
حقوق الملكية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل مبلغ  872.697ألف لاير سعودي كما في  31مارس  .2018بلغ
دخل توزيعات األرباح المثبت في قائمة الدخل المرحلية الموحدة مبلغ  4.204مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في 31
مارس .2018
 -7القروض والسلف ,صافي
تتكون القروض والسلف (وجميعها مقتناة بالتكلفة المطفأة) ،مما يلي:
جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض وسلف عاملة ،إجمالي

3,640,701

471,093

86,041,259 24,016,025

قروض وسلف غيرعاملة ،صافي

6,694

14,545

96,488

إجمالي القروض والسلف

3,647,395

485,638

87,520,039 24,112,513

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

)(102,412

)(44,362

القروض والسلف ،صافي

3,544,983

441,276

 31مارس ( 2018غير مدققة)

)(458,338

قروض
تجارية وأخرى
1,478,780
()2.098.870

85,421,169 23,654,175

اإلجمالي
114,169,078
1,596,507
115,765,585
)(2,703,982
113,061,603

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض
تجارية وأخرى

اإلجمالي

قروض وسلف عاملة ،إجمالي

3,734,884

500,540

24,469,442

86,691,122

115,395,988

قروض وسلف غيرعاملة ،صافي

7,487

14,482

103,286

1,275,228

1,400,483

إجمالي القروض والسلف

3,742,371

515,022

87,966,350 24,572,728

 31ديسمبر ( 2017مدققة)

116,796,471

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

)(6,839

)(9,350

)(64,921

)(2,172,432

)(2,253,542

القروض والسلف ،صافي

3,735,532

505,672

24,507,807

85,793,918

114,542,929

 31مارس ( 2017غير مدققة)

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

قروض
شخصية

قروض تجارية
وأخرى

اإلجمالي

قروض وسلف عاملة ،إجمالي

3,669,281

477,638

25,051,324

88,066,493

117,264,736

قروض وسلف غيرعاملة ،صافي

37,175

15,054

93,592

1,463,539

1,609,360

إجمالي القروض والسلف

3,706,456

492,692

25,144,916

89,530,032

118,874,096

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

)(36,209

)(7,551

)(99,661

)(2,691,145

)(2,834,566

القروض والسلف ،صافي

3,670,247

485,141

25,045,255

86,838,887

116,039,530
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -7القروض والسلف ,صافي (تتمة)
فيما يلي بيان بحركة مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلف الممنوحة للعمالء خالل الفترة المنتهية في  31مارس :2018
اإلجمالي

2018
الرصيد كما ورد في  31ديسمبر ( 2017تم احتسابه بموجب معيار المحاسبة الدولي )39

2.253.542

مبالغ معدلة من خالل الرصيد االفتتاحي لالرباح المبقاة

386.180

الرصيد المعدل كما في  1يناير ( 2018بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )9
مجنب خالل الفترة ،صافي
ديون معدومة مشطوبة

2.639.722
132.210
()67.950

الرصيد كما في نهاية الفترة

2.703.982

بلغ مخصص خسائر انخفاض االئتمان ،صافي للفترة المنتهية في  31مارس  ،2018مبلغ  104.448ألف لاير سعودي (31
مارس  176.902 :2017ألف لاير سعودي) ،ويشتمل على ديون معدومة مشطوبة مسجلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة وقدرها  19.899ألف لاير سعودي ( 31مارس  10.330 :2017ألف لاير سعودي) ،بعد خصم االستردادات البالغة
 47.661ألف لاير سعودي ( 31مارس  35.004 :2017ألف لاير سعودي).
فيما يلي بيان مخصص خسائر انخفاض االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي الظاهر في قائمة الدخل المرحلية الموحدة:
للثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2017
 31مارس 2018
(غير مدققة)
(غير مدققة)
مخصص خسائر انخفاض االئتمان ،صافي

104.448

176.902

مخصص التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

70.412

-

174.860

176.902

 -8ودائع العمالء
 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

 31مارس 2017

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

تحت الطلب

66,220,242

71,003,290

65,127,922

ألجل

59,875,490

58,204,406

63,384,320

ادخار

102,049

93,944

84,637

أخرى

3,829,148

6,746,449

3,239,040

اإلجمالي

130,026,929

136,048,089

131,835,919
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -9المشتقات
ي عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية ل دوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاري
االستحقاق .إن المبالغ االسمية التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية المتعلقة بها .وبالتالي فصن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات  ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

القيمة
العادلة
اإليجابية

 31مارس 2018
(غير مدققة)
القيمة العادلة
السلبية

المبالغ
اإلسمية

 31ديسمبر 2017
(مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
اإليجابية

القيمة
العادلة
اإليجابية

 31مارس 2017
(غير مدققة)
القيمة
المبالغ
العادلة
االسمية
السلبية

مقتنسسسسسسسسسسسساة ألغسسسسسسسسسسسسراض
المتاجرة:
مقايضات أسعار
العموالت
ومقايضات
العموالت بعمالت
مختلفة
العقود المستقبلية
الخاصة بأسعار
العموالت
والخيارات
عقود الصرف األجنبسي
اآلجلة وعقود السلع
خيارات العمالت والسلع

529,720

497,618

224,977 16,869,829 417,595 443,057 20,237,027

204,634

11,831,457

474,061

471,442

214,605 11,951,618 364,373 367,552 12,865,429

210,444

9,499,047

41,320

12,815

2,877,396

3,330,684

90,107

52,605

7,094,913

4,577

4,740

545,925

1,502,128

21,908

20,719

5.876.372

18,959 50,545
8,869

9,043

مقتناااااة لتغطيااااة مخاااااطر
القيمة العادلة :
مقايضات أسعار
العموالت

335,781

اإلجمالي

570,343 49,735,896 855,902 943,760 55,442,108 1,005,846 1,385,459

19,231

45,932 73,737 18,916,331

18,746 16,081,637

46,351

8,293,204

534,753

42.594.993

تم اإلفصاح عن المشتقات بالمبالغ اإلجمالية بتساري قائمسة المركسز المسالي المرحليسة الموحسدة ،ولسم يستم تسسويتها بهسوامش نقديسة تسم إيسداعها
واستالمها مقابل المشتقات بمبلسغ  192.885السف لاير سسعودي ( 31ديسسمبر  41.472 :2017ألسف لاير سسعودي و 31مسارس :2017
 19.537ألف لاير سعودي).
 -10التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
أ) تتعرض المجموعة خالل دورة أعمالها العادية إلى دعاوى قضائية ،وال يوجد أي تغيير في موقف هسذه السدعاوى وفقسا لمسا تسم اإلفصساح
عنه في  31ديسمبر .2017
ب) فيما يلي بيانا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات مؤكدة لمنح االئتمان
أخرى
اإلجمالي

 31مارس 2018
(غير مدققة)
5,580,384
23,765,707
1,405,933
3,468,750
93,521
34,314,295
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 31ديسمبر 2017
(مدققة)
4,502,451
22,915,086
1,305,345
3,059,532
94,965
31,877,379

 31مارس 2017
(غير مدققة)
5,030,044
24,396,421
1,657,783
2,786,711
100,595
33,971,554

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -10التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)
بلغ الجزء غير المسستخدم مسن االلتزامسات غيسر المؤكسدة ،والتسي يمكسن إلغاؤهسا مسن جانسب البنسك فسي أي وقست ،والقائمسة كمسا فسي  31مسارس
 2018مسسا مجموعسسه  14.799مليسسون لاير سسسعودي ( 31ديسسسمبر  14.889 :2017مليسسون لاير سسسعودي و 31مسسارس 18.395 :2017
مليون لاير سعودي).
 -11النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي:

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما
عدا الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق
خالل تسعين يوما من تاري اإلقتناء
اإلجمالي

31مارس 2018
(غير مدققة )

 31ديسمبر 2017
(مدققة  /معدلة)

 31مارس 2017
(غير مدققة)

8.423.352

10,062,660

9.253.269

2.196.048
10.619.400

1.709.700
11.772.360

5.468.290
14.721.559

 -12القطاعات التشغيلية
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية ( )8بأن يستم تحديسد القطاعسات التشسغيلية علسى أسساس التقسارير الداخليسة التسي تخسص مكونسات المجموعسة،
التي تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي بهدف تخصيص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها.
ألغراض إدارية ،تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:
قطاع التجزئة

:

ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية ل فراد.

قطاع الشركات

:

قروض وسلف وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والعمالء االعتباريين والمنشآت التجاريسة
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،إضافة إلى فرع البنك في لندن.

قطاع الخزينة

:

يدير المحفظة التجارية واالستثمارية ،التمويل والسيولة ،ومخاطر أسعار العمالت والعموالت بالبنك.

قطاع خدمات
االستثمار والوساطة

:

خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصسول والتسي تشسمل التعامسل واإلدارة والترتيسب والمشسورة وحفسظ
األوراق المالية.

أخـــرى

:

تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعسة والموجسودات والمطلوبسات الخاصسة بساإلدارة العامسة
واألقسام المساندة األخرى.

تقيد المعسامالت بسين القطاعسات التشسغيلية وفقسا لنظسام التحويسل المتبسع مسن قبسل المجموعسة .إن األسسس التسي بُنسي عليهسا تحديسد دخسل /
(مصسساريف) العمليسسات بسسين القطاعسسات للفتسسرة الحاليسسة تتماشسسى مسسع األسسسس المسسستخدمة فسسي  31مسسارس  .2017تمثسسل الموجسسودات
والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
تمسارس المجموعسة نشساطها بشسكل رئيسسسي فسي المملكسة العربيسة السسسعودية ،ولهسا فسرع دولسي واحسسد فسي لنسدن .إن إجمسالي الموجسسودات
والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملسة ونتسائج أعمسال هسذا الفسرع ال تعتبسر جوهريسة بالنسسبة للقسوائم الماليسة المرحليسة الموحسدة
الموجزة للمجموعة ككل.
فيما يلي بيان بصجمالي الموجودات والمطلوبات المرحلية الموحدة الخاصة بالمجموعة كما في  31مسارس  2018و  2017وإجمسالي
دخل ومصاريف العمليات المرحلية الموحدة وصافي الدخل للثالثة اشهر المنتهية في ذلك التاري لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -12القطاعات التشغيلية (تتمة)
 31مارس ( 2018غير مدققة)

إجمالي الموجودات
استثمارات في شركات زميلة

قطاع التجزئة قطاع الشركات
82,756,660 34,787,453
-

قطاع الخزينة
46.193.871

-

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة
اإلجمالي
أخــرى
168.396.134 1,881,075 2,777,075
616,764
616,764
-

إجمالي المطلوبات

65.828.302

67.207.134

6.557.429

133.392

3.530.949

143.257.206

دخل العمليات من العمالء الخارجيين
دخل ( /مصاريف) العمليات بين القطاعات
إجمالي دخل العمليات
ومنه:

497,174

956,524

8,980

44,334

26.147

1,533,159

70,163
567,337

)(339,264
617,260

216,539
225,519

44,334

52,562
78.709

1,533,159

502,505

511,829

122,467

8,578

48,743

1,194,122

دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مخصص خسائر انخفاض
االئتمان والمخصصات االخرى ،صافي
عكس مخصص االنخفاض في القيمة
للموجودات المالية األخرى ،صافي

44,879

115,472

2,987

14,844

5,464

183.646

47,478

127,382

-

-

-

174,860

-

-

()9,657

-

-

()9,657

استهالك وإطفاء

26,271

1,632

421

477

22,773

51,574

إجمالي مصاريف العمليات

408,896

258,371

12,574

21,145

7,310

708,296

الحصة في خسائر شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك
صافي الدخل العائد لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

-

-

-

158,441

358,889

212,945

23,189

)(6,458
63,034

)(6,458
816,498

-

-

-

-

1.907

1.907

دخل العموالت الخاصة ،صافي

غير المسيطرة

 31مارس ( 2017غير مدققة)

إجمالي الموجودات
استثمارات في شركات زميلة

قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
82.744.690 37.309.831
44,661,073
7,759,056
66,187,500 68,896,398

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة
أخــرى
1.992.516 1,719,008
623,443
1.445.652
128,752

اإلجمالي
168,427,118
623,443

إجمالي المطلوبات
دخل ( /خسارة) العمليات من
العمالء الخارجيين
دخل ( /مصاريف) العمليات بين القطاعات
إجمالي دخل العمليات
ومنه:
دخل العموالت الخاصة ،صافي
دخل أتعاب وعموالت ،صافي
مخصص خسائر انخفاض االئتمان
والمخصصات األخرى ،صافي
استهالك وإطفاء

493.321

1.005.581

()81.545

38,213

25.010

1,480,580

92.779

)(431,256

328.418

-

10.059

-

586.100

574.325

246.873

38,213

35.069

1,480,580

495.576
83,395

434.933
146.193

123.426
3,901

2,071
16,165

12.917
()4.170

1,068,923
245.484

76,128

100,774

-

-

-

176,902

30,380

1,255

890

571

23,634

56,730

إجمالي مصاريف العمليات

426,450

231,830

26,070

24,476

9,447

718,273

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل العائد لمساهمي البنك
صافي الدخل العائد لحقوق الملكية
غير المسيطرة

-

-

7,049
31.360

7,049
768,045

1,311

1,311

-

-

159.650

342.495

220.803

13,737

-

-

-

-
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 - 13رأس المال وربح السهم
في  31مارس  ، 2018يتكون رأسمال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل من  1.000مليون سهم ،بقيمة اسمية قدرها 10
لاير للســــهم الواحد (  31ديسمبر  2017و  31مارس  1.000 :2017مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10لاير للســــهم
الواحد).
تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للفترتين المنتهيتين في  31مارس  2018و  ،2017وذلك بتقسيم صافي دخل
الفترتين العائد لمساهمي البنك على  1.000مليون سهم .إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم األساسي.
 -14إدارة المخاطر المالية
أ ) مخاطر االئتمان
مخ اطر االئتمان هي إن العميل او الطرف المقابل قد ال يتمكن من تسديد االلتزام بكامل قيمته ،سواء عندما يحين موعد
االستحقاق أو في أي وقت بعد ذلك .تنشأ المخاطرة من إحتمال أن العميل او الطرف المقابل ال يرغب في تسديد المستحقات أو
انخفاض قدرته على الوفاء بااللتزامات األمر الذي يؤدي إلى خسائر اقتصادية للبنك .يتعرض البنك للخسائر االئتمانية عندما
تقوم وحدات العمل لديه بمنح تسهيالت ائتمانية ل طراف المقابلة .تقوم اللجنة التنفيذية  /مجلس اإلدارة في البنك باالشراف على
المخاطر االئتمانية من خالل دليل السياسات االئتمانية في البنك.
تضع مجموعة مخاطر االئتمان المتطلبات الالزمة على مستوى البنك لتعريف ،تقييم ،رقابة ومتابعة ورفع التقارير بشأن
مخاطر االئتمان ،في حين تعتبر وحدات العمل /المساندة مسؤولة عن مخاطر االئتمان في وحداتها مع تكامل استراتيجيات
العمل مع قدرة البنك لتحمل المخاطر.
تم وضع سياسات وإجراءات مخاطر االئتمان لتوفير الرقابة على محافظ االئتمان من خالل التقييم الدوري للموقف االئتماني
للمقترضين وتحديد الحد األقصى المسموح للمخاطر للمقترض المحدد .تتم مراقبة المخاطر للفرد و /أو المجموعة دوريا على
أساس كل محفظة على حدة .تق دم سياسة البنك االئتمانية إرشادات تفصيلية إلدارة المخاطر االئتمانية بفعالية ،حيث تتم مراجعتها
وتحديثها من حين آلخر بناء على الخبرة ،الموضوعات الطارئة ،أفضل ممارسات السوق والتعليمات الصادرة عن الجهات
التنظيمية .تم تصميم سياسة االئتمان للتأكد من التعرف التام على استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر ،والتي تشمل ما يلي:





تقوية وتحسين قدرة البنك على قياس وتقليل مخاطر االئتمان على إساس تحوطي لتقليل الخسائر االئتمانية.
تقوية وتحسين إجراءات إدارة محفظة االئتمان.
تقوية وتحسين أنظمة إجراءات البنك للتعرف المبكر على مواطن المشاكل.
االلتزام بالمتطلبات النظامية وأفضل ممارسات الصناعة إلدارة مخاطر االئتمان.

تعالج السياسة كافة االنشطة والوظائف ذات الصلة بصجراءت االئتمان وذلك يشمل معايير التغطية .وتحتوي على معايير قدرة
البنك لتحمل المخاطر كما تتضمن إرشادات حول االسواق المستهدفة (الشركات ،المؤسسات التجارية ،الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،واالفراد ذوي المالءة المالية العالية)،كما تعرف السياسة نوع المقترضين  /الصناعات المرغوب فيها.
بعض المعايير تخص منتجات محددة ويتم رقابتها بواسطة سياسة المنتج االئتماني الفردي ،في حين إن االقسام األخرى عموما
تشمل معايير الجودة االئتمانية ،غرض وشروط التسهيالت ،القروض غير المرغوب فيها ،التحليل االئتماني ،تركز المخاطر،
قدرة التسديد ،االلتزام بالقوانين واالنظمة ،الخسائر المتوقعة والتوثيق.
مراقبة المحفظة
تسستم إدارة المحفظسسة مسسن خسسالل تنسسوع المحفظسسة علسسى أس ساس الغسسرض ،الصسسناعات /قطاعسسات العمسسل ،درجسسات التقيسسيم والمنسساطق
الجغرافية لتجنب اإلفراط في المخاطر لقطاعات اقتصسادية معينسة /منتجسات إئتمانيسة ،والتسي قسد تتسأثر بتطسورات غيسر مواتيسة فسي
االقتصاد .يقوم البنك بشكل عام باستخدام معايير للمقترضين وقطاعات األعمال لتقليل تركز المخساطر .تتركسز أعمسال البنسك فسي
المملكة العربية السعودية مما يقلل من مخاطر تبادل العمالت بالرغم من أن التركز الجغرافسي يظسل موجسودا ولكنسه مقبسول وفسي
إطار تحمل البنك للمخاطر.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
مراقبة المحفظة (تتمة)
محفظة القروض الشخصية متنوعة حيث يتم اعتماد مخاطر بسيطة نسبيا لعدد كبير من العمالء بناء على تحويل الرواتسب للبنسك
أو وجود ضمانات لمخاطر محددة على المنتجات /الموظفين ...إل .
قياس المخاطر ونظام إعداد التقارير
تتم إدارة مخاطر االئتمان مسن خسالل متابعسة التوجهسات وتحديسد مسواطن الضسعف فسي الشسركات والمؤسسسات التجاريسة والتجزئسة
ومحفظة قروض المصرفية الخاصة من خالل ما يلي:
 نظام تحديد درجات تصنيف مخاطر المقترض  /التسهيالت لتقييم نوعية المقترض واحتماالت مخاطر التسهيالت.
 المراجعة الدورية ووضع التقارير عن اإلحصائيات الخاصة بتنوع الموجودات والجودة االئتمانية للشرائح الرئيسة في
المحفظة.
تم وضع نظام التصنيف لتحقيق األهداف التالية:





وضع المسؤولية على وحدات العمل لتقييم مخاطر االئتمان بشكل دوري لتحديد مواطن المشاكل في المحافظ لديهم.
تأسيس إجراءات لانذار المبكر الكتشاف االنخفاض في الجودة االئتمانية.
وضع المعايير لوحدات العمل لتقديم مرئياتهم بشأن المخاطر ذات المشاكل.
توفير ارشادات لالستجابة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية فور اكتشاف االنخفاض في الجودة االئتمانية

يصنف البنك المخاطر إلى  13درجة للتقييم ،منها  10درجات لتقييم القروض العاملسة و  3للقسروض غيسر العاملسة .يستم تحديسد
درجة التقييم للمقترض من خالل منهجية م بنية على النظام تأخذ بعسين االعتبسار المعلومسات الماليسة وغيسر الماليسة وتحويلهسا إلسى
درجات تقييم واحتماالت التعثر عن السداد.
درجة تصنيف مخاطر التسهيالت ،والتي تحدد مدى مخاطر التسسهيالت ،تسستخدم لتحديسد نسسبة الخسسارة عنسد التعثسر عسن السسداد
للعميل وبالتالي وضع درجة تقييم للمقترض ولخصائص التسهيل.
يتم إصدار التقارير اإلدارية للمراقبة والمتابعة بشكل شهري ،ربع سنوي ،نصف سنوي وسسنويا ،وهسذه التقسارير شساملة وبنطساق
واسع وتعالج موضوعات متعددة تشمل ما يلي:




جودة المحفظة ،تركز الصناعة والمخاطر الكبرى.
تركز المنتج ،مراقبة االئتمان وتركز األسهم المحتفظ بها لدى البنك كضمانات.
متابعة التعثرات ،تفاصيل مخصصات العميل وحركة المخصص.

تتكون محفظة التجزئة من القروض ،بطاقات االئتمان ،القروض السكنية وتأجير السيارات.
يتم تقييم األفراد بناء على معايير قياسسية محسددة مسسبقا لتقيسيم تسأهيلهم لكسل مسن المنتجسات المسذكورة أعساله .يستم تصسنيف قسروض
العمالء المتعثرين كقروض غير عاملة بناء على عدد أيام التأخير في السداد (على مستوى المحفظة).
الجزء األكبر من محفظة قروض التجزئة هو قروض شخصية ويتم منحها على أساس تحويل رواتب المقترضين إلى البنك وهم
موظفون مدرجة أسماؤهم ضمن قائمة أصحاب العمل المعتمدين ،وبشكل رئيس موظفو الحكومة .المعيار الرئيس لاقتراض في
هذه المحفظة تشسمل أصسحاب العمسل المعتمسدين ،الحسد األدنسى للراتسب ،مسدة الخدمسة ومعسدل خدمسة السدين المحسدد مسسبقا .منتجسات
القسسروض السسسكنية وتسسأجير السسسيارات تعتبسسر مضسسمونة بشسسكل عسسام حيسسث أن الموجسسودات ذات الصسسلة يملكهسسا البنسسك ويسستم تأجيرهسسا
للعمالء وبالتالي تقليل المخاطر إلى حد كبير.
قام البنسك بتطسوير نظسام البطاقسات المبنسي علسى النقساط بخصسوص التطبيقسات ونظسام السدرجات المبنسي علسى النقساط بشسأن السسلوك
باستخدام شسبكة اإلنترنست والبيانسات الخارجيسة لتقيسيم ومراقبسة ومتابعسة قسروض العمسالء ألن هسذا اإلجسراء مسن المتوقسع أن يجعسل
عملية إدارة مخاطر االئتمان أكثر فعالية وفاعلية.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
الجودة االئتمانية
تعتبر قروض الشركات والمؤسسات التجارية غير عاملة ويتم وضع مخصصات لها في الحاالت التالية:



إذا كان تسديد مبلغ القرض األصلي وتسديد الفوائد ظل متأخرا لمدة تزيد عن  90يوم بعد تاري االستحقاق؛
إذا زاد الحساب الجاري المكشوف عن الحد المعتمد ألكثر من  90يسوم أو أن الحسساب الجساري المكشسوف ظسل غيسر
نشط ألكثر من  180يوم.

يتم نقل درجات القروض غير العاملة ضسمن درجسات التقيسيم لغيسر العاملسة (دون المسستوى ،مشسكوك فيهسا ،وخسسارة) بنساء علسى
عدد أيام التأخر في السداد و  /أو انخفاض الجودة االئتمانية.
لتحديد إن كان تقييم مخاطر الشركة قد أصبح منخفضا ،يقوم البنك بتحديد إن كان هنالك بيانات قابلة للمالحظة تشسير إلسى نقسص
فسسي التسسدفقات النقديسسة المسسستقبلية المتوقعسسة .وهسسذا السسدليل ق س د يشسسمل اإلشسسارة إلسسى أن هنالسسك تغيسسرات سسسلبية فسسي موقسسف السسدفع عنسسد
المقترض .تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات بناء على الخبرة السابقة بشأن خسائر القروض التسي لهسا خصسائص مخساطر ائتمانيسة
مشسسابهة ،عنسسد تقسسدير التسسدفقات النقديسسة .تسستم مراجعسسة المنهجيسسة واالفتراضسسات المسسستخدمة فسسي تق سدير كالهمسسا – أي مبلسسغ وتوقيسست
التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام الفروقات بين الخسائر الفعلية والمقدرة.
تعتبر موجودات القروض الشخصية غير عاملة ،ويجنب لها مخصص في حالسة التسأخر عسن السسداد لمسدة تزيسد عسن 90يسوم بعسد
تاري االستحقاق.
تحليل الجودة االئتمانية
أ ) ي وضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو سندات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( )2018أو سندات الدين المتاحة للبيع ( .)2017ما لم يرد خالف ذلك ،بالنسبة
للموجودات المالية ،تم ثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيمة الدفترية .بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان
المالي ،تمثل المبالغ الظاهرة بالجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة ،على التوالي:
 31مارس ( 2018غير مدققة)

خسائر االئتمان
المتوقعة لمدة
 12شهر
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي القيمة الدفترية

1.891.499
279.417
25.402
2.196.318

34

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى العمر التي
لم ينخفض
مستوى االئتمان
لها

-

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى العمر ذات
مستوى ائتماني
منخفض

-

اإلجمالي

1.891.499
279.417
25.402
2.196.318

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
تحليل الجودة االئتمانية (تتمة)
 31مارس ( 2018غير مدققة)
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر التي لم ينخفض
مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة
لمدة  12شهر
القروض والسلف الممنوحة للعمالء
بالتكلفة المطفأة
درجات التصنيف :8-1 :مخاطر
منخفضة  -مقبولة
درجات التصنيف :10-9 :تحت
المالحظة
درجات التصنيف  :13-11دون
المستوى ،مشكوك فيها ،خسارة
إجمالي القيمة الدفترية

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

95.332.387

14.914.915

43,803

110,291,105

-

3.744.416

36,450

3,780,866

95.332.387

97,107
18.756.438

1,596,507
1,676,760

1,693,614
115,765,585

 31مارس ( 2018غير مدققة)
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر التي لم
ينخفض مستوى
االئتمان لها

خسائر االئتمان
المتوقعة لمدة
 12شهر
سندات دين بالتكلفة المطفأة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي القيمة الدفترية

20.798.213
1.849.087
22.647.300

-

خسائر االئتمان المتوقعة
منخفض على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني
منخفض
-

اإلجمالي
20.798.213
1.849.087
22.647.300

 31مارس ( 2018غير مدققة)
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر التي لم
ينخفض مستوى
االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة
لمدة
 12شهر
سندات دين مدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر (:2017
استثمارات متاحة للبيع)
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
القيمة الدفترية – بالقيمة العادلة

6.841.986
1.463.719
8.305.705

-

خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر ذات
مستوى ائتماني منخفض

-

اإلجمالي

6.841.986
1.463.719
8.305.705

تتكون االستثمارات من الدرجة األولى من مخاطر ائتمان تعادل درجة التصنيف (أ أ أ إلى ب ب ب) حسب تصنيف سستاندرد آنسد بسورز .تتكسون
االستثمارات غير المصنفة بشكل رئيس من صناديق استثمارية واستثمارات أسهم.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
ب ) التحليل االئتماني للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يوضح الجدول أدناه تحليل االئتمان للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 31مارس 2018
(غير مدققة)

صناديق استثمارية
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي القيمة الدفترية – بالقيمة العادلة

457.808
457.808

ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تح ديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فسصن البنسك
يأخذ بعين االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكسون متاحسة دون تكلفسة أو جهسد ال مبسرر لهمسا .ويشستمل ذلسك علسى
معلومسسات كميسسة ونوعيسسة وتحاليسسل تسسستند علسسى خبسسرة البنسسك السسسابقة وتقسسويم االئتمسسان السسذي يجريسسه الخبسسراء بمسسا فسسي ذلسسك
المعلومات المستقبلية.
درجات تصنيف مخاطر االئتمان
يقوم البنك بتخصيص درجة ائتمان لكل خطسر اسستنادا إلسى مختلسف البيانسات المسستخدمة فسي توقسع مخساطر التعثسر وتطبيسق
األحكام والتقديرات المبينة على الخبرة .تح دد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامسل كميسة ونوعيسة تسدل علسى
مخاطر التعثر .تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة المخاطر وطبيعة المقترض.
يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرتها بحيسث تسزداد مخساطر التعثسر بشسكل متزايسد عنسد انخفساض مخساطر
االئتمسسان ،مثسسل عنسسدما يكسسون الفسسرق فسسي مخسساطر التعثسسر بسسين درجسسات التصسسنيف  1و  2أقسسل مسسن الفسسرق بسسين درجسسات تصسسنيف
االئتمان  8و .9
تحسسدد درجسسة تصسسنيف مخسساطر االئتمسسان لكسسل شسسركة عن سد االثبسسات األولسسي علسسى أسسساس المعلومسسات المتسسوفرة عسسن الجهسسة
المقترضة .تخضع التعرضسات للمراقبسة المسستمرة .وقسد ينستج عسن ذلسك نقسل التعسرض إلسى درجسة مخساطر ائتمسان مختلفسة.
تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية:
التعرضات المتعلقة بالشركات
• يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات
العميل – مثل القوائم المالية المدققة ،وحسابات اإلدارة،
والموازنات التقديرية والتوقعات .ومن األمثلة على النواحي التي
تتطلب تركيز معين :إجمالي هامش الربح ،معدالت الرفع
المالي ،تغطية خدمة الدين ،االلتزام بالتعهدات ،إدارة الجودة
النوعية ،والتغيرات في اإلدارة العليا.

التعرضات المتعلقة باألفراد
• المعلومات التي يتم الحصول عليها
داخليا وسلوك العميل – مثل استخدام
تسهيالت البطاقات االئتمانية.

• بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية ،والمقاالت الصحفية أو
التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

• مقاييس المالءة.

• سندات متداولة ،وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة
المقترضة ،عند توفرها.

• بيانات خارجية من وكاالت ائتمان
مرجعية ،تشمل معلومات التعثر

• التغير الفعلي والمتوقع المهم في البيئة السياسية والتنظيمية والتقنية
للمقترض أو انشطته التجارية .
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 ) 1وضع جدول شروط التعثر
تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط التعثر عن السداد .يقوم البنك بجمع معلومات األداء
والتعثر المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة به وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا حسب درجة تصنيف مخاطر
االئتمان .بالنسبة لمحافظ التجزئة ،يتم أيضا استخدام معلومات شركة سمه.
يستخدم البنك نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر علسى مسدى العمسر
المتبقي ل داه المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.
يشسستمل التحليسسل علسسى تحديسسد ومعسسايره العالقسسة بسسين التغيسسرات فسسي نسسسب التعثسسر وعوامسسل اإلقتصسساد الكلسسي .بالنسسسبة لمعظسسم
التعرضات ،تشتمل عوامل االقتصاد الكلي األساسية على سسعر السنفط معسدل النمسو ونمسو النساتج المحلسي اإلجمسالي واالنفساق
الحكومي ومؤشر أسعار األسهم والبطالة.
وبناءا البيانات االقتصادية ،وبعد األخسذ فسي الح سسبان مجموعسة متنوعسة مسن المعلومسات الفعليسة الخارجيسة والتوقعسات ،يقسوم
البنك بصعداد تصوره لـ "الحالة األساسية" التي يكون عليهسا التوجسه المسستقبلي للتغيسرات االقتصسادية المعنيسة ومجموعسة مسن
سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى ،ويستخدم البنك هذه التوقعات لتعدل توقعات احتماالت التعثر.
 ) 2تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
تتفاوت ضوابط ال تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير بحسسب المحفظسة وتشسمل تغيسرات كميسة فسي احتمساالت
التعثر وعوامل نوعية ،بما في ذلك احتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة .
وباستخدام التقديرات التي اجراها الخبراء لديه وبناءا على الخبرة السسابقة ،يمكسن للبنسك أن يقسرر بسأن مخساطر االئتمسان قسد
ازدادت بشكل جوهري بناءا علسى مؤشسرات نوعيسة معينسة تسدل علسى ذلسك ،وأنسه لسم يستم إظهسار أثرهسا بالكامسل فسي التحاليسل
الكمية بصورة منتظمة
وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة ،يرى البنك بأن الزيادة الجوهرية فسي مخساطر االئتمسان قسد حسدثت
بعد ثالثين يوما من تاري التأخر عن السداد .تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منسذ أبكسر تساري
استحقاق مضى لم يتم فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل.
ي قوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريسق القيسام بمراجعسات
منتظمة كي يؤكد بأن:




الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة  30يوما ،و
عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسسائر مسن التحسول بسين التعثسر عسن السسداد لمسدة  12شسهرا (المرحلسة )1
والتعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة .)2
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 ) 3الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفساظ بالعميسل وعوامسل أخسرى
ال تتعلسسق بالتسسدهور االئتمسساني الحسسالي أو المتوقسسع للعميسسل .يجسسوز التوقسسف عسسن اثبسسات القسسروض الحاليسسة التسسي تسستم تعسسديل
شروطها ،ويتم إثبات القرض الذي أعيد التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا للسياسة المحاسبية للبنك.
في حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثباتها ،فصنه يجب التحديد فيما إذا كانت هناك زيسادة
جوهرية في مخاطر االئتمان ل صل وذلك بمقارنة:
 المتبقي من صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية بتاري إعداد القوائم المالية وفق الشروط المعدلة ،مع
 المتبقي من صسافي القيمسة الحاليسة للتسدفقات النقديسة المحسسوبة بنساء علسى بيانسات اإلثبسات األولسي وشسروط التعاقسد
االصلي.
يقوم البنك بصعادة التفاوض بشأن القسروض الممنوحسة للعمسالء السذين يواجهسون صسعوبات ماليسة لزيسادة فسرص التحصسيل
وتقليل مخاطر التعثر .وطبقا لسياسة البنك ،تتم إعادة الهيكلة على أساس اختياري وذلك في حال تعثسر المسدين عسن سسداد
دينة أو ،في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد ،وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهسود المعقولسة للسسداد
وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.
تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق ،وتغيير موعد سداد العمولة وتعسديل شسروط التعهسدات المتعلقسة
بالقرض .يخضع كل من القروض الممنوحة للشركات واألفراد لسياسة إعادة الجدولة.
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اعفاء العمالء من السداد ،فصن تقدير احتمال التعثر عن السداد يعكس
فيما إذا أدى التعديل إلى تحسين أو اسستعادة قسدرة البنسك علسى تحصسيل العمولسة وأصسل المبلسغ وخبسرة البنسك السسابقة تجساه
إعادة جدولة مماثلة.
وكجزء من هذه العملية ،يقوم البنك بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقديسة األصسلية المعدلسة وينظسر
في المؤشرات السلوكية المختلفة.
وبشكل عام ،تعتبر إعادة الجدولة مؤشرا نوعيا على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،وأن توقع إعادة الجدولسة
قد تعتبر دليال على األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض  /أو متعثرا .يجب على العميل أن يسدلل بشسكل ثابست علسى
سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمسال
التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر يتم قياسه بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان الموقعة على مدى  12شهر.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 ) 4تعريف التعثر عن السداد
تستخدم المعايير التالية لتحديد إن كان المقترض متعثرا:






إن كان لدى المقترض التزام متأخر عن السداد لمدة  90يوم (أو أكثر).
لديه التزام قام البنك بصيقاف الفوائد المستحقة عليه.
لديه التزام (التزامات) تم عادة هيكلته مع خسارة للبنك.
لديه التزام تم تصنيفه كغير عامل من قبل البنك.
لديه التزام قام البنك بشطبه كليا أو جزئيا.

عند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد ،فأن البنك ينظر في مؤشرات:
-

نوعية  -مثل أي خرق للتعهدات.
كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم سداد اية التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك.
تستند على بيانات معدة داخليا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

أن المدخل إلى التقويم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها بتفاوت علسى مسدى السزمن الظهسار
التغيرات في الظروف.
يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.
 )5إدراج المعلومات المستقبلية
يقوم البنك بصدراج المعلومات المستقبلية في تقويمه فيما إذا كانت خسائر االئتمسان أليسة أداة قسد ازدادت بشسكل جسوهري
منذ االثبات األولي لها وقياسه لخسائر االئتمان المتوقعة .وبناءا على مختلف المعلومات الفعلية والتوقعات ،يقوم البنسك
بصعداد تصورا لـ "الحالسة األسا سسية" للتوجسه المسستقبلي للمتغيسرات االقتصسادية المعنيسة ونطساق مسن التوقعسات المحتملسة
األخرى .ويتطلب ذلك اعداد تصورين إضافيين أو أكثسر ودراسسة االحتمساالت المتعلقسة بكسل نتيجسة .تشستمل المعلومسات
الخارجيسسة علسسى بيانسسات اقتصسسادية وتوقعسسات منشسسورة مسسن قبسسل وكسساالت تقيسسيم مثسسل شسسركة مسسوديز لخسسدمات البيانسسات
االقتصادية.
تمثل "الحالة األساسية" النتيجة األكثر احتماال ،وتتفق مع المعلومات المسستخدمة مسن قبسل البنسك ألغسراض أخسرى مثسل
التخطيط االستراتيجي والموازنسة .تمثسل التصسورات األخسرى نتسائج أكثسر تفساؤال وتشساؤما .وبشسكل دوري ،يقسوم البنسك
بصجراء اختبارات جهد ألكثر الصدمات شدة من أجل معايير تحديده ألفضل التصورات األخرى.
يقوم البنسك بتحديسد وتوثيسق المحركسات األساسسية لمخساطر االئتمسان وخسسائر االئتمسان لكسل محفظسة .وباسستخدام تحليسل
البيانات التاريخية ،يقسوم بتقسدير العالقسة بسين عوامسل االقتصساد الكلسي ومخساطر االئتمسان وخسسائر االئتمسان تشستمل هسذه
التصورات االقتصادية المستخدمة في  31مارس  2018على مجموعة من المؤشرات األساسية التالية:
 سعر النفط
 نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 معدالت البطالة
 االنفاق الحكومي
 مؤشر أسعار األسهم
تم تطوير العالقة المتوقعة بين المؤشرات الرئيسة والتعثر ومعدالت الخسارة في المحافظ المختلفة للموجسودات الماليسة
على أساس تحليل البيانات التاريخية على مدى الـ  10إلى  15سنة الماضية.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )6قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:
-

احتمال التعثر عن السداد.
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.
التعرض عند التعثر عن السداد.

يتم استخراج المؤشرات أعاله عموما من نماذج إحصائية معسدة داخليسا وبيانسات تاريخيسة أخسرى ،ويستم تعسديلها لستعكس
المعلومات المستقبلية ،كما تم تبيانه أعاله.
إن تقديرات احتماالت التعثسر تعتبسر تقسديرات بتساري معسين يستم احتسسابها وفسق نمساذج تصسنيف إحصسائية ويستم تقويمهسا
باستخدام أدوات تصنيف مرتبطة بمختلف فئسات األطسراف األخسرى والتعرضسات .تحسدد هسذه النمساذج اإلحصسائية وفسق
بيانات مجمعة داخليا وخارجيا تشتمل على عوامل كميسة ونوعيسة .وعنسد توفرهسا ،يمكسن أيضسا اسستخدام بيانسات السسوق
للحصول على احتمال التعثسر للشسركات الكبسرى .وفسي حالسة انتقسال الطسرف المقابسل أو التعرضسات بسين فئسات درجسات
التصنيف ،فصن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني.
تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملسة فسي حالسة وجسود تعثسر .يقسوم البنسك بتقسدير مؤشسرات
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد بنا ُء على تاري معدالت استرداد المطالبات مسن األطسراف المتعثسرة .تأخسذ نمساذج
نسبة الخسارة عند التعثر بعين االعتبار الهيكل والضمان و تكساليف اسسترداد الضسمان السذي يعتبسر جسزءا ال يتجسزأ مسن
األصل المالي .بالنسبة لقروض التجزئة المضمونة ،تعتبر قيمة  /نوع االصل مؤشرا أساسيا لتحديد نسبة الخسارة عند
التعثسسر عسسن السسسداد .تقسسوم تقسسديرات نسسسبة الخسسسارة عنسسد التعثسسر بصعسسادة معسساييره مختلسسف التصسسورات االقتصسسادية ،ويسستم
احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضسات المتوقعسة فسي حالسة وقسوع التعثسر .يقسوم البنسك باسستخراج "التعسرض عنسد
التعثر عن السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسسموح بسه بموجسب
العقد بما في ذلك اإلطفاء .يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له .بالنسسبة اللتزامسات
القسسروض والضسسمانات الماليسسة ،يشسستمل "التعسسرض عنسسد التعثسسر عسسن السسسداد" علسسى المبلسسغ المسسسحوب والمبسسالغ المسسستقبلية
المحتملسسة التسسي يمكسسن سسسحبها بموجسسب العقسسد والتسسي يسستم تقسسديرها وفسسق بيانسسات تاريخيسسة وتوقعسسات مسسستقبلية .بالنسسسبة لسسبعض
الموجودات المالية ،يحدد التعرض عند التعثر عن السداد ،عن طريق تقويم مجموعسة مسن نتسائج التعرضسات المحتملسة فسي
مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.
كما تم وصفه أعاله ،وشريطة استخدام احتمال التعثسر لمسدة  12شسهر كحسد أقصسى بانسسبة للموجسودات الماليسة التسي لسم
تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري ،يقوم البنسك بقيساس مخساطر االئتمسان المتوقعسة بعسد األخسذ بالحسسبان
مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاق دية القصوى (بما في ذلك خيارات التمديد للجهسة المقترضسة) التسي يتعسرض علسى
مداها لمخاطر االئتمان حتى لو ،ألغراض إدارة المخاطر ،قام البنك بالنظر في فترة أطول .تمتسد أقصسى فتسرة تعاقديسة
إلى التاري التي يحق للبنك فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء إلتزام القرض أو الضمان.
بالنسسبة للحسسسابات المكشسسوفة وتسسهيالت بطاقسسات االئتمسسان  ،التسسي تشستمل علسسى كسسل مسسن القسرض ومكسسون االلتسسزام غيسسر
المسحوب ،يقوم البنك خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول مسن الفتسرة التعاقديسة القصسوى إذا لسم تحسد مقسدرة
البنك على طلسب السسداد أو إلغساء االلتسزام غيسر المسسحوب ،مسن تعسرض البنسك لمخساطر االئتمسان خسالل فتسرة االخطسار
المتعاقد عليها .ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة ،ويتم ادارتها علسى أسساس جمساعي .يمكسن للبنسك
إلغاؤها فورا ،لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما يصسبح البنسك علسى علسم
بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل .يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخسذ بعسين االعتبسار إجسراءات
إدارة مخاطر االئتمان التسي يتوقسع البنسك اتخاذهسا والتسي مسن شسأنها التقليسل مسن مخساطر االئتمسان المتوقعسة .يشسمل ذلسك
تخفيض الحدود ،وإلغاء التسهيل و  /أو تحويل الرصيد المتبقي من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -14إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ ) مخاطر االئتمان (تتمة)
د) مخصص الخسارة
يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسارة ،حسب فئة األدوات المالية.

 31مارس 2018
(غير مدققة)

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر

القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة
المطفأة
الرصيد في  1يناير 2018

390,196

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر للموجودات
المالية التي ليس لها
مستوى ائتمان
منخفض

1,174,118

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر للموجودات
المالية ذات مستوى
ائتماني منخفض

1,075,408

اإلجمالي

2,639,722

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهر

6.912

()5.596

()1.316

-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
لموجودات مالية ليس لها مستوى ائتمان منخفض

()22.271

29.095

()6.824

-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
)(604
لموجودات مالية ذات مستوى ائتماني منخفض

()37.119

37.723

-

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

()20.762

()76.120

315.862

218.980

قروض وسلف مستحدثة  /مسحوبة

75.195

6.708

-

81.903

موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

()17.873

()90.957

()59.843

()168.673

مبالغ مشطوبة

-

)(201

)(67,749

)(67,950

الرصيد في  31مارس 2018

410.793

999.928

1.293.261

2,703,982

هـ ) الضمانات
يقوم البنك ،خالل أنشطة اإلقراض الخاصة به ،باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان .تشتمل هذه الضمانات فسي الغالسب علسى ودائسع
ألجل ،وتحت الطلب ونقدية أخرى ،وضمانات مالية ،وأسهم دوليسة ومحليسة ،وعقسارات وأصسول ثابتسة أخسرى .يستم االحتفساظ بهسذه الضسمانات بصسفة
أساسية مقابل القروض التجارية ويتم إدارتها لمواجهة المخاطر ذات العالقة بصافي القيمة البيعية لها .بالنسبة للموجودات الماليسة التسي لهسا مسستوى
ائتماني منخفض بتاري إعداد القوائم المالية ،فصنه يطلب معلومات كمية بشأن الضمانات وذلك بالقدر الذي تقلل فيه الضمانات من مخاطر االئتمان.
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات في معاملة نظامية بين متعاملين في
السوق بتاري القياس .يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات  ،أو في السوق األكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس.إن القيمة العادلة ل دوات المالية داخل قائمة المركز المالي ،ال تختلف جوهريا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية
المرحلية الموحدة الموجزة.
تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة
يستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة ( بدون تعديل)
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو باستخدام طرق تسعير أخرى يتم
تحديد كافة مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.
المستوى الثالث :طرق تسعير ال يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.
أ -القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستويات التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ل دوات المالية ،وال تشمل معلومات القيمة العادلة ل دوات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة:
الموجودات المالية
القيمة الدفترية
 31مارس ( 2018غير مدققة)

القيمة العادلة
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الربح أو الخسارة (تتضمن استثمارات
مقتناة لغرض المتاجرة)
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر

457,808

-

-

457.808

457,808

8.305.705

7.189.788

1.114.024

1,893

8.305.705

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

1,385,459

-

1,385,459

-

1,385,459

موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف

2,196,048
22.638.636
113,061,603

177.690
-
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22.623.493
-

114,976,351

2,196,048
22.801.183
114,976,351

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
أ -القيمة الدفترية والقيمة العادلة (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
القيمة الدفترية
 31ديسمبر ( 2017غير مدققة)
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة
استثمارات متاحة للبيع
مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف

القيمة العادلة
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

10,454,174
943,760

9,536,248
-

907,210
943,760

10,716
-

10,454,174
943,760

1,710,123

-

-

-

1,710,123

21,866,642
114,542,929

465,373
-

21,293,723
-

116,229,580

21,759,096
116,229,580

المطلوبات المالية
القيمة الدفترية
 31مارس ( 2018غير مدققة)

المستوى األول المستوى الثاني

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة
مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
1,005,846
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
4,237,613
ودائع العمالء
صكوك

القيمة العادلة

-

1,005,846

-

-

1,005,846

-

-

-

-

4,237,613

- 130,026,929
2,033,505

-

2,015,593

130,026,929
2,015,593

القيمة الدفترية
 31ديسمبر ( 2017مدققة)
مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة
مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
صكوك

المستوى الثالث

اإلجمالي

القيمة العادلة
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

855,902

-

855,902

-

855,902

2,691,549
136,048,089
2,016,274

-

-

1.985.606

2,691,549
136,048,089
1,985,606
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البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
ب -قياس القيمة العادلة
 -1التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
لم يكن هنالك أي تحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
 2018و .2017
 -2القيم العادلة للمستوى الثالث
تسوية القيم العادلة للمستوى الثالث
يوضح الجدول التالي تعديل االرصدة االفتتاحية إلى االرصدة الختامية للقيمة العادلة للمستوى الثالث:

 31مارس ( 2018غير مدققة)

الرصيد في بداية الفترة
مبالغ محولة من موجودات مالية متاحة للبيع عند التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
إجمالي الخسائر غير المحققة المدرجة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة
تسويات
مشتريات
الرصيد في نهاية الفترة

استثمارات مدرجة
قيمتها العادلة في
الربح أو الخسارة

استثمارات مدرجة
قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر

-

-

8.823

1.893

()839
()176
450.000
457.808

1.893

اإلستثمارات المالية المقتناة كمتاحة للبيع (:)2017
يوضح الجدول التالي تسوية االرصدة االفتتاحية إلى االرصدة الختامية للقيمة العادلة للمستوى الثالث:

الرصيد في بداية الفترة
مبالغ محولة إلى مدرجة قيمتها العادلة في الربح أو الخسارة عند
التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
مبالغ محولة إلى مدرجة قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر عند
التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
إجمالي المكاسب غير المحققة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
تسويات
الرصيد في نهاية الفترة
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 31مارس 2018
(غير مدققة)

 31مارس 2017
(غير مدققة)

10.716

24.215

()8.823

-

()1.893
-

7.232
()7.967
23.480

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 -15القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
ب -قياس القيمة العادلة (تتمة)
 -3طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
يوضح الجدول التالي طرق التقيـــيم المستخدمة في قياس المســـتوى الثاني والثالث للقــــيمة العادلـــة كما في 31
مارس  2018و  31ديسمبر  ،2017إضافة إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة التي تم استخدامها:
الماااادخالت الهامااااة غياااار العالقة بين المدخالت
الهامة غير القابلة
القابلة للمالحظة
وقياس
للمالحظة
القيمة العادلة

النوع

طرق التقييم

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في
الربح أو الخسارة

يتم تحديد القيمة العادلة بناء على
أساس آخر صافي قيمة موجودات
معلن عنه لصناديق المستثمر.

ال شيء

االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر /االستثمارات
المتاحة للبيع ( )2017المصنفة في
المستوى الثاني وتشمل السندات العادية
التي ال يوجد لها سعر متداول في السوق

يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام
التدفقات النقدية المخصومة التي
تستخدم مدخالت بيانات السوق القابلة
للمالحظة لمنحنيات العائد وهوامش
االئتمان.

ال شيء

االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في
الدخل الشامل اآلخر  /االستثمارات
المتاحة للبيع ( )2017المصنفة في
المستوى الثالث وتشمل صناديق األسهم
الخاصة

تحدد القيمة العادلة بناء على أساس
آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه
للصناديق.

تتكون المشتقات المصنفة في المستوى
الثاني من مقايضات أسعار العموالت
الخاصة ،مقايضات العمالت  ،العقود
المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
والخيارات ،عقود الصرف األجنبي
اآلجلة ،خيارات العمالت والسلع
وغيرها من أدوات المشتقات المالية.

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام نماذج التقييم الخاصة بالبنك
المبنية على أساس التدفقات النقدية
المخصومة .ويتم إدخال بيانات هذه
النماذج على أساس مؤشرات السوق
القابلة للمالحظة ذات الصلة باألسواق
التي يتم تداول هذه األدوات فيها والتي
يتم الحصول عليها من مزودي خدمة
البيانات المستخدمة في السوق بشكل
واسع.

الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم
اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة ويتم
تصنيفها في المستوى الثاني تشمل
االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة.

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم مدخالت بيانات السوق
القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد
وهوامش االئتمان.

يتم تضمين تغطية إضافية
لمراعاة أي اختالفات
محتملة في النموذج أو أي
ظروف ضغط في السوق.

الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم
اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة ويتم
تصنيفها في المستوى الثالث تشمل
القروض والسلف وادوات الدين
المصدرة.

هذه األدوات يتم تقييمها بالقيمة العادلة
باستخدام التدفقات النقدية المخصومة
التي تستخدم مدخالت بيانات السوق
القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد
وهوامش االئتمان.

يتم تضمين هوامش
االئتمان بتغطية إضافية
لمراعاة أي اختالفات
محتملة في النموذج أو أي
ظروف ضغط في السوق

45

ال شيء

ال شيء

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

هامش
كان
كلما
االئتمان عاليا كلما كان
التقييم منخفضا والعكس
صحيح

البنك العربي الوطني – شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2018و 2017
(بآالف الرياالت السعودية)

 - 16كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة الخاصة بصدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك للحفاظ على رأسمال أساسي
قوي .وخالل الفترة ،التزمت المجموعة بكافة المتطلبات النظامية الخاصة برأس المال النظامي.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسما لها وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وبموجبها
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية
الموحدة ،والتعهدات وااللتزامات والمبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بصصدار إرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي نصت عليها توصيات لجنة بازل  3والتـي
سرى مفعولها اعتبارا من  1يناير  .2013وطبقا للركن األول من توصيات لجنة بازل  ،3تم احتساب الموجودات المرجحة
للمخاطر الموحدة الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة كما يلي:
 31مارس 2018
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2017
(مدققة)

 31مارس 2017
(غير مدققة)

مخاطر االئتمان – الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر العمليات  -الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق  -الموجودات المرجحة المخاطر

143.734.512
13.276.575
1.749.713

138,475,268
13,253,250
608,966

145.916.665
13.032.714
1.624.902

إجمالي الركن ( - )1الموجودات المرجحة المخاطر

158.760.800

152,337,484

160.574.281

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

24.256.553
2.487.762
26.744.315

23,719,687
3,026,724
26,746,411

23.319.257
2.906.451
26.225.708

نسبة كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال األساسي
نسبة كفاية رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%15.28
%16.85

%15.57
%17.56

%14.52
%16.33

تحتفظ المجموعة برأسمال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال المجموعة .يتم مراقبة كفاية رأسمال
المجموعة باستخدام إجراءات ،من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن اإلشراف البنكي والمتبعة من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.
 - 17أرقام المقارنة
خالل الفترة الحالية ،تم إعادة تصنيف إيرادات التأجير من شركة تابعة للفترة السابقة من "دخل أتعاب وعموالت ،صافي" إلى
"دخل العمليات األخرى ،صافي" في قائمة الدخل المرحلية الموحدة لتتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.
فيما يلي بيان بأثر عمليات إعادة التصنيف هذه على قائمة الدخل المرحلية الموحدة:
 31مارس ( 2017غير مدققة)
قائمة الدخل المرحلية الموحدة

دخل أتعاب وعموالت ،صافي
دخل العمليات األخرى ،صافي

كما ورد سابقا

إعادة التصنيف

271.853
20.307
292.160

()26.369
26.369
-

المبلغ المسجل بعد
إعادة التصنيف
245.484
46.676
292.160

 -18اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاري  23شعبان 1439هـ (الموافق  9مايو
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.)2018

