شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
( شركة مساهمة سعودية )
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ( غير مراجعة )
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2018

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھيتين في  30يونيو 2018
-1

عام
تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساھمة سعودية( )"المصرف"( وتم الترخيص بإنشائھا
بالمرسوم الملكي رقم م 59/بتاريخ  3ذو القعدة 1407ھـ )الموافـق  29يونيو 1987م( ووفقــا ً لما ورد في الفقــرة
) (6من قـرار مجلس الـوزراء رقــم ) (245بتاريخ  26شوال 1407ھـ )الموافق  23يونيو.(1987
يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم  1010000096وعنوان المركز الرئيسي للمصرف ھو كما يلي:
مصرف الراجحي
شارع العليا العام
ص .ب – 28 .الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي
ووفقا ً ألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله .ويقوم المصرف بمزاولة العمليات
المصرفية واالستثمارية لحسابه أو لحساب الغير ،من خالل شبكة فروع داخل المملكة وخارجھا .كما قام المصرف
بتأسيس بعض الشركات التابعة )يشار إليھم مجتمعين بالمجموعة( ويمتلك جميع أو غالبية حصص الملكية )إيضاح
/2ج(.
الھيئة الشرعية
التزاما ً من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية فقد أنشأ منذ تأسيسه ھيئة شرعية لضمان خضوع
أعمال المصرف لموافقتھا ورقابتھا .ونظرت الھيئة الشرعية في العديد من أعمال المصرف وأصدرت القرارات
الالزمة بشأنھا.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة
أ .أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف )للمجموعة( وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34الخاص
بالتقارير المالية المرحلية" المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب
اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي باستثناء تطبيق من المعيار
المحاسبي الدولي رقم )" – (12ضرائب الدخل" والتفسير رقم " – 21الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل .وفقا ً
لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل  2017و التعديالت الالحقة من خالل
بعض التوضيحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي"( ،وتستحق الزكاة
وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساھمين تحت بند األرباح المبقاة.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
أ .أسس اإلعداد ) تتمة (
إن ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة
السنوية ،ويجب قراءتھا جنبا ً الى جنب مع القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتھية في  31ديسمبر 2017م.
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثرعلى
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن ھذه التقديرات.
عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،فان األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات
المحاسبية للمجموعة ،والمصادر الرئيسية لھذه التقديرات غير المؤكدة ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتھية في  31ديسمبر  ،2017باستثناء التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق بالمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9و 15المطبقين اعتباراً من  1يناير  .2018إن طبيعة وتأثير ھذه التغيرات تم اإلفصاح عنھا في
األقسام التالية.
تعرض ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بال﷼ السعودي ،ويتم تقريبھا ألقرب ألف.
ب .أسس التوحيد
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة مع
السياسات المحاسبية للمصرف .يتم تعديل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركات التابعة ،عند الحاجة،
لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف.
ج .الشركات التابعة
إن الشركات التابعة ھي تلك المنشآت التي تسيطر عليھا المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون عرضة
أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتھا في المنشأة ولديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
سيطرتھا على تلك المنشأة.
عندما تكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابھة للشركة المستثمر فيھا ،تأخذ
المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديھا السلطة على الشركة المستثمر
فيھا ،بما في ذلك:
-

أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيھا.
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لھا من أدوات حقوق الملكية مثل األسھم.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
ج .الشركات التابعة ) تتمة (
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيھا أم ال ،في حال كان ھناك حقائق أو ظروف
تشير إلى وجود تغيرات على عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة.
يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ،ويتم إيقاف توحيدھا من التاريخ الذي يتم فيه
تحويل السيطرة من المجموعة .يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل
الشامل المرحلية من تاريخ االقتناء أو لغاية تاريخ االستبعاد ،حسب ما ھو مالئم.
يتم استبعاد األرصدة البينية بين شركات المجموعة وأي دخل ومصاريف غير محققة الناتجة من المعامالت البينية
بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة .يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس
الطريقة كاألرباح غير المحققة ،وذلك إلى الحد الذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في القيمة.
تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة )يشار إليھم مجتمعين
بالمجموعة( .كما في  30يونيو ،تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

اسم الشركة التابعة
شركة الراجحي
المالية  /السعودية

نسبة الملكية ٪
2017 2018
%100 %100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و /أو لتقديم خدمات
الوساطة المالية ،والتأمين واإلدارة واالستشارات
والترتيبات و الحفظ.

شركة الراجحي للتطوير/
السعودية

%100 %100

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية لدعم برامج التمويل العقاري للمصرف من
خالل نقل واإلحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمھا
نيابة عن المصرف ،وتحصيل إيرادات بيع بعض
الممتلكات التي تباع من قبل المصرف ،وتقديم خدمات
االستشارات العقارية والھندسية ،وتقديم خدمة تسجيل
العقارات ،واإلشراف على تقييم العقارات.

شركة الراجحي
المحدودة  /ماليزيا

%100 %100

مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية
اإلسالمية لعام  ،2013منشأ ويعمل في ماليزيا.

شركة وكالة تكافل
الراجحي  /السعودية

%99

شركة الراجحي للخدمات
اإلدارية  /السعودية

%100 %100

%99
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شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة وساطة التأمين وفقا
إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية لتقديم خدمات التوظيف.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (

اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية ٪

مصرف الراجحي  -الكويت

2018
%100

2017
%100

مصرف الراجحي – األردن

%100

%100

فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي.
فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الھاشمية ويقدم
جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية واستيراد
وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي المعمول به.

بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف ،فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر
غير جوھرية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنھا .تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله.
تطبيق معايير جديدة
قامت المجموعة اعتباراً من  1يناير  2018بتطبيق المعايير المحاسبية التالية وتم توضيح تأثير تلك المعايير أدناه:
بإستثناء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التالية ،تم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في
سنة  .2018إال أن ،ليست لھا أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمصرف.
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 15إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء
قام المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء" مما أدي إلى تغير
في سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالمصرف فيما يتعلق بعقوده المبرمة مع العمالء.
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15في مايو  2014وھو إلزامي في الفترات السنوية المبتدئة في أو
بعد  1يناير  .2018يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15نموذج منفرد شامل للمحاسبة اإليرادات الناتجة عن
العقود المبرمة مع العمالء ويحل محل توجيھات اإليرادات الحالية ،والذي يوجد حاليا ً في العديد من المعايير
والتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية .ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم
تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء .يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  15بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.
اختار المصرف تطبيق األثر الرجعي المعدل المسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15عند تطبيق
المعيار الجديد .كما يتطلب التطبيق باألثر الرجعي المعدل إثبات التأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  15على جميع العقود كما في  1يناير  2018في حقوق الملكية.
وقد اتم المصرف إجراء تقييم شامل لجميع مصادر اإليرادات والموارد لتقييم مدي قابلية تطبيق ھذه اإليرادات
بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .15لقد استنتج التقييم النھائي إلى أنه سيكون ھناك تاثير غير
جوھري علي قائمة الدخل الموحدة للمصرف كما ھو بتاريخ ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة .سيواصل
المصرف مراجعة وتقييم كل منتج وخدمه جديدين ،سيتم إجراء تقييم ألي تـاثير على تلك المنتجات والخدمات
واإلفصاح عنھا وفقا ً لذلك.
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 9األدوات المالية
قام المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المتعلق باألدوات المالية الصادر في شھر يوليو 2014
بتاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير  .2018تمثل المتطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تغيراً جوھريا ً
عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي  39المتعلق باألدوات المالية :اإلثبات والقياس .يؤدي المعيار الجديد إلى تغيرات
أساسية في محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب محاسبة المطلوبات المالية.
فيما يلي أدناه ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمصرف والناتجة عن تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم :9

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على ثالث فئات من التصنيفات الرئيسية للموجودات المالية :المقاسة
بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر.
يعتمد التصنيف بصفة عامة على نموذج األعمال والذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وتدفقاتھا النقدية
التعاقدية .ويستبعد المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39والتي تتضمن على االستثمارات المحتفظ
بھا حتى االستحقاق والقروض والذمم المدينة واالستثمارات المتاحة للبيع.
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9إلى ح ٍد كبير على المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 39
المتعلق بتصنيف المطلوبات المالية .ومع ذلك ،بالرغم من أنه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39يتم إثبات
جميع تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بموجب خيار القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر ،إال أنھا بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9يتم عرض تغيرات القيمة العادلة بصفة عامة كالتالي:



يتم عرض مقدار التغيرات في القيمة العادلة والناتجة عن التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات ،وذلك من
خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
يتم عرض مقدار التغيرات المتبقية في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج
"الخسائر االئتمانية المتوقعة" .كما يطبق نموذج االنخفاص في القيمة الجديد على بعض ارتباطات القروض وعقود
الضمانات المالية ،ولكنه ال ينطبق على استثمارات أسھم حقوق الملكية .يستند المخصص على الخسائر االئتماتية
المتوقعة المرتبطة باحتمالية حدوث تعثر في السداد في اإلثنى عشر شھراً القادمة ما لم تكن ھناك زيادة جوھرية في
المخاطر االئتمانية منذ نشأتھا .إذا استوفت الموجودات المالية تعريف أنھا منخفضة في القيمة االئتمانية المشتراة أو
المنشأة ،يستند المخصص على التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعةعلى مدى عمر الموجود.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9يتم إثبات الخسائر االئتمانية قبل تحققھا ،بخالف معيار المحاسبة
الدولي رقم .39
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (
التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بأثر رجعي
باستثناء ما ھو موضح أدناه:


لم يتم إعادة عرض أرقام مقارنة الفترات السابقة .يتم إثبات الفروق في القيم المدرجة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما
في  1يناير  .2018ونتيجة لذلك ،فإن المعلومات الواردة لسنة  2017ال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ولذلك ،فإنه ال يمكن مقارنتھا بالمعلومات الواردة لسنة  2018بموجب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم .9



تم إعداد التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق المبدئي.
أ
ب
ج

تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية من خالله.
ً
يتم قياس عمليات تصنيف وإلغاء الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة مسبقا كمدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل.
تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بھا ألغراض المتاجرة
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يفترض بأن المخاطر االئتمانية لم تزيد بشكل جوھري لسندات الد ّين تلك التي لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة في
تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة ) تتمة (

أ(

الموجودات والمطلوبات المالية

أ(

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9للموجودات والمطلوبات المالية للمصرف كما في  1يناير .2018
التصنيف األصلي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم
39

التصنيف الجديد
بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم 39

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم 9

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك المركزية األخرى
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد
العربي السعودي
صكوك

مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالتكلفة المطفأة
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

48.282.471
10.709.795

23.452.869
9.805.139
800.000

48.282.471
10.705.849

23.437.245
9.775.876
800.000

استثمارات مقتناة كمدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
استثمارات حقوق الملكية
صناديق استثمارية

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

استثمارات متاحة للبيع

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

23.487

23.487

389.193

389.193

771.293

771.293

1.034.286

1.034.286

233.535.573

230.701.718

328.804.106

325.921.418

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات حقوق الملكية
صناديق استثمارية
تمويالت  -صافي

استثمارات متاحة للبيع
مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المالية
مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة

5.522.567

5.522.567

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة

273.056.445

273.056.445

مطلوبات أخرى

مدرجة بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالتكلفة المطفأة

8.786.598

8.786.598

287.365.610

287.365.610
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

ب(

تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

الجدول التالي ھو تسوية القيم المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9عند التحويل إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما  1يناير .2018
القيمة الدفترية
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم  39كما في 31
ديسمبر 2017

إعادة
التصنيف

إعادة
القياس

القيمة الدفترية
بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
كما في  1يناير 2018

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
التكلفة المطفأة
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك المركزية األخرى:

الرصيد اإلفتتاحي
الرصيد الختامي
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة(
)إيضاح (1
الرصيد الختامي

48.282.471
48.282.471

-

10.709.795

-

10.709.795

-

تمويالت – صافي:
الرصيد اإلفتتاحي
إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة(
)إيضاح (1
الرصيد الختامي

233.535.573

-

233.535.573

-

استثمارات:
الرصيد اإلفتتاحي

34.058.008

-

-

)(800.000

-

)(3.946
)(3.946

)(2.833.855
)(2.833.855

-

48.282.471

10.705.849
230.701.718
-

إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
إعادة القياس )مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة(
)إيضاح (1
الرصيد الختامي

34.058.008

)(800.000

)(44.887
)(44.887

33.213.121

إجمالي الموجودات المالية

326.585.847

)(800.000

)(2.882.688

322.903.159

إيضاح  :1لقد زاد مخصص االنخفاض في القيمة نتيجة للتغير من الخسارة المتكبدة إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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ب(

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
تسوية القيمة الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى القيم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9عند
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 9تتمة(
القيمة الدفترية
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم  39كما في
 31ديسمبر 2017

إعادة التصنيف

إعادة القياس

القيمة الدفترية
بموجب المعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم  9كما في
 1يناير 2018

بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
متاحة للبيع
استثمارات:
الرصيد اإلفتتاحي
محول إلى:
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – حقوق
الملكية )إيضاح (1
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )إيضاح (2
الرصيد الختامي
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات:
الرصيد اإلفتتاحي
من متاحة للبيع )إيضاح (2
من مدرجة بالتكلفة المطفأة )إيضاح (3
محول إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)إيضاح (1
إجمالي مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1.805.579

1.805.579

-

)(771.293
)(1.034.286
)(1.805.579

-

-

-

-

412.680
-

1.034.286
800.000

-

-

412.680

)(23.487
1.810.799

-

2.223.479

المطلوبات المالية
مدرجة بالتكلفة المطفأة
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات المالية

5.522.567
273.056.445
8.786.598
287.365.610

-

-

5.522.567
273.056.445
8.786.598
287.365.610

إيضاح  :1اختار المصرف تصنيف غير قابل لإللغاء الستثمارات حقوق الملكية البالغ قيمتھا  771.293مليون ﷼ سعودي في محفظة أدوات أسھم
حقوق ملكية محتفظ بھا لغرص غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر کما ھو مسموح به بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  .9تم تصنيف تلك االستثمارات مسبقا ً كمتاحة للبيع .عند استبعاد استثمارات أسھم حقوق الملكية ،فإنه لن يتم إعادة تصنيف
أي أرصدة ضمن احتياطي الدخل الشامل اآلخر )تغير القيمة العادلة( لتلك االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر .وعالوة على ذلك ،تم تحويل
استثمارات حقوق الملكية البالغ قيمتھا  23.487مليون ﷼ سعودي من مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
إيضاح  :2يحتفظ المصرف بمحفظة صناديق استثمارية التي لم تفي فقط بمتطلبات المدفوعات على المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم
ليتم تصنيفھا كمدرجة بالتكلفة المطفأة  /مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
ونتيجة لذلك ،تم تصنيف تلك الصناديق البالغ قيمتھا  1.034.286مليون ﷼ سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من
تاريخ التطبيق المبدئي.
إيضاح  :3يحتفظ المصرف باستثمارات في بعض الصكوك التي لم تفي فقط بمتطلبات المدفوعات على المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي
القائم  .ونتيجة لذلك ،تم تصنيف تلك الصكوك البالغ قيمتھا  800مليون ﷼ سعودي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من تاريخ
التطبيق المبدئي.
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) شركة مساھمة سعودية (
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 -2ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
ج( تأثير األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى
احتياطيات أخرى
األرباح المبقاة
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39
) 31ديسمبر (2017
إعادة التصنيفات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9
الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
) 1يناير (2018

13.906.736

5.281.682

129.789

)(129.789

)(2.882.688

-

11.153.837

5.151.893

يعرض الجدول التالي تسوية المخصص المسجل وفقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى متطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم :9



رصيد مخصص االنخفاض في القيمة الختامي للموجودات المالية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39؛ إلى
رصيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحددة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في  1يناير
.2018
 31ديسمبر 2017
)معيار المحاسبة
الدولي رقم (39

إعادة التصنيف

إعادة القياس

 1يناير ) 2018المعيار
الدولي للتقارير المالية
رقم (9

بآالف الرياالت السعودية
القروض والذمم المدينة
)معيار المحاسبة الدولي
رقم  /(39الموجودات
المالية المدرجة بالتكلفة
المطفأة )المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (9
مطلوبات من البنوك
والمؤسسات المالية األخرى -
5.555.210
التمويل – صافي

-

3.946
2.833.855

3.946
8.389.065

استثمارات

-

-

44.887

44.887

إجمالي

5.555.210

-

2.882.688

8.437.898
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ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تتمة(

-2

السياسات المطبقة اعتباراً من  1يناير 2018

ب(

إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھي
تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتھية في  31ديسمبر  2017باستثناء السياسات
الموضحة أدناه  .بنا ًء على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ورقم  ،15تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية اعتباراً
من  1يناير  2018لتحل محل  /تعدل أو تضاف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية الموحدة لسنة 2017
تصنيف الموجودات المالية

(1

عند اإلثبات المبدئي ،يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة :بالتكلفة المطفأة ،كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر او بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
الموجودات المالية المطفأة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كل من الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفھا كمدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل:



يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية؛ و
ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس أدوات الدّ ين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كل من الشرطين التاليين وال يتم
تصنيفھا كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:



يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية؛ و
ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

عند اإلثبات المبدئي الستثمارات حقوق الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة ،يجوز للمصرف اختيار بشكل غير
قابل لإللغاء بعرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم عمل ھذا االختيار على أساس كل استثمار على
حدة.
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
باإلضافة إلى ذلك ،عند اإلثبات المبدئي ،يجوز للمصرف تصنيف غير قابل لإللغاء الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم
قياسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وكمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،إذا كان
القيام بذلك يلغي أو يخفض من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا ً إلثباتھا المبدئي ،إال في فترة ما بعد قيام المصرف بتغير نموذج أعماله إلدارة
الموجودات المالية.
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تصنيف الموجودات المالية )تتمة(
تقييم نموذج األعمال
يقوم المصرف بتقييم الھدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن
ھذه الطريقة تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة األعمال وطريقة تقديم المعلومات إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات التي يتم أخذھا
في االعتبار على:







السياسات واألھداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات .وباألخص ،ما إذا كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على تحقيق اإليرادات ،والمحافظة على بيان محدد لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق الموجودات
المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع
الموجودات؛
الكيفية التي يتم فيھا تقييم أداء المحفظة وتقديمھا إلى إدارة المصرف؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال ذلك(
وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
الكيفية التي يتم فيھا تعويض مدراء الشركة – على سبيل المثال ما إذا كانت التعويضات تستند على القيمة العادلة
للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و
معدل تكرار المبيعات وحجمھا وتوقيتھا في الفترات السابقة ،وأسباب تلك المبيعات ،باإلضافة إلى توقعاتھا بشأن
أنشطة المبيعات المستقبلية .بالرغم من ذلك ،فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذھا في االعتبار
بمفردھا عن باقي األنشطة ،بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة ألھداف إدارة الموجودات
المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يستند تقييم نموذج األعمال على التصورات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة
الضغط" .إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمصرف ،فإن المصرف
ال يقوم بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ذلك ،ولكنه يتم تضمين مثل تلك
ً
حديثا فصاعداً.
المعلومات عند تقييم الموجودات المالية األصلية أو المشتراة
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائھا على أساس القيمة العادلة ،بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل حيث ال يتم االحتفاظ بھا من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بھا على حد سواء من
أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات المبلغ األصلي والعمولة
ألغراض ھذا التقييم ،يُعتبر "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجود المالي عند اإلثبات المبدئي .وتمثل "العمولة" مقابل
القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم وذلك خالل فترة معينة وتكاليف اإلقراض
األساسية األخرى )على سبيل المثال :مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ،باإلضافة لھامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ھي فقط مدفوعات المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم ،يأخذ
المصرف في االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شروط
تعاقدية قد تغير التوقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤھا لھذا الشرط .عند القيام بھذا التقييم ،يأخذ
المصرف في االعتبار ما يلي:
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تصنيف الموجودات المالية )تتمة(

تقييم نموذج األعمال )تتمة(






األحداث المحتملة التي يمكنھا تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
خصائص الرفع المالي؛
الدفع المسبق وشروط التمديد؛
الشروط التي تحد من مطالبات المصرف للتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )على سبيل المثال :ترتيبات
الموجودات دون حق الرجوع(؛ و
الخصائص التي تسھم في تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود – على سبيل المثال :إعادة تعيين معدالت الربح.

إعادة التصنيف
يقوم المصرف بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومدرجة بالقيمة العادلة
خالل الدخل الشامل اآلخر ومدرجة بالتكلفة المطفأة  ،وذلك فقط إذا حدث تغير في ظل ظروف نادرة لھدف نموذج أعماله
للموجودات المالية بحيث لم يعد تقييمه لنموذج أعماله السابق ينطبق.
(2

تصنيف المطلوبات المالية

يصنف المصرف مطلوباته المالية ،بخالف الضمانات المالية وارتباطات القروض كمقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم إثبات جميع المبالغ المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء مبدئيا ً بالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف
المعاملة.
يتم الحقا ً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ،ما لم يتطلب قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
(3

االستبعاد

أ-

الموجودات المالية

يقوم المصرف باستبعاد الموجود المالي عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجود المالي أو قيام المصرف بنقل
حقوقه بإستالم التدفقات النقدية التعاقدية وفقا ً للمعامالت التي يتم فيھا نقل جميع المخاطر والمنافع الجوھرية للملكية المتعلقة
بالموجود المالي الذي تم نقله أو الذي ال يقم فيه المصرف بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمنافع الجوھرية للملكية وال يحتفظ
بالسيطرة على الموجود المالي.
عند استبعاد موجود مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجود المالي )أو القيمة الدفترية المخصصة بجزء الموجود المالي
المستبعد( ومجموع ) (1المقابل المستلم )بما في ذلك أي موجود جديد تم اقتناؤه ناقصا ً منه أي مطلوب جديد مفترض( ،و)(2
أي مكسب أو خسارة متراكمة تم إثباتھا في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتھا في األرباح أو الخسائر.
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(3

االستبعاد )تتمة(

أ

الموجودات المالية )تتمة(

اعتباراً من  1يناير  ،2018ال يتم إثبات أي مكسب/خسارة متراكمة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر في أرباح أو خسائر عند استبعاد تلك االستثمارات .يتم إثبات أية
عمولة للموجودات المالية المحولة التي تكون مؤھلة لالستبعاد التي يتم إنشاؤھا أو يتم االحتفاظ بھا من قبل المصرف كموجود
أو مطلوب منفصل.
في المعامالت التي ال يقوم فيھا المصرف باالحتفاظ أو التحويل بشكل جوھري لجميع مخاطر أو منافع الملكية لموجود مالي
يحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي .يستمر المصرف بإثبات الموجود المالي إلى حد استمرار مشاركته ،يحدده المدى الذي
يتعرض فيه للتغيرات في قيمة الموجود المحول.
المطلوبات المالية
ب-
يتم إستبعاد المطلوب المالي عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم إخالئه أو إلغائه أو انتھاء مدته.
(4
أ-

تعديالت الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

إذا تم تعديل الشروط الخاصة بالموجودات المالية ،يق ّيم المصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المالية المعدلة تختلف
اختالفا ً جوھريا ً .في حالة وجود اختالفات جوھرية في التدفقات النقدية ،ومن ثم تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة
من الموجودات المالية األصلية قد انقضت مدتھا .ففي ھذه الحالة ،يتم استبعاد الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات
الموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.
في حال عدم وجود اختالفات جوھرية في التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن التعديل لن يؤدي
إلى استبعاد الموجودات المالية .ففي ھذه الحالة ،يقوم المصرف بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية
وإثبات المبلغ الناتج من تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة معدلة في األرباح أو الخسائر .في حال إجراء ھذا
التعديل نتيجة لوجود صعوبات مالية لدى المقترض ،فإنه سيتم عرض المكسب أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القيمة.
وفي الحاالت األخرى ،يتم عرضه كدخل أرباح.
ب-

المطلوبات المالية

يقوم المصرف باستبعاد المطلوب المالي عندما يتم تعديل شروطه والتدفقات النقدية للمطلوب يختلف اختالفا ً جوھريا ً .ففي ھذه
الحالة ،يتم إثبات مطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالتكلفة المطفأة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب
المالي المستبعد والمطلوب المالي الجديد بالشروط المعدلة في األرباح أو الخسائر.
(5

االنخفاض في القيمة

يقوم المصرف بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسھا كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:





الموجودات المالية التي تعتبر أدوات ديّن؛
إيجارات مدينة
عقود الضمانات المالية الصادرة؛ و
ارتباطات القروض الصادرة.
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االنخفاض في القيمة )تتمة(

ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
يقيس المصرف مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستثناء الحاالت التالية ،والتي
يتم قياسھا على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً:



أدوات الديّن االستثمارية التي يتم تحديد بأن لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير المالي؛ و
األدوات المالية األخرى التي لم تزيد مخاطرھا االئتمانية بشكل جوھري من إثباتھا المبدئي.

يعتبر المصرف بأن سندات ال ّدين لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة في القيمة عندما يكون تصنيف المخاطر االئتمانية الخاصة بھا
يعادل تعريف المفھوم العالمي "لتصنيف الدرجة االستثمارية".
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شھراً ھي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد
على األداة المالية خالل  12شھراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسھا وفقا ً لما يلي:





الموجودات المالية التي ھي غير منخفضة القيمة ائتمانيا ً في تاريخ إعداد التقرير المالي :أي القيمة الحالية لكل العجز
النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع المصرف
استالمھا(؛
الموجودات المالية التي ھي منخفضة القيمة ائتمانيا ً في تاريخ إعداد التقرير المالي :أي الفرق بين إجمالي القيمة
الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛
ارتباطات القروض التي لم يتم سحبھا :أي القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمصرف إذا
قام حامل ارتباط القرض بسحب القرض وبين التدفقات النقدية التي يتوقع المصرف استالمھا؛ و
عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل األداة ناقصا ً منھا أي مبالغ يتوقع المصرف استالمھا من
حامل األداة.

إعادة ھيكلة الموجودات المالية
إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط الموجود المالي أو تم استبدال موجود مالي حالي بموجود مالي جديد نتيجة لصعوبات
مالية يواجھھا المقترض ،عندھا يتم إجراء تقييم حول ما إذا كان ينبغي استبعاد الموجود المالي وقياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة على النحو التالي:
إذا لم ينتج عن عملية إعادة الھيكلة المتوقعة استبعاد للموجود الحالي ،فعندھا يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن
الموجود المالي المعدل في احتساب العجز النقدي من الموجود الحالي.
إذا نتج عن عملية إعادة الھيكلة المتوقعة استبعاد للموجود الحالي ،فعندھا يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجود الجديد
كتدفقات نقدية نھائية من الموجود المالي الحالي في وقت استبعاده .يتم تضمين ذلك المبلغ في احتساب العجز النقدي من
الموجود المالي الحالي الذي تم خصمه من التاريخ المتوقع لالستبعاد حتى تاريخ إعداد التقرير المالي باستخدام معدل الربح
الفعلي األصلي للموجود المالي الحالي.
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الموجودات المالية المنخفضة في القيمة ائتمانيا ً
في تاريخ إعداد التقرير المالي ،يقوم المصرف بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،ھي منخفضة في
القيمة ائتمانيا ً .يعد الموجود المالي منخفضا ً في القيمة ائتمانيا ً عند قوع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لھا تأثير ضار على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بالنسبة لذلك الموجود المالي.
األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية منخفضة في القيمة ائتمانياً ،تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتھا:






الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الجھة المصدرة؛
مخالفة العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛
إعادة ھيكلة القروض أو السلف من قبل المصرف بشرط أن ينظر المصرف في خالف ذلك؛
يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو
اختفاء السوق النشطة لتلك األوراق المالية نتيجة وجود صعوبات مالية.

عاد ًة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه نتيجة لتدھور في الوضع المالي للمقترض بأنه منخفض في القيمة ائتمانيا ً
ما لم يكن ھناك دليل بأن مخاطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل جوھري وال يوجد ھناك أي مؤشرات
أخرى لالنخفاض في القيمة.
عند إجراء تقييم حول ما إذا كان االستثمار في الديون الحكومية ھو منخفص في قيمة االئتمان ،يأخذ المصرف في االعتبار
العوامل التالية:






تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما تم إظھاره في عوائد السندات.
تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.
قدره البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار ديون جديده.
احتمالية إعاده ھيكله الديون ،مما يؤدي إلى تكبد حاملھا خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.
آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم الالزم باعتبار "المقرض ھو الحل اآلخير" لذلك البلد ،وكذلك النية ،التي تعكسھا
البيانات العامة ،للحكومات والوكاالت الستخدام تلك اآلليات .ويشمل ذلك تقييما ً لعمق تلك اآلليات ،وبغض النظر عن
القصد السياسي ،ما إذا كانت ھناك قدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة.

عرض لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:



يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛
حيثما تتضمن األدوات المالية على كالً من العنصر المسحوب والغير المسحوب ،ال يمكن للمصرف تحديد الخسائر
االئتمانية المتوقعة على عنصر ارتباط القرض وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر المسحوب :يعرض المصرف
مخصص خسارة مجمع لكال العنصرين .يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب.
يتم عرض أي فائض لمخصص الخسارة على إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص.

شطب
يتم شطب القروض وسندات الدّين )إما جزئيا ً أو كليا ً( عندما ال يكون ھناك احتمال واقعي السترداد الديّن .ومع ذلك ،يجب أن
تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبھا لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات المصرف السترداد المبالغ المستحقة.
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تقييم الضمان
للتخفيف من مخاطر االئتمان على الموجودات المالية ،يسعى المصرف إلى استخدام الضمانات االضافيه ،حيثما أمكن ذلك.
تكون الضمانات باشكال مختلفه ،مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون
والموجودات غير المالية األخرى والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة .إن السياسة المحاسبية للمصرف فيما يتعلق
بالضمانات التي تسند إليه من خالل ترتيبات اإلقراض الخاصة به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ھي نفسھا التي
كانت بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .39وال يتم تسجيل الضمانات االضافيه في قائمة المركز المالي للمصرف ،ما لم تكن
الضمانات مستردة .ومع ذلك  ،فان القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .ويتم تقييمھا بشكل
عام ،كحد ادني ،في البداية ويعاد تقييمھا بصورة دورية .ومع ذلك ،يتم تقييم بعض الضمانات اإلضافيه ،علي سبيل المثال،
النقدية أو األوراق المالية السوقية المتعلقة بمتطلبات الھامش ،على أساس يومي.
يستخدم المصرف إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بھا كضمانات .يتم تقييم
الضمانات غير المالية ،مثل العقارات ،بنا ًء على البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرھن العقاري ،أو بنا ًء على
مؤشرات أسعار المساكن.
الضمانات المستردة
ستظل السياسة المحاسبية للمصرف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  9كما ھي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .39
وتتمثل سياسة المصرف في تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام الموجودات المستردة في عملياتھا الداخلية أو بيعھا .يتم تحويل
الموجودات المحددة التي يمكن استخدامھا للعمليات الداخلية إلی فئة الموجودات ذات الصلة بأدنى من قيمتھا المستردة أو القيمة
الدفترية للموجود األصلية المضمون ،أيھما أقل .يتم تحويل الموجودات التي يتم تحديد بيعھا بأنھا الخيار األفضل إلى موجودات
محتفظ بھا لغرض البيع بقيمھا العادلة )في حالة الموجودات المالية( والقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع للموجودات غير المالية في
تاريخ إعادة االسترداد وفقا ً لسياسة المصرف.
 (6الضمانات المالية وارتباطات القرض
الضمانات المالية ھي عقود يدفع المصرف بموجبھا مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان إزاء الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق
مدين معين في الدفع عند موعد االستحقاق وفقا ً لشروط أداة الدين المالية" .ارتباطات القرض" ھي ارتباطات مؤكدة لتقديم
االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقا ً.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات بتقديم قرض بسعر أقل من السوق مبدئيا ً بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة
العادلة المبدئية على مدى فترة الضمان أو االرتباط .بعد ذلك ،يتم قياسھا على النحو التالي:



من  1يناير  :2018بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة؛ و
قبل  1يناير  :2018بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ والقيمة الحالية ألية مدفوعات متوقعة لتسوية االلتزامات عندما
تصبح المدفوعات بموجب العقد محتمالً.

لم يصدر المصرف أي ارتباطات قرض يتم قياسھا كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بالنسبة الرتباطات القرض
اآلخرى:



من  1يناير  :2018يثبت المصرف مخصص الخسارة؛ و
ً
قبل  1يناير  :2018يثبت المصرف المخصص وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  37إذا كان العقد مثقال بالتزامات.
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العمالت األجنبية

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي وھو العملة الوظيفية للمصرف .تحدد كل منشأة العملة الوظيفية الخاصة
بھا ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية.
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال﷼ السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت .كما
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في نھاية السنة )بخالف البنود النقدية التي تشكل جزءاً من صافي االستثمارات في
عملية أجنبية( المقومة بعمالت أجنبية إلى ال﷼ السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي المرحلية
الموجزة الموحدة.
إن مكاسب أو خسائر العملة األجنبية من البنود النقدية ھي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة ،المعدلة
األرباح والمدفوعات الفعلية خالل السنة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نھاية السنة.
يتم قيد واحتساب المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من صرف العمالت في قائمة الدخل الشامل المرحلية
الموجزة الموحدة.
يتم إثبات فروق العملة األجنبية الناتجة من تحويل أدوات أسھم حقوق الملكية المتاحة للبيع )قبل  1يناير  (2018أو
استثمارات أسھم حقوق الملكية التي بموجبھا تم اختيار عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
)من  1يناير  (2018في الدخل الشامل اآلخر.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية إلى ال﷼ السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز
المالي المرحلية الموجزة الموحدة ،ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة األجنبية على أساس المتوسط المرجح ألسعار
الصرف خالل السنة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في
تواريخ المعامالت األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسھا بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار
الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
كما في تاريخ التقرير ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات من العمليات األجنبية إلى ال﷼ السعودي بأسعار الصرف السائدة
بتاريخ قائمة المركز المالي ويتم تحويل قوائم دخلھا على أساس متوسط أسعار الصرف للسنة .يتم االعتراف بفروق الصرف
الناتجة عن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر.
عند استبعاد عملية أجنبية بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الجوھري أو السيطرة المشتركة ،يتم إعادة تصنيف المبلغ
المتراكم في احتياطي التحويل المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى قائمة الدخل كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة عن
االستبعاد .عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة،
يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم على الحصص غير المسيطرة.
(8

تقديم الخدمات

يقدم المصرف العديد من الخدمات لعمالئه .يتم تقديم ھذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات األخرى.
لقد استنتج المصرف بإنه يجب إثبات اإليرادات الناتجة من تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل
الخدمات التجارية وقطاع التحويالت المالية والسداد والمضاربة )أي رسوم االكتتاب واإلداره واألداء( عند تقدم الخدمات،
أي عندما يتم استيفاء التزام األداء.
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االستثمارات
تتكون االستثمارات مما يلي:
 31ديسمبر 2017
) مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي
السعودي
صكوك
ناقصا ً :االنخفاض في القيمة
إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

144.505

124.825

 30يونيو 2017
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية
103.184

27.438.884

-

-

17.190.605

-

-

-

-

34.058.008

30.111.207

)(28.337
44.601.152

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات حقوق الملكية
صناديق استثمارية
صكوك
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

1.626.841
800.000

23.487
389.193
-

121.949
-

1.008.283

771.293

667.141

صناديق استثمارية
إجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

1.034.286

574.552

1.008.283

1.805.579

1.241.693

االستثمارات

48.180.781

36.401.092

31.578.033

استثمارات حقوق الملكية

استثمارات في اسھم حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
في  1يناير  ،2018قام المصرف بتص نيف أس ھم حق وق الملكي ة كمدرج ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال دخل الش امل اآلخ ر .ف ي ع ام
 ،2017تم تص نيف تل ك االس تثمارات كمتاح ة للبي ع ومدرج ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل قائم ة ال دخل .ت م التص نيف كمدرج ة بالقيم ة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنه يتوقع بأن يتم االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطويل ألغ راض اس تراتيجية .ال يح تفظ
المصرف بھذه االستثمارات في أسھم حقوق الملكية ألغراض المتاجرة.
بلغت القيمة العادلة الستثمارات أسھم حقوق الملكية تلك  1.008.283الف ﷼ سعودي كما في  30يونيو .2018
ل م ي تم اس تبعاد أي م ن االس تثمارات االس تراتيجية الجوھري ة خ الل ع ام  ،2018ول م يك ن ھن اك تح ويالت ألي مكس ب أو خس ارة
متراكمة ضمن حقوق الملكية المتعلقة بتلك االستثمارات.

25

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
) شركة مساھمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( )تتمة(
لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھيتين في  30يونيو 2018
.4

التمويل  -صافي
يتكون صافي التمويل مما يلي:
 30يونيو 2018
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
) مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2017
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

مقتناة بالتكلفة المطفأة
متاجرة

46.939.116

48.729.890

50.174.144

بيع بالتقسيط

173.298.622

172.631.262

170.440.332

مرابحات
بطاقات ائتمانية

14.404.250
468.544

15.058.355
901.097

15.664.378
407.108

التمويل العامل

235.110.352

237.320.604

236.685.962

التمويل غير العامل

1.918.122

1.770.179

1.795.839

إجمالي التمويل

237.028.654

239.090.783

238.481.801

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

)(8.081.584

)(5.555.210

)(5.685.058

التمويل ،صافي

228.947.070

233.535.573

232.796.743

التغير في مخصص انخفاض قيمة التمويل لفترة الستة األشھر المنتھية في  30يونيو  2018كما يلي:
اإلجمالي
بآالف الرياالت السعودية

2018
مخصص الخسارة الختامية كما في  31ديسمبر ) 2017المحتسب بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم (39
مبالغ معدلة من خالل الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المبقاة ) 2أ( )(3
الرصيد اإلفتتاحي لمخصص الخسائر كما في  1يناير ) 2018المحتسب بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9

8.437.898

المحمل للفترة للمدرج في قائمة المركز المالي

996.936

ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص

5.555.210
2.882.688

)(1.353.250

الرصيد في نھاية الفترة

8.081.584

المحمل للفترة للمدرج في قائمة المركز المالي

996.936

المحمل للفترة لغير المدرج في قائمة المركز المالي

211.182

المحمل على الموجودات المالية األخرى

35.032

استرداد التمويل المشطوب  -صافي

)(459.495

مخصص االنخفاض في القيمة  -صافي

783.655
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ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء حسب نوعھا مما يلي:

6

 30يونيو 2017
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
) مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

ودائع تحت الطلب
استثمارات العمالء ألجل
حسابات العمالء األخرى

261.374.875
14.586.279
4.425.470

251.729.768
15.917.263
5.409.414

250.818.217
28.931.263
5.639.628

االجمالي

280.386.624

273.056.445

285.389.825

االلتزامات المحتملة
تتكون االلتزامات المحتملة مما يلي:
 30يونيو 2018
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
) مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2017
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

االعتمادات المستندية
خطابات قبول
خطابات الضمان
التزامات غير قابلة للنقض لتمديد االئتمان

608.280
536.138
4.251.699
4.376.785

1.178.248
430.464
4.969.355
6.989.369

812.013
269.819
5.204.002
5.955.204

االجمالي

9.772.902

13.567.436

12.241.038

يتعرض المصرف للمقاضاة في سياق دورة أعماله اإلعتيادية .لم يكن ھناك أي تغير في الوضع النھائي للقضايا كما
ھو مفصح عنھا في  31ديسمبر .2017
7

االحتياطات األخرى
تتضمن ھذه على الزكاة المحتسبة من قبل المصرف والمقيّدة ضمن االحتياطيات األخرى إلى حين أن يتم تحديد مبلغ
الزكاة المستحقة بشكل نھائي وعندھا يتم تحويل مبلغ الزكاة المستحقة من االحتياطيات األخرى إلى المطلوبات
األخرى.
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النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة مما يلي:
 30يونيو 2018
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت
السعودية

9

 31ديسمبر 2017
)مراجعة(
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2017
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت
السعودية

نقد بالصندوق
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى تستحق خالل  90يوما ً من تاريخ
الشراء
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
والبنوك المركزية األخرى )حسابات جارية(
متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

9.810.235

8.595.037

12.874.321

10.013.952

891.976

5.803.405

421.077
6.087.000

425.071
21.310.111

364.141
14.914.446

النقد وما في حكمه

26.332.264

31.222.195

33.956.313

قطاعات األعمال
يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتھا
بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي ،وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف ،وذلك لتوزيع الموارد على
القطاعات وتقييم أدائھا.
ألغراض إدارية ،يتكون المصرف من أربعة قطاعات أعمال رئيسية وھي:
قطاع األفراد:

يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسھيالت االئتمانية والحسابات
الجارية المدينة )المكشوفة( واألتعاب من الخدمات البنكية والحواالت.

قطاع الشركات:

يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات وكبار العمالء والتسھيالت
االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة( للشركات.

قطاع الخزينة:

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي
ومحفظة المتاجرة العالمية وأعمال الحواالت المالية.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات
المتاجرة في األسھم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية.

تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقا ً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية .تشمل الموجودات
والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية وھي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات
المصرف.
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قطاعات األعمال )تتمة(
فيما يلي تحليل إلجمالي موجودات ومطلوبات المصرف كما في  30يونيو  2018و  ،2017وإجمالي دخل
ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترات الستة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:

قطاع الشركات
بآالف الرياالت
السعودية

قطاع الخزينة
بآالف الرياالت
السعودية

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي الموجودات

187.131.697

60.589.658

97.569.389

3.148.437

348.439.181

إجمالي المطلوبات
دخل التمويل واالستثمارات من
العمالء الخارجيين
دخل ) /مصروف( من العمليات
الداخلية المتبادلة
اجمالي دخل التمويل
واالستثمارات
عائد العمالء والبنوك والمؤسسات
المالية من االستثمارات ألجل
صافي الدخل من التمويل
واالستثمارات
أتعاب الخدمات المصرفية -
صافي
دخل صرف عمالت أجنبية -
صافي
دخل العمليات األخرى  -صافي

261.231.584

20.249.241

13.604.805

563.040

295.648.670

4.370.634

1.313.665

889.822

12.056

6.586.177

-

-

12.056

6.586.177

 30يونيو 2018
) غير مراجعة (

اجمالي دخل العمليات
استھالك
مخصص االنخفاض في قيمة
التمويل والموجودات المالية
األخرى  -صافي
مصاريف العمليات األخرى
اجمالي مصاريف العمليات
صافي دخل الفترة

قطاع األفراد
بآالف الرياالت
السعودية

481.100
4.851.734
)(57.797

)(348.633

)(132.467

965.032

757.355

)(95.866

)(79.612

-

االجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

)(233.275

4.793.937

869.166

677.743

12.056

6.352.902

864.181

298.358

144.557

257.365

1.564.461

76.482

16.121

289.885

-

382.488

91.531

-

34.740

4.352

130.623

5.826.131

1.183.645

1.146.925

273.773

8.430.474

)(190.572

)(4.055

)(20.063

)(472.725

)(301.704

)(9.226

)(2.615

-

)(217.305

)(783.655

)(2.012.080

)(166.588

)(228.815

)(70.591

)(2.478.074

)(2.675.377

)(472.347

)(258.104

)(73.206

)(3.479.034

3.150.754

711.298

888.821

200.567

4.951.440
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قطاعات األعمال )تتمة(

 30يونيو  ) 2017غير مراجعة (

قطاع األفراد
بآالف الرياالت
السعودية

قطاع الشركات
بآالف الرياالت
السعودية

اجمالي الموجودات

184.109.452

66.196.516

اجمالي المطلوبات
دخل التمويل واالستثمارات من العمالء
الخارجيين
دخل ) /مصروف( من العمليات الداخلية
المتبادلة
اجمالي دخل التمويل واالستثمارات

قطاع خدمات
االستثمار
االجمالي
قطاع الخزينة والوساطة
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
2.392.152 92.899.107

345.597.227

246.445.760

41.371.949

4.048.229

125.796

291.991.734

3.958.272

1.367.469

785.388

10.159

6.121.288

805.307
4.763.579

)(396.003
971.466

)(409.304
376.084

10.159

6.121.288

عائد العمالء والبنوك والمؤسسات المالية
من االستثمارات ألجل
صافي الدخل من التمويل واالستثمارات

)(32.988

)(132.461

)(115.680

-

)(281.129

4.730.591

839.005

260.404

10.159

5.840.159

أتعاب الخدمات المصرفية  -صافي

789.024

289.380

19.457

205.635

1.303.496

دخل من صرف العمالت  -صافي

-

-

422.756

-

422.756

دخل العمليات األخرى

86.118

-

73.828

3.687

163.633

اجمالي دخل العمليات

5.605.733

1.128.385

776.445

219.481

7.730.044

استھالك

)(214.849

)(1.304

)(1.680

)(2.983

)(220.816

مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل
وأخرى
مصاريف العمليات األخرى

)(795.085
)(2.040.598

17.626
)(186.214

)(238
)(37.972

)(64.197

)(777.697
)(2.328.981

اجمالي مصاريف العمليات

)(3.050.532

)(169.892

)(39.890

)(67.180

)(3.327.494

صافي دخل الفترة

2.555.201

958.493

736.555

152.301

4.402.550
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
يستخدم المصرف التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنھا:
المستوى  :1األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات(.
المستوى  :2األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد
كافة مدخالتھا الھامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
المستوى  :3طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتھا الھامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
القيمة العادلة ھي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع موجود أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين
مشاركي السوق بتاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:
-

في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات ،أو
في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات.

فيما يلي الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة:
 30يونيو ) 2018غير مراجعة(
القيمة
الدفترية

المستوى
األول

)بآالف الرياالت السعودية(
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

اإلجمالي

الموجودات المالية
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

1.008.283

صكوك

800.000

موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى

21.216.368

1.626.841

1.626.841

-

1.626.841

983.913
-

-

24.370

1.008.283

-

800.000

-

-

-

-

21.259.178

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة
 مرابحات لدي الحكومة السعودية ومؤسسةالنقد العربي السعودي

27.438.884

-

-

27.447.360

-

-

17.033.504

 -صكوك

17.190.605

اجمالى التمويل

237.028.654

-

اإلجمالي

306.309.635

983.913

800.000

21.259.178

27.447.360
17.033.504

-

246.074.924

246.074.924

1.626.841

312.639.336

315.250.090

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
-

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

4.076.133

ودائع العمالء

280.386.624

-

االجمالي

284.462.757

-
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-

4.076.105

4.076.105

-

280.386.624

280.386.624

-

284.462.729

284.462.729
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

 31ديسمبر ) 2017مراجعة(

القيمة الدفترية

الموجودات المالية
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
412.680
خالل قائمة الدخل
1.805.579
استثمارات متاحة للبيع
موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة
العادلة
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية
األخرى
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 مرابحة لدى الحكومة السعوديةومؤسسة النقد العربي السعودي
 صكوك -إجمالي التمويل

)بآالف الرياالت السعودية(
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1

771.293

23.487
389.193
- 1.034.286

اإلجمالي

412.680
1.805.579

10.709.795

-

-

10.698.223

10.698.223

23.452.869
10.605.139
239.090.783

-

-

23.459.853
10.559.636
248.834.350

23.459.853
10.559.636
248.834.350

اإلجمالي

286.076.845

771.293

293.575.549 1.423.479

295.770.321

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة
العادلة
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
اإلجمالي

5.522.567
273.056.445
278.579.012

-

-

5.522.554
273.056.440
278.578.994

5.522.554
273.056.440
278.578.994

تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق استثمارية التي تم تحديد قيمتھا العادلة
على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم المتوقع بمعدل الديون بين
البنوك السعودية ذات الصلة )سايبور( .تم تقييم االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،والمطلوبات إلى /من البنوك
والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم الفعلي بمعدل الديون بين البنوك السعودية ذات الصلة
)سايبور( /معدل المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليھا من نموذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية .بالنسبة للفرق بين سعر
المعاملة والقيمة التي تم الحصول عليھا وفقا ً لنماذج التقييم ويشار إليھا عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد" ،فإما يتم
إطفاؤه على مدى عمر المعاملة أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتھا في السوق،
أو تتحقق من خالل االستبعاد .يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل بدون عكس أرباح أو
خسائر اليوم الواحد المؤجلة.
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 -10القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ) تتمة (
تحليل الحساسية
إن التأثير على استثمارات حقوق الملكية للمصرف المقاسة بالقيمة العادلة للتسلسل للمستوى  2والمستوى  3نيتجة
للتغيرات المحتملة الممكنة في األسعار ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:

مؤشرات السوق

استثمارات حقوق الملكية
صناديق استثمارية

 30يونيو 2018
التأثير بالمليون
التغير في سعر
﷼ سعودي
السھم ٪

 31ديسمبر 2017
التأثير بالمليون
التغير في سعر
﷼ سعودي
السھم ٪

0 -/+
162.68 -/+

2.34 -/+
142.35 -/+

10 -/+
10 -/+

10-/+
10-/+

 .11إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة المصرف تعرضه للعديد من المخاطر المالية ،وأن ھذه األنشطة تتطلب تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو
أكثر من المخاطر .ومن المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوھري بالنسبة للعمل المصرفي وأن ھذه المخاطر
ھي نتيجة حتمية للمشاركة في أسواق المال .وعليه ،فإن ھدف المصرف ھو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد
وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمصرف.
يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بالمصرف لتحديد وتحليل ھذه المخاطر ووضع
اإلجراءات الرقابية المالئمة للتقليل من تلك المخاطر .ويقوم المصرف بمراجعة السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة
المخاطر بصورة مستمرة لمقابلة التغيرات في األسواق والمنتجات وإتباع أفضل الممارسات المصرفية.
تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقا ً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .وتقوم ھذه االدارة
بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف .ومن أھم المخاطر التي تم تحديدھا من قبل
المصرف ھي مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر السوق .تشتمل مخاطر السوق على مخاطر العمالت ،ومخاطر
معدالت الربحية ،مخاطر العمليات ومخاطر األسعار.
(1

مخاطر االئتمان

تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أھمية التي يتعرض لھا المصرف .يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان التي تتمثل
في عدم قدرة الطرف اآلخر لعملية مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المصرف لخسارة مالية .وتنشأ مخاطر
االئتمان بصورة أساسية عن التمويالت )أو التسھيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء( ،والنقدية ،والودائع لدى البنوك
األخرى .كما تتواجد مخاطر االئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات المتعلقة
بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية وخطابات القبول وااللتزامات لمنح االئتمان .وتتم متابعة ومراقبة
مخاطر االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع معايير بشأن األنشطة التمويلية للمصرف.
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إدارة المخاطر المالية )تتمة(

(2

الخسائر االئتمانية المتوقعة  -الزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي ،يأخذ
المصرف في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما .يتضمن ذلك على كالً من
المعلومات والتحليل الكمي والنوعي ،وذلك من وقع الخبرات التاريخية للمصرف والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين،
بما في ذلك النظرة المستقبلية.
بالنسبة لمحفظة الشركات ،يستند تقييم المصرف للزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية على مستوى التسھيل باستثناء
الحسابات قائمة المراقبة حيث يستند تقييم المصرف على الطرف اآلخر .يتم إجراء تقييم الزيادة الجوھرية في المخاطر
االئتمانية بالنسبة لقروض األفراد على مستوى العميل .تخضع جميع التعرضات التي تعتبر بأن لديھا زيادة جوھرية في
المخاطر االئتمانية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
يعتبر المصرف جميع سندات الدين بدرجة االستثمار الصادرة عن الحكومات بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأن
لديھا مخاطر ائتمانية منخفضة.
(3

درجات المخاطر االئتمانية

بالنسبة لتعرضات الشركات ،يخصص المصرف لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمانية وذلك على أساس
مجموعة متنوعة من البيانات التي تم تحديدھا لتكون تنبوئية لمخاطر التعثر في السداد وتطبق اآلراء االئتمانية من واقع
خبراته .يتم تحديد درجات المخاطر االئتمانية باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر في
السداد .تختلف ھذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات ونوع المقترض.
يتم تحديد ومعايرة درجات المخاطر االئتمانية بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدھور
المخاطر االئتمانية .على سبيل المثال ،إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي مخاطر االئتمان  1و 2أصغر
من الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  2و.3
تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمانية عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة
عن المقترض .تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة ،مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى مختلف درجات المخاطر االئتمانية.
يشمل مراقبة تعرضات الشركات استخدام البيانات التالية:



(4

المعلومات التي تم الحصول عليھا خالل المراجعة الدورية لملفات العمالء – على سبيل المثال ،القوائم المالية
المدققة وحسابات اإلدارة والميزانيات والتوقعات.
البيانات من وكاالت مراجع االئتمان والمقاالت الصحفية والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية
التغيرات الجوھرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو أنشطة أعماله
إصدار الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد

تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد
للتعرضات االئتمانية .يقوم المصرف بجمع معلومات عن األداء والتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطره االئتمانية
والتي تم تحليلھا حسب نوع المنتج والمقترض باإلضافة إلى درجة المخاطر االئتمانية.
يستخدم المصرف النماذج اإلحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعھا ،ويقوم بتقدير العمر المتبقي من احتمالية حدوث التعثر
في السداد لھذه التعرضات باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة لتجاوز الفترات الزمنية المقررة.
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إدارة المخاطر المالية )تتمة(

(4

إصدار الھيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد )تتمة(

يتضمن ھذا التحليل على تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات في العوامل الرئيسية
لالقتصاد الكلي ،وكذلك إجراء تحليل متعمق لتأثير بعض العوامل األخرى )مثل خبرة منح الوقت( على مخاطر التعثر في
السداد .بالنسبة لمعظم التعرضات ،تشمل المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي :نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط
ونفقات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة والتضخم.
واستناداً على مشورة من الخبير االقتصادي وبالنظر إلى مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة،
يضع المصرف نظرة أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة ،وكذلك مجموعة معقولة من
السيناريوھات المحتملة األخرى )أي إضافة معلومات النظرة المستقبلية( ،ومن ثم يستخدم المصرف ھذه التوقعات لتعديل
تقديراته حول احتمالية حدوث التعثر في السداد.
بالنسبة لتعرضات األفراد ،يتم جمع معلومات محددة بشأن المقترض والقرض في وقت تقديم الطلب )أي ،يتم إدخال الدخل
المتاح ومستوى الضمان في درجة مخاطر االئتمان .بعد تاريخ اإلثبات المبدئي ،يتم مراقبة سلوك السداد للمقترض على
أساس دوري وذلك لوضع درجة لسلوك المقترض .باإلضافة إلى ذلك ،يتم أيضا ً تضمين أي معلومات أخرى بشأن
المقترض التي من الممكن أن تؤثر على الجدارة االئتمانية )أي البطالة وسجل التأخر في السداد السابق( في الدرجة
السلوكية للمقترض .يتم تعيين ھذه النتيجة الحتمالية حدوث التعثر في السداد.
(5

تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوھري

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي ،يستخدم المصرف نظامه الداخلي
لتحديد درجة المخاطر االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر والتغيرات النوعية في احتمالية حدوث التعثر في السداد
وحالة التأخر في السداد للحسابات وآراء الخبراء االئتمانيين ،وحيثما أمكن ،وقع التجربة التاريخية ذات الصلة.
تعتبر المخاطر االئتمانية لتعرضات معينة قد شھدت زيادة جوھرية منذ اإلثبات وذلك بنا ًء على النماذج النوعية للمصرف.
استخدام آراء الخبراء االئتمانيين ،وحيثما أمكن ،وقع التجربة التاريخية ذات الصلة ،كما يمكن للمصرف أن يحدد أن
التعرضات قد شھدت زيادة جوھرية في المخاطر االئتمانية استناداً إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي تعكس ھذه الزيادة
ولكنھا قد ال تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في الوقت المناسب.
وكإجراء احترازي ،يرى المصرف بأن الزيادة الجوھرية تحدث في المخاطر االئتمانية عندما يتجاوز موعد استحقاقه
الموجود ألكثر من  30يوما ً .يتم تحديد أيام التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه موعد
اإلستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ بالكامل .يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة
للمقترض
يراقب المصرف مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية وذلك من خالل إجراء
مراجعة منتظمة للتأكد من:




مدى قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛
ال تتوافق المعايير مع الفترة الزمنية المحددة ) (Point in Timeعندما يصبح الموجود متأخر عن السداد لمدة 30
يوما ً؛ و
ال توجد أي تقلبات في مخصص الخسارة من التحويالت بين )المرحلة األولى( الحتمالية حدوث التعثر في السداد
على مدى  12شھراَ )والمرحلة الثانية( الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر.
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تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوھري )تتمة(

يصنف المصرف أدواته المالية إلى المرحلة  1والمرحلة  2والمرحلة  3على أساس منھجية االنخفاض في القيمة المطبقة،
كما ھو موضح أدناه:
المرحلة  :1بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن ھناك زيادة جوھرية في مخاطرھا االئتمانية منذ إثباتھا المبدئي والتي لم
يطرأ عليھا انخفاض في قيمتھا االئتمانية منذ منحھا ،يثبت المصرف المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شھراً .يتم تصنيف جميع الحسابات عند منحھا على أنھا مرحلة  ،1وتستثنى فقط الموجودات المنخفضة في
قيمة االئتمان المشتراة أو األصلية.
المرحلة  :2بالنسبة لألدوات المالية التي كانت ھناك زيادة جوھرية في مخاطرھا االئتمانية منذ إثباتھا المبدئي والتي لم
يطرأ عليھا انخفاض في قيمتھا االئتمانية ،يثبت المصرف المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع
التمويالت المصنفة في ھذه المرحلة بنا ًء على بيان االستحقاق الفعلي  /المتوقع بما في ذلك إعادة ھيكلة أو إعادة جدولة
التسھيالت.
باإلضافة لما ھو مذكور أعاله ،يتم تصنيف الحساب الذي تم تحديده ضمن قائمة المراقبة  /إعادة الھيكلة كما في  30يونيو
 2018بما في ذلك تلك المحددة على أنھا ضمن قائمة المراقبة  /تمت إعادة ھيكلتھا على مدى  12شھر السابقة في
المرحلة .2
المرحلة  :3بالنسبة األدوات المالية التي لديھا انخفاض في قيمتھا االئتمانية ،يثبت المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر .يتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد أي عملية تحديد التعثر في السداد لمدة  90يوما ً او اكثر على
أنھا المرحلة .3
(6

الموجودات المالية المعدّ لة

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على قرض لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ
بالعميل وعوامل أخرى ال عالقة لھا بتدھور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل .قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي تم
تعديل شروطه ويتم إثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه ،كقرض جديد مدرج بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة
المحاسبية.
يقوم المصرف بإعادة تفاوض القروض للعمالء الذين يواجھون الصعوبات المالية )المشار إليھا بأنشطة منح الوقت( لزيادة
فرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد .بموجب سياسة منح الوقت للمصرف ،يمنح القرض الوقت على
أساس انتقائي إذا كان المدين حاليا ً في حالة التعثر في سداد ديونه أو إذا كانت ھناك مخاطر عالية للتعثر في السداد ،ويوجد
ھناك دليل بأن المدين قد بذل جميع الجھود المعقولة للوفاء بشروط العقد األصلي ومن المتوقع بأن يكون المدين قادراً على
تلبية الشروط المع ّدلة.
تتضمن الشروط المع ّدلة عاد ًة على تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفع األرباح وتعديل شروط تعھدات القرض.
تخضع كالً من قروض األفراد والشركات لسياسة منح الوقت.
بالنسبة للموجودات المالية المع ّدلة كجزء من سياسة منح الوقت للمصرف ،فإن تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد
يعكس ما إذا كان التعديل قد أدى إلى تحسين أو استعادة قدرة المصرف على تحصيل األرباح والعمولةعلى المبلغ األصلي
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(6

الموجودات المالية المعدلة )تتمة(

يعتبر منح الوقت مؤشراً نوعيا ً للزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية ،وقد يمثل توقع منح الوقت دليالً على أن التعرض
منخفض في قيمة اإلئتمان  /متعثر في السداد .وسيحتاج العميل إلظھار السلوك الجيد في الدفع باستمرار على مدى 12
شھراً قبل أن يتم اعتبار التعرض منخفض في قيمة االئتمان أو متعثر في السداد.
(7

تعريف التعثر في السداد

يعتبر المصرف بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر في السداد عندما:



يكون من غير المرجح إن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية للمصرف بالكامل ،وذلك دون الرجوع إلى المصرف
التخاذ إجراءات مثل تسييل الضمان )في حالة االحتفاظ بھا(؛ أو
تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة للمصرف ألكثر من  90يوماً.

تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف العميل حداً معينا ً أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ
الحالي غير المسدد.
عند تقييم ما اذا كان المقترض متعثر في السداد ،يأخذ المصرف في االعتبار المؤشرات التالية:




المؤشرات النوعية – مثال :انتھاك التعھدات؛
المؤشرات الكمية  -مثال :وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجھة المصدرة للمصرف؛ و
البيانات التي يتم إعدادھا داخليا ً باإلضافة إلى التي يتم الحصول عليھا من المصادر الخارجية.

قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في السداد ودرجة أھميتھا ،وذلك
بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.
(8

إدراج معلومات النظرة المستقبلية

يدرج المصرف معلومات النظرة المستقبلية في كال من تقييماته لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة قد زادت بشكل
جوھري منذ اإلثبات المبدئي وقياسه للخسائر االئتمانية المتوقعة .واستناداً على مشورة من الخبير االقتصادي وبالنظر إلى
مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة ،يضع المصرف نظرة أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات
االقتصادية ذات الصلة ،وكذلك مجموعة أخرى معقولة من السيناريوھات المحتملة .تشمل ھذه العملية وضع اثنين أو أكثر
من السيناريوھات االقتصادية اإلضافية والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة .وتشمل المعلومات الخارجية البيانات
االقتصادية والتوقعات التي تنشرھا الھيئات الحكومية والسلطات النقدية في المملكة وبعض المختصين في القطاع الخاص
األكاديمي.
يأخذ المصرف في االعتبار السيناريوھات التي تتراوح بين  5-3سنوات )بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر
العامة( التي تتجاوز فيھا الظروف االقتصادية الكلية متوسط األجل الطويل .يتم استخدام التوقعات االقتصادية الكلية المتاحة
خارجيا ً من صندوق النقد الدولي ومؤسسة النقد العربي السعودي لوضع توقعات الحالة األساسيه .بالنسبة للسيناريوھات
األخرى ،يتم إجراء التعديالت على أساس التوقعات الحالية األساسية بنا ًء على اجتھادات الخبراء .ويستخدم المصرف
سيناريوھات متعددة ويتم تعيين احتماالت لكل سيناريو من السيناريوھات بنا ًء على اجتھادات الخبراء.
تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر احتماالً وتتماشي مع المعلومات المستخدمة من قبل المصرف ألغراض أخرى .تمثل
السيناريوھات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤما ً .يقوم المصرف بشكل دوري بإجراء فحص الضغط للصدمات األكثر
تطر ًفا لمعايرة تقريره لھذه السيناريوھات المعقولة األخرى.
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قام المصرف بتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية ،وقد قام
باستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية.
تضمنت السيناريوھات االقتصادية المستخدمة كما في  30يونيو  2018نطاقات المؤشرات الرئيسية التالية.
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
أسعار النفط
نفقات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
معدالت البطالة
التضخم
تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر في السداد ومعدالت الخسائر على مختلف المحافظ
للموجودات المالية بنا ًء على تحليل البيانات التاريخية
(9

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

يقيس المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى األدوات الفردية مع األخذ في االعتبار احتمالية حدوث التعثر في
السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم .للمحافظ التي ال تتوفر لديھا
معلومات مستوى األداة ،يقوم المصرف بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي.
فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الھيكل الخاص بالشروط
والمتغيرات:
أ .احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ )(probability of default
ب .الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ )(loss given default
ج .قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ )(exposures at default
تستمد ھذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا ً والبيانات التاريخية األخرى .ويتم تعديلھا بحيث
تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما ھو موضح أعاله.
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تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد ھي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد ،ويتم احتسابھا على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية
ويتم تقييمھا باستخدام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات .وتعتمد ھذه النماذج اإلحصائية على البيانات
المجعمة داخليا ً التي تشمل كالً من العوامل الكمية والنوعية .في حال تحول األطراف األخرى والتعرضات بين فئات التصنيفات ،فإن ذلك
سيؤدي إلى تغيير في تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد .يتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد إلى االستحقاقات التعاقدية بالنسبة
للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة.
الخسارة في حالة التعثر في السداد ھي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد .ويقدر المصرف الخسارة في حالة التعثر في
السداد استناداً إلى واقع خبراته التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد .يأخذ نماذج الخسارة في
حالة التعثر في السداد في االعتبار الھيكل وقيمة الضمان المتوقع وأقدمية المطالبة وقطاع الطرف اآلخر وتكاليف االسترداد ألي ضمان والتي
تعتبر جزء ال يتجزأ من الموجودات المالية .بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات التجزئة ،تعتبر نسب القروض إلى القيمة من المعايير
الرئيسية في تحديد الخسارة حالة التعثر في السداد .يعاد تقييم تقدير الخسارة في حالة التعثر في السداد للسيناريوھات االقتصادية المختلفة،
ولإلقراض العقاري ،لتعكس التغيرات المحتملة في أسعار العقارات .يتم احتسابھا على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الربح
الفعلي كعامل للخصم.
تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد .ويستمد المصرف قيمة تعرضات التعثر في السداد من
التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بھا بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء .إن قيمة التعرض للتعثر في
السداد لموجود مالي ھو إجمالي قيمته المدرجة .بالنسبة الرتباطات االقراض والضمانات المالية ،تتضمن قيمة التعرض للتعثر في السداد على
المبلغ المسحوب ،وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم سحبھا بموجب العقد ،والتي يتم تقديرھا على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات
النظرة المستقبلية.
فترة حدود التعرض ھي الفترة التي يتم أخذھا في االعتبار في حاالت التعثر في السداد المحتملة ،وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية حدوث
التعثر في السداد وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )باألخص لحسابات المرحلة  2بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر(.
خاضعة الستخدام الحد األقصى الحتمالية حدوث التعثر في السداد للموجودات المالية التي لم تزيد مخاطر االئتمانية بشكل جوھري على مدى
 12شھراً ،يقيس المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة باألخذ في االعتبار مخاطر التعثر في السداد على مدى الحد األقصى للفترة التعاقدية
)متضمنة على أي خيارات تمديد للمقترض( التي يتعرض فيھا لمخاطر االئتمان ،حتى لو يأخذ المصرف في االعتبار فترة أطول ،بالنسبة
ألغراض إدارة المخاطر .يمتد الحد األقصى للفترة التعاقدية إلى التاريخ الذي يكون فيه الحق للمصرف أن يطلب سداد دفعة مقدمة أو أن ينھي
ارتباط القرض أو الضمان.
بالنسبة للسحوبات على المكشوف وتسھيالت البطاقة االئتمانية التي تشمل كالً من القرض وعنصر االرتباط غير المسحوب ،يقيس المصرف
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى فترة أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت قدرة المصرف التعاقدية على طلب السداد وإلغاء
االرتباط غير المسحوب ال يحد من تعرض المصرف للخسائر االئتمانية لفترة اإلشعار التعاقدية .ال توجد لھذه التسھيالت آجال ثابتة أو ھيكل
سداد محدد ويتم إدارتھا على أساس جماعي .يمكن للمصرف إلغاؤھا فوراً ،ولکن ال يتم تطبيق ھذا الحق التعاقدي ضمن عمليات اإلدارة
اليومية االعتياية ولکن فقط عندما يصبح المصرف علی علم بحدوث زيادة في المخاطر االئتمانية علی مستوى التسھيل .تم تقدير الفترة
األطول تلك باألخذ في االعتبار إدارة المخاطر االئتمانية التي يتوقع المصرف اتخاذھا والتي تعمل على التقليل من الخسائر االئتمانية المتوقعة.
وتشمل ھذه انخفاض في الحد األدنى .إلغاء التسھيل و /أو تحويل الرصيد القائم إلى قرض بشروط سداد ثابتة.
حيثما يتم وضع نماذج المعايير على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تتضمن ما يلي:







نوع اإلداة؛
درجات المخاطر االئتمانية؛
نوع الضمان؛
تاريخ اإلثبات المبدئي؛
فترة االستحقاق المبتقية؛ و
القطاع
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11

إدارة المخاطر المالية )تتمة(

(10

مخصص الخسارة

أ.

يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد اإلفتت احي إل ى الرص يد الخت امي لمخص ص الخس ارة بالنس بة للتم ويالت
المقدمة إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة.
 30يونيو 2018
الخسائر االئتمانية الخسائر االئتمانية
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى المتوقعة على مدى
المتوقعة على مدى العمر – غير المنخفضة العمر – المنخفضة
 12شھراً
في قيمة االئتمان
في قيمة االئتمان

اإلجمالي

)بآالف الرياالت السعودية(
تمويالت إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة
الرصيد في  1يناير 2018
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى  12شھراً
محول إلى الخسائر االئتمانية على مدى العمر
غير المنخفضة في قيمة االئتمان
محول إلى الخسائر االئتمانية على مدى العمر
المنخفضة في قيمة االئتمان
صافي المحمل للفترة
مبالغ مشطوبة
الرصيد كما في  30يونيو 2018

4.094.076

2.643.679

)(95.556

95.556
)(50.648

112.955

)(8.002

)(43.179
)(106.346
2.531.060

1.700.143

8.437.898

-

-

)(62.307

)(203.587

211.589

384.522
)(264.347

866.775
)(982.557

4.028.063

1.733.643

1.208.118
)(1.353.250
8.292.766

يتضمن الرصيد الختامي في  30يونيو  2018على مخصص الخسارة لغير المدرج بالميزانية الب الغ  211.182ال ف ﷼
سعودي والذي تم تحويله إل ى المطلوب ات األخ رى .يختل ف الرص يد الخت امي للخس ائر االئتماني ة المتوقع ة عل ى م دى العم ر
المنخفضة في قيمة االئتمان عن إجمالي القروض غير العاملة المسجلة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
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.12

رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من  1.625مليون سھم بقيمة إسمية قدرھا 10
ريـاالت لكل سھم ) 31ديسمبر  1.625 :2017مليون سھم(.

.13

ربحية السھم
تم احتساب ربحية السھم األساسية والمخفضة لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھيين في  30يونيو  2018و2017
على أساس صافي دخل الفترة مقسوما ً على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة.

.14

كفاية رأس المال
تتمثل أھداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي ،والحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،والحفاظ على وجود رأس
مال قوي.
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف ،وتتطلب التعليمات
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ،وأن تكون نسبة اجمالي
رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر عند أو أكثر من .%8
يقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام األساليب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لقياس
مدى كفاية رأس المال ،وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع قائمة المركز المالي الموحدة ،والتعھدات
وااللتزامات المحتملة وذلك الظھار مخاطرھا النسبية كما ھو مبين بالجدول أدناه:
 30يونيو 2018
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية
مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر 217.166.376
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر 26.832.383
مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

5.356.719

 31ديسمبر 2017
) مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2017
) غير مراجعة (
بآالف الرياالت
السعودية

219.687.988

223.855.651

26.832.383

25.067.746

4.594.750

5.934.209

إجمالي الركيزة األولى – للموجودات المرجحة
بالمخاطر

249.355.478

251.115.121

254.857.606

راس المال الشريحة 1

52.790.511

55.750.918

53.605.493

راس المال الشريحة 2

2.713.984

2.746.100

2.798.197

اجمالي رأس المال الشريحة  1و2

55.504.495

58.497.018

56.403.690

نسبة معدل كفاية رأس المال
نسبة رأس المال الشريحة 1
نسبة رأس المال الشريحة  1و2

%21.17

%22.20

%21.03

%22.26

%23.29

%22.13
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.15

أرباح مقترح توزيعھا
بتاريخ  15يوليو  ،2018أوصى مجلس اإلدارة بدفع توزيعات أرباح بإجمالي  3.250مليون ﷼ سعودي وذلك
بواقع  2﷼ سعودي للسھم ناقصا ً الزكاة المستحقة للنصف األول لسنة 2018م.

.16

أرقام المقارنة
لم يتم إجراء أي عمليات إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف جوھرية في ھذه القوائم المالية الموحدة.

17

تعديالت أخرى
قام المصرف بإجراء مراجعة لتوقيت إثبات الرسوم األولية وإيرادات العموالت الخاصة المتعلقة بمنتجات ائتمان
األفراد .ونتيجة لھذه المراجعة ،تم تعديل طريقه تطبيق السياسة المحاسبية المتعلقة بتوقيت إثبات الرسوم األولية
وإيرادات العموالت الخاصة لكي تعكس على نحو مالئم التأجيل المنھجي إلثبات تلك اإليرادات .بنا ًء على
االعتبارات الجوھرية ،تم إجراء تعديل على مبلغ وقدره  799.356الف ﷼ سعودي فقط في الرصيد اإلفتتاحي
لألرباح المقباة كما في  1يناير  2018مع تعديل مقابل للدخل المؤجل كما ھو بذلك التاريخ.

.18

موافقة مجلس اإلدارة
تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  31يوليو  ) 2018الموافق  18ذو
القعدة .(1439
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