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ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه

إرﻧﺴﺖ وﯾﻮﻧﻎ وﺷﺮﻛﺎھﻢ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن(

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ
ﺑﺮج طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻚ ــ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ )طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻚ(
ص .ب ۱۹۹٤
ﺟﺪة ۲۱٤٤۱
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺮﯾﺎض
ﺗﺮﺧﯿﺺ رﻗﻢ ۳۲۳/۱۱/٤٥
ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ ٤۰۳۰۲۷٦٦٤٤

ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﺑرج أ ،اﻟدور اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص.ب ٥٥۰۷۸
ﺟـﺪة ۲۱٥۳٤
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺗﺮﺧﯿﺺ رﻗﻢ  ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۱٤۱۲/۹/۷ھـ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠ ﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )"اﻟﺑﻧك"( وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑــ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
وﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن  ۱إﻟﻰ .٤٦
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م وأداءھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ(.
أﺳﺎس اﻟرأي
ً
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون
ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ
وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،ﻟﮭﺎ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟم
ﻧﻘدم رأﯾﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور .ﻟﻛل أﻣر ﻣن أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗم إﺿﺎﻓﺔ وﺻف ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣور اﻟﻣذﻛورة ﻣن
ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ادﻧﺎه:

۱

أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ

ﻛﯾف ﻋﺎﻟﺟت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣوﯾل
وﺳﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ۲۸۹٫٦٥۱ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۲۷۲٫٤۸۸ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱٫٤٤۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م:
 ۱٫۳٤۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۷٫۳٦۲ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۷٫٤۲٦ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي(.

ﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ،اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل وﺳﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى
ﻣﻼءﻣﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن
اﻹدارة ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت واﻓﺗراﺿﺎت .وﺗﺿﻣن ذﻟك
اﻓﺗراﺿﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (۹اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
ﺷروط اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻓﺗرة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻌﯾﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻧطﺑﻖ
واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف
ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(۹

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻟﻺﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ،
ﻓﻘد رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
وﺿواﺑط اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺿواﺑط اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن
ﻗﺑل اﻹدارة .ﻟﻘد ﻧﻔذﻧﺎ إﺟراءات دﻗﯾﻘﺔ وﻓﺣﺻﻧﺎ
اﻟﺿواﺑط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﻣﺻﻣﻣﺔ وﻣﻧﻔذة وﺗﻌﻣل ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص ﺿواﺑط ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻛذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺷﺄة
وﺿواﺑط اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﺎﺋم )ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ( وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻣوذج.

وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) ،(۹ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )"اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ۱۲ﺷﮭرا"( ،ﻣﺎ
ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ أو ﺗﻌﺛرھﺎ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﻣد
اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺗﻣوﯾل
واﻟﺳﻠف )اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر
اﻟﻛﻠﻲ(.
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﮭم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس
وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف ﯾﺷﻛﻼن ﻋﻧﺻرا ھﺎﻣﺎ وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻗﻣﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻧظرا ﺑﻔﺣص ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻷھﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ،ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن
ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف ﯾﺷﻛل أﻣرا رﺋﯾﺳﯾﺎ
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ.
ﻟﻘد ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎرﻧﺎھﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر
راﺟﻊ اﻹﯾﺿﺎح ) ٥-۲ح( ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(۹
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح ۲٦-۳
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻔﮭم ﻧﻣوذج اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟداﺧﻠﻲ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح  ۲-۷ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف وﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
۲

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،واﻹﯾﺿﺎح  ۳٥اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن أﻛدوا اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺣددﺗﮫ
ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣﻠﯾل اﻹدارة.
ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف.
ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟزﯾﺎدة
اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل
اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(۹ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ
اﻟﺿواﺑط اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻣﻊ اﻹدارة وﺗم إﺛﺑﺎت
اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ،ﻓﻘد ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،وﻣدى ﺻﻠﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إدﺧﺎل ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر:
•

•

ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر
اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳداد
ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ.
ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر،
واﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف،
ﻓﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .۱ﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ،واﻟﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻌﺛر
اﻟﻣﻔﺗرض
 .۲ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 .۳ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﻠف وﺑﻧود
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
۳

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م.
وﺣﯾﺛﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑراء ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺗم
ﺑﻧﺎءه وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ودﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (۹واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(۷
" اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت".
ﺷﻣﻠت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ،اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﺗﺻﻧﯾف وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟواردة أدﻧﺎه.

ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۳٤٫۱٦۹ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۱۱۸٫۱۹٥ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ،ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱۷۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م۲۰٦ :
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م .ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺻﻛوك ،ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎرﻧﺎھﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
واﻟﺳﻧدات ،وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺣوط واﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(۹
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻷﺳﮭم اﻟﻣدرﺟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) ،(۹ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﺗﻌﺗﻣد ھذه
اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا أدوات ﺣﻘوق •
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت( ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
•
ﺿﻣﻧﮭﺎ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻓﻘد ﺗﺄﻛدﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن
ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن أن ﻛل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﺄﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:

٤

اﻷﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم.

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻣرا ً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (۹ﯾﺗطﻠب ﺣﻛﻣﺎ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ
إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻌﺎﻗدي
وﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﻘد ﺗﺄﻛدﻧﺎ
ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن
أن أداة اﻟدﯾن ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻘط إذا اﺳﺗوﻓت اﻟﺷرطﯾن
اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وھﻲ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:

راﺟﻊ اﻹﯾﺿﺎح ) ٥-۲ط( ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ •
اﻟﻣوﺣدة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،واﻹﯾﺿﺎح ٤-۳
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف.
•

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل
واﻟذي ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﻋن طرﯾﻖ
ﺗﺣﺻﯾل ﻛل ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم.

وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن
اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) (۹واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(۷
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﻛﺎن ﻟدى
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات اﻟدﯾن
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﻣﺑﻠﻎ ۱۲۳٬٥۷۲
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م۱۱۱٬۷٥۰ :
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ
ﺑﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱۷۸ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)۲۰۱۸م ۲۰٦ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺗﺗﺿﻣن
ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺻﻛوك وﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ
وﺷﺑﮫ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳواء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروف
اﻟﺳوق اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ و/أو ﻗﯾود اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺻدرون.

ﺷﻣﻠت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ،اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات دﯾون
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى
ﻣﻼءﻣﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وأدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
وﻗﺎرﻧﺎھﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
).(۹
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓﺣﺻﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻣﻘﺎﺑل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

٥

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻧظرا ﻟﻌﻧﺻر اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻼزم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد
وﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻻﻣر ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام اﻹدارة
ﻷﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ،(۹ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺣدﯾد
وإﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )"اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ"( .واﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺣﻛم ھﺎم ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺻﻧﯾف
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ ﻣراﺣل ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )،(۹
وﺗﺣدﯾد اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
وﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﺣﺗﺳﺎب ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر
وﻧﺳب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) (۹ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )' ۱۲ﺷﮭرا
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ'( ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ أو
ﺗﻌﺛرھﺎ ،ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺧﺻص إﻟﻰ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات )"اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ"(.

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻷﺳﺎس
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣل
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﻛﻣرﺣﻠﺔ  ،۱وﻣرﺣﻠﺔ  ،۲وﻣرﺣﻠﺔ  ،۳ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ
ﻓﮭم ﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
أدوات اﻟدﯾن ،ﺗﺣﻘﻘﻧﺎ ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻟﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ،واﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ،واﻟﺧﺳﺎرة
ﻣن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
وﺣﯾﺛﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑراء ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﯾرة اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺗم
ﺑﻧﺎءه وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ودﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻋﻧد إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم إذا ﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼءة ) (۹واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(۷
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗظﮭر ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات وﯾﺗم
ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻣن وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف ،وﻗدرة اﻟﺑﻠد ﻋﻠﻰ
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺻدار دﯾن
ﺟدﯾد ،واﺣﺗﻣﺎل إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن ،وآﻟﯾﺎت اﻟدﻋم
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟذﻟك اﻟﺑﻠد،
وﻛذﻟك اﻟﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت واﻟوﻛﺎﻻت ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻵﻟﯾﺎت.
وﺑﻣﺎ أن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدﯾن ﺗﺷﻛل أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك أي ﻣﺧﺎطر ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻛﻣرﺣﻠﺔ  ۳ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱
واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﺎﺑﻖ ذﻛرھﺎ ،ﻓﻘد
اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﻣﺛل أﻣر
ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ.
٦

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه

ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
راﺟﻊ اﻹﯾﺿﺎح ) ٥-۲ح( ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح ۲-٦
ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م،
واﻹﯾﺿﺎح  ۳٥ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣﻠﯾل ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﻏﯾر
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﺷﺗﻣﻠت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً ﻟﻠﻣﺧﺎطر
اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
وﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻹطﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾم
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
وﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ۳۷٫۹۰۳
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۲٥٫۰۲۷ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( و  ٦٫۰۸۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
•
)۲۰۱۸م ۳٫۲۷۹ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ.
•
ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣدﺧﻼت اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ،ﯾﺗم
اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ •
وﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻌﻘدة ،ﻣﻊ
ﺗطﺑﯾﻖ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ •
وﻣﻌﻘوﻟﺔ وذات ﺻﻠﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣﻛم اﻹدارة.

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة ﻟﺗﺣدﯾد
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﮭﺎ؛
إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﻣدﺧﻼت
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم؛
ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣﺻدر وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ؛ و
ﻓﮭم اﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج
اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺳﺎس ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﺑﻌض ﻟﻘد أﺟرﯾﻧﺎ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷدوات
اﻟﻣدﺧﻼت ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﺄﺛﯾراً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ،وﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ،اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﻗﻣﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻔﺣص ﺗﻘﯾﯾم ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﺎرة
ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾد ذﻟك ﻛﺄﻣر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ.
ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺗﻘﯾﯾم اﻟطرف
اﻟﻣﻘﺎﺑل.
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) ٥-۲أ( ﻟﻼطﻼع
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻹﯾﺿﺎح
 ۳۹ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘﯾم اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟدﻓﺗرﯾﺔ
واﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

۷

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗوﺿﯾﺢ
ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت أو ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوط

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم ﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘﻧﺎھﺎ ﻓﻲ
اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻣوﺟب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ۲٤۷ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۸۹۰ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( و  ۱٫٦۱۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي • اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﻔﺻل ﻹطﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط.
)۲۰۱۸م ۸۰۹ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻋﻠﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر
• ﻓﮭم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ،وإﻋداد
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  ۱٥٫۹۸۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﺗوﺛﯾﻖ ﻣﻼﺋم ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ،وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
)۲۰۱۸م ۳٦٫۱٦۷ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
اﻟﺗﺣوط ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺣص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳوا ًء ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.
إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " ۳۹اﻷدوات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﻓﺣص ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس" ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺣوط ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺗﺣوطﺎت.
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻛﻣﺗطﻠب
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط .وﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺷﻣﻠت إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺻﻣﯾم
اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻘواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ،ﻗﻣﻧﺎ وﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﺿواﺑط اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻛﺄﻣر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ .ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﻣﺣددة.
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح  ۱٤ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ ،واﻹﯾﺿﺎح -۳
 ۹ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط.

ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻌرض اﻟﺗراﻛﻣﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى واردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺳﻧﺔ ۲۰۱۹م
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺳﻧﺔ ۲۰۱۹م ،ﺑﺧﻼف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾرﻧﺎ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر.
وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻟم وﻟن ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﻛﯾدي ﻓﯾﮭﺎ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ،وأﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻻ ﺗﺗواﻓﻖ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة أو ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ أو أﻧﮭﺎ ﺗﺑدو ﺧﺎطﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﺻﻧﺎ إﻟﻰ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻧﻛون ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻷﻣر ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،إذا َﺧﻠُ َ

۸
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة  /ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ،وﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺑﻧك ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن
ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى
اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
واﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳواء
ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن "اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول" ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ
ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف
داﺋﻣﺎ ﻋن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟودا .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗ ُ َﻌد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن
ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎً:
•

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘدﯾرھﺎ ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم
وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف،
وﻟﯾس ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ
ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة.

•

اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷﺄن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ
ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .وﺗﺳﺗﻧد اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك،
ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
۹
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عـــــام
) (1.1مقدمة:
القوائم المالية تشمل القوائم المالية الموحدة للبنك األهلي التجاري (البنك) و"شركاته التابعة" (المجموعة).
تأسس البنــك األهلي التجاري كشركة مساهمة سعودية بموجـب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  186في  22ذو القعدة 1417هـ ( 30مارس
1997م) ،والمرسـوم الملكي الكريم رقم م  19/في  23ذو القعـدة 1417هـ ( 31مارس 1997م) وذلك بالموافقة على تحويل البنك من شركة
تضامن إلى شركة مساهمة سعودية.
بدأ البنك نشاطه كشركة تضامن بموجب شهادة تسجـيل مصدق عليها من المقام السامي فى  28رجب 1369هـ ( 15مايو 1950م) ومقيدة
بالسـجل التجارى تحت رقم  4030001588في تاريخ  19صفر 1418هـ ( 26يونيو 1997م) .وقد مارس البنك نشاطه تحت اسم (البنك
األهلي التجاري) بموجب األمر السامي الكريم رقم  3737في  20ربيع ثاني 1373هـ ( 26ديسمبر 1953م) .تم تحديد تاريخ أول يوليو
1997م تاريخا ً للتحويل من شركة تضامن إلى شركة مساهمة سعودية .تم طرح أسهم البنك للتداول في السوق المالية السعودية (تداول) في 12
نوفمبر 2014م.
يعمل البنك مـن خالل شبكة فروعه البالغ عددها  434فرعا ً (2018م 401 :فرعا ً) و  12مركزاً لخدمة األفراد (2018م 19 :مركزاً) و 8
مراكز لخدمة عمليات الشركات (2018م 7 :مراكز) و  138مركزاً للحواالت السريعة (2018م 150 :مركزاً) منتشرة في كافة أنحـاء
المملكة العربية السعودية ولديه أيضا ً فرعين خـارج المملكة في مملكة البحـرين و جمهورية سنغافورة.
قرر مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  23نوفمبر 2015م اغالق عمليات فرع بيروت ،لبنان .تم استالم الموافقات الرسمية الالزمة
بخصوص إغالق الفرع واالجراءات القانونية بإغالقه قيد التنفيذ.
اتفق مجلس إدارة البنك األهلي التجاري  ،في إعالنه بتاريخ  16ديسمبر  ، 2019مع بنك الرياض (أحد البنوك المدرجة في سوق األسهم
السعودي) ،على إنهاء المناقشات األولية التي تدرس إندماج البنكين المقترح للدراسة في تاريخ  24ديسمبر .2018
عنوان المركز الرئيسي هو كما يلى:
البنك األهلي التجاري
اإلدارة العامة
شارع الملك عبدالعزيز
ص ب  3555ـ جدة 21481
المملكة العربية السعودية
www.alahli.com
تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية و إدارة اإلستثمار .كما تقدم المجموعة أيضا ً منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة
(غير مرتبطة بعموالت خاصة) والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.
) (1.2الشركات التابعة للمجموعة:
فيما يلي تفاصيل الشركات الهامة التابعة للمجموعة:
اسم الشركة التابعة
شركة األهلي المالية

نسبة الملكية ٪
2018م
2019م
99.94%

96.70%

وصف
شركة مساهمة سعودية ,مسجلة في المملكة العربية السعودية
إلدارة الخدمات االستثمارية و إدارة أنشطة األصول للبنك.
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عـــــام (تتمة)
) (1.2الشركات التابعة للمجموعة (تتمة):
اسم الشركة التابعة

نسبة الملكية ٪
2018م
2019م

وصف

شركة األهلي المالية  -دبي
(شركة إيست قيت كابيتال هولدنغ سابقا ً)

99.94%

96.70%

شركة ذات مسؤولية محدودة معفاة تأسست في جزر كايمان
بهدف استقطاب وهيكلة واالستثمار في المحافظ الخاصة وفرص
التطوير العقاري في األسواق الناشئة.

شركة األهلي المالية لالستثمار العقاري

99.94%

96.70%

شركة ذات غرض خاص مسجلة في المملكة العربية السعودية.
ويتمثل الغرض الرئيسي لشركة األهلي المالية لإلستثمار
العقاري في تملك وتسجيل موجودات األصول العقارية نيابة عن
الصناديق العقارية التي تدار بواسطة شركة األهلي المالية.

بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي
(البنك التركي)

67.03%

67.03%

بنك مشارك مسجل في تركيا يعمل عن طريق استقطاب األموال
من خالل حسابات جارية واستقطاب حسابات استثمار مشاركة
في األرباح والخسائر و يقوم بإقراض هذه األموال للعمالء
األفراد والشركات ،عن طريق عقود إيجار تمويلية واستثمارات
بالمشاركة.

الشركة العقارية المطورة للتمليك
واإلدارة المحدودة

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية .وتتمثل أغراض الشركة في إدارة الصكوك واألصول
على سبيل الضمان ،نيابة عن البنك.

شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة تم تسجيلها في المملكة العربية
السعودية .تمارس الشركة اعمالها كوكيل تأمين لتوزيع وتسويق
منتجات تأمين إسالمية في المملكة العربية السعودية.

شركة البنك األهلي التجاري
السعودي لألسواق المحدودة

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان .تتمثل
أهداف الشركة في المتاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة
الشراء وإعادة الشراء العكسية نيابة عن البنك.

إيست قيت مينا  -حقوق الملكية
المباشرة ال .بي.

100%

100%

صندوق أسهم خاصة يقع مقره في جزر كيمان وتتم إدارته من
قبل شركة األهلي المالية  -دبي .يتمثل الهدف االستثماري
للصندوق في تحقيق عوائد من خالل االستثمار في فرص حقوق
الملكية الخاصة المباشرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة وذلك في
األعمال ذات النمو العالي في مناطق دول الشرق األوسط
وشمال افريقيا.

شركة األهلي لإلسناد الخارجي

100%

100%

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية .تعمل الشركة في خدمات التوظيف في المملكة العربية
السعودية.

كما بنهاية العام ،يمتلك بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي كامل
األسهم المصدرة لشركة تركيا فاينانس فارلك كيراالما وشركة
تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي فارلك كيراالما وهي شركتان ذات
غرض خاصه تم تأسيسهما إلصدار الصكوك للبنك التركي.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 -2أسس األعداد
) (2.1بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
 وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعوديةللمحاسبين القانونيين.
 وفقا ً ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.في  17يوليو 2019م ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") توجيهاتها للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية إلحتساب
الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل .وهذا يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يُشار إليها جميعا ً بـ
المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
وبالتالي ،قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي لتعديل التأثير طبقا ً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية
(كما هو مفصح عنه في اإليضاح  )3.3والتأثيرات جراء هذا التغير مُفصح عنها في اإليضاح  18من القوائم المالية الموحدة .تم اإلفصاح عن
التغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديد والمعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في اإليضاح .3.3
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما هو معدل
وفقا ً لمؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي (" )12ضرائب الدخل"
والتفسير ( )21الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل) ونظام مراقبة البنوك
ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
) (2.2أسس القياس
تم إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة
(المشتقات والموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأدوات الدين وأدوات
حقوق الملكية والتزام المنافع المحددة) .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة و يتم التحوط لها
بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط ،تظهر بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها .يتم تبويب قائمة المركز المالي بشكل موسع حسب
ترتيب السيولة.
) (2.3عملة العرض والعملة الوظيفية
تعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والتي هي العملة الوظيفية ،ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ،إال في الحاالت المبينة.
) (2.4أساس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك األهلي التجاري والقوائم المالية لشركاته التابعة (انظر اإليضاح رقم  .)1.2يتم إعداد القوائم
المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية التي تعد فيها القوائم المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.
يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين أطراف البنك
بالكامل عند التوحيد.
) (2.5التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب استخدام بعض األحكام
والتقديرات واالفتراضات واالجتهادات المحاسبية الجوهرية التي تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المصرح
عنها .يتطلب األمر أيضا ً من اإلدارة أن تمارس حكمها في طريقة تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقديرات
واالفتراضات باستمرار بنا ًء على الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى ،والتي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث
المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة وفقا ً الظروف المحيطة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .يتم تسجيل التعديالت على التقديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إجراء التعديل وأي فترات مستقبلية كان للتعديل أثر عليها.

________________________________________________________________________________________________________
8

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 -2أسس األعداد (تتمة)
) (2.5التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية (تتمة)
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية التي قامت بها اإلدارة هي نفسها المطبقة على
القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،باستثناء األحكام واالفتراضات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية
كما هو مفصح عنها في اإليضاح .3.3
فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافتراضات أو مارست أحكام بشأنها:
(أ) القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم من خالله بيع أصل مالي أو الدفع لتحويل التزام بين أطراف راغبة في معاملة نظامية للمشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات; أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو
المطلوبات ،على افتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام األصول بأفضل
استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه األصول بأفضل استخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك باستخدام المدخالت ذات
الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقا ً للتسلسل الهرمي للقيمة
العادلة (انظر اإليضاح رقم .)39
أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر ،تحدد المجموعة ما اذا كان هناك تحويالت قد تمت
بين المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت أدنى مستوى المهمة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة مالية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات بناء على طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
(ب) االستمرارية
أجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد لالستمرار في عملها في
المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على علم بأي احتماالت أساسية من الممكن أن تحدت شك جوهري على قدرة المجموعة
على االستمرار كمنشأة عاملة .وعليه ،فقد استمر إعداد القوائم المالية الموحدة على مبدأ االستمرارية.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 -2أسس األعداد ( -تتمة)
) (2.5التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية (تتمة)
(ج) انخفاض قيم الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي أو أكثر لتحديد ما اذا كان هنالك وجود مؤشر لالنخفاض .في حالة
وجود أي مؤشر لالنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد.
يتم إثبات خسارة أي انخفاض في قيم هذه الموجودات اذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة التدفق النقدي له تفوق أو تتجاوز قيمته القابلة
لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد ألي اصل أو وحدة تدفق نقدي هي "القيمة المستخدمة " أو" القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع" أيهما أكبر.
لتقييم القيمة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتحديد القيمة الحالية وذلك باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي
يعكس تقييم الوضع الحالي للسوق فيما يخص القيم الحالية للتدفقات النقدية والمخاطر المحددة لذلك األصل .تعتمد القيمة العادلة ناقصا تكاليف
البيع على أسعار السوق السائدة أو في حالة عدم وجود أسعار سائدة في السوق ،يتم تقدير األسعار على أصول مشابهة أو في حالة عدم وجود
أسعار تقديرية لهذه األصول ،يعتمد احتسابها على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.
لغرض فحص االنخفاض في القيمة (انظر اإليضاح رقم  ،)12يتم توزيع مبلغ الشهرة الناتج من االستحواذ وذلك من تاريخ االستحواذ لكل من
وحدات تدفقات النقدية للمجموعة أو مجموعات منها والتي يتوقع االستفادة من المنافع المتضاعفة الناتجة من االستحواذ بغض النظر اذا كانت
الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات.
تعتبر الشركات التابعة كوحدات تدفق نقدي بغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة .يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة .بينما يتم
توزيع خسائر االنخفاض المثبتة والمتعلقة بوحدات التدفق النقدي أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعا ً على الوحدات ومن ثم لتخفيض
القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) متضمنا ً الموجودات غير الملموسة على أساس تناسبي بشرط أن القيمة
الدفترية للموجودات األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمها العادلة.
عندما تكون الشهرة جزءاً من وحدة التدفق النقدي (أو مجموعة وحدات) وعند بيع جزء من العمليات المدرجة تحت هذه الوحدات ،ففي هذه
الحالة يتم احتساب الشهرة المتعلقة بهذه العمليات المباعة من ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خسارة بيعها .ففي هذه الحالة،
الشهرة المباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات المباعة والجزء المتبقي من وحدات التدفق النقدي.
عند بيع الشركات التابعة ،يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وبين صافي الموجودات مضافا ً إليها احتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم ورصيد
الشهرة القائم وذلك في قائمة الدخل الموحدة.
ال يتم عكس قيد خسائر انخفاض الشهرة و المثبتة سابقا ً في قائمة الدخل الموحدة.
يتم قياس األصول غير المالية المحتفظ بها ضمن ترتيبات المرابحة حسب التكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .صافي القيمة القابلة
للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي لمثل تلك المعامالت ،ناقصا ً التكاليف المقدرة لالستكمال ومصروفات البيع .أي خسارة انخفاض
في القيمة تنشأ نتيجة قياس هذه األصول بصافي القيمة القابلة للتحقق يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند أرباح (مصاريف) تشغيلية
أخرى بالصافي.
فيما يتعلق بالموجودات األخرى ،يتم إعادة التقييم في تاريخ التقدير المالي لخسائر االنخفاض المثبتة في فترات سابقة لتحديد أي مؤشرات تدل
على تقليص هذه الخسائر أو عدم وجودها .يتم استرداد خسائر االنخفاض إذا كان هنالك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة
لالسترداد .كما يتم استرداد خسائر االنخفاض فقط في حالة عدم تجاوز القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم
االستهالك أو اإلطفاء في حالة عدم إثبات أي خسائر انخفاض.
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 -2أسس األعداد ( -تتمة)
) (2.5التقديرات واألحكام االفتراضية المحاسبية الجوهرية ( -تتمة)
(د) تحديد السيطرة على صناديق االستثمار
تعمل المجموعة كمدير صندوق لعدد من صناديق االستثمار ،عادة تحدد ما إذا كانت المجموعة تتحكم في مثل هذه الصناديق االستثمارية،
تقديرات عوائد المنافع االقتصادية على الصناديق (تتضمن أي عموالت أو رسوم إدارية متوقعة) وحقوق المساهمين في االستغناء عن مدير
الصندوق.
(هـ) مخصصات للمطلوبات واألتعاب
ترفع ضد المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية دعاوى ومطالبات مختلفة .وتقوم اإلدارة بدراسة الدعاوى والمطالبات وتقييم للمخاطر
التي يمكن أن تنشأ عنها .كما تقوم أيضا بوضع المخصصات المناسبة لمواجهة الخسائر المحتملة .ويقوم البنك بتسجيل المطالبات المرفوعة
ضده أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة بناء على أفضل التقديرات للمبالغ المطلوبة لتسوية تلك المطالبات.
(ز) قياس التزام االستحقاقات المحددة
تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها للتوصل إلى االلتزام المقدر كما في تاريخ التقرير المالي ،تستخدم المجموعة
افتراضات تتضمن معدل الخصم والمعدل المتوقع لزيادة المرتبات وسن التقاعد العادي.
(ح) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والبرامج األخرى
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار و االستعماالت اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات و البرامج االخرى لحساب االستهالك  /اإلطفاء .يتم
تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك الفعلي .يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية
ورسوم االستهالك  /االطفاء المستقبلي من قبل االدارة عندما تعتقد أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
(ط) مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة
تمارس المجموعة الحكم وتطبق استخدام فرضيات متنوعة في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة (يرجى الرجوع إلى اإليضاح .) 3.26
(ي) تصنيف األدوات المالية
تمارس المجموعة الحكم في تصنيف األدوات المالية (يرجى الرجوع إلى اإليضاح .)3.4
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي بيانا ً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتغيرات فيها:
( )3.1التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،بإستثناء السياسات الموضحة أدناه .بنا ًء على تطبيق المعيار الجديد و تعديالت أخرى كما هو
موضح في إيضاح .3.3

( )3.2الضمانات المالية والتزامات القروض
الضمانات المالية هي بمثابة عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض المالك مقابل الخسارة التي يتكبدها بسبب المدين
المحدد الذي يفشل في القيام بالدفع عند االستحقاق وفقا ً لشروط أداة الدين.
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير ائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقاً.
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير ائتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقا ً.
يتم إصدار الضمانات المالية أو االلتزامات لتقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق ،يتم قياسها في البداية بالقيمة العادلة و يتم إطفاء القيمة
العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام .ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة المطفأة أو مخصص مبلغ الخسارة ـ أيهما أعلى.
لم تصدر المجموعة أي التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وفيما يتعلق بالتزامات القروض األخرى ،تقوم
المجموعة بإدراج مخصص خسارة.
( )3.3تأثير تطبيق المعايير الجديدة
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار"
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل معيار المحاسبة الدولي ( )17عقود اإليجار ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقارير
المالية للمعيار ( )4إذا كانت اإلتفاقية تتضمن عقد إيجار ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار ( )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز،
وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار ( )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار .يحدد المعيار مبادئ
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجر احتساب جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد من
قائمة المركز المالي .تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب
معيار المحاسبة الدولي ( .)17يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي وتمويلي باستخدام نفس مبدأ
التصنيف في معيار المحاسبة الدولي ( .)17وبالتالي ليس لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16تأثير على عقود اإليجار عندما تكون
المجموعة هي المؤجر.
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للتطبيق في تاريخ التطبيق األولى وهو  1يناير
2019م .اختارت المجموعة استخدام التحول بالمضاعف العملي مما يسمح للمعيار بأن يتم تطبيقه على العقود التي سبق تعريفها كعقود
إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي ( )17وتفسير لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار ( )4في تاريخ التطبيق األولي .كما
اختارت المجموعة أيضا ً استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار التي ،في تاريخ بدء اإليجار ،لديها مدة إيجار لـ  12شهرا أو أقل وال
تمتلك خيار شراء ("عقود إيجار قصيرة األجل") ،وعقود إيجار التي يكون األصل األساسي بها منخفض القيمة ("موجودات منخفضة
القيمة").
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( )3.3تأثير تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16هو كما يلي:
مطابقة التزامات اإليجار
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019م

التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م

1,567,307

عقود اإليجار الحالية لمدة إيجار  12شهراً أو أقل وعقود إيجار منخفضة القيمة
التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019م (اإلجمالي دون خصم)

4,386

التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  1يناير 2019م (صافي بعد الخصم)
خيار التمديد أو اإللغاء المتيقن به بصورة معقولة
إجمالي التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م

1,567,307
1,136,233
802,371
───────
1,938,604
═══════

طبيعة تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
لدى المجموعة عقود إيجار لمبانى الفروع ،ومبانى أجهزة الصراف اآللي وعقود االيجار قيد التحسينات حتى  31ديسمبر 2018م (أي
قبل اعتماد إعداد المعيار الدولي للتقارير المالية  ،)16صنفت المجموعة كل من عقود االيجار (كمستأجر) في تاريخ التأسيس إما ان يكون
عقد اإليجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .يتم تصنيف عقد االيجار على انه عقد ايجار تمويلي اذا تم تحويل جميع المخاطر والمكافآت
لملكية االصل المؤجر إلى المجموعة ،بخالف ذلك ،تم تصنيفها على أنها عقد ايجار تشغيلي .في عقد االيجار التشغيلي ،لم يتم رسملة العقار
المؤجر وتم تسجيل دفعات االيجار كمصروف إيجار في قائمة الدخل على اساس القسط الثابت على مدى مدة العقد.اي ايجار مدفوع مقدما
أو مستحقا تم االعتراف به ضمن موجودات اخرى ومطلوبات اخري على التوالي.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ، )16طبقت المجموعة منهج اعتراف وقياس موحد لجميع عقود اإليجار التي تكون فيها
المجموعة كمستأجر ،باستثناء اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لموجودات منخفضة القيمة .اعترفت المجموعة بالتزامات عقود
اإليجار للقيام بمدفوعات اإليجار حق إستخدام الموجودات التي تمثل أحقية استخدام األصل عن طريق عقود اإليجار .وفقا لطريقة األثر
الرجعي المعدل للتطبيق ،طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16في تاريخ التطبيق األولي مع تأثير التحول بقيمة 272
مليون لاير سعودي المعترف به في األرباح المبقاة .وعليه ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة في هذه القوائم المالية الموحدة.
أدناه السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (.)16
السياسة المطبقة في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ:
حق استخدام الموجودات
تعترف المجموعة بأحقية استخدام الموجودات في تاريخ بدء اإليجار (أي التاريخ الذي تكون فيه الموجودات األساسية متاحة لالستخدام).
يتم قياس أحقية استخدام موجودات بالتكلفة ،ناقص االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها عند إعادة قياس اللتزامات
عقود اإليجار .تتضمن تكلفة أحقية استخدام أصول مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات
اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة .ما لم تكن المجموعة على يقين بصورة معقولة من أنها ستحصل
على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار ،فيتم استهالك الموجودات حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى
العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة اإليجار – أيهما أقصر .تخضع أحقية استخدام الموجودات لالنخفاض في القيمة .بدءاً من  1يناير 2019م،
تبلغ أحقية استخدام الموجودات  1,797مليون لاير سعودي.
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( )3.3تأثير تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء اإليجار ،تعترف المجموعة بالتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة اإليجار.
تتضمن مدفوعات اإليجار المبالغ الثابتة (بما فيها دفعات ثابتة جوهرية) ناقصا ً حوافز اإليجار القابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة
الذي يعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار أيضا ً سعر ممارسة
خيار الشراء الذي يكون هناك يقين معقول بأن المجموعة ستستخدمه ومدفوعات الغرامات جراء إلغاء عقد اإليجار ،في حال كان عقد
اإليجار يعكس ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات
في الفترة التي يقع فيها حدث أو ظرف يستدعي القيام بالدفع.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة التكلفة الداخلية لألموال كمعدل اقتراض إضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا
كان معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد على الفور .بعد تاريخ البدء ،يزداد مبلغ التزامات اإليجار ليعكس تزايد الفائدة
وينخفض ليعكس مدفوعات اإليجار التي تمت .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل
أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء الموجودات األساسية .تدرج التزامات
اإليجار ضمن المطلوبات األخرى.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
طبقت المجموعة اعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقودها قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار لـ 12
شهراً أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تحتوي على خيار الشراء) .كما تطبق أيضا ً اعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات الموجودات
منخفضة القيمة .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
األحكام الجوهرية لتحديد مدة اإليجار للعقود التي تملك خيار التجديد
تحدد المجموعة مدة اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء إضافة ألي فترات يغطيها خيار تمديد العقد ،إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار
سيتم استخدامه ،أو أي فترات يغطيها خيار إلغاء عقد اإليجار ،إذا كان هناك يقين معقول بأن هذا الخيار لن يتم استخدامه.
لدى المجموعة خيار ،بموجب بعض عقود اإليجار ،بأن تؤجر الموجودات لفترات إضافية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات .تطبق
المجموعة األحكام لتقييم ما إذا كانت على يقين معقول بأنها ستمارس خيار التجديد ،وتضع في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي
تتسبب في وجود حوافز اقتصادية لها لممارسة خيار التجديد .بعد تاريخ البدء ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم فترة اإليجار إذا كان هناك
حدث جوهري أو تغير في الظروف تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (أي التغير في
استراتيجية العمل).
تقييم االعتراف باإليرادات من رسوم التمويل والسلف
خالل السنة ،على ضوء التوجيهات التفسيرية المدعومة حول االيرادات من الرسوم ،قام البنك بإعادة تقييم توقيت االعتراف بالرسوم
المستلمة المتعلقة بالتمويل والسلف .وبالتالي قام البنك بتحليل ما إذا كانت أي رسوم مقدمة هي جزء ال يتجزأ من المعدل الخاص الفعال
لألصل المالي المقابل من خالل الوضع في االعتبار عوامل مثل تقديم خدمة أو منتج مميز ،ووجود التزام أداء مستقل وتكاليف عقد ذات
صلة .ونتيجة لذلك ،حدد البنك بعض الرسوم التي ينبغي تعديلها على التكلفة المطفأة للتمويل والسلف ذات الصلة .تم تحديد أن أثر هذا
التعديل على السنوات السابقة غير جوهري فيما يتعلق بالقوائم المالية ككل .لذلك تم تعديل الرسوم المحددة من القيمة الدفترية للتمويل
والسلف مع الدين المقابل إلى األرباح المبقاة في  1يناير  2019بمبلغ  1,177مليون لاير سعودي.
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( )3.3تأثير تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
التغيير في طريقة المحاسبة المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل:
كما هو مبين في اإليضاح  ،2تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2019م نتيجة إلصدار أحدث التعليمات من مؤسسة
النقد العربي السعودي بتاريخ  17يوليو 2019م .في السابق ،تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقاً
لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل 2017م .مع أحدث التعليمات الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  17يوليو 2019م ،يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل .احتسبت المجموعة هذا
التغيير في الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي ويتم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله في اإليضاح  18من القوائم المالية الموحدة .نتج عن
هذا التغيير انخفاض في الدخل المعلن عنه للمجموعة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بمبلغ  1,108مليون لاير سعودي .لم يكن
لهذا التغيير أي تأثير على قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
ضريبة الدخل:
مصروفات ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ،بنا ًء على معدل ضريبة
الدخل المطبق لكل نظام قضائي ،مع تعديلها بالتغييرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة العائدة إلى فروق مؤقتة وخسائر
ضريبية غير مستخدمة.
يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس أنظمة الضرائب التي تم سنها أو سيتم سنها في نهاية فترة التقرير في البلدان التي تعمل فيها
المجموعة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة التي تدر دخالً خاض ًعا للضريبة .تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المراكز المالية المتخذة
في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها الالئحة الضريبية المطبقة للتفسير .تضع مخصصات ،حسب االقتضاء ،على
أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئات الضريبية.
يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن التقييم النهائي لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها عمل هذه التقييمات.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار " 23عدم التأكد من ضريبة الدخل"
يتناول التفسير احتساب ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم التأكد مما يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي
 12ضرائب الدخل .ال ينطبق ذلك على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ،12وال تشمل على وجه التحديد
المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفسير بالتحديد ما يلي:
• ما إذا كانت المنشأة تراعي معالجات ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل
• االفتراضات التي تضعها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبية من قبل الهيئات الضريبية
• كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات
الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة
• كيف تراعي المنشأة التغييرات في الحقائق والظروف
يتعين على المنشأة تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو مع معالجة واحدة أو أكثر من
المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى .يجب اتباع النهج الذي يتوقع معه حل حالة عدم التأكد بشكل أفضل.
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( )3.3تأثير تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
تطبق المجموعة أحكامًا هامة في تحديد أوجه عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل .نظرً ا ألن المجموعة تعمل في بيئة معقدة متعددة
الجنسيات ،فقد قامت بتقييم ما إذا كان للتفسير تأثير على قوائمها المالية الموحدة.
عند تطبيق التفسير ،راعت المجموعة ما إذا كان لديها أي مراكز ضريبية غير مؤكدة ،خاصة تلك المتعلقة بتسعير التحويل .تشتمل ملفات
اإليداع الضريبية للمجموعة والشركات التابعة لها في األنظمة القضائية المختلفة على استقطاعات تتعلق بتسعير التحويل ،وقد تعترض
السلطات الضريبية على تلك المعالجات الضريبية .قررت المجموعة ،استنا ًدا إلى االمتثال الضريبي ودراسة تسعير التحويل ،أنه من
المحتمل قبول معالجتها الضريبية (بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة) من قبل السلطات الضريبية .لم يكن للتفسير تأثير على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
ضريبة دخل مؤجلة:
يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
ألغراض التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة .يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المحتسب على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو
تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم سنها أو سيتم سنها في تاريخ التقرير .يتم إثبات موجودات
الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام اإلئتمانات .يتم
تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يكون معه من المحتمل تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.
ال يتم إثبات المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات
األجنبية حيث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق في المستقبل
المنظور.
يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية وحيث تتعلق
أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس الهيئة الضريبية .يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية عندما يكون للمنشأة حق قانوني
يلزم بالمقاصة وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في آن واحد.
يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل ،باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المثبتة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق
الملكية.
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( )3.4تصنيف الموجودات المالية
عند االعتراف األولي ،يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل.
موجودات مالية مقتناة بالتكلفة المطفأة
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين و لم يتم اختيار قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
• ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة
على أصل المبلغ القائم.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدين
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين و لم يتم اختيار قياسها بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل:
• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
المالية ،و
• ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة إلى الفائدة
على أصل المبلغ القائم.
يتم قياس أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر باستخدام القيمة العادلة مع احتساب المكاسب والخسائر
الناشئة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر .ويتم إدراج إيرادات الفائدة والمكاسب والخسائر من الصرف
األجنبي في قائمة الدخل الموحدة.

أدوات حقوق الملكية
عند االعتراف األولي ،بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة ،فإن المجموعة قد تختار بشكل غير قابل لإللغاء أن
تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار لكل استثمار على حدة.
األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصنف كافة الموجودات المالية األخرى والتي لم يتم تصنيفها كمقتناة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ،بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل.
ً
إضافة لذلك ،وعند االعتراف األولي ،قد تختار المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقياس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة
جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا ً بعد االعتراف األولي ،باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة
الموجودات المالية.

________________________________________________________________________________________
17

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
( )3.5تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس الطريقة
األمثل التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
• يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات
الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك
الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
• كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة المخاطر.
• كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم
تحصيلها ،و
• تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية .إال أن المعلومات حول
أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية
وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "تحت ضغط
العمل" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة ،فإن المجموعة ال تغير تصنيف
الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم دمج المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة حديثا ً
أو المشتراة حديثا ً ـ في المستقبل.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ليست محتفظة
لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال هي محتفظة لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

( )3.6تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط مدفوعات أصل
المبلغ و فائدة على أصل المبلغ")
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي" .الفائدة" هي ثمن للقيمة المالية للوقت،
واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقتراض األساسية األخرى (مثل
مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة ألصل المبلغ ،فإن المجموعة تأخذ في
اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات
النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ المجموعة في اعتبارها ما يلي:
• األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
• مزايا الرفع،
• مبالغ مدفوعة مقدما ً وشروط التمديد،
• الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من أصل محدد (أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع)،
• المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت ،أي التعديل الدوري لمعدالت الفائدة.
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( )3.7تصنيف المطلوبات المالية
تصنف المجموعة مطلوباتها المالية ،باستثناء الضمانات المالية والتزامات القروض األخرى ،على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.
ً
بداية بالقيمة
يتم إدراج جميع ودائع السوق المالية ،وودائع العمالء ،وقروض األجل ،والديون المضمونة ،وأدوات الدين األخرى المصدرة
العادلة ناقصا ً تكاليف المعاملة.
الحقاً ،يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ،إال إذا كان مطلوبا ً قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت المجموعة
قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على األموال المصدرة والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل
العمولة الخاصة الفعّال.

) (3.8محاسبة تاريخ السداد
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد( ،أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم
األصل للطرف اآلخر) .عندما يتم تطبيق محاسبة تاريخ السداد ،تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة لألصل الذي سيتم
استالمه خالل الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بنفس طريقة احتساب الموجودات المقتناة .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع
الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في
السوق.
) (3.9األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي ،والعقود المستقبلية الخاصة ألسعار العمـوالت الخاصة ،واتفاقيات
األسعار اآلجلة ،ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة ،وخيارات على مقايضات ،وخيارات أسعار العمـالت والعموالت الخاصة
(المكتتبة والمشتراة) تقاس بالقيمة العادلة .تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق ونماذج التقييم ،حسب ما هو مالئم.
) (3.9.1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة ويفصح عنها ضمن دخل
المتاجرة .تشتمل المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضا ً على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر كما هو مبين أدناه.
) (3.9.2محاسبة تغطية المخاطر
تحدد المجموعة بعض المشتقات كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤهلة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ،والعمالت األجنبية،
ومخاطر االئتمان ،بما في ذلك المخاطر الناتجة من المعامالت المتوقعة وااللتزامات المحتملة ومن أجل إدارة مخاطر معينة ،تقوم
المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة .وفقا ً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)9اختارت
المجموعة االستمرار في تطبيق محاسبة التحوط وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (.)39
ألغراض محاسبة تغطية المخاطر ،تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما:
)أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المغطاة أو
ارتباطات مؤكده غير مغطاة أو جزء محدد من الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكده مرتبطة بمخاطر محددة تؤثر على
صافي الربح أو الخسارة المعلنة.
)ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة
مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو
الخسارة المعلنة.
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) (3.9.2محاسبة تغطية المخاطر (تتمة)
لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر ،فإنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر فعالة جداً ،أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر يجب أن تغطي بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي يتم تغطية مخاطره ،ويجب
أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .عند بداية تغطية المخاطر ،يجب توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في
ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل
المجموعة .وعليه يجب تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.
في كل تاريخ تقييم لمدى فاعلية التحوط ،يجب توقع أن تكون عالقة التحوط على درجة عالية من الفعالية على أساس منظور وتثبت أنها
فعالة (فاعلية بأثر رجعي) للفترة المحددة لتأهيلها لمحاسبة التحوط .يتم عمل تقييم رسمي بمقارنة فعالية أداة التحوط مقابل التغيرات في
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر التحوط في البند المتحوط له ،في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر.
ومن المتوقع أن يكون التحوط على درجة عالية من الفعالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر
التحوط خالل الفترة التي تم التحوط لها مقابل أداة التحوط ومن المتوقع تحقيق مثل هذه التسوية في الفترات المستقبلية .ويتم إثبات فاعلية
التحوط في قائمة الدخل تحت بند "صافي دخل من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل" .بالنسبة للحاالت التي يكون
فيها البند المتحوط له هو معاملة متوقعة ،يقوم البنك أيضا ً بتقدير فيما إذا كانت المعاملة محتملة الوقوع بشكل كبير وتشكل مخاطرة بسبب
التذبذب في التدفقات النقدية والتي يمكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل الموحدة.
) (3.9.3تغطية مخاطر القيمة العادلة
أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر ،تدرج أية مكاسب أو خسـائر ناشـئة عن إعادة قياس
أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة .يتم تسوية أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالبند الذي تمت تغطية
مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند بما يوازي التغيرات في القيمة العادلة المتعلقـة بالمخاطر التي يتم تغطيتها ،ويدرج في قائمة الدخل
الموحدة .في الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة
تغطية المخاطر ،عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
بالنسبة للبنود المتحوط لها والمقاسة بالتكلفة المطفأة ،عندما تصبح العمولة المرتبطة بأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة غير مستوفية لمعايير
محاسبة التحوط أو حال بيع األداة أو التصرف بها أو استبعادها ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية ألداة التحوط عند استبعادها والقيمة األسمية
يتم اطفاؤها طوال مدة التحوط األصلية باستخدام طريقة معدل العمولة الفعّال .إذا تم استبعاد أداة التحوط ،فإن تسوية القيمة العادلة غير
المطفأة تقيد مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
) (3.9.4تغطية مخاطر التدفقات النقدية
أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر ،يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة
الناجمة عن أداة تغطية المخاطر  -التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة  -في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين .والجزء غير
الفعـال ـ إن وجد ـ يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة .بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية ،يتم
تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على
قائمة الدخل الموحدة .على أي حال فيما إذا توقع البنك بأن جميع أو جزء من الخسارة تم تسجيله في قائمة الدخل الشامل اآلخر ولن يتم
استرداده في فترة أو فترات مستقبلية ،يجب إعادة تصنيفه في قائم الدخل كتعديل إعادة تصنيف المبلغ الذي لم يتم تسجيله.
يتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان األداة المغطاة ،بيعها ،إنهائها ،تنفيذها أو عند فقدان أهلية محاسبة تغطية
المخاطر أو عند التأكد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقا ً لن يتم حصولها أو عند إلغائها من قبل المجموعة وبذلك يتم التوقف عن محاسبة
تغطية المخاطر بأثر مستقبلي .في ذلك الوقت ،األرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تم إثباتها
في االحتياطيات األخرى في الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة ،يتم تحويلها من حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل عند حصول العملية
المتوقعة .في الحاالت التي ال يتوقع حدوث المعاملة المغطاة التـي تم التنبؤ بها وتؤثر على قائمة الدخل الموحدة ،يتم مباشرة تحويل صافـي
الربح أو الخسـارة المتراكمة – المثبت ضمن االحتياطيات األخرى – إلى قائمة الدخل الموحدة.
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) (3.9األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر (تتمة)
( )3.9.5المشتقات الضمنية
يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئيسي) .يقوم البنك باحتساب هذه المشتقات بشكل مستقل عن العقد الرئيسي عندما
يكون:
• العقد الرئيسي ليس أصالً وفقا ً لنطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (،)9
• شروط وأحكام المشتقات المضمنة ال تستوفي تعريف المشتقة فيما إذا كانت ضمن عقد مستقل ،و
• الخصائص االقتصادية والمخاطر المتعلقة بالمشتقات المضمنة ال تتعلق مباشر ًة بالخصائص االقتصادية والمخاطر المتعلقة بالعقد الرئيسي.
يتم قياس المشتقات المضمنة بالقيمة العادلة مع إدراج جميع التغيرات الطارئة على القيمة العادلة في الربح أو الخسارة إال إذا كانت تش ّكل
جزءاً من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة تحوط الستثمارات.
) (3.10إلغاء االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحويل الحقوق في استالم
التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها المجموعة
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من أصل تم استبعاده)
ومجموع كل من ( )1الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصا ً أي التزام جديد) و( )2أي مكسب أو خسارة متراكمة تم
إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إدراجه في قائمة الدخل الموحدة.
اعتباراً من تاريخ  1يناير 2018م ،ال يتم إدراج أي مكسب  /خسارة متراكمة ـ مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باستثمارات
أوراق مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء االعتراف بتلك األوراق المالية .يتم
إدراج أي فائدة على الموجودات المالية المحولة المؤهلة لالستبعاد والتي تم تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام
مستقل.
عندما يتم بيع موجودات لطرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن لمقايضة العائد لموجودات محولة ،يتم احتساب المعاملة كمعاملة تمويل
مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء ،حيث أن المجموعة تحتفظ جوهريا ً بكافة مخاطر ومنافع ملكية مثل هذه الموجودات.
فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة جوهريا ً بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي وال تقوم بتحويلها وتحتفظ بالسيطرة
على األصل ،فإن المجموعة تستمر في إدراج األصل في حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها للتغيرات في قيمة األصل المحول.
) (3.11تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
أ) الموجودات المالية
إذا تم تعديل أحكام األصل المالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية .إذا كانت
التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية .وفي هذه
الحالة يتم إلغاء قيد األصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.
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أ) الموجودات المالية (تتمة)
وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة غير مختلفة جوهرياً ،فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء قيد األصل
المالي .وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف بالمبلغ الناتج من تعديل إجمالي
القيمة في قائمة الدخل الموحدة .إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض فإنه يتم عرض الربح أو الخسارة معا ً إلى جانب
خسائر انخفاض القيمة .وفي حاالت أخرى يتم عرضها كدخل عموالت خاصة.
ب) المطلوبات المالية
تقوم المجموعة باستبعاد االلتزام المالي عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة جوهريا ً .وفي
هذه الحالة ،يتم استبعاد االلتزام المالي الجديد المستند إلى األحكام المعدلة بالقيمة العادلة .يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي
المنتهي وااللتزام المالي الجديد وفق األحكام الجديدة في قائمة الدخل الموحدة.
) (3.12العمالت األجنبية
تحدد أي منشاة في المجموعة عملتها الوظيفية ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية ألي منشاة بإستخدام تلك العملة .العملة الوظيفية
للبنك ،وشركة األهلي المالية والشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة و شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين وشركة البنك
األهلي التجاري السعودي لألسواق المحدودة و شركة األهلي لإلسناد الخارجي هي اللاير السعودي .العملة الوظيفية للبنك التركي هي الليرة
التركية .و العملة الوظيفية لشركة األهلي المالية  -دبي ،شركة إيست قيت مينا  -حقوق الملكية المباشرة إل .بي .هي الدوالر األمريكي.
)أ( العمليات واألرصدة للبنك
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت .كما تم إعادة تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية (فيما عدا البنود النقدية التي تشكل جزء من صافي االستثمارات بعملة أجنبية) المسجلة بالعمالت األجنبية
في نهاية السنة لعملة النشاط بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .أية مكاسب أو خسائر فروقات أسعار العمالت األجنبية
عند تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة .الموجودات غير النقدية التي
يتم قياسها على أساس القيمة العادلة بالعملة األجنبية يتم تقويمها باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
)ب( العمليات األجنبية
عند تاريخ إعداد القوائم المالية ،يتم تقويم موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة (اللاير السعودي) بسعر
الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي ،وتقويم حقوق المساهمين (قبل االستحواذ) بسعر الصرف التاريخي في تاريخ االستحواذ
وتقويم اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل بأسعار الصرف الفورية السائدة في تواريخ العمليات وذلك يوميا ً .تدرج فروقات العملة
األجنبية الناتجة من التقويم كبند منفصل تحت حقوق المساهمين (احتياطي فرق العملة األجنبية) ويتم إثباته في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
ومع ذلك ،إذا كانت العملية هي لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل ،يتم تخصيص الحصة ذات الصلة من احتياطي فرق العملة األجنبية
لحقوق األقلية .إن المبالغ المتراكمة المؤجلة والمثبتة ضمن حقوق المساهمين عن فرق العملة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند
مصاريف تشغيل أخرى أو إيرادات تشغيل أخرى في تاريخ أي بيع مستقبلي للشركة التابعة أو بيع جزئي مع فقدان السيطرة.
الشهرة والموجودات غير الملموسة الناتجة عن استحواذ عمليات أجنبية وأية تسويات القيمة العادلة للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات
الناتجة من االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تقويمها بسعر الصرف في تاريخ اإلقفال.
تدرج فروقات العملة األجنبية ،الناتجة عن ترجمة االستثمارات في حقوق الملكية التي تتعلق باالختيار الذي تم عمله لعرض التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ،في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
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) (3.13مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك
وفي الحاالت التي تعتزم المجموعة فيها تسديد مطلوباتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات المالية في آن واحد.
ال يتم مقاصة الدخل والمصروفات في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به بناء على معيار أو تفسير محاسبي كما تم
اإلفصاح عنه تحديداً في السياسات المحاسبية للمجموعة.
) (3.14إثبات اإليرادات  /المصاريف
) (3.14.1إيرادات و مصروفات العموالت الخاصة
يتم االعتراف باإليرادات ومصروفات العمولة الخاصة في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة .يتم تعديل اإليرادات من
الرسوم المتعلقة بالتمويل والسلف والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل العموالت الخاصة الفعالة من التكلفة المطفأة للتمويل والسلف ذات
الصلة ويعترف بها في قائمة الدخل على مدى عمر األصل المالي المعني .إن "معدل العموالت الخاصة" هو السعر الذي يخصم تحديداً
المدفوعات النقدية أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو التكلفة المطفأة لألداة المالية.
عند احتساب معدل العموالت الخاصة لألدوات المالية خالف األصل منخفض القيمة االئتمانية ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية مع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية إال خسائر االئتمان المستقبلية .فيما يتعلق بالموجودات المالية
منخفضة القيمة االئتمانية ،يتم احتساب معدل العموالت الخاصة ذات االئتمان المعدل باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية بما فيها
خسائر االئتمان المتوقعة.
يتضمن احتساب معدل العموالت الخاصة تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل
العموالت الخاصة .تكاليف المعاملة تتضمن التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة القتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.
إن "التكلفة المطفأة" ألصل مالي أو التزام مالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس أصل مالي أو التزام مالي عند االعتراف األولي ناقصا ً مبالغ
السداد الرئيسية ،زائداً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العائد الفعّال ألي فرق بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق ،للموجودات
المالية ،والمعدلة ألي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
إن "إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي" هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة.
عند احتساب إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة ،يتم تطبيق معدل العموالت الخاصة على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال
يكون األصل منخفض القيمة االئتمانية) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام.
ومع ذلك ،فإن األصل المالي الذي يصبح منخفض القيمة االئتمانية الحقا ً لإلدارج األولي ،يتم احتساب إيرادات العموالت الخاصة عن
طريق تطبيق معدل العموالت الخاصة على التكلفة المطفأة لألصل المالي .في حال لم يعد األصل منخفض القيمة االئتمانية ،فإن احتساب
إيرادات العمولة الخاصة ينعكس على أساس اإلجمالي.
في حال الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية عند االعتراف األولي ،يتم احتساب إيرادات العموالت الخاصة عن طريق تطبيق
معدل العموالت الخاصة ذات القيمة االئتمانية المعدلة مقابل التكلفة المطفأة لألصل .ال ينعكس احتساب إيرادات العموالت الخاصة على
أساس اإلجمالي ،حتى لو حدث تحسنا ً في المخاطر االئتمانية لألصل.
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) (3.14إثبات اإليرادات  /المصاريف
) (3.14.2رسوم خدمات و ايرادات و مصروفات أخرى
يشمل الدخل من القيمة العادلة في قائمة الدخل جميع المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة وإيرادات
ومصروفات العموالت الخاصة ذات الصلة وتوزيعات األرباح للموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفروقات الصرف األجنبي حول
المراكز المفتوحة.
يتم االعتراف باإليرادات من الصرف األجنبي من الخدمات المصرفية عند تحصيله.
يتم االعتراف باإليرادات من توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإليرادات من توزيعات األرباح.
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرسوم على أساس االستحقاق حال تقديم الخدمة.
يتم تأجيل رسوم التزام التمويل لترتيبات التمويل التي من المحتمل خفضها ويتم االعتراف بها كتعديل على العائد الفعال لترتيبات التمويل.
أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية يتم إثباتها على أساس نسبي طبقا ً لعقود الخدمات المطبقة وهو عادة ما يكون ذلك على أساس
التناسب الوقتي .الدخل المستلم من رسوم الخدمات األخرى يتم إثباتها على أساس نسبي على مدى فترة تقديم الخدمة إذا كانت جوهرية.
إن الرسوم التي يتم استالمها فيما يتعلق بالتمويل التجميعي الذي تكون فيه المجموعة هي المنظم الرئيسي وال تحتفظ بأي جزء من التمويل
لنفسها (أو تحتفظ بجزء عند نفس معدل الفائدة الفعال لمخاطر مماثلة مثل المشاركين اآلخرين في هذا التمويل التجميعي) يتم االعتراف بها
عند تنفيذ ترتيب التمويل التجميعي .إضافة لذلك ،فإن رسوم االلتزام التي تتسلمها المجموعة بحيث يكون من غير المحتمل إبرام ترتيب
إقراض محدد من قبل الطرف اآلخر ،يتم االعتراف بها عند تنفيذ ترتيب التمويل المقابل.
يتم االعتراف برسوم اإلنجاز عند استيفاء التزام األداء الموعود والذي عادة ما يقابله تنفيذ أمر محدد أو استكمال حدث ذات أهمية كما هو
متفق عليه مع الطرف المقابل المعني.
مصاريف رسوم أخرى تعود أساسا ً لرسوم عمليات وخدمات ،تم قيدها كمصاريف عند تقديم الخدمة المرتبطة.
) (3.15اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (مشتملة اإلقراض واالقتراض)
يتم إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي الموحدة،
حيث أن المجموعة تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد الملكية .عند بقاء جميع مخاطر ومزايا الملكية لدى البنك ،يستمر قياس هذه الموجودات
وفقا ً للسياسات المحاسبية المتبعة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل األخرى .يتم إظهار االلتزام نظير المبالغ المستلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات ضمن األرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى ،حسب ما هو مالئم .يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى
فترة اتفاقية إعادة الشراء مستخدما ً معدل العموالت الخاصة الفعال.
ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقية إعادة الشراء العكسي) في قائمة المركز
المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة .تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقد
واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السـعودي أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو التمويل والسلف ،حسب ما هو
مالئم .يتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة إعادة الشراء
العكسي مستخدما ً معدل العائد الفعال.
معامالت االقتراض واإلقراض باألسهم مضمونة بشكل نموذجي حيث أن الضمانات إما على شكل أسهم أو نقدية مدفوعة مقدما ً أو مستلمة.
ويتم االحتفاظ باألسهم المقرضة لألطراف المقابلة في قائمة المركز المالي الموحدة .أما األسهم المقترضة فال يتم إدراجها في قائمة المركز
المالي الموحدة ـ إال إذا تم بيعها ألطراف ثالثة وفي هذه الحالة يتم تسجيل التزام إعادتها بالقيمة العادلة كالتزام تجاري .يتم التعامل مع
الضمان النقدي المقدم أو المستلم كتمويل يستحق القبض أو ودائع العمالء.
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) (3.16االستحواذ
يتم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة الشراء المحاسبية .تقاس تكلفة االستحواذ ،والتي تمثل إجمالي قيمة ما تم دفعه مقابل االستحواذ،
على أساس القيم العادلة للموجودات المقتناة والمطلوبات المتحملة أو المفترض تحملها في تاريخ االستحواذ مضاف إلهيا التكاليف المرتبطة
باالستحواذ في حالة أي استحواذ تم قبل  1يناير 2010م .عند أي عمليات استحواذ الحقة يتم قياس تكلفة االستحواذ ألي عمليات استحواذ
الحقة كمبلغ إجمالي لثمن االستحواذ المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الجهة المقتناة .ولكل
عملية دمج أعمال تقوم المجموعة إما بقياس الحصة غير المسيطرة في الجهة المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لصافي الموجودات
المحددة للجهة المقتناة .تعد التكاليف المتعلقة باالستحواذ التي تم تكبدها كمصروفات ويتم إدراجها ضمن المصروفات اإلدارية.
تقاس الموجودات المحددة التي تم استحواذها (شامال الموجودات الغير ملموسة والغير مثبته سابقا ً) والمطلوبات (شامال المطلوبات
الطارئة) التي تم استحواذها بالقيم العادلة في اإلثبات األولي بغض النظر عن نسب حقوق األقلية .يتم إثبات الفرق بين تكلفة االستحواذ
والقيم العادلة لصافي الموجودات المحددة كشهرة.
العمليات مع حقوق األقلية والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم معالجتها محاسبيا كعمليات مع المساهمين بصفتهم مساهمين .يتم إثبات
الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة والقيمة الدفترية للحصه المستحوذ عليها من صافي موجودات الشركة التابعة في حقوق
المساهمين .أي مكاسب أو خسائر استبعاد ناتجة عن بيع إلى حقوق األقلية يتم تسجيلها أيضا ً في حقوق المساهمين.
عند فقدان السيطرة ،تقوم المجموعة بإلغاء إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حقوق أقلية وأي مكونات لحقوق المساهمين
المتعلقة بالشركة التابعة .يتم إثبات أي فائض أو عجز ناتج عن فقدان السيطرة في قائمة الدخل الموحدة .إذا كانت المجموعة تحتفظ بأي
حصه متبقية في الشركات التابعة السابقة ،فيتم قياس هذه الحصة على أساس القيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة .وتقاس الحقا
كاستثمارات وفقا لطريقة حقوق الملكية أو أي تصنيفات من االستثمارات األخرى طبقا للسياسات المحاسبية للمجموعة.
(أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشئات التي تسيطر عليها المجموعة .لينطبق عليها تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:
أ .لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛
ب .تتعرض المجموعة ،أو لديها حقوق من العوائد من خالل مشاركتها في المنشأة؛ و
ج .لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتباراً من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة ويتوقف توحيد القوائم المالية للشركات التابعة
اعتباراً من تاريخ توقف سيطرة المجموعة عليها .تدرج نتائج الشركات التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل السنة  -إن وجدت  -في
قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ بيعها ،حسب ما هو مالئم.
تستثمر المجموعة في منشآت مهيكلة والتي تشكل جزءاً من كيان أكبر لغرض إعادة بيعها خالل فترة قصيرة بعد االقتناء .بالنسبة لجميع
هذه االستثمارات ،تقوم المجموعة بتحليل ما إذا كانت  -وإلى أي مدى  -تسيطر على المنشأة المستثمر بها و منشآتها التابعة األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،في حال تحقق أي منشأة مستثمر بها وتسيطر عليها المجموعة معايير اإلستثمار المحتفظ به للبيع ،يتم اثباتها بهذا الشكل
ويتم احتساب مجموع الموجودات والمطلوبات ضمن الموجودات والمطلوبات األخرى.
(ب) حقوق األقلية
تمثل حصة حقوق األقلية ذلك الجزء من صافي دخل وصافي أصول الشركات التابعة غير المملوكة للبنك ،سواء مباشرة أو غير مباشرة،
والمعروضة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة و ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة ،وبشكل منفصل عن حقوق
مساهمي البنك .أي خسائر تخص حقوق األقلية للشركات التابعة تحمل على حقوق األقلية حتى إذا نتج عن ذلك رصيد سالب (عجز) في
حقوق األقلية.
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) (3.16االستحواذ (تتمة)
(ج) الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي المنشآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً هاما ً .يتم في األصل إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة
وتقاس الحقا ً وفقا ً لطريقة حقوق الملكية وتقيد في قائمة المركز المالي على أساس حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ،أيهما أقل.
تمثل قيمة حقوق الملكية التكلفة زائداً التغيرات بعد االقتناء في نصيب البنك من صافي موجودات الشركة الزميلة (حصة البنك من النتائج
واالحتياطيات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقا ألخر قوائم مالية متوفرة) ناقص خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
يتم استرداد خسائر انخفاض االستثمارات في شركات زميلة المثبتة سابقا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة على أن تكون القيمة الدفترية
لهذه االستثمارات بالمركز المالي محتسبه بطريقة حقوق الملكية (قبل خصم مخصص خسائر االنخفاض) أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما
أقل.
(د) المعامالت التي يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية
يتم استبعاد األرصدة و اإليرادات والمصاريف (باستثناء األرباح أو الخسائر من معامالت العمالت األجنبية) المتبادلة بين شركات
المجموعة بالكامل عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
) (3.17الشهرة
يتم اإلثبات األولي للشهرة الناتجة عن عملية االستحواذ بالتكلفة وتمثل فائض تكلفة تحمل خسائر االنخفاض في الشهرة في قائمة الدخل
الموحدة للشركة المستحوذة عن نصيب المجموعة في صافي القيم العادلة للموجودات المحددة ،المطلوبات وااللتزامات الطارئة المستحوذة.
بعد اإلثبات األولي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة؛ خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة تسجل في قائمة الدخل
الموحدة .يتم إعادة تقييم الشهرة لغرض تحديد خسائر االنخفاض سنويا أو أكثر تكراراً في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير
إلى انخفاض قيمتها الدفترية.
) (3.18التمويل والسلف
يعتبر التمويل والسلف كموجودات مالية غير مشتقة نشأت أو حصلت عليها المجموعة وذات دفعات ثابتة أو محددة.
يتم تسجيل التمويل والسلف عندما يتم دفع النقد للمقترضين .ويلغى إثباتها عندما يقوم أي من المقترضين بسداد التزاماتهم أو عند بيع أو
شطب التمويل أو عند تحويل كافة المخاطر وعوائد الملكية.
تقاس كافة عمليات التمويل والسلف ،في اإلثبات األولي ،بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ الممنوحة.
بعد اإلثبات األولى ،فإن التمويل والسلف -التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة  -يتم إظهارها بالتكلفة مخصوما منها المبالغ المشطوبة و
مخصص خسائر األئتمان المتوقعة.
يتم خصم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من بند التمويل والسلف ألغراض العرض في القوائم المالية.
) (3.19أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
تعتبر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى كموجودات مالية والتي غالبا ً تشتمل على إيداعات أسواق المال ذات دفعات ثابتة أو
ممكن تحديدها وأيضا استحقاقات محددة والتي لم يتم تداولها في سوق مالي نشط .ال يتم إجراء عمليات إيداعات أسواق المال بنية البيع
الفوري أو في المدى القريب .تقاس كافة أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى في اإلثبات األولي بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة
لألرصدة الممنوحة.
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) (3.19أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تتمة)
بعد اإلثبات األولي ،فإن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى يتم إظهارها بالتكلفة مخصوما ً منها مخصص خسائر األئتمان
المتوقعة.
) (3.20العقارات األخرى والموجودات التي تم االستحواذ عليها
تستحوذ المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات والموجودات األخرى وذلك سداداً لتمويل وسلف مستحقة .تعتبر هذه
العقارات كموجودات متاحة للبيع .تظهر هذه العقارات عند اقتناءها بصافي القيمة الممكن تحقيقها للتمويل والسلف المستحقة أو القيمة
العادلة الحالية للممتلكات المعنية ،أيهما أقل ،ناقصا ً أي تكاليف للبيع (إذا كانت ذات قيمة جوهريه) .ال يتم احتساب استهالك لهذه
الموجودات.
إلحاقا ً لإلثبات األولي ،فإنه يتم إعادة تقييم مثل تلك الموجودات على أساس دوري ويتم تعديلها الحقا باي مخصص خسائر تقييم غير محققة.
يمكن استرداد أي خسائر إعادة تقيم غير محققة  -تم إثباتها سابقا ً عن طريق قائمة الدخل الموحدة  -على أساس إفرادي لكل أصل وذلك عند
حدوث أي زيادة الحقة في القيمة العادلة .أي خسائر غير محققة في إعادة التقييم (أو استرداد فائض) ،الخسائر والمكاسب المحققة من البيع،
صافي إيرادات اإليجار يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة تحت بند (مصاريف) إيرادات تشغيلية أخرى بالصافي.
العقارات األخرى تم اإلفصاح عنها ضمن إيضاح  .9في حين أن الموجودات األخرى المستحوذ عليها متضمنه في الموجودات األخرى.
أرباح بيع الموجودات المستحوذ عليها تم تسجيلها ضمن (مصاريف) دخل عمليات أخرى بالصافي.
) (3.21ممتلكات ومعدات وبرامج
تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم .ال يتم استهالك األراضي المملوكة .يتم احتساب
التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة عبر تغيير الفترة أو الطريقة ،حسب ما هو مناسب ،ويتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
تتم رسملة النفقات الالحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية على المجموعة .يتم صرف اإلصالحات والصيانة
المستمرة عند تكبدها.
تتبع طريقة القسط الثابت الحتساب استهالك الممتلكات والمعدات األخرى ذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
المباني
تحسينات العقارات المستأجرة
الممتلكات ،المعدات ،السيارات والبرامج

 40سنة
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ،أيهما أقل
 10 – 4سنوات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة األعمار اإلنتاجية ،طريقة االستهالك والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا استلزم
األمر في قائمة المركز المالي.
يتم االعتراف بالبرمجيات عندما يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوقة ومن المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة منها
للمجموعة .يتم إطفاء البرمجيات على مدى العمر اإلنتاجي ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على ان البرمجيات قد
حدث انخفاض في قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للبرمجيات على األقل في نهاية كل فترة مالية .تعتبر التغيرات في العمر
اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستخدامها للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصول و ذلك لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء،
حسبما يكون مالئما ،ويتم معالجتها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصاريف اإلطفاء على البرامج في قائمة الدخل الموحدة.
يتـم مراجعة كافة الموجودات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف المحيطة تدل على وجود تعثر في قيمة األصل وعدم إمكانية
استرداد قيمته الدفترية .وعليه ،يتم تخفيض قيمته إلى القيمة التقديرية القابلة لالسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية
القابلة لالسترداد.
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) (3.22المطلوبات المالية
يتم اإلثبات األولي لكافة إيداعات أسواق المال ،ودائع العمالء وسندات الدين المصدرة بالتكلفة  -ناقصا ً مصاريف العمليات  -والتي تمثل
القيمة العادلة للمبلغ المستلم .يتم الحقا ً قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت  -عدا تلك المقتناه ألغراض المتاجرة أو المدرجة
بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو التي تم تغطية مخاطر قيمتها العادلة ،إن وجدت ـ بالتكلفة المطفأة بعد األخذ في االعتبار الخصم أو
العالوة .تطفأ العالوات وتستهلك الخصومات وفق أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتدرج كمصاريف العموالت الخاصة.
) (3.23الضمانات المالية و التزامات التمويل
تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بإصدار خطابات اعتماد وخطابات ضمان وخطابات قبول .ويتم تسجيلها عند اإلثبات االولي
في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بتاريخ اصدار الضمان متمثلة غالبا قيمة الرسول المستلمة .إلحاقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياس
التزام المجموعة بموجب هذه الضمانات إما بالقيمة المطفأة أو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لسداد أي التزام في تاريخ المركز المالي أيهما
أعلى .يتم تحديد هذه التقديرات بناء على من أحداث مماثلة من خبرات سابقة وتاريخ التعثر .أي زيادة في االلتزام متعلقة بالضمانات المالية
يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة كمخصص خسائر تمويل وسلف بالصافي .في حالة وجود تأثير جوهري من قيمة العالوة المستلمة يتم
إثباتها في قائمة الدخل الموحدة كرسوم دخل من خدمات مصرفية بطريقة القسط الثابت على مدار عمر الضمان ،إذا كان جوهريا ً.
االلتزامات المالية هي مجموعة التزامات تقدم في ظروف وبشروط محددة مسبقا ً.
) (3.24مخصصات
يتم تسجيل المخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة المجموعة لمقابلة دعاوى قضائية مقامة ضد البنك أو التزام استداللي
ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع .رصيد المخصص يظهر تحت المطلوبات
األخرى.
) (3.25خسارة االئتمان المتوقعة
تقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل:
• الموجودات المالية التي هي أدوات دين;
• مديني عقود إيجارات;
• عقود الضمانات المالية الصادرة; و
• التزامات القروض الصادرة.
ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات في األسهم.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما يلي والتي يتم
قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى  12شهراً:
• استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي ،و
• أدوات مالية أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي بها.
تعتبر المجموعة سندات الدين التي صُنفت على أنها ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها يتوافق مع تعريف
المفهوم العالمي لـ "درجة أولى".
إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهراً هي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات المالية المحتملة
خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير المالي.
إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المحتملة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:
• احتمال التعثر
• خسارة من التعثر المفترض
• مخاطر التعرض للتعثر
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) (3.25خسارة االئتمان المتوقعة (تتمة)
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في ثالث مراحل وفقا ً لمنهجية المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9كما يلي:
• المرحلة ( )1ـ الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل مخصص
االنخفاض في القيمة بنا ًء على احتمالية التعثر على مدى  12شهراً.
• المرحلة ( )2ـ الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها .يتم تسجيل مخصص
االنخفاض في القيمة استناداً إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني .يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استناداً إلى
احتمال التعثر على مدى العمر الزمني.
• المرحلة ( – )3بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية ،تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص االنخفاض في
القيمة استناداً إلى العمر الزمني لخسائر االئتمان المحتملة.
تأخذ المجموعة أيضا ً في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبالً في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ نشأتها إضافة إلى
قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
سوف تتضمن المعلومات المتوقعة مستقبالً عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل :البطالة ،معدل النمو المحلي اإلجمالي ،التضخم،
معدالت الربح ،أسعار المنازل) والتوقعات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.
) (3.26قياس خسائر االئتمان المتوقعة
إن خسائر االئتمان المتوقعة هي خسائر االئتمان المحتملة و المرجح حدوثها ويتم قياسها كاآلتي:
• الموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص النقدية (أي الفرق بين
التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها)،
• الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي :تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،
• التزامات القروض غير المسحوبة :تمثل الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا تم سحب االلتزام
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها ،و
• عقود الضمانات المالية :تمثل الدفعات المتوقعة لتعويض مالك السهم ناقصا ً التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول على أي
منها.
يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة حتى تاريخ التقرير المالي بمعدل الفائدة الفعّال المحددة في االعتراف األولي أو قريبا ً من معدل الفائدة
الفعّال ويما يتناسب مع االعتراف باإليرادات.
) (3.27الموجودات المالية المعاد هيكلتها
إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل مالي جديد بسبب الصعوبات
المالية التي يواجها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد وقياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
• إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال تؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم ،فإن التدفقات النقدية المتوقعة التي قد تنشأ من األصل المالي
المعدل يتم تضمينها في احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.
• إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم ،فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تعتبر كتدفقات نقدية
نهائية من األصل المالي القائم في وقت إلغاء قيده .يتم إدراج هذه القيمة في حساب النواقص النقدية من األصل المالي القائم التي تم خصمها
من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقرير المالي باستخدام معدل العمولة األصلي الخاص باألصل المالي القائم.
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) (3.28الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
في كل تاريخ تقرير مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاص في قيمتها
االئتمانية .يعتبر األصل المالي بأنه منخفض القيمة االئتمانية عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات النقدية التقديرية
المستقبلية لألصل المالي.
يتضمن الدليل على أن األصل المالي المعرض النخفاض في القيمة البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
• صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المصدر،
• خرق لشروط العقد مثل تعثر في السداد أو حدث سابق اعترى استحقاق الدفع،
• إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل البنك بشروط ال يأخذ البنك في اعتباره غيرها،
• اصبح من المحتمل ان يدخل المقترض في حالة افالس أو إعادة هيكلة مالية ،أو
• عدم وجود سوق نشط خاص بورقة مالية ما نظراً للصعوبات المالية.
القرض الذي يتم التفاوض عليه بسبب تعثر المقترض يعتبر عاد ًة بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليالً على أن مخاطر عدم
استالم تدفقات نقدية تعاقدية أخذت باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات على انخفاض في القيمة .إضافة لذلك ،يعتبر القرض
الجزئي الذي تجاوز موعد استحقاقه  90يوما ً أو أكثر بأنه منخفض القيمة.
عند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية ،تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية:
• تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في السندات.
• تقييم وكاالت تصنيف االئتمان.
• قدرة الدولة على الدخول إلى األسواق المالية إلصدار سندات دين جديدة.
• احتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها المالكين من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.
• آلية الدعم الدولي المتوفرة لتقديم الدعم الضروري كـ "مقرض ـ مالذ أخير" لتلك الدولة إضافة إلى النية التي ظهرت في تصريحات
عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية .يتضمن هذا تقييم لعمق تلك اآلليات بغض النظر عن النية السياسية سواء كان هناك
مقدرة الستيفاء المعايير المطلوبة أم ال.
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
• كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

التزامات القرض وعقود الضمانات المالية
• بشكل عام كمخصص في المطلوبات األخرى

تتضمن األداة المالية كل من الجزء المسحوب وغير المسحوب من القرض
• في حال عدم قدرة المجموعة على تحديد خسارة االئتمان المتوقعة على جزء من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء
المسحوب ،تقوم المجموعة بعرض مخصص تجميعي للخسائر يتضمن الجزء المسحوب والجزء غير المسحوب .يتم عرض المبلغ
التجميعي كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية من الجزء المسحوب .يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي المبلغ
المسحوب كمخصص ،و

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
• تفصح المجموعة عن مخصص خسارة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر في قائمة الدخل
الشامل االخر والتي لن يتم تخفيض قيمتها الدفترية في قائمة المركز المالي.
) (3.29الشطب
يتم شطب القروض وأوراق الدين (بشكل جزئي أو كلي) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد ،إال أن الموجودات المالية التي تم
شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
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) (3.30تقييم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية تسعى المجموعة إلى استعمال ضمانات حيثما كان ذلك ممكنا ً .تتمثل الضمانات في أشكال متنوعة
من نقد ،وأوراق مالية ،واعتمادات مستنديه  /خطابات ضمان ،وعقارات ،وذمم مدينة ،وبضائع ،وأصول غير مالية أخرى ،و تحسينات ائتمانية
مثل اتفاقيات التسوية .الضمانات ما لم يتم استعادتها ال يتم تسجيلها في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة .إال أن القيمة العادلة للضمانات
تؤثر على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .بشكل عام ،يتم تقييم الضمانات بالحد األدنى في البداية وإعادة التقييم على أساس دوري .إال أن
بعض الضمانات ـ على سبيل المثال ـ نقد أو أوراق مالية متعلقة بمتطلبات الهامش يتم تقييمها يوميا ً.
تقوم المجموعة ،وبأقصى حد ممكن ،باستعمال بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات .ويتم تقييم الموجودات
المالية األخرى التي ال تتضمن قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستعمال نماذج قياسية .يتم تقييم الضمانات غير المالية مثل العقار بنا ًء على
بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً إلى مؤشرات أسعار اإلسكان.
) (3.31الضمانات المستردة
تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان األصل المسترد يمكن أن يكون من األفضل استعماله لعملياتها الداخلية أو يجب بيعه .وفيما يتعلق
بالموجودات التي تحدد بأنها مفيدة للعمليات الداخلية يتم تحويلها إلى فئة الموجودات الخاصة بها بالقيمة المستردة أو القيمة الدفترية لألصل
المضمون األصلي ـ أيهما أقل .وبالنسبة للموجودات التي تقرر بأنها للبيع لتكون خيار أفضل ،فإنها يتم تحويلها إلى موجودات محتفظ بها للبيع
بقيمتها العادلة (إذا كان أصل مالي) والقيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ االستعادة تماشيا ً مع سياسة المجموعة.
) (3.32النقد وشبـه النقد
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يعرف النقد وشبه النقد بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
(باستثناء الودائع النظامية) واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل  3اشهر أو اقل من تاريخ التعاقد األولي والتي
تكون معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة.
) (3.33خدمات إدارة االستثمار
ال تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للصناديق االستثمارية.
الموجودات المودعة كأمانات لدى المجموعة أو الشركات التابعة ،بصفتهما وصيا أو مؤتمنا عليها ،ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي
ال تدرج في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
) (3.34المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة
يقدم البنك لعمالئه إلى جانب المنتجات المصرفية التقليدية بعض المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة ،والتي يتم إجازتها واإلشراف
عليها من قِبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .ويتم معالجة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً
للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة.
تستند المنتجات البنكية التي تتوافق مع أحكام الشريعة على صيغ إسالمية متعددة على سبيل المثال ال الحصر:
) (3.34.1المرابحة
المرابحة هي الصيغة التي بموجبها يشتري البنك ويتملك سلعا ً بناء على طلب العميل ثم يبيعها على العميل بثمن محدد (يتضمن تكلفة
البنك مضافا إليها هامش ربح) متفق عليه ويتم سداده حسب االتفاق.
ومن أمثلة المنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة المرابحة ،التمويل السكني لألفراد ،تمويل العقارات التجارية ،التمويل التجاري ،و
تمويل عمليات التجارة ،وكذلك منتجات الودائع للعمالء والمرابحة بين البنوك.
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) (3.34المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (تتمة)
) (3.34.2التورق
ٌ
صيغة الغرض منها توفير النقد لعمالء البنك الذين هم في حاجة للسيولة النقدية ،حيث يشتري البنك سلعة من األسواق
التورق هو
المحلية أو العالمية ،ثم يبيعها على العميل بثمن محدد متفق عليه ومؤجل الدفع ويسدد على أقساط دورية .ثم يقوم العميل بنفسه أو يعين
وكيالً لبيع السلعة لطرف ثالث نقداً.
ومن أمثلة المنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة التورق التمويل العقاري السكني لألفراد (البناء الذاتي/البيع على الخارطة)،
التمويل الشخصي ،البطاقات االئتمانية ،تمويل الشركات ،التمويل المهيكل ،التمويل المشترك ،وكذلك المعامالت بين البنوك.
) (3.34.3اإلجارة
لدى البنك نوعين من صيغ اإلجارة المبنية على عقد اإليجار  ،فإما أن تكون إجارة مع الوعد بالتمليك يشتري البنك بموجبها أصل
معين – بناء على طلب العميل وحسب المواصفات المحددة من قبله  -بثمن نقدي ثم يؤجره للعميل بأجرة محددة متفق عليها بين
الطرفين يسددها العميل على أقساط دورية .أو تكون صيغة اإلجارة موصوفة بالذمة إذا كانت األصول غير موجودة وال معينة ففي
هذه الحالة يلتزم البنك بتسليم حق االنتفاع المتفق عليه.
وبموجب عقد اإليجار يعطي البنك العميل وعدا بتمليكه العين المستأجرة في نهاية عقد اإليجار على سبيل الهبة أو البيع بثمن رمزي.
ويستخدم البنك اإلجارة مع الوعد بالتمليك في عدة منتجات تمويلية منها :تأجير السيارات مع الوعد بالتملك ،التمويل السكني لألفراد،
تمويل العقارات التجارية ،والتمويل المهيكل .أما االستخدامات الرئيسية لإلجارة األجلة هي التمويل المهيكل.
) (3.34.4المضاربة
تعتبر المضاربة من صيغ المشاركة في الربح حيث يقدم العميل رأس المال للبنك العامل أو العكس تبعا ً لنوع المنتج ،ويسمى صاحب
رأس المال رب المال والعامل مضارباً ،وتكون مهام العامل هي استثمار رأس المال في أنشطة متوافقة مع الضوابط الشرعية ،ويتم
تقسيم العائد حسب المتفق عليه ،اما في حالة الخسارة فيتحملها رب المال من رأس ماله وأما المضارب فيخسر جهده.
ومن أمثلة المنتجات التي يستخدم البنك فيها صيغة المضاربة شهادات المضاربة اإلسالمية ،حساب المضاربة تحت الطلب،
والصكوك الفئة األولى من رأس المال.
) (3.34.5الوعد
الوعد هو تعهد الزامي يقدمه البنك لعميله أو العكس ،بالدخول في عملية بيع أو شراء ألغراض التحوط من تقلبات أسعار المؤشرات
أو أسعار السلع والعمالت.
ومن أمثلة المنتجات التي يستخدم البنك فيها الوعد منتجات التحوط المهيكلة ،ومنتجات االستثمارات المهيكلة.
يتم اثبات جميع منتجات التمويل أعاله المتوافقة مع الشريعة وفقا ً للسياسات المحاسبية المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.
وهي مدرجة ضمن التمويل والسلف.
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) (3.35منتجات ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة
تقدم المجموعة منتج الخيرات المبني على مرابحة السلع المتوافق مع أحكام الشريعة بغرض استقطاب األموال من العمالء وتنميتها والذي تمت
إجازته واإلشراف عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:
) (3.35.1الخيرات
الخيرات هو منتج مبني على مرابحة السلع متوافق مع أحكام الشريعة .تقوم المجموعة بصفتها وكيالً عن العميل بشراء سلع بموجب
المبالغ المستلمة من العميل ثم ببيعها لنفسه على أساس المرابحة بثمن متفق عليه بين الطرفين الستحقاق آجل ( 9 ،6 ،3أو 12
اشهر) .هذا المنتج باعتباره موجها لألفراد فإنه يمكنهم من اختيار المبالغ والعمالت وآجال االستثمار .بما أن المجموعة تعتبر
المشتري للسلع من العميل ،ستكون المجموعة مسئولة عن سداد راس المال المقدم من العميل باإلضافة إلى األرباح.
) (3.35.2الخيرات المركبة
هذا المنتج عبارة عن منتج ودائع معزز يوفر بديالً للودائع المركبة متوافقا ً مع أحكام الشريعة ،ويتضمن إيداع الخيرات مع الوعد
بإبرام معاملة مرابحة ثانوية لصالح العميل حيث يتم ربط الربح بمؤشر محدد مسبقا ً .وتكون هذه رؤوس أموال محمية حتى نسبة
معينة (تكون في الوضع المثالي .)%100-95
يتم معالجة كافة منتجات التمويل المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا للسياسات المحاسبية
المتبعة في إعداد هذه القوائم وتدرج ضمن بند ودائع العمالء.
) (3.36منتجات الخزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة
تقدم المجموعة لعمالئها منتجات خزينة محددة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتكون هذه المنتجات معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك
والمستشار الشرعي كما تخضع لرقابتهما.
) (3.36.1منتجات التحوط المركبة
ُتقدم هذه المنتجات العمالء من أجل التغطية والتحوط لتعرضهم للعمالت األجنبية .وتعتمد هذه المنتجات على مبدأ الوعد ،حيث تقدم
المجموعة وعداً لشراء أو بيع مبلغا ً محدداً من العملة األجنبية بسعر متفق عليه ،وقد يشمل ذلك وعداً واحداً أو عدة وعود.
) (3.36.2منتجات االستثمارات المركبة
ُتقدم هذه المنتجات للعمالء من أجل توفير عائد لهم يكون في صورته المثالية أعلى من عائد منتج الخيرات العادي .وتعتمد هذه
المنتجات على منتج الخيرات المركبة ويتم تصميمها لنقدم لعمالئنا عدداً من المؤشرات التي تشمل العمالت األجنبية والمعادن النفيسة
ومؤشرات األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.
) (3.36.3منتجات األسعار
ُتقدم هذه المنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار ثابتة/متقلبة ويحتاجون لحلول تحوط .وتعتمد المنتجات التي نقدمها لعمالئنا على
مبدأ الوعد إلبرام اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على مؤشر أو معادلة أسعار .وقد يشمل ذلك وعداً واحداً أو عدة وعود.
) (3.36.4منتجات السلع
ُتقدم هذه المنتجات للعمالء الذين يتعرضون ألسعار سلع ويحتاجون لحلول تحوط .وتعتمد المنتجات التي نقدمها لعمالئنا على مبدأ
الوعد إلبرام اتفاقيات مرابحة يعتمد فيها الربح على سعر سلعة .وقد يشمل ذلك وعداً واحداً أو عدة وعود.
) (3.37أسهم خزينة

تقيد اسهم الخزينة بتكلفة االستحواذ وتعرض مخصومة من حقوق المساهمين .أي مكاسب أو خسائر نتيجة استبعاد هذه األسهم يتم إثباتها في
حقوق المساهمين وال يتم إثباتها بقائمة الدخل الموحدة.
) (3.38مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا ً ألحكام نظام العمل والعمال السعودي و األنظمة المحلية للفروع والشركات التابعة في
الخارج .كما أن المخصص يتوافق مع التقييم اإلكتواري.
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك عند انتهاء خدماتهم بناء على التقييم اإلكتواري ووفقا لنظام العمل السعودي .يتم إدراجها ضمن
المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)
-3
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) (3.39مكافآت الموظفين
يشرف مجلس إدارة البنك ولجنة الترشيحات والحوكمة والمكافآت التابعة له على تصميم وتطبيق نظام المكافآت بالبنك وفقا ً للقواعد الصادرة من
مؤسسة النقد العربي السعودي ،و مبادئ الممارسات السليمة ومعايير التعويض لدى مجلس االستقرار المالي.
أسست لجنة الترشيحات و المكافآت والحوكمة من مجلس اإلدارة وتتكون من ثالثه أعضاء ،غير تنفيذيين ،بمن فيهم رئيس اللجنة .وقد تم مراجعة
وتحديث دور ومسئوليات اللجنة بنا ًء على قواعد المكافآت الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتلخص دور اللجنة في إعداد وتطبيق نظم المكافآت بالبنك واإلشراف على تنفيذها وذلك بهدف تحقيق درء المخاطر وتحقيق المالءة المالية .و
ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها وتقاريرها لمجلس اإلدارة العتمادها.
العناصر الرئيسية للمكافآت بالبنك:
) (3.39.1مكافآت ثابتة
تشتمل المكافآت الثابتة على الرواتب والبدالت والمزايا النقدية والعينية .ويتم تحديد الرواتب التي تدعم عملية االستقطاب واالستبقاء والتحفيز
للكفاءات المطلوبة بالنظر إلى مستويات األجور المقابلة بسوق العمل المناسبة .وتستند عملية إدارة الرواتب إلى بعض األنشطة األساسية مثل
توصيف وتقييم الوظائف وتقييم األداء وهيكل الدرجات واألجور .كما أن المحافظة على المستوى التنافسي لألجور يتم وفقا ً لعملية رصد هذه
األجور بسوق العمل عن طريق المشاركة في مسوحات الرواتب التي تجرى بصفة دورية منتظمة.
) (3.39.2مكافآت متغيرة
صممت هذه المكافآت لتحفيز أداء الموظفين نحو تحقيق األهداف المنشودة وللحد من إتخاذ مخاطر زائدة.
و يندرج تحت بند المكافآت المتغيرة ثالثة انواع من الخطط:
(أ) خطة مكافأة األداء قصيرة المدى (مكافأة األداء السنوية):
تهدف خطة مكافأة األداء السنوية لتحقيق مجموعة من األهداف السنوية المالية وغير المالية .وتعكس األهداف المالية األداء االقتصادي لألعمال
المصرفية في حين تعنى األهداف غير المالية بتحقيق االلتزام بمعايير إدارة المخاطر باإلضافة إلى تحقيق بعض األهداف اإلستراتيجية المتعلقة
بتطوير الكفاءات والعمل بروح الفريق الواحد ودعم الروح المعنوية للموظفين إلخ.
وتقوم المجموعة بعملية تقييم دورية ألداء الموظفين يعتمد عليها صرف مكافأة األداء السنوية والتي تضع في االعتبار ،بجانب أداء الموظف ،أداء
اإلدارة التي يعمل فيها وأداء المجموعة بصفة عامة .ويحدد إجمالي مبلغ المكافأة للبنك بنسبة معينة من صافي الدخل المعدل ليعكس ذلك أداء
الموظفين الفعلي .وال يوجد أي خطة لمكافآت أداء مضمونة.
تحمل تكلفة هذه المكافأة على قائمة الدخل الموحدة للسنة وتدفع خالل الربع األول من العام التالي.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية ( -تتمة)

) (3.39مكافآت الموظفين ( -تتمة)
) (3.39.2مكافآت متغيرة (تتمة)
(ب) ترتيبات المبالغ المدفوعة على أساس األسهم
يعمل البنك على خطة المبالغ المدفوعة على أساس األسهم التي ُتسوى بحقوق الملكية لموظفي اإلدارة العليا .إن القيمة العادلة في تاريخ المنح
لترتيب المبالغ المدفوعة على أساس السهم الممنوحة للموظفين يتم إثباتها كمصروفات ،مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على مدار فترة منح
المكافآت .إن المبلغ المعترف به كمصروف يتم تعديله إلظهار عدد المكافآت التي من المتوقع أن يتم استيفاء شروط الخدمات واألداء غير السوقية
المتعلقة بها .حيث أن المبلغ المعترف به نهائيا ً يعتمد على عدد المكافآت التي تلبي شروط الخدمات واألداء غير السوقية المتعلقة بها في تاريخ
المنح .بالنسبة للمكافآت المدفوعة على أساس األسهم بدون شروط محددة للمنح ،فإن القيمة العادلة لتاريخ المنح للمبالغ المدفوعة على أساس السهم
يتم قياسها لتعكس مثل هذه الظروف وليس هناك تعديل للفروق بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية.
إذا كان الموظفون ال يستحقون توزيعات أرباح معلن عنها خالل فترة المنح ،فإن القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية هذه يتم تخفيضها إلى القيمة
ً
مقارنة مع القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مستحقة كتوزيعات أرباح .وإذا ما كان الموظفون مستحقون
الحالية لتوزيعات األرباح المتوقع دفعها
لتوزيعات أرباح معلن عنها خالل فترة المنح ،فإن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت توزيعات األرباح محجوزة .تتم معالجة توزيعات
األرباح المحتجزة كمستحقات أرباح خالل فترة المنح .في حال عدم استيفاء شروط المنح ،فإن أي فرق جوهري في الدفع على أساس السهم
يسجل تأثير الربح أو الخسارة من احتجاز توزيعات األرباح بشكل تلقائي لكون مستحقات توزيعات األرباح قد انعكست من خالل القيمة العادلة
في تاريخ منح المكافأة.
في الحاالت التي يتم فيها إسقاط مكافأة (عندما ال يتم استيفاء شروط المنح) ،يقوم البنك برد المصروفات المتعلقة بتلك المكافآت المعترف بها
مسبقا ً في قائمة الدخل الموحدة .عندما يتم إلغاء مكافآت تسوية األسهم (بخالف المكافآت المسقطة) ،يتم معالجتها كما لو أنها تم منحها في تاريخ
اإللغاء ،ويتم إثبات أي مصروفات متعلقة بالمنح لم يتم إثباتها بعد على الفور.
تستحوذ المجموعة على أسهمها فيما يتعلق باألسهم المتوقع منحها لموظفي اإلدارة العليا مستقبالً .حتى يحين الوقت الذي تنتقل فيه الملكية النفعية
لتلك األسهم في البنك للموظفين ،إن األسهم غير الموزعة  /األسهم غير الممنوحة يتم التعامل معها كأسهم خزينة.
) (3.40الشريحة األولى صكوك
تقوم المجموعة بتصنيف الصكوك المصدرة بدون تواريخ استرداد  /استحقاق ثابتة (صكوك دائمة) وعدم إلزام المجموعة بدفع أرباح كحقوق
ملكية.
يتم االعتراف بالتكاليف األولية والتوزيعات المتعلقة بها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن أرباح مبقاه.
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نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
)بآالف الريـاالت السعودية(
2018
2019
نقد في الصندوق
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي:
وديعة نظامية
إيداعات أسواق المال و حسابات جارية
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

9,521,562

10,217,631

19,728,953

19,237,015

16,131,694
────────
45,382,209
════════

3,059,429
────────
32,514,075
════════

يتعين على البنك ،وفقا ً للمـادة ( )7من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة
النقد العربي السـعودي بنسب مئوية محددة من الودائع الجارية ،واالدخارية ،واآلجلة ،والودائع األخرى تحسب في نهاية كل شهر ميالدي (إيضاح
 .)37الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ليست متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك ،وبالتالي فهي ليست جزءا من أرصدة النقد وشبه
النقد (إيضاح .)32
-5

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالصافي
)بآالف الريـاالت السعودية(
2018
2019
حسابات جارية

5,989,350

4,992,782

إيداعات أسواق المـال
اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (إيضاح (34د))
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

9,641,305
938,822

10,038,547
939,753

)(4,183
────────
16,565,294
════════

)(6,631
────────
15,964,451
════════

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالصافي
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االستثمارات بالصافي

) (6.1تصنف االستثمارات كما يلي:
(بآالف الريـاالت السعودية)
اإلجمالي
خارج المملكة
داخل المملكة
───────────────────────
2019
سندات بعمولة ثابتة
أدوات حقوق ملكية
الصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى
استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق ملكية
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،الصافي
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
استثمارات بالصافي
2018
سندات بعمولة ثابتة
أدوات حقوق ملكية
الصناديق االستثمارية وصناديق تحوط وأخرى
استثمارات مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق ملكية
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،الصافي
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
استثمارات بالصافي

554,946
1,961,439
───────
2,516,385

1,100,817
1,432,504
3,300,724
───────
5,834,045

1,100,817
1,987,450
5,262,163
───────
8,350,430

24,269,941
5,241,539
2,086,580
───────
31,598,060

21,583,235
7,372,112
160,628
───────
29,115,975

45,853,176
12,613,651
2,247,208
───────
60,714,035

29,783,462
24,906,296
)(21,492
───────
54,668,266

8,677,559
1,737,381
)(71,099
───────
10,343,841

38,461,021
26,643,677
)(92,591
───────
65,012,107

───────
88,782,711
═══════

───────
45,293,861
═══════

───────
134,076,572
═══════

22,402
1,214,389
───────
1,236,791

91,735
812,689
2,813,658
───────
3,718,082

91,735
835,091
4,028,047
───────
4,954,873

6,107,136
11,473,755
1,335,196
───────
18,916,087

21,266,232
7,496,228
155,108
───────
28,917,568

27,373,368
18,969,983
1,490,304
───────
47,833,655

25,565,398
27,321,361
)(22,763

9,586,573
2,933,247
)(82,136

35,151,971
30,254,608
)(104,899

───────
52,863,996
───────
73,016,874
═══════

───────
12,437,684
───────
45,073,334
═══════

───────
65,301,680
───────
118,090,208
═══════
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االستثمارات بالصافي (تتمة)

) (6.2فيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة الثالثة
المرحلة األولى المرحلة الثانية
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
متوقعة على مدى متوقعة غير
 12شهراً
القيمة االئتمانية
منخفضة القيمة
على مدى العمر
االئتمانية على
مدى العمر الزمني الزمني
الرصيد كما في  1يناير 2019م

104,331

102,077

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
فروقات العملة األجنبية و تغييرات أخرى

)(28,532
)(106
──────
75,693
══════

495
)(10
───────
102,562
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

───────
═══════

اإلجمالي

206,408
)(28,037
)(116
───────
178,255
═══════

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية

المرحلة األولى
خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة على مدى متوقعة غير
 12شهراً
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني
الرصيد كما في  1يناير 2018م

145,298

83,948

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
فروقات العملة األجنبية و تغييرات أخرى

)(38,638
)(685
)(1,644
──────
104,331
══════

17,441
685
3
───────
102,077
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
القيمة االئتمانية على
مدى العمر الزمني
───────
═══════

اإلجمالي

229,246
)(21,197
)(1,641
───────
206,408
═══════
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االستثمارات بالصافي (تتمة)

) (6.3فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات:
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
───────────────────────
اإلجمالي
غير متداولة
متداولة
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق الملكية والصناديق االستثمارية و صناديق تحوط وأخرى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
االستثمارات بالصافي

83,056,877
28,659,864
5,109,344
)(71,591
────────
116,754,494

═════════

2,358,137
10,597,464
4,387,477
)(21,000
────────
17,322,078

═════════

85,415,014
39,257,328
9,496,821
)(92,591
────────
134,076,572

═════════

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
───────────────────────
اإلجمالي
غير متداولة
متداولة
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
أدوات حقوق الملكية والصناديق االستثمارية و صناديق تحوط وأخرى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
االستثمارات بالصافي

54,936,532
40,345,771
4,061,631
)(83,355
────────
99,260,579

═════════

7,680,542
8,878,820
2,291,811
)(21,544
────────
18,829,629

═════════

62,617,074
49,224,591
6,353,442
)(104,899
────────
118,090,208

═════════

أ) تشمل االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ،استثمارات ذات تكلفة مطفأة مقدارها  4,654مليون لاير سعودي (2018م 7,962 :مليون لاير سعودي)
والتي يتم اقتنائها ضمن عقود تغطية المخاطر بالقيمة العادلة .كما في  31ديسمبر 2019م ،القيمة العادلة لهذه االستثمارات بلغت  5,078مليون لاير سعودي
(2018م 7,888 :مليون لاير سعودي).
ب) تشمل االستثمارات بالصافي أوراق مالية مُصدرة من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وقدرها  69,154مليون لاير سعودي (2018م:
 55,189مليون لاير سعودي) .كما تشمل االستثمارات بالصافي ،االستثمارات في صكوك بمبلغ  19,943مليون لاير سعودي2018( ،م 23,575 :مليون لاير
سعودي).
ج) إيرادات توزيعات األرباح المسجلة خالل 2019م من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر بلغت  96مليون لاير سعودي (:2018
 37مليون لاير سعودي)
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االستثمارات بالصافي ( -تتمة)

) (6.4الضمانات المقدمة
يرهن البنك موجودات مالية لغرض تمويالت بضمان والتي تتم غالبا ً تحت عقود شروط التمويل األساسية ،وبلغت الضمانات كما في  31ديسمبر 1,115 :2019
مليون لاير سعودي (2018م 1,836 :مليون لاير سعودي) والتي تم إقراضها ألطراف بصيغة معامالت قروض مضمونة.
) (6.5فيما يلي تحليالً ألرباح وخسائر التقييم غير المحققة والقيمة العادلة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة:
(أ) االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
────────────────────────────
إجمالي
إجمالي
الخسائر غير
المكاسب غير
القيمة العادلة
المحققة
المحققة
القيمة الدفترية
سندات بعمولة ثابتة

38,461,021

سندات بعمولة عائمة

26,643,677

-

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)(92,591

-

إجمالي استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي

───────
65,012,107
═══════

583,247

──────
583,247
══════

)(102,686

38,941,582

)(103,824

26,539,853

──────
)(206,510
══════

)(92,591
───────
65,388,844
═══════

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
────────────────────────────
إجمالي
إجمالي
الخسائر غير
المكاسب غير
المحققة
المحققة
القيمة الدفترية
القيمة العادلة
سندات بعمولة ثابتة

35,151,971

29,413

)(1,291,289

33,890,095

سندات بعمولة عائمة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

30,254,608
)(104,899
───────
65,301,680
═══════

252
──────
29,665
══════

)(126,638
──────
)(1,417,927
══════

30,128,222
)(104,899
──────
63,913,418
══════

إجمالي استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي

) (6.6تحليل صافي االستثمارات للمجموعة حسب األطراف:
)بآالف الريـاالت السعودية (
2018
2019
حكومية وشبه حكومية

113,895,665

102,201,805

شـــركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

10,618,782
9,562,125
───────
134,076,572
═══════

10,623,618
5,264,785
───────
118,090,208
═══════

اإلجمالــي
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تمويل وسلف بالصافي

) (7.1تمويل وسلف
( بآالف الريـاالت السعودية)
2019
تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل (خسائر
االئتمان المتوقعة) (إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

أفراد و
بطاقات ائتمان

شركات

المصرفية الدولية

أخرى

اإلجمالي

123,642,317
564,288
───────
124,206,605

130,338,558
3,086,639
────────
133,425,197

18,884,948
1,678,469
────────
20,563,417

11,455,493
───────
11,455,493

284,321,316
5,329,396
────────
289,650,712

)(1,634,094
───────
122,572,511
═══════

)(4,647,233
────────
128,777,964
════════

)(1,039,418
────────
19,523,999
════════

)(41,207
───────
11,414,286
═══════

)(7,361,952
────────
282,288,760
════════

( بآالف الريـاالت السعودية)
2018
تمويل وسلف متحركة
تمويل وسلف متعثرة
إجمالي التمويل والسلف
مخصص خسائر التمويل (خسائر
االئتمان المتوقعة) (إيضاح )7.2
تمويل وسلف بالصافي

أفراد و
بطاقات ائتمان

شركات

المصرفية الدولية

أخرى

اإلجمالي

104,602,827
618,301
───────
105,221,128

131,893,162
3,402,684
────────
135,295,846

21,093,653
1,226,392
───────
22,320,045

9,650,960
───────
9,650,960

267,240,602
5,247,377
────────
272,487,979

)(1,630,999
───────
103,590,129
═══════

)(4,628,707
────────
130,667,139
════════

)(1,108,952
───────
21,211,093
═══════

)(57,359
───────
9,593,601
═══════

)(7,426,017
────────
265,061,962
════════

أخرى تتضمن قروض مؤسسات مالية.
يشتمل التمويل والسلف بالصافي على منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة تتعلق أساسا بعمليات مرابحة وتيسير وإيجاره والبالغة 239,494
مليون لاير سعودي (2018م 221,988 :مليون لاير سعودي).
مخصص خسائر التمويل المتعلق بمنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ  6,402مليون لاير سعودي (2018م 6,405 :مليون لاير
سعودي).
بلغ دخل العموالت الخاصة المتعلقة بالتمويل والسلف المتعثرة  178مليون لاير سعودي (2018م 182 :مليون لاير سعودي).
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تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي:
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

موحدة

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة غير
متوقعة منخفضة
منخفضة القيمة
القيمة االئتمانية على
االئتمانية على مدى
مدى العمر الزمني
العمر الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

2,566,045

1,097,784

3,762,188

7,426,017

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

)(698,949
63,750
)(125,490
)(58,081
)(31,652
───────
1,715,623
═══════

588,380
)(43,923
138,741
)(152,811
)(46,645
───────
1,581,526
═══════

2,257,801
)(19,827
)(13,251
210,892
)(2,068,052
)(64,948
───────
4,064,803
═══════

2,147,232
)(2,068,052
)(143,245
───────
7,361,952
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

موحدة

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

الرصيد كما في  1يناير 2018م

2,713,435

1,700,263

3,821,815

8,235,513

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

)(57,046
141,240
)(70,429
)(44,574
)(116,581
───────
2,566,045
═══════

394,330
)(89,709
78,546
)(785,467
)(200,179
───────
1,097,784
═══════

1,826,415
)(51,531
)(8,117
830,041
)(2,538,816
)(117,619
───────
3,762,188
═══════

2,163,699
)(2,538,816
)(434,379
───────
7,426,017
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

اإلجمالي
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تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

أفراد و بطاقات ائتمان

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة غير
متوقعة منخفضة
منخفضة القيمة
القيمة االئتمانية على
االئتمانية على مدى
مدى العمر الزمني
العمر الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

1,150,249

185,738

295,012

1,630,999

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

33,519
62,783
)(17,414
)(5,132
───────
1,224,005
═══════

)(1,871
)(42,956
30,665
)(11,158
───────
160,418
═══════

977,156
)(19,827
)(13,251
16,290
)(1,005,709
───────
249,671
═══════

1,008,804
)(1,005,709
───────
1,634,094
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018

أفراد و بطاقات ائتمان
الرصيد كما في  1يناير 2018م
مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

144,437

285,429

1,664,532

90,084
)(64,695
24,775
)(8,863
───────
185,738
═══════

1,120,266
)(51,531
)(8,117
15,809
)(1,066,844
───────
295,012
═══════

1,033,311
)(1,066,844
───────
1,630,999
═══════

1,234,666
)(177,039
116,226
)(16,658
)(6,946
───────
1,150,249
═══════

اإلجمالي
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تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

شركات

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة غير
متوقعة منخفضة
منخفضة القيمة
القيمة االئتمانية على
االئتمانية على مدى
مدى العمر الزمني
العمر الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

1,299,701

725,372

2,603,634

4,628,707

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

)(767,481
)(100,769
)(24,654
───────
406,797
═══════

547,841
100,769
)(38,148
───────
1,335,834
═══════

916,270
62,802
)(678,104
───────
2,904,602
═══════

696,630
)(678,104
───────
4,647,233
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
المرحلة األولى

شركات
الرصيد كما في  1يناير 2018م
مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً
1,361,108
34,333
)(63,627
)(32,113
───────
1,299,701
═══════

المرحلة الثانية
خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

المرحلة الثالثة
خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني
اإلجمالي

1,226,507

2,555,192

5,142,807

105,938
63,627
)(670,700
───────
725,372
═══════

597,000
702,813
)(1,251,371
───────
2,603,634
═══════

737,271
)(1,251,371
───────
4,628,707
═══════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
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تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المصرفية الدولية

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة غير
متوقعة منخفضة
منخفضة القيمة
القيمة االئتمانية على
االئتمانية على مدى
مدى العمر الزمني
العمر الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

79,064

166,346

863,542

1,108,952

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

38,078
967
)(7,307
)(28,295
)(31,652
───────
50,855
═══════

55,497
)(967
7,307
)(103,505
)(46,645
───────
78,033
═══════

364,375
131,800
)(384,239
)(64,948
───────
910,530
═══════

457,950
)(384,239
)(143,245
───────
1,039,418
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018

المصرفية الدولية
الرصيد كما في  1يناير 2018م
مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

286,972

981,194

1,384,928

196,353
)(25,014
14,118
)(105,904
)(200,179
───────
166,346
═══════

109,149
111,419
)(220,601
)(117,619
───────
863,542
═══════

379,004
)(220,601
)(434,379
───────
1,108,952
═══════

116,762
73,502
25,014
)(14,118
)(5,515
)(116,581
───────
79,064
═══════

اإلجمالي
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-7

تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.2الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

أخرى

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً

خسارة ائتمان
خسارة ائتمان
متوقعة غير
متوقعة منخفضة
منخفضة القيمة
القيمة االئتمانية على
االئتمانية على مدى
مدى العمر الزمني
العمر الزمني
اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

37,031

20,328

مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية

)(3,065
───────
33,966
═══════

)(13,087
───────
7,241
═══════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

المرحلة الثالثة

-

───────
═══════

57,359
)(16,152
───────
41,207
═══════

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
المرحلة األولى

أخرى
الرصيد كما في  1يناير 2018م
مخصص (إسترداد) صافي خسائر اإلئتمان المتوقعة
تحويل إلى المرحلة األولى
تحويل إلى المرحلة الثانية
تحويل إلى المرحلة الثالث
ديون معدومة مشطوبة
تعديل فرق العملة األجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً
899
12,158
23,974
───────
37,031
═══════

المرحلة الثانية
خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني
42,347
1,955
)(23,974
───────
20,328
═══════

المرحلة الثالثة
خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني
اإلجمالي
───────
═══════

43,246
14,113
───────
57,359
═══════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-7

تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.3الحركة في مخصص الخسائر للتمويالت والسلف بالتكلفة المطفأة للعام على النحو التالي( :تتمة)
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019
المرحلة األولى

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً
مخصص خسائر االنخفاض بالصافي
مخصص (استرداد) مخصص مقابل تسهيالت
غير مباشرة (المدرجة في المطلوبات األخرى)
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة
أخرى
صافى مخصص خسائر التمويل للسنة

المرحلة الثانية
خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

المرحلة الثالثة
خسارة ائتمان
متوقعة منخفضة
القيمة االئتمانية على
مدى العمر الزمني

اإلجمالي

)(698,949

588,381

2,257,800

2,147,232

)(79,528
)(11,201
──────

)(24,075
21,364
)(1,469
──────

71,824
)(685,383
8,400
───────

)(31,779
)(685,383
29,764
)(12,670
───────

)(789,678

584,201

1,652,641

1,447,164

══════

══════

═══════

═══════

(بآالف الريـاالت السعودية)
2018
المرحلة األولى

خسارة ائتمان
متوقعة على مدى
 12شهراً
مخصص خسائر االنخفاض بالصافي
مخصص (استرداد) مخصص مقابل تسهيالت
غير مباشرة (المدرجة في المطلوبات األخرى)
(متحصالت) من ديون سبق شطبها
ديون معدومة محملة مباشرة
أخرى
صافى مخصص خسائر التمويل للسنة

)(57,046

المرحلة الثانية
خسارة ائتمان
متوقعة غير
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني

المرحلة الثالثة
خسارة ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة
االئتمانية على مدى
العمر الزمني
اإلجمالي

394,330

1,826,415

2,163,699

)(49,122
)(1,868
──────

)(1,740
23,218
)(6,055
──────

10,490
)(794,583
3,032
───────

)(40,372
)(794,583
26,250
)(7,923
───────

)(108,036

409,753

1,045,354

1,347,071

══════

══════

═══════

═══════
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-7

تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.4فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات التمويل والسلف ومخصص خسائر التمويل حسب القطاعات االقتصادية:

2019
حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
صناعة
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات ومقاوالت
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات أخرى
افراد

(بآالف الريـاالت السعودية)
تمويل وسلف
إجمالي التمويالت خسائر االئتمان
بالصافي
المتوقعة
وسلف
3,188,473
8,737,646
339,870
31,991,870
6,876,490
18,115,248
13,813,941
38,788,684
10,584,405
33,007,480
124,206,605

)(4
)(42,119
)(22,982
)(1,572,403
)(29,170
)(64,498
)(1,213,795
)(2,371,460
)(73,648
)(337,779
)(1,634,094

3,188,469
8,695,527
316,888
30,419,467
6,847,320
18,050,750
12,600,146
36,417,224
10,510,757
32,669,701
122,572,511

────────

────────

────────

════════

════════

════════

تمويل وسلف بالصافي

289,650,712

2018

(بآالف الريـاالت السعودية)
تمويل وسلف
إجمالي التمويالت خسائر االئتمان
وسلف
بالصافي
المتوقعة

حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
صناعة
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات ومقاوالت
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات أخرى
افراد
تمويل وسلف بالصافي

)(7,361,952

282,288,760

3,357,785
8,576,737
653,379
32,555,268
7,934,486

)(40
)(61,171
)(21,784
)(1,495,323
)(36,984

3,357,745
8,515,566
631,595
31,059,945
7,897,502

17,880,645
14,097,897
39,588,987
12,939,366
29,682,302
105,221,127

)(59,578
)(1,213,912
)(2,426,867
)(89,016
)(390,343
)(1,630,999

17,821,067
12,883,985
37,162,120
12,850,350
29,291,959
103,590,128

────────

────────

────────

════════

════════

════════

272,487,979

)(7,426,017

265,061,962
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-7

تمويل وسلف بالصافي ( -تتمة)

) (7.5يشتمل التمويل والسلف على مديني عقود إجارات تمويلية ( متضمنة إجارة إسالمية متوافقة مع أنظمة الشريعة) تفاصيلها كاآلتي:
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019

إجمالي مديني عقود إجارات تمويلية:
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالــي
العائد غير المكتسب من إجارات تمويلية
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالــي
صافي مديني عقود إجارات تمويلية:
أقل من سنة
ما بين سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالــي

2018

1,996,118
15,182,247
35,379,002
────────
52,557,367

1,453,535
16,611,382
35,016,355
────────
53,081,272

)(86,349
)(2,937,836
)(8,735,247
────────
)(11,759,432
────────

)(106,040
)(3,269,665
)(9,587,458
────────
)(12,963,163
────────

1,909,769
12,244,411
26,643,755
────────
40,797,935
════════

1,347,495
13,341,717
25,428,897
────────
40,118,109
════════

بلغ مخصص خسائر التمويل لمديني اإليجارات التمويلية المتعثرة المدرجة ضمن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مبلغ وقدره  546مليون لاير
سعودي (2018م 538 :مليون لاير سعودي).
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
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للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
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استثمارات في شركات زميلة بالصافي
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019

2018

التكلفـــة:
الرصيد في بداية العام
الرصيد في  31ديسمبر

1,014,000
───────
1,014,000

مخصصات االنخفاض في القيمة وحصة الخسائر:
في بداية العام

)(566,629

)(563,952

حصة من صافي الدخل

2,560

1,070

الرصيد في  31ديسمبر

)(11,448
───────
)(575,517

)(3,747
───────
)(566,629

استثمارات في شركات زميلة بالصافي

───────
438,483

───────
447,371

═══════

═══════

توزيعات

1,014,000
───────
1,014,000

تتمثل االستثمارات في شركات زميلة في تملك نسبة 2018( %60م )%60 :في شركة األسواق العقارية التجارية ،وكذلك تملك نسبة %29.9
(2018م )%29.9 :في شركة األهلي تكافل ،وتلك الشركات مسجلة بالمملكة العربية السعودية.
كما في  31ديسمبر 2019م ،بلغ سعر السهم المتداول لشركة األهلي تكافل  25.25لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 28.50 :لاير سعودي).
شركة أسواق العقار التجارية غير مدرجة في أي سوق مالية.

 -9عقارات أخرى بالصافي
(بآالف الريـاالت السعودية)
2019

2018

التكلفــــة:
الرصيد في بداية العام

1,282,268

976,678

إضافــات

648,229

350,967

)(467,155
───────
1,463,342

)(45,377
───────
1,282,268

اســتبـعادات
الرصيد في  31ديسمبـر
مخصص خسائر واحتياطي فرق العملة األجنبية:
تعديل فرق العملة األجنبية

)(124,054

)(97,570

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

)(55,901
───────

)(52,421
───────

)(179,955
───────
1,283,387
═══════

)(149,991
───────
1,132,277
═══════

الرصيد في  31ديسمبـر
عقارات أخرى بالصافي
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البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
 -10ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
(بآالف الريـاالت السعودية)
2018

2019
األراضي

األراضي

والمباني
وتحسينات
المباني
المستأجرة

والمباني
وتحسينات
المباني
المستأجرة

األثاث والمعدات
والسـيارات

البرامج

أعمال جارية

اإلجمالـي

األثاث والمعدات
والسـيارات

البرامج

أعمال جارية

اإلجمالـي

التكلفـــــة:
في بداية العام
تعديل فرق العملة األجنبية
إضافــات
اسـتبعادات وشطب
تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
الرصيد في  31ديسمبر

5,480,395

3,053,966

2,120,720

384,288

11,039,369

5,240,086

2,860,793

1,951,548

465,455

10,517,882

)(58,201

)(24,996

)(22,470

)(634

)(106,301

)(193,498

)(74,459

)(63,071

)(2,950

)(333,978

90,350

126,915

30,614

564,636

812,515

192,471

213,574

33,860

457,923

897,828

)(1,000

)(31,598

)(1,505

)(61

)(34,164

)(4,270

)(37,871

)(222

-

)(42,363

138,130
───────
5,649,674
───────

84,304
───────
3,208,591
───────

151,613
───────
2,278,972
───────

)(374,047
───────
574,182
───────

───────
11,711,419
───────

245,606
───────
5,480,395
───────

91,929
───────
3,053,966
───────

198,605
───────
2,120,720
───────

)(536,140
───────
384,288
───────

───────
11,039,369
───────

االستهالك /اإلطفاء المتراكم:
في بداية العام
تعديل فرق العملة األجنبية
المحمل خالل السنة
اسـتبعادات وشطب
الرصيد في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر

2,243,234

2,135,481

1,313,043

-

5,691,758

2,036,325

1,989,018

1,211,867

-

5,237,210

)(7,211

)(12,768

)(19,414

-

)(39,393

)(21,132

)(49,333

)(48,800

-

)(119,265

194,287

354,418

45,888

-

594,593

230,933

226,402

149,990

-

607,325

)(1,239
───────
2,429,071
───────
3,220,603

)(30,675
───────
2,446,456
───────
762,135

)(201
───────
1,339,316
───────
939,656

───────
───────
574,182

)(32,115
───────
6,214,843
───────
5,496,576

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

───────
───────
384,288

)(2,892
───────
2,243,234
───────
3,237,161

)(30,606
──────
2,135,481
──────
918,485

)(14
───────
1,313,043
───────
807,677

══════

══════

═══════ ═══════ ══════
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حق استخدام الموجودات بالصافي
)بآالف الريـاالت السعودية(
2019
التكلفة :
في بداية السنة

1,796,913

إضافات

200,871

انتهاء المدة

)(46,132

تعديل فرق العملة األجنبية

)(19,955
───────
1,931,697
═══════

 31ديسمبر 2019م
االستهالك المتراكم :
في بداية السنة

-

المحمل خالل السنة

271,342

انتهاء المدة

)(7,513

تعديل فرق العملة األجنبية

)(1,957
───────
261,872
───────
1,669,825
═══════

 31ديسمبر 2019م
صافي الموجودات حق االستخدام

-12

الشهرة
( )12.1صافي القيمة الدفترية
)بآالف الريـاالت السعودية(
2018
2019
التكلفة :
في بداية العام
تعديل فرق العملة األجنبية
كما في  31ديسمبر

───────
───────

745,672
)(241,322
───────
504,350
───────

اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة وفرق العملة األجنبية:
في بداية العام
مخصص الخسائر خالل السنة
تعديل فرق العملة األجنبية
كما في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر

───────
───────

442,635
204,965
)(143,250
───────
504,350
───────

═══════

═══════
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الشهرة (تتمة)
( )12.2تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي (البنك التركي):
وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وخالل سنة 2018م قامت إدارة المجموعة بتنفيذ فحص انخفاض قيمة الشهرة الناتجة
عن اقتناء بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي) .وبالتالي ،تم تخفيض قيمة الشهرة بالكامل خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م.
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لبنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي (البنك التركي) كوحدة منتجة للنقد استناداً إلى احتساب القيمة قيد
االستخدام باستخدام نموذج خصم توزيعات األرباح ،القائم على توقعات لخمس سنوات وافقت عليها اإلدارة العليا للبنك التركي .عند
اعداد توقعات احتساب القيمة قيد االستعمال ،قامت اإلدارة بعمل افتراضات محددة بخصوص التدفقات النقدية المستقبلية ومستوى
معدل اإليرادات .إضافة إلى ذلك ،االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستعمال هي معدل الخصم ومعدل النمو
الدائم ،ومعدل الخصم المؤثر على معامل بيتا،سعر فائدة ال يترتب عليه مخاطر ،وعالوة مخاطر األسهم والتضخم المتوقع.
تم استخدام معدل خصم بنسبة  %23.29محتسب باستخدام نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية من أجل احتساب القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية.
قارنت اإلدارة ما بين القيمة قيد االستعمال ـ المحتسبة على أساس االفتراضات أعاله ـ والقيمة الدفترية للبنك التركي كما في تاريخ
فحص انخفاض القيمة .ونتيجة لذلك ،كانت القيمة قيد االستعمال للبنك التركي أقل من قيمته الدفترية ،وبالتالي تم تسجيل خسارة
انخفاض في قيمة البنك التركي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
ولو تم تعديل معدل الخصم المستخدم في احتساب القيمة قيد االستعمال بنسبة  %1 -/+مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة ،لن يكون
هناك اختالف جوهري في القيمة قيد االستعمال في البنك التركي.

-13

موجودات أخرى

2019

2018

شراء أصول المرابحة

2,913,428

2,237,670

مدفوعات وسلف مقدمة

1,024,032

1,839,121

ودائع تأمينات المشتقات وعقود إعادة شراء

7,350,250

3,464,919

أخرى

3,498,947
───────
14,786,657
═══════

2,164,054
───────
9,705,764
═══════

اإلجمالــي
-14

(بآالف الريـاالت السعودية)

المشــتقات
تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:
أ) المقايضات:
هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عادة ما تقوم األطراف
المتعاقدة بتبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .أما مقايضات العمالت ،فيتم بموجبها
تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة .في حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت
مختلفة ،فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.
ب) العقود اآلجلة والمستقبلية:
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .العقود اآلجلة هي
عقود يتم تصميمها خصيصا ً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية
وعقود أسعار العموالت الخاصة المستقبلية ،فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في
قيمة العقود المستقبلية يوميا ً.
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المشــتقات (تتمة)
ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة:
هي عبارة عن عقود بأسعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على التسوية النقدية للفرق بين سعر العمولة
الخاصة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن المبلغ األصلي المحدد وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
د) الخــيارات:
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائعُُ(مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (المكتتب بالخيار) لبيع أو شراء
عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا ً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية معينة.
هـ) منتجات المشت ّقات المهيكلة:
تقدم المشتقات الماليّة المهيكلة حلوالً مالية إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت العموالت الخاصة
وأسعار السلع وتحسين العائد للعمالء من خالل االستفادة من فائض السيولة لديهم في عوائد مدروسة المخاطر .غالبية عمليات
المشتقات المالية المهيكلة تم إدخالها من قبل المجموعة على أساس مراكز مغطاة مع أطراف متعددة.

) (14.1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبيعات وتحديد المراكز وموازنة أسعار الصرف بين منتجات وأسواق
مختلفة .تشمل المبيعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية .يتعلق
تحديد المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار ،المعدالت أو
المؤشرات .تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد االستفادة اإليجابية من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات
المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
) (14.2المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
تتبع المجموعة نظاما ً شامالً لقياس وإدارة المخاطر (إيضاح  -35مخاطر االئتمان ،إيضاح  -36مخاطر السوق وإيضاح  -37مخاطر
السيولة) ،والذي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار
العموالت الخاصة ،وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس
اإلدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظيرة والتعرض لمخاطر مراكز
العمالت .تراقب مراكز العمالت يوميا ً وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة .كما
وضع مجلس اإلدارة مستوى معين لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة
للفترات المقررة .يتم مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات بصفة دورية وتستخدم إستراتيجيات
تغطية المخاطر فـي تقليل الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.
كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها ،تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار
العمالت والعموالت الخاصة .يتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر
المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل .إن التغطية االستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة وتقيد المشتقات ذات
العالقة كمشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة مثل مقايضات أسعار العموالت الخاصة ،عقود أسعار عموالت خاصة مستقبلية وخيارات،
عقود الصرف األجنبي اآلجلة وخيارات العمالت.
تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار
العموالت الخاصة الثابتة والمحددة بشكل خاص .تستخدم المجموعة أيضا ً مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية الناشئة عن التعرض لبعض مخاطر أسعار العموالت الخاصة ذات السعر العائم .وفي جميع هذه الحاالت ،يجب توثيق
طبيعة عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رسمياً ،بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة مخاطرها وأداة تغطية المخاطر وتعالج هذه
المعامالت محاسبيا ً على أنها معامالت تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
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المشتقات ( -تتمة)

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية للمشتقات ،مع تحليل بالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق والمتوسط الشهري .إن المبالغ اإلسمية ،التي تعتبر
مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ،وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعتبر مؤشراً على
تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ،والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعتبر مؤشراً لمخاطر السوق.

)بآالف الرياالت السعودية(
المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
القيمة العادلة
الموجبة

2019

القيمة العادلة
السالبة

المبالغ االسمية

خالل  3اشهر

 12-3اشهـر

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

المتوسط
الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

4,621,626

)(4,356,977

251,474,994

4,489,740

31,959,613

144,789,404

70,236,237

250,019,987

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

395,879

)(92,285

79,739,479

34,923,677

16,366,658

28,449,144

-

66,910,086

خيارات

7,018

)(8,634

315,583

101,749

213,834

-

-

255,208

المشتقات المهيكلة

4,274

)(4,274

61,662

61,278

384

-

-

1,018,007

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

114,361

)(1,543,746

11,559,835

375,000

1,018,500

2,888,711

7,277,624

17,595,627

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

218,091
4,420,104
)(75,664
132,881
─────── ──────── ──────── ───────

417,871
───────

3,400,938
───────

383,204
───────

اإلجمالي

40,169,535 347,571,657
(6,081,580) 5,276,039
═══════ ════════ ════════ ═══════

49,976,860
═══════

179,528,197
═══════

77,897,065
═══════

5,739,526

)بآالف الرياالت السعودية(
المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
القيمة العادلة
الموجبة

2018

القيمة العادلة
السالبة

المبالغ االسمية

خالل  3اشهر

 12-3اشهـر

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

المتوسط
الشهري

المقتناه ألغراض المتاجرة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

2,678,597

)(2,387,874

212,624,498

4,060,000

10,464,021

125,363,499

72,736,978

189,975,176

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

335,677

)(73,316

80,779,791

34,910,151

24,331,245

21,538,395

-

72,112,689

خيارات

35

)(36

22,560

22,560

-

-

-

253,477

8,371

)(9,342

2,600,149

341,499

40,150

-

8,749,758

المشتقات المهيكلة

2,218,500

مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
أدوات أسعار العموالت الخاصة

-

687,692

)(424,863

23,938,733

202,677
───────
3,913,049

)(383,699
────────
)(3,279,130

12,228,663
────────
332,194,394

5,000,000
──────
44,334,210

══════

═════

157,221

4,435,263

19,346,249

19,647,292

1,707,025
───────
38,878,012

4,568,822
───────
155,946,129

952,816
───────
93,036,043

12,151,923

══════

══════

══════

مقتناه لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
أدوات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

══════ ══════

_____________________________________________________________________________________________
55

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-14

المشتقات ( -تتمة)
يعكس الجدول أدناه ملخصا ً بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.
)بآالف الرياالت السعودية(
2019
القيمة العادلة

التكلفة

المخاطـر

القيمة العادلة
الموجبة

أداة تغطية المخاطر

القيمة العادلة
السالبة

وصف البنود المغطاة
أدوات مالية بعمولة ثابتة

12,914,262

11,663,087

القيمة العادلة

أدوات أسعار العموالت الخاصة

114,361

)(1,543,746

أدوات مالية بعمولة عائمة وثابتة

4,414,351

4,409,938

التدفق النقدي

أدوات أسعار العموالت الخاصة

132,881

)(75,664

2018
وصف البنود المغطاة
أدوات مالية بعمولة ثابتة

23,072,793

23,566,418

القيمة العادلة

ادوات أسعار العموالت الخاصة

687,692

)(424,863

أدوات مالية بعمولة عائمة وثابتة

11,037,417

10,907,294

التدفق النقدي

ادوات أسعار العموالت الخاصة

202,677

)(383,699

يتم إبرام ما نسبته 2018( %56م  )%70 :تقريبا ً من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية ،بينما أبرمت 2018( %44م:
 )30%من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشتقات مع مؤسسات غير ماليه كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .يتم التعامل بالمشتقات بشكل رئيسي في قطاع
الخزينة بالمجموعة.
تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالعموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغير المتاجرة والتي تحمل عمولة
خاصة بسعر متغير .يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة بذلك.
يوضح الجدول أدناه ،كما في  31ديسمبر ،الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاة والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه على األرباح أو الخسائر.

)بآالف الرياالت السعودية(
2019
تدفقات نقدية داخلة (موجودات)
تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)
صافي التدفقات النقدية داخلة(/خارجة)

خالل  1سنة

 3-1سنوات

 5-3سنوات

143,142

189,206

32,400

أكثر من
 5سنوات
4,307

)(99,795

)(114,282

)(30,712

)(3,027

──────

──────

──────

──────

43,347

74,924

1,688

1,280

══════

══════

══════

══════

)بآالف الرياالت السعودية(
2018
تدفقات نقدية داخلة (موجودات)
تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)
صافي التدفقات النقدية داخلة(/خارجة)

خالل  1سنة

 3-1سنوات

 5-3سنوات

أكثر من
 5سنوات

318,899

354,480

144,608

104,348

)(269,701

)(279,604

)(105,660

)(67,076

──────

──────

──────

──────

49,198

74,876

38,948

37,272

══════

══════

══════

══════
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أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019
حسابات جارية
ودائع أسواق المال
اتفاقيات إعادة الشراء (إيضاح رقم ( 34أ))
اإلجمالــي

-16

6,013,422
18,975,537
37,197,085
────────
62,186,044

10,938,366
11,996,876
23,027,608
───────
45,962,850

════════

═══════

ودائع العمالء
(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019
حسـابات جارية
ادخــــار
آلجـــــل
أخـــــرى
اإلجمالــي

250,700,137
132,093
90,023,429
12,533,656
────────
353,389,315

254,744,356
125,938
49,747,561
14,083,171
────────
318,701,026

════════

════════

تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ  3,685مليون لاير سعودي (2018م 3,096 :مليون لاير سعودي) مقابل التأمينات المحتجزة لقاء
االرتباطات وااللتزامات المحتملة غير القابلة للنقض.
ودائع عمالء القطاع الدولي المتضمنة في بند ودائع العمالء:
(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019
حسـابات جارية
ادخــــار
آلجـــــل
أخـــــرى
اإلجمالــي

9,450,761
15,685,172
471,915
────────
25,607,848

6,867,202
12,113,741
299,820
────────
19,280,763

════════

════════

تشتمل الودائع على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:
(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019
حسـابات جارية

14,064,240

12,855,921

ادخــــار
آلجـــــل
أخـــــرى

341
38,004,033
896,029
────────
52,964,643

341
25,282,179
1,204,503
────────
39,342,944

════════

════════

اإلجمالــي
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 -17سندات دين مصدرة
تفاصيل

(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019

المصدر

تاريخ اإلصدار

المدة

البنك األهلي التجاري

2014

 10سنوات

بنك تركيا فاينانس
كاتيليم بنكاسي (البنك
التركي)

2014

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم .هذه الصكوك
مدرجة في األسواق األيرلندية لألوراق المالية وتحمل
ربح بمعدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

-

2014

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة .تحمل
ربح بمعدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

-

2015

 5سنوات

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم غير مدرجة .تحمل
ربح بمعدل عائد ثابت يدفع بشكل نصف سنوي.

332,513

2018

 1سنة

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل عائد ثابت.

2018

 4أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد
ثابت.

2018

 3أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد
ثابت.

2019

 3أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد
ثابت.

2019

 6أشهر

صكوك غير قابلة لالستبدال ألسهم .هذه الصكوك
مدرجة في بورصة إسطنبول وتحمل ربح بمعدل عائد
ثابت.

صكوك غير قابلة لالستبدال بأسهم  .هذه الصكوك قابلة
لالستدعاء من قبل البنك في نهاية السنة الخامسة من
تاريخ اإلصدار وتحمل ربح يدفع بشكل نصف سنوي.

-

5,069,111

خالل السنة المنتهية  31ديسمبر 2019م ،قامت
المجموعة بممارسة خيار االستدعاء المبكر لصكوك
الشريحة الثانية بمبلغ  5مليار لاير سعودي بالقيمة
االسمية.

اإلجمالــي

1,848,509

718,509

-

--

-

613,843

69,745
───────
1,016,101

══════

327,524
6,296

294,324

1,166,634

-

──────
9,430,907

═════

الحركة في سندات الدين المصدرة خالل السنة كما يلي:
(بآالف الرياالت السعودية)
2018
2019
الرصيد في بداية السنة
سندات دين مصدرة
سندات دين مسددة
تعديل فرق العملة األجنبية

9,430,907
5,312,980
)(13,244,516
)(483,270

الرصيد في نهائية السنة

1,016,101

9,430,907

══════

══════

──────

10,250,310
3,028,039
)(3,457,626
)(389,816

──────
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مطلوبات أخرى
(بآالف الرياالت السعودية)
الزكاة المستحقة الدفع تتضمن الشركات التابعة (انظر اإليضاح أدناه)
أرصدة مستحقة للموظفين
مصاريف مستحقة و ذمم دائنة
مخصص تسهيالت غير مباشرة
مكافأة نهاية الخدمة (إيضاح رقم )28
التزامات اإليجار

أخــرى
اإلجمالــي

2019

2018

1,457,474
1,228,715
4,714,413
300,216
1,203,645
1,825,149
4,072,873
───────
14,802,485

1,180,024
1,052,172
3,612,766
349,146
1,043,139
1,896,899
───────
9,134,146

════════

════════

تخضع المجموعة النظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح او الخسارة.
يقوم البنك بحساب مستحقات الزكاة لعام 2019م بناء على اساس احكام الزكاة الجديدة ألنشطة التمويل.
خالل عام 2018م توصل البنك الى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ( ،)GAZTلتسوية التزامات الزكاة للسنوات السابقة ،وبالتالي تم
اإلنتهاء من جميع التقييمات حتى عام 2017م.
تم احتساب الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م تماشيا ً مع أسس اتفاقية التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل (كما هو مبين في اإليضاح  )3.3له التأثير التالي على البنود المدرجة في قائمة الدخل
والتغيرات في حقوق المساهمين:

)بآالف الرياالت السعودية(

القوائم المالية المتأثرة

كما أعلن في
 31ديسمبر 2018م أثر إعادة التقييم

كما بعد إعادة التقييم في
 31ديسمبر 2018م

كما في نهاية السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م:
مخصص الزكاة وضريبة الدخل (األرباح المبقاه)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل

قائمة الدخل

-

1,107,900

)(1,107,900

-

1,107,900

1,107,900

ربح السهم الواحد

قائمة الدخل

3.44

)(0.36

3.08

صافي الدخل للفترة

قائمة الدخل
قائمة الدخل الشامل

10,830,119

)(1,107,900

9,722,219

8,388,253

)(1,107,900

7,280,353

إجمالي الدخل الشامل للفترة
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رأس المال
يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  3,000,000,000سهم قيمــة كل سهــم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر
2018م 3,000,000,000 :سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي) .يتكون رأس مال البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة (اإليضاح  )27.2من
 2,991,171,957سهم قيمــة كل سهــم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 2,989,409,411 :سهم قيمــة كل سهــم  10لاير سعودي).

-20

احتياطي نظامي
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية ،يجب تحويل ما ال يقل عن  %25من صافي دخل السنة بعد الزكاة و ضريبة الدخل
شامالً الفروع الخارجية إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي على األقل رأس المال المدفوع .إضافة إلى ذلك ،حسب نظام الشركات
في المملكة العربية السعودية ،يجب على شركة األهلي المالية تحويل ما ال يقل عن  %10من صافي دخل السنة (بعد الزكاة وضريبة الدخل) إلى
االحتياطي النظامي.
وقد حول البنك التركي  %5من صافي دخل السنة (بعد الزكاة وضريبة الدخل) السابقة إلى االحتياطي النظامي.
إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع حاليا ً.

-21

االحتياطيات األخرى (التغيرات المتراكمة في القيم العادلة)
تتمثل االحتياطيات األخرى في صافى مكاسب (خسائر) التقييم غير المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية (الجزء الفعال) والقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر .حركة االحتياطيات األخرى خالل السنة موضحه تحت قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق
المساهمين الموحدة.

-22

االرتباطات وااللتزامات المحتملة

) (22.1االرتباطات الرأسمالية وارتباطات أخرى غير مرتبطة باالئتمان
كما في  31ديسمبر 2019م تتمثل االرتباطات الرأسمالية لدى البنك بقيمة  1,305مليون لاير سعودي (2018م 1,008 :مليون لاير سعودي) من
مباني ومعدات مشتراة و استدعاءات رأس المال على محافظ حقوق الملكية الخاصة.
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة ـ (تتمة)

) (22.2االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
يتكون هذا البند بشكل رئيسي من االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت وارتباطات لمنح ائتمان (غير قابلة للنقض) .إن الغرض الرئيسي من
وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
إن خطابات الضمانات (شامالً االعتمادات الضامنة)  -والتي تمثل تأكيدات غير قابلة للنقض بأن المجموعة ستقوم بالدفع في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء
بالتزاماته تجاه أطراف ثالثة  -تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها التمويل والسلف.
إن متطلبات النقد الخاصة بالضمانات وخطابات االعتمادات تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب
المبالغ وفقا لالتفاقية.
إن خطابات االعتمادات المستندية  -التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابة عن العميل ،تسمح لطرف ثالث بسحب كمبياالت على المجموعة
بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام خاصة  -تكون بشكل عام مضمونة بالبضاعة التي تخصها ،وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل إلى حد كبير.
القبوالت تمثل تعهدات المجموعة لسداد كمبياالت مسحوبة من قبل العمالء .يتوقع البنك تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.
االرتباطات لمنح االئتمان تمثل الجزء غير المستخدم من االئتمان المعتمد بشكل رئيسي على شكل تمويل وسلف وضمانات وخطابات اعتماد .وفيما يتعلق
بمخاطر االئتمان المتعلقة باالرتباطات لمنح خطوط االئتمان غير المستخدمة ،فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االرتباطات غير
المستخدمة .إن المبلغ المحتمل للخسارة والذي ال يمكن تقديره بشكل معقول من المتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االرتباطات غير المستخدمة حيث أن
معظم شروط االرتباطات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة .إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة
المتطلبات النقدية المستقبلية ،ألن العديد من هذه االرتباطات يتم إنتهاؤها أو إنهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.
(أ) فيما يلي تحليالً باالستحقاقات التعاقدية لقاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:
)بآالف الرياالت السعودية(
2019
خطابات اعتمادات
ضمانات
قبوالت
ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

خالل
 3أشهر

 12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمــالي

4,748,099
6,043,567
1,310,150
1,450

3,702,790
16,629,412
338,816
2,143,117

512,629
8,920,510
22,640
2,168,099

12,270
2,114,823
10,809
5,156,408

8,975,788
33,708,312
1,682,415
9,469,074

───────

───────

───────

──────

───────

12,103,266

22,814,135

11,623,878

7,294,310

53,835,589

═══════

═══════

═══════

══════

═══════

)بآالف الرياالت السعودية(
2018
خطابات اعتمادات
ضمانات
قبوالت
ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

خالل
 3أشهر

 12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمــالي

8,503,542
7,620,613
1,310,801
57,470

2,012,922
15,670,270
817,456
2,042,266

195,970
7,588,067
52,439
5,347,271

88,060
2,682,584
4,466
1,624,122

10,800,494
33,561,534
2,185,162
9,071,129

───────

───────

───────

──────

───────

17,492,426

20,542,914

13,183,747

4,399,232

55,618,319

═══════

═══════

═══════

══════

═══════

(ب) فيما يلي تحليالً لالرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف:
(بآالف الرياالت السعودية)
حكومية وشبه حكومية
شركات ومؤسسات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخـــرى
اإلجمالي

2019

2018

6,681,859
34,880,613
11,941,194
331,923

9,782,819
30,352,604
15,318,416
164,480

───────

───────

53,835,589

55,618,319

═══════

═══════
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صافي دخل العموالت الخاصة
(بآالف الرياالت السعودية)
دخل العموالت الخاصة:
استثمارات  -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات  -مقتناة بالتكلفة المطفأة
إجمالي فرعي  -االستثمارات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرىوسلف
تمويل
اإلجمالي
مصاريف العموالت الخاصة:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين مصدرة
اإلجمالي
صافي دخل العموالت الخاصة

-24

2019

2018

1,236,823
2,667,461
───────
3,904,284

1,847,455
1,819,467
───────
3,666,922

648,473

680,687

15,974,388
───────
20,527,145
───────

14,711,187
───────
19,058,796
───────

1,382,537
2,897,311
440,747
───────
4,720,595
───────
15,806,550
═══════

914,061
2,426,783
594,811
───────
3,935,655
───────
15,123,141
═══════

دخل من رسوم خدمات بنكية بالصافي
(بآالف الرياالت السعودية)
2019

دخل من رسوم الخدمات البنكية:
وساطة األسهم
خدمات إدارة االستثمار
تمويل وإقراض
بطاقات ائتمان
تمويل التجارة
أخرى
اإلجمالي
مصاريف الخدمات البنكية:
وساطة األسهم
خدمات إدارة االستثمار
بطاقات ائتمان
أخرى
اإلجمالي
دخل من رسوم الخدمات البنكية بالصافي

2018

239,835
583,668
812,115
724,031
387,619
486,045
───────
3,233,313

252,819
557,690
729,929
665,803
446,735
511,902
───────
3,164,878

───────

───────

)(93,557
)(5,055
)(603,205
)(4,148
───────
)(705,965
───────
2,527,348
═══════

)(92,034
)(8,714
)(527,149
)(7,773
───────
)(635,670
───────
2,529,208
═══════
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اإليرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،بالصافي
(بآالف الرياالت السعودية)
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مشتقات مالية
اإلجمـالي

-26

2019

2018

651,375
289,102
──────
940,477
══════

310,554
139,472
──────
450,026
══════

مكاسب /دخل من األدوات المالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالصافي
(بآالف الرياالت السعودية)
مكاسب من استبعاد أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إيرادات توزيعات أرباح من أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإلجمـالي

-27

2019

2018

374,384
95,872
──────
470,256
══════

26,348
37,449
──────
63,797
══════

احتياطي المدفوعات على أساس األسهم
احتياطي برنامج اسهم الموظفين و أسهم خزينة

) (27.1احتياطي برنامج اسهم الموظفين:
أنشأ البنك خطة تعويض على أساس األسهم لموظفي اإلدارة العليا ،التي تمنح الموظفين المنتسبين إلى البرنامج أسهم في البنك على أن تستوفى
شروط الخدمة واألداء .تحت خطة تعويض على أساس األسهم ،أطلق البنك ثالثة خطط قائمة ،أهم المميزات لهذه الخطط الثالث هي كالتالي:

تواريخ االستحقاق
إجمالي عدد األسهم الممنوحة
فترة المنح
طريقة الدفع
القيمة العادلة للسهم

خالل الفترة ما بين ديسمبر 2019م و ديسمبر 2021م
6,182,775
 3سنوات
أسهم
متوسط  53.09لاير سعودي

) (27.2أسهم خزينة:
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،اشترى البنك المزيد من أسهم الخزينة بمبلغ  125مليون لاير سعودي فيما يتعلق بخطة الدفع
للموظفين على أساس السهم (اإليضاح  )19وقد تم اعتماد هذا الشراء من قبل الهيئات التنظيمية المعنية.

___________________________________________________________________________________________________________
63

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-28

التزامات مكافأة نهاية الخدمة

) (28.1خصائص خطة مكافأة نهاية الخدمة

تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة غير الممولة (الخطة) لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية.
ويتم تقدير المطلوبات فيما يتعلق بالخطة من قبل خبير اكتواري خارجي مؤهل وفقا للمعيار المحاسبي الدولي  - 19منافع الموظفين،
وباستخدام "طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة" .إن المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بالخطة هو القيمة الحالية
لمطلوبات المنافع المحددة في نهاية الفترة .خالل السنة ،واستنادا إلى التقييم االكتواري ،تم اثبات مصروفات بمبلغ  152مليون لاير سعودي
( 175 :2018مليون لاير سعودي) تتعلق بالخدمة الحالية وتكلفة الفائدة في قائمة الدخل الموحدة .يتم اإلفصاح عن مطلوبات نهاية الخدمة في
إيضاح .18
) (28.2تقيم التزمات مكافأة نهاية الخدمة
تستند التزامات الخطة إلى افتراضات مختلفة ("االفتراضات االكتوارية") بما في ذلك تقدير معدل الخصم ومعدل التضخم والمعدل المتوقع
لزيادة الرواتب وأعمار التقاعد العادية .بناء على االفتراضات ،مع االخذ في االعتبار الزيادات المستقبلية في الرواتب ،يتم تقدير التدفقات
النقدية الخارجة لموظفي المجموعة لتحديد إجمالي المدفوعات المتوقعة على مدى السنوات المستقبلية والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام
النهائي .يؤثر أي تغيير في االفتراضات االكتوارية من فترة إلى أخرى على تحديد اإللتزامات النهائية المقدرة وينتج عنه مكاسب أو خسائر
اكتوارية خالل الفترة.
-29

ربح السهم األساسي والمخفض للسهم الواحد
يتم احتساب ربحية السهـم األساسية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م بقسمة صافي دخل الفترة العائد على
مساهمي البنك للسنة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة األولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد األسهـم القائمـة خالل الفترة.
يتم احتساب ربحية السهـم المخفضة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و  31ديسمبر  2018بقسمة صافي الدخل المخفض العائد على
مساهمي البنك للسنة على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .يتم االخذ بعين االعتبار تأثير برنامج اسهم الموظفين في احتساب
ربحية السهم المخفضة.
أدناه تفاصيل ربح السهم األساسي والمخفض-:
ربح السهـم األساسي
المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة (باآلالف)
ربح السهم (باللاير السعودي)

-30

ربح السهم المخفض

2019

2018

2019

2018

2,991,580

2,989,719

2,995,278

2,994,432

3.68

3.08

3.67

3.08

الشريحة األولى  -صكوك
إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة من حيث عدم وجود تواريخ استرجاع ثابتة لها وهي تمثل حصة ملكية غير مجزأة لحملة الصكوك في
أصوك تصكيك ،ويمثل كل صك التزاما ً غير مضمون ومشروط ومعزز لرأس مال البنك ومصنف تحت بند حقوق الملكية .إال أن البنك لديه
الحق الحصري في استرجاع أو استدعاء الصكوك في فترة محددة من الزمن وفقا ً للشروط واألحكام الواردة في اتفاقية الصكوك.

إن معدل الربح المطبق على الصكوك يستحق الدفع على أساس ربع سنوي على دفعات في تاريخ توزيع محدد ،إال إذا وقع حدث يقتضي عدم
الدفع أو اختار البنك عدم الدفع ،وهذا يعود إلى ما يراه البنك حصريا ً (وفقا ً لشروط وأحكام معينة) حيث يقرر البنك عدم توزيع أي ربح .إن
عدم الدفع سواء نتيجة حدث ما أو اختيار البنك ال يعتبر تعثراً وتدخل المبالغ التي لم يتم دفعها ضمن التجميع التراكمي لألرباح ألي توزيعات
مستقبلية.
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 -31توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة خالل السنة توزيعات أرباح للسنة بعد خصم الزكاة كما يلي:
المبلغ
)بآالف الرياالت السعودية(

المعدل للسهم الواحد
باللاير السعودي

2019

2018

2019

2018

3,300,000
3,600,000
──────
6,900,000

2,989,409
3,288,350
──────
6,277,759

مخصص الزكاة للسنة العائد إلى مساهمي البنك 1,329,374
──────
إجمالي توزيعات األرباح
8,229,374

1.10
1.20
──────
2.30
══════

1.00
1.10
──────
2.10
══════

958,214
──────
7,235,973

توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة
توزيعات أرباح نهائية مقترحة
صافي توزيعات األرباح

══════

══════

 -32النقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح )4
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل
من تاريخ التعاقد األولي
اإلجمالي

2019

2018

25,653,256

13,277,060

7,021,487
───────

6,514,484
───────

32,674,743
═══════

19,791,544
═══════

 -33القطاعات التشغيلية
القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يقوم بأنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتحمل مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات والمصاريف التي
تتعلق بالعمليات في أي جزء أخر للمجموعة ،والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل إدارة المجموعة.
تتكون المجموعة من خمس قطاعات تشغيلية رئيسية ،كما هو موضح أدناه ،والتي تعتبر اإلدارات االستراتيجية للمجموعة .اإلدارات االستراتيجية
تقدم منتجات وخدمات مختلفة ،وتدار بشكل منفصل على أساس إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية.
األفراد

-

يقدم الخدمات المصرفية لألفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والتي تتضمن التمويل
الشخصي والحسابات الجارية باإلضافة إلى منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة والتي تشرف عليها
هيئة شرعية مستقلة.

الشركات

-

يقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما في ذلك كافة
المنتجات االئتمانية التقليدية ،ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الخزينة

-

يقدم كامل منتجات وخدمات الخزينة والبنوك المراسلة بما في ذلك سوق المال وصرف العمالت
األجنبية إلى عمالء المجموعة ،إضافة إلى القيام باالستثمارات ونشاطات المتاجرة (محليا ً و
خارجيا ً) وإدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان (المتعلقة باالستثمارات).

سوق المال

-

يقدم خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول واالستثمار المصرفي وخدمات وساطة األسهم (المحلية
واإلقليمية والعالمية).

المصرفية الدولية

-

تتضمن خدمات مصرفية مقدمة خارج المملكة العربية السعودية و تشمل البنك التركي.

تسجل التعامالت بين القطاعات التشغيلية على أساس أسعار التمويل الداخلي بين قطاعات البنك.
وزعت مصاريف اإلدارة العامة والمساندة على القطاعات باستخدام التكلفة على أساس النشاط.
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القطاعات التشغيلية ( -تتمة)

) (33.1فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة ودخـل ومصاريف العمليات (اإلجمالي والبنود الرئيسية) وصافي الدخل في نهاية السنة حسب القطاعات:
)بآالف الرياالت السعودية(
خزينة

سوق المال

المصرفية الدولية

اإلجمالي

أفراد

إجمالي الموجودات

153,735,125

133,425,432

185,235,196

2,090,983

32,777,066

507,263,802

إجمالي المطلوبات

239,668,411

88,492,846

80,101,324

365,403

28,847,541

437,475,525

 -ودائع العمالء

228,550,843

86,666,949

12,560,252

3,423

25,607,848

353,389,315

 -إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

7,731,316

6,905,587

3,630,803

786,908

1,552,498

20,607,112

2019

 دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعاتإجمالي دخل العمليات
منها:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافيإجمالي مصاريف العمليات

شركات

291,318

)(123

)(91,599

-

2,320,683

)(2,520,279

10,051,999

4,385,308

3,922,121

786,785

1,460,899

8,711,493

3,871,548

1,981,290

18,196

1,224,023

1,035,808

514,041

86,147

715,136

176,216

2,527,348

4,355,816

1,463,839

401,902

327,663

1,201,761

7,750,981

585,815

91,631

60,212

19,084

109,193

865,935

446,462
68,852

554,829
)(16,948

)(56,387
)(23,201

198

475,026
33,546

1,419,930

459,320

292,684

20,607,112
-

منها:

15,806,550

-

 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمانالمتوقعة
صافي دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية
االخرى
صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

62,447
5,765,035

2,904,521

3,497,018

12,918,578

)بآالف الرياالت السعودية(
خزينة

سوق المال

المصرفية الدولية

اإلجمالي

أفراد

إجمالي الموجودات

134,020,882

134,128,237

149,510,956

1,601,538

32,915,155

452,176,768

إجمالي المطلوبات

254,924,846

49,504,769

53,159,749

317,391

28,601,304

386,508,059

 -ودائع العمالء

242,562,243

48,042,017

8,812,110

3,893

19,280,763

318,701,026

 -إجمالي دخل العمليات من العمالء الخارجيين

6,764,674

6,476,164

3,341,181

720,166

1,625,038

18,927,223

2018

 دخل (مصاريف) العمليات بين القطاعاتإجمالي دخل العمليات
منها:
 صافي دخل العموالت الخاصة دخل من رسوم خدمات مصرفية بالصافيإجمالي مصاريف العمليات

شركات

1,907,626

)(2,414,816

8,672,300

4,061,348

3,946,612

720,166

605,431

-

)(98,241
1,526,797

18,927,223
-

7,499,768

3,623,361

2,732,248

10,009

1,257,755

15,123,141

1,073,382

439,518

109,192

694,837

212,279

2,529,208

4,279,187

1,645,537

509,790

343,567

1,303,421

8,081,502

395,953
274,077

77,013
723,552

47,909
69,528

15,955
-

70,495
362,935

)(18,460

)(17,049

)(18,943

منها:

-

 استهالك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمانالمتوقعة
صافي دخل (مصاريف) العمليات الغير تشغيلية
االخرى
صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

607,325
1,430,092

4,374,653

2,398,762

3,417,879

)(890
375,709

39,740

)(15,602

263,116

10,830,119
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القطاعات التشغيلية ( -تتمة)

) (33.2مخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات:
)بآالف الرياالت السعودية(
2019

أفراد

شركات

سوق المال

خزينة

الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي

123,714,593

128,777,964

153,333,218

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(االئتمان المعادل)

706,697

23,124,263

7,452,315

-

15,920,707

-

المشتقات (االئتمان المعادل)

-

-

المصرفية
الدولية

اإلجمالي

474,262

25,853,697

432,153,734

2,919,577

34,202,852

7,461

15,928,168

)بآالف الرياالت السعودية(
خزينة

سوق المال

المصرفية
الدولية

اإلجمالي

324,728

27,281,007

401,367,440

3,300,008

34,714,447

299,584

8,640,427

2018

أفراد

شركات

الموجودات المدرجة في قائمة
المركز المالي

104,617,838

130,922,868

138,220,999

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(االئتمان المعادل)
المشتقات (االئتمان المعادل)

2,094,256
-

20,883,751
-

8,436,432

-

8,340,843

-

تتكون مخاطر االئتمان للموجودات المدرجة في قائمـة المركز المالي الموحدة من القيمة الدفترية ألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،االستثمارات المعرضة إلى
مخاطر االئتمان ،التمويل والسلف ،القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،مستحقات أخرى وودائع مستردة.
أحتسب المعادل االئتماني لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقا ً لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
-34

ضمانات وموجودات مالية خاضعة للمقاصة
فيما يلي تفاصيل الضمانات الموجودة /المستلمة بواسطة المجموعة والتسوية التي حصلت كما في  31ديسمبر 2019م:
أ) ينفذ البنك معامالت شراء معاكس بموجب شروط عاد ًة تستند إلى التوجيهات المتعلقة بالضمانات وفقا ً التفاقية إعادة الشراء الرئيسية .يتم االستمرار في إثبات الموجودات المباعة
مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء) في قائمة المركز المالي ،حيث تحتفظ المجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع الملكية .يستمر
قياس هذه الموجودات وفقا ً للسياسات المحاسبية ذات الصلة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ
االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة .فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقية إعادة الشراء (اتفاقيات إعادة الشراء):

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
اإلجمالــي

(بآالف الريـاالت السعودية)

(بآالف الريـاالت السعودية)

2019

2018

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

29,374,177

29,374,177

12,732,271

12,732,271

10,733,238
───────
40,107,415
═══════

10,987,799
───────
40,361,976
═══════

13,245,936
───────
25,978,207
═══════

13,013,197
───────
25,745,468
═══════

ربط البنك وديعة هامش بمبلغ  591مليون لاير سعودي (2018م 245 :مليون لاير سعودي) كضمان إضافي مقابل عمليات إعادة الشراء المعاكس هذه.
ب) ال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل أسهم االستثمار ولم يتم االحتفاظ بمثل هذه الضمانات كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م.
ج) يرجى الرجوع لإليضاح  16للمزيد من التفاصيل حول ودائع التأمينات المحتجزة لقاء االرتباطات وااللتزامات المحتملة غير القابلة لإللغاء وتفاصيل حول ودائع التأمينات لقاء
المشتقات وإعادة الشراء (اإليضاح .)13
د) تتكون االدوات المالية المرهونة لدى المجموعة المتعلقة بمعامالت الشراء المعاكس من  939مليون لاير سعودي (2018م 940 :مليون لاير سعودي) .يُسمح للمجموعة ببيع
أو إعادة رهن هذه األسهم حال تعثر الطرف المقابل.
هـ) لم يكن مطلوبا ً تسوية أي موجودات أو مطلوبات مالية جوهرية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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مخـاطـر االئتمان
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها وتتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الـوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية
أو عملية ،مما يـؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان أساسا ً عن المخاطر المتعلقة باالئتمان الموجودة في
محفظة التمويل والسلف واالستثمارات .كما توجد مخاطر ائتمان في األدوات المالية خارج المركز المالي مثل االرتباطات لمنح تمويل ومنتجات
تمويل التجارة و مشتقات مالية.
أما بالنسبة للتمويل والسلف والتمـويل خارج المركز المالي للمقترضين ،تقيم المجموعة احتماالت التعثر لألطراف النظيرة باستخدام نظام تصنيف
مخاطر داخلي .أما بالنسبة لالستثمارات ،أرصدة لدى البنوك وأدوات مالية خارج المركز المالي ألطراف نظيرة دولية  ،تستخدم المجموعة
تصنيف مخاطر ائتمان خارجي من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية.
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان والحد من المعامالت مع أطراف نظيرة محددة والقيام
بتقييم المالءة المالية ألطراف نظيرة باستمرار .تم تصميم سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتتمكن من تحديد المخاطر ووضع حدود المخاطر
المالئمة ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعية .ويتم مراقبة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود بشكل يومي.
تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطة المتاجرة عن طريق مراقبة حدود االئتمان وإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية
وإجراء ترتيبات أخذ ضمانات إضافية من األطراف النظيرة في الظروف المالئمة وتحديد فترات التعرض للمخاطر .كما تقوم المجموعة أحيانا
بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح اطراف نظيرة أخرى لتقليل مخاطر االئتمان .تتمثل مخاطر االئتمان لدى المجموعة فيما يتعلق
بالمشتقات في التكلفة المتوقعة الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتهم  ،كما تقوم المجموعة بتقييم
األطراف النظيرة مستخدمة نفس األساليب المتبعة في أنشطة التمويل و ذلك لغرض التحكم في مستـوى مخاطر االئتمان المحملة على عاتقها.
يمكن أن ينتج التركيز في مخاطر االئتمان في حالة التعرض الضخم لعميل واحد أو عند مزاولة عدد من األطراف النظيرة نفس أنشطة األعمال
التجارية أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكـون لها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
عند حدوث التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
إن التركيز في مخاطر االئتمان يشير إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على عميل أو صناعة أو منطقة جغرافية
معينة.
تمثل سندا ت الدين المدرجة في االستثمارات بشكل أساسي في مخاطر تتعلق بمخاطر سيادية وسندات ذات درجة تصنيف عالية .يبين اإليضاح
رقم ( )6.6تحليل االستثمارات حسب األطراف النظيرة .لمزيد من التفصيل حول مكونات التمويل والسلف ،أنظر اإليضاح ( .)7.4تم اإلفصاح
عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمشـتقات في اإليضاح ( .)14أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة باالرتباطات وااللتزامات
المحتملة فإنها مبينة في اإليضاح ( .)22المعلومات بخصـوص الحد األعلى للتعرض لمخاطر ائتمان مبينة في اإليضاح (.)35.1
يتم تقييم كل مقترض شركات على أساس نظام تصنيف المديونية الذي تم تطويره داخليا ً حيث يقـوم النظام بتقييم المخاطر مبنيا ً على مدخالت
مالية ونوعية باإلضافة إلى مدخالت خاصة بالقطاعات االقتصادية .تم احتساب معدل تعثر الخسارة المتـوقع لكل درجة مبنيا ً على خبرة البنك .تتم
مراجعة درجات تصنيف المخاطر على فترات منتظمة.
كما تم تصنيف تمويل بطاقات االئتمان واألفراد المتحركة كجيدة نسبة ألنها متحركة وتسدد في مواعيدها ،وال يوجد أي تأخير في السداد.
تقوم المجموعة ضمن سياق أنشطة التمويل العادية باالحتفاظ بضمانات إضافية كضمان لتقليل مخاطر االئتمان للتمويل والسلف .وغالبا ً ما تشتمل
هذه الضمانات على ودائع ألجل وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية من بنوك أخرى وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .يتم
االحتفاظ بالضمانات بصفة رئيسية مقابل التمويل التجارية والتمويل لألفراد وتدار هذه الضمانات مقابل تعرض للمخاطر وذلك بصافي قيمتها
القابلة للتحصيل .تحتفظ المجموعة بضمانات عقارية مقابل رهن عقاري كضمانات لألدوات المالية مثل التمويل والسلف وودائع العمالء والتي
تعرض بشكل إجمالي في قائمة المركز المالي الموحدة ودون مقاصة.
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مخـاطـر االئتمان ( -تتمــة)
تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان وذلك بتنـويع أنشطة محفظة التمويل وذلك بالتأكد من عدم التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد
أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو نشاطات معينة .كما تقوم المجموعة أيضا ً بأخذ ضمانات ،حسب ما هو مالئم .كما تعمل المجموعة
على الحصول على ضمانات إضافية من األطراف النظيرة عند مالحظة ظهور تعثر للقرض المعني .وتقوم المجموعة بمراقبة القيمة السوقية
للضمانات بشكل دوري وطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا ً للعقد المبرم و وفقا ً لسياسات المجموعة.

) (35.1الحد األعلى لمخاطر االئتمان:
يوضح الجدول التالي الحد األعلى لمخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى:
)بآالف الرياالت السعودية(
2018
2019
الموجودات
أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى (إيضاح )5

16,565,294

15,964,451

استثمارات (إيضاح (أ))35.2

123,571,525

111,749,930

تمويل وسلف بالصافي (إيضاح )7.1

282,288,760

265,061,962

موجودات أخرى  -ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة شراء (إيضاح )13

7,350,250
────────
429,775,829
────────

3,464,919
────────
396,241,262
────────

التعهدات وااللتزامات المحتملة بالصافي (إيضاحات  18و )22.2

49,850,644

52,173,028

مشتقات أدوات مالية  -القيمة العادلة الموجبة بالصافي (إيضاح )14

5,276,039
────────
484,902,512
════════

3,913,049
────────
452,327,339
════════

إجمالي الموجودات

إجمالي الحد األعلى لمخاطر اإلئتمان
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 -35مخـاطـر االئتمان ( -تتمــة)
 35.2إدارة المخاطر االئتمان
أ) تحليل جودة االئتمان
يوضح الجدول التالي معلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات بأدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .واذا لم تذكر على وجه التحديد للموجودات المالية فإن المبالغ الواردة في الجدول أدناه تمثل أرصدة إجمالية وبالنسبة
اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية ،فإن المبالغ الواردة في الجدول تمثل المبالغ الملتزم بها أو المضمونة على التوالي:

•
• دون درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية جيدة ( +BBإلى )C

درجة أولى وتتكون من جودة ائتمانية قوية جداً ( AAAإلى )BBB-

2019
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
منخفضة القيمة فرديا ً
إجمالي القيمة الدفترية
تمويل وسلف
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
منخفضة القيمة فرديا ً
إجمالي القيمة الدفترية

المرحلة األولى

(بآالف الرياالت السعودية)
إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية

اإلجمالي

11,236,035
4,423,819
909,623
────────
16,569,477
════════

────────
════════

────────
════════

11,236,035
4,423,819
909,623
────────
16,569,477
════════

52,691,078
89,466,914
125,147,340
────────
267,305,332
════════

4,621
15,129,205
1,882,158
────────
17,015,984
════════

5,329,396
────────
5,329,396
════════

52,695,699
104,596,119
127,029,498
5,329,396
────────
289,650,712
════════

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
سندات التنمية الحكومية وصكوك
وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

40,317,689
21,018,214
1,887,573
────────
63,223,476
════════

415,437
1,465,785
────────
1,881,222
════════

────────
════════

40,317,689
21,433,651
3,353,358
────────
65,104,698
════════

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية
اإلرتباطات وااللتزامات المحتملة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
اإلجمالي

────────

28,836,343
25,716,551
3,913,933
────────
58,466,827
════════

28,836,343
25,636,821
3,103,467
────────
57,576,631
════════

79,730
810,466
────────
890,196
════════

════════

20,362,181
31,729,662
1,743,746
────────
53,835,589
════════

20,354,958
28,226,110
1,704,425
────────
50,285,493
════════

7,223
2,652,108
39,321
────────
2,698,652
════════

851,444
────────
851,444
════════
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 35.2إدارة المخاطر االئتمان (تتمه)
أ) تحليل جودة االئتمان (تتمه)

2018
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مالية أخرى
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
منخفضة القيمة فرديا ً
إجمالي القيمة الدفترية
تمويل وسلف
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
منخفضة القيمة فرديا ً
إجمالي القيمة الدفترية

المرحلة األولى

9,468,989
5,521,122
980,971
────────
15,971,082
════════
54,555,406
95,136,802
105,626,848
────────
255,319,056
════════

(بآالف الرياالت السعودية)
إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية

────────
════════
16,907
10,331,807
1,572,832
────────
11,921,546
════════

────────
════════
5,247,377
────────
5,247,377
════════

اإلجمالي

9,468,989
5,521,122
980,971
────────
15,971,082
════════
54,572,313
105,468,609
107,199,680
5,247,377
────────
272,487,979
════════

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالتكلفة المطفأة
سندات التنمية الحكومية وصكوك
وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية

38,095,771
23,691,100
1,742,849
────────
63,529,720
════════

415,532
1,461,327
────────
1,876,859
════════

────────
════════

38,095,771
24,106,632
3,204,176
────────
65,406,579
════════

استثمارات بأوراق دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
سندات التنمية الحكومية وصكوك وأذونات خزينة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
إجمالي القيمة الدفترية
اإلرتباطات وااللتزامات المحتملة
استثمارات من الدرجة األولى
استثمارات دون الدرجة األولى
غير مصنفة
اإلجمالي

17,109,030
28,047,935
352,672
────────
45,509,637
════════
19,332,617
31,007,380
3,341,729
────────
53,681,726
════════

91,731
741,983
────────
833,714
════════
30,252
1,306,766
15,192
────────
1,352,210
════════

────────
════════
427,812
156,571
────────
584,383
════════

17,109,030
28,139,666
1,094,655
────────
46,343,351
════════
19,362,869
32,741,958
3,513,492
────────
55,618,319
════════
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-35

مخـاطـر االئتمان ( -تتمــة)
( )35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
أ) تحليل جودة االئتمان (تتمة)
ب) يوضح الجدول أدناه أعمار التمويل والسلف المتحركة:
)بآالف الريـاالت السعودية(
تمويل وسلف
2019
غير متأخرة السداد وغير متعثرة

أفراد و
بطاقات ائتمان

شركات

119,580,610
───────

127,796,408
───────

المصرفية
الدولية

أخرى

اإلجمالي

16,196,293
───────

11,455,493
───────

275,028,804
────────

متأخرة السداد وغير متعثرة
أقل من  30يوم
 59 - 30يوم
 89 - 60يوم

2,619,181

1,251,232

365,346

-

4,235,759

944,140

692,099

163,875

-

1,800,114

498,386
───────

598,819
───────

2,159,434
───────

───────

3,256,639
───────

إجمالي متأخرة السداد وغير المتعثرة 4,061,707
───────

2,542,150
───────

2,688,655
───────

───────

9,292,512
───────

123,642,317
═══════

130,338,558
═══════

18,884,948
═══════

11,455,493
═══════

284,321,316
═══════

أفراد و
بطاقات ائتمان

شركات

إجمالي التمويل والسلف المتحركة

)بآالف الريـاالت السعودية(
تمويل وسلف
المصرفية
الدولية

أخرى

اإلجمالي

غير متأخرة السداد وغير متعثرة
متأخرة
السداد

100,174,370
───────

129,283,117
───────

18,336,957
───────

9,650,960
───────

257,445,404
────────

أقل من  30يوم
 59 - 30يوم
 89 - 60يوم

2018

إجمالي متأخرة السداد وغير المتعثرة
إجمالي التمويل والسلف المتحركة

2,960,657

1,435,529

240,380

-

4,636,566

1,011,156

846,876

257,350

-

2,115,382

456,644
───────

327,640
───────

2,258,966
───────

───────

3,043,250
───────

4,428,457
────────
104,602,827
════════

2,610,045
────────
131,893,162
════════

2,756,696
────────
21,093,653
════════

────────
9,650,960
════════

9,795,198
────────
267,240,602
════════
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 -35إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
( )35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي ،تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات المعقولة
والمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير مالئمة .وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلى
الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل.
إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بنا ًء على مؤشرات محددة ومراحل معتمدة.
درجات مخاطر االئتمان
تصنف المجموعة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بنا ًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على توقعات
مستقبلية حول مخاطر التعثر وبنا ًء على تقديرات سابقة .يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل على
مخاطر التعثر .وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية المقترض.
يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت أو انخفضت مخاطر التعثر باضطراد .على سبيل المثال ،إن الفرق في مخاطر
التعثر بين الدرجات  1و 2أصغر من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان  2و.3
يتم تحديد لكل تعرض للشركات درجة من مخاطر االئتمان في درجة من درجات المخاطر عند االعتراف األولي بنا ًء على المعلومات
المتوفرة عن المقترض .تخضع المخاطر للمراقبة المستمرة والتي قد تؤدي إلى تحريك الخطر من درجة إلى أخرى مختلفة .إن مراقبة
المخاطر يتضمن استخدام البيانات التالية:
مخاطر الشركات
• المعلومات التي يتم الحصول عليها
خالل المراجعة الدورية لملفات العمالء
(مثل :القوائم المالية المراجعة ،حسابات
اإلدارة ،الموازنات والتوقعات) .وتتضمن
أمثلة على مجاالت تركيز محددة ما يلي:
إجمالي هوامش الربح ،معدالت الرفع
المالي ،تغطية خدمة الدين ،االلتزام
بالتعهدات ،إدارة الجودة ،والتغيرات في
اإلدارة العليا.

مخاطر األفراد
• البيانات الداخلية المجمعة وتصرفات العميل
(مثل :أستخدام العميل لتسهيالت بطاقات
االئتمان).

جميع المخاطر
• سجل السداد ـ وهذا يتضمن تجاوز مواعيد
السداد مع سلسلة من التغيرات حول معدالت
السداد.
• استعمال الحد االئتماني الممنوح.
• سجل طلبات اإلمهال ومنح اإلمهال.
• التغيرات الموجودة والمتوقعة في األعمال
واألحوال المالية واالقتصادية.

• بيانات من وكاالت ائتمان مرجعية
ومقاالت صحفية والتغيرات في
التصنيفات االئتمانية الخارجية.
• التغيرات الفعلية والجوهرية في المحيط
السياسي والتنظيمي والتقني للمقترض أو
أنشطة أعماله.
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 -35إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
( )35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )1إعداد هيكل ألحكام التسهيالت المحتملة التعثر
إن درجات مخاطر االئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل المخاطر المحتملة .تقوم المجموعة بتجميع معلومات األداء والتعثر حول
مخاطر االئتمان حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة الخطر االئتماني .بالنسبة لبعض المحافظ ،يتم استخدام المعلومات التي يتم
الحصول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية خارجية أيضا ً.
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية وكيف يمكن لهذه المخاطر أن تتغير انخفاضا ً
أو ارتفاعا ً مع مرور الوقت.
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها معدل نمو الناتج المحلي
ومعدالت الفائدة ومعدالت البطالة الخ .وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بمجاالت صناعية محددة أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل
أسعار البضائع و/أو العقارات.
بنا ًء على مشورة إدارة االقتصاد للمجموعة وأخذاً في االعتبار معلومات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والتوقعات المستقبلية،
قام البنك بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من
التوقعات للمستقبل (انظر البحث أدناه حول دمج المعلومات المستقبلية) .ويقوم البنك باستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراته
بخصوص التعثرات المحتملة.
 )2تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري
إن المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان هنالك زيادة في المخاطر اإلئتمانية تشتمل على التغيرات الكمية في المخاطر المحتملة والعوامل
النوعية بما في ذلك العوامل المساعدة للتعثر.
يتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها أزدادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي بنا ًء على الضوابط التي حددتها
المجموعة لكل مرحلة من المراحل.
من خالل استخدام البنك لتقديراته القائمة على الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة ،يمكن للبنك أن يحدد أن التعرض
للمخاطر بدأ في االزدياد بقفزات جوهرية بنا ًء على مؤشرات نوعية محددة وليس بالضرورة أن تكون تأثيراتها مبينة بوضوح من خالل
التحليل الكمي في ذلك الوقت.
أما بخصوص العوامل المساعدة ،فإن المجموعة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يتأخر السداد أكثر
من  30يوما ً عن موعد استحقاقه إال في حالة وجود حقائق تدل على عكس ذلك .يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل عدد
األيام التي مضت على آخر دفعة سداد كاملة تم استالمها دون األخذ في األعتبار أي فترة إمهال قد تكون منحت للمقترض .يتم تحديد تواريخ
االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
تراقب المجموعة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل الفحوصات المنتظمة للتحقق
مما يلي:
• لدى الضوابط القدرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة التعثر.
• عدم توفر مخاطر غير مضمونة في مخصص خسائر اإلئتمان من التحويل من المرحلة (" )1احتمالية التعثر على مدى  12شهرا"
والمرحلة (" )2احتمالية التعثر على مدى العمر الزمني للتسهيالت.
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 -35إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
( )35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )3الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل األحكام التعاقدية للتمويالت والقروض لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة ،واالحتفاظ بالعمالء ،وغيرها من العوامل التي ال
تتعلق باالنخفاض الحالي أو المحتمل الئتمان العميل .إن أي تمويل أو سلف حالية تم تعديل أحكامها يمكن أن يتم إلغاء قيدها وإعادة التفاوض
بشأن التمويل أو السلف المدرجة كتمويل أو سلف جديدة بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية.
عندما يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي ،فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان يتم على أساس الضوابط المرحلية المعتمدة.
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل والسلف مع العمالء ممن يواجه صعوبات مالية (مشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال") من أجل
تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر .بموجب سياسة اإلمهال لدى المجموعة ،فإن اإلمهال يُمنح على أساس اختياري فيما إذا كان
المدين متعثراً في الوقت الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك مخاطر عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن المدين قد فعل كل ما
بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه من التزامات بموجب األحكام التعاقدية األصلية ومن المتوقع أن يكون المدين قادراً على الوفاء
باألحكام المعدلة.
تتضمن األحكام المعدلة عاد ًة تمديد موعد االستحقاق وتغيير توقيت دفعات العموالت الخاصة وتعديل أحكام تعهدات التمويل والسلف.
يخضع التمويل والسلف لكل من الشركات واألفراد إلى سياسة اإلمهال.
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة المجموعة حول اإلمهال ،فإن تقدير إحتمالية التعثر يعكس مدى نجاح التعديل في تحسين
أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل إيرادات العموالت الخاصة وأصل التمويل أو القرض والخبرة السابقة لدى المجموعة في معالجة
حاالت إمهال سابقة .وكجزء من هذه العملية تقوم المجموعة بتقييم أداء السداد لدى المقترض مقابل األحكام التعاقدية المعدلة مع األخذ في
االعتبار مؤشرات السلوك المختلفة.
 )4تعريف التعثر
يعتبر التعثر قد وقع لملتزم بالسداد حال حصول احدى أو كال الحدثين التاليين:
• مضى على الملتزم بالسداد  90يوما ً أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه المجموعة بما في ذلك أقساط أصل التمويل
أو القرض وتسديدات الفائدة والرسوم واألتعاب .إن معيار الجوهرية إلدراج التعثر هو  %5من إجمالي االلتزامات االئتمانية القائمة على
العميل.
• تعتبر المجموعة أن الملتزم ليس من المحتمل قيامه بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل للبنك دون رجوع البنك إلى إجراءات مثل تسييل
الضمانات (إن وجدت).
إن تعريف التعثر يتوافق بشكل كبير مع ما تطبقه المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.
 )5دمج معلومات التوقعات المستقبلية
تقوم المجموعة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ألداة ما
منذ إنشاء األداة وعند قياس المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة .وبنا ًء على مشورة الخبراء في إدارة االقتصاد للمجموعة واألخذ في
االعتبار سلسلة من المعلومات الفعلية والمستقبلية من مصادر خارجية ،تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي
للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل .تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر
من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار االحتماالت المصاحبة لنتائج كل سيناريو من هذه السيناريوهات .تتضمن
المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية والمالية في المملكة وبعض العاملين في مجال الدراسات
االقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو الجامعات.
لقد حددت المجموعة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت ـ
باستخدام تحليل البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان.
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( )35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )5دمج معلومات التوقعات المستقبلية (تتمة)
تم تطوير العالقات المتوقعة ما بين المؤشرات الرئيسية والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ المختلفة من الموجودات المالية بنا ًء على تحليل
البيانات التاريخية على مدى  10أعوام .خالل السنة 2019م ،لم تقع أي تغيرات في االفتراضات األساسية المحددة والمتغيرات االقتصادية.
ً
إضافة لذلك ،لقد تم إجراء تحليل حساسية لتأثير االقتصاد الكلي مثل :إجمالي الناتج المحلي ،ومعدل الفائدة ،الخ من أجل تقييم التغير في
خسائر االئتمان المتوقعة .إن تغيراً بنسبة  %10سينتج عنه تغيراً بـ  5نقاط أساس في خسائر االئتمان المتوقعة.
 )6قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:
يتم استخراج هذه المعايير عموما ً من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا ً وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس المعلومات
المستقبلية كما هو مبين سابقا ً.
(أ) احتمالية التعثر
(ب) الخسارة في حالة التعثر
(ج) التعرضات المتعثرة
إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام أدوات
تصنيف مصممة حسب الفئات المختلفة لألطراف المقابلة والمخاطر .تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية داخليا ً وخارجيا ً
تتألف من عوامل كمية ونوعية .وحيثما توافر ،يمكن استخدام بيانات السوق أيضا ً للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لألطراف المقابلة من
الشركات الكبيرة .في حال انتقال الطرف المقابل أو التعرض بين فئات التصنيفات ،سيؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية
التعثر .يتم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديرية.
الخسارة في حالة التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم المجموعة بتقدير معايير الخسارة في حالة التعثر على أساس
تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات لألطراف المقابلة المتعثرة .تأخذ الخسارة في حالة التعثر في االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة
والقطاع االقتصادي للطرف المقابل وتكاليف االسترداد ألي ضمانات و التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من األصل المالي .أما فيما يتعلق
بالتمويل والسلف لألفراد و المضمون بعقار  ،تعتبر نسبة القرض مقابل القيمة هي إحدى المعايير الهامة في تحديد الخسارة في حالة التعثر.
تمثل التعرضات المتعثرة التعرض المتوقع في حال التعثر .تحتسب المجموعة التعرضات المتعثرة من خالل تعرض الطرف المقابل
للمخاطر الحالية والتغييرات المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء .إن التعرضات المتعثرة ألصل
مالي هي إجمالي قيمته الدفترية .بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية ،تشتمل التعرضات المتعثرة على المبلغ المسحوب،
باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها بنا ًء على المالحظات التاريخية.
تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ باالعتبار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية (بما في ذلك أي خيارات
تمديد للمقترض) وهي الفترة التي تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان ،حتى إذا ،وألغراض إدارة المخاطر ،كانت المجموعة تأخذ
في اعتبارها فترة أطول .يمتد أقصى حد للفترة التعاقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه للمجموعة المطالبة بسداد سلفة أو إلغاء التزام أو ضمان
تمويل وسلف.
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إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
 35.2إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 )6قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
بالنسبة للسحب على المكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان التي تشمل كال من التمويل والسلف وعنصر االلتزام غير المسحوب ،تقوم
المجموعة بقياس خسارة االئتمان المتوقعة على مدى فترة تزيد عن الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا كانت قدرة المجموعة التعاقدية لطلب
السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال تقيد تعرض المجموعة لخسائر ائتمانية لفترة اإلشعار التعاقدي .ال تمتلك هذه التسهيالت أجل محدد أو
هيكل سداد ويتم إدارتها بشكل جماعي .يمكن للمجموعة إلغاؤها فوراً ولكن هذا الحق التعاقدي لن يكون ساريا ً في اإلدارة اليومية ،ولكن فقط
عندما تصبح المجموعة علﯽ علم بزيادة ما في مخاطر اإلئتمان علﯽ مستوى المنشأة .يتم تقدير هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار
إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها والتي تعمل على تخفيف خسارة االئتمان المتوقعة .وذلك يتضمن تخفيض
الحدود .يتم إلغاء التسهيالت و  /أو تحويل الرصيد القائم إلى تمويل وسلف ذات آجال سداد ثابتة.
هـ) الضمانات
تستخدم المجموعة أساليب متنوعة بشكل كبير لتخفيض مخاطر االئتمان فيما يتعلق بقروضه ،أحد أهم أساليب تخفيف مخاطر االئتمان هو
قبول الضمانات والكفاالت بتغطية مالئمة .تقوم المجموعة بالتأكد أن الضمان الذي تحتفظ به يحتوي على سيولة كافية ،وساري المفعول من
الناحية القانونية حيث يتم تقييمه بشكل دوري .تعتمد طريقة وتكرار إعادة التقييم على طبيعة الضمان .تتضمن أنواع الضمانات التي تقبلها
المجموعة على الوقت والتأمينات النقدية والضمانات المالية واألسهم والعقارات والموجودات الثابتة والتنازل عن الراتب في حال األفراد .يتم
االحتفاظ بالضمان بشكل أساسي مقابل التمويل التجاري والفردي وتتم إدارته مقابل التعرضات للمخاطر بصافي قيمتها القابلة للتحقق .تراقب
المجموعة القيمة السوقية للضمانات ويطلب ضمانات إضافية بموجب االتفاقيات المبرمة .ويتم ضمان ،حيثما كان ذلك ممكناً ،التمويالت
باستخدام أشكال مقبولة من الضمانات من أجل تخفيض مخاطر االئتمان .وفقا ً لسياسة المجموعة ،يتم اإلقراض مقابل تدفقات نقدية للمنشأة
التجارية العاملة كطريقة أولى ومصدر أساسي للسداد .يجب اعتبار الضمانات التي يقدمها العمالء كموارد سداد ثانوية.

-36

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار السوق ،مثل أسعار العموالت الخاصة وهوامش االئتمان (الغير متعلقة بتغيرات المركز
االئتماني للمصدر  /المقترض) وأسعار األسهم وأسعار صرف العمـالت األجنبية والتي سوف تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها
من األدوات المالية .يهدف الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة مع تحقيق
أقصى عائد ممكن على المخاطر.
توزع المجموعة تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ متاجرة ومحافظ غير متاجرة .يتم االحتفاظ بمحفظة متاجره بصورة أساسية من قبل
إدارة الخزينة وتتضمن مراكز ناشئة عن صناعة السوق وتولي مراكز متاجرة باإلضافة إلى جانب الموجودات والمطلوبات المالية المدارة
على أساس القيمة العادلة.
بشكل عام صالحيات مخاطر السوق مكتسبة من قبل مجلس اإلدارة .كما تتولى إدارة المخاطر بالمجموعة مسئولية وضع السياسات التفصيلية
إلدارة المخاطر (التي تخضع للمراجعة والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة) والمتابعة اليومية لتنفيذ السياسات.
( )36.1مخاطر السوق – محفظة المتاجرة
تستخدم المجموعة أحد األدوات الرئيسية لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بمحفظة المتاجرة وهي القيمة المعرضة للمخاطر (.)VaR
تمثل القيمة المعرضة للمخاطر بمحفظة المتاجرة الخسائر التقديرية التي سوف تنشأ بالمحفظة خالل فترة زمنية محددة (فترة االقتناء) والناتجة
عن حركة تغيرات السوق ضمن احتماالت محددة (حدود الثقة) .تستخدم المجموعة نظام احتساب القيمة المعرضة للمخاطر مبنيا ً على حدود
ثقة بنسبة  %99وافتراض فترة اقتناء ليوم واحد ،ماعدا االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تحتسب على فترة اقتناء
لمدة  3شهور (أي ،أنه يتم قياس القيمة المعرضة للمخاطر يوميا ً ماعدا القيمة المعرضة للمخاطر لالستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في
قائمة الدخل والتي تحتسب على أساس شهري) وذلك لتسهيل المقارنة مع دخل (خسائر) المتاجرة التي تحتسب و تقيد بالسجالت على أساس
يومي .يحسب النظام التذبذب واالرتباط بين المتغيرات المختلفة مستخدما بيانات السوق التاريخية المناسبة.
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مخاطر السوق (تتمة)
( )36.1مخاطر السوق – محفظة المتاجرة (تتمة)
تستخدم المجموعة حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلجمالي مخاطر السوق المتضمنة بأنشطة المتاجرة بما في ذلك المشتقات المتعلقة لكل من
أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت الخاصة .تتم المراجعة والموافقة إلجمالي حدود القيم المعرضة للمخاطر من قبل مجلس اإلدارة.
توزع حدود القيم المعرضة للمخاطر على محفظة المتاجرة .تقدم التقارير اليومية لحدود القيم المعرضة للمخاطر المستقبلية لإلدارة التنفيذية
للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم تقارير عن ملخص مؤشرات المخاطر المتعددة إلى لجنة متابعة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
بالرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر السوق إال أن االفتراضات التي يقوم عليها النظام تتضمن بعض
القصور الموضحة بما يلي:
()1

تفترض فترة اقتناء ليوم واحد إلى احتمالية تغطية المخاطر أو بيع المركز خالل فترة يوم واحد .ويعتبر هذا االفتراض افتراض
واقعي في معظم الحاالت ولكن قد ال يكون الوضع كذلك في الحاالت التي يتسم فيها السوق بانعدام حاد للسيولة لفترة طويلة.

()2

ال تعكس  %99كحدود الثقة وقوع أي خسائر خارج هذه الحدود .وتحت إطار النظام المستخدم ،فهناك احتمال  %1أن تتجاوز
الخسائر القيمة المعرضة للمخاطر.

()3

تحتسب القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية يوم العمل ،وال توضح أي تعرض للمخاطر التي قد تنشأ في المراكز خالل المتاجرة في
اليوم الواحد.

()4

استخدام البيانات التاريخية كأساس لتحديد مدى النتائج المستقبلية المحتملة التي قد ال تغطي جميع الخيارات المحتملة وباألخص في
الحاالت االستثنائية.

()5

يعتمد قياس القيمة المعرضة للمخاطر على مركز المجموعة وتذبذب أسعار السوق .تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر للمراكز
الغير متغيره في حال انخفاض تذبذب أسعار السوق والعكس صحيح.

إن القصور الموضح بمنهجية احتساب القيمة المعرضة للمخاطر قد تم تجاوزها عن طريق إضافة حد اقصى لمراكز أخرى بخالف حدود
القيمة المعرضة للمخاطر وكذلك هيكلة حدود أثار تفاعلها ويشمل ذلك الحدود المرتبطة بمخاطر التركيز المتوقعة مستقبالً بمحفظة المتاجرة.
إضافة إلى ذلك ،تستخدم المجموعة اختبارات الضغوط ( )Stress testsلتحديد التأثير المالي لخيارات السوق االستثنائية في كل محافظ
المتاجرة فرديا ً ومجمالً للمجموعة.
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مخاطر السوق ( -تتمــة)
( )36.1مخاطر السوق – محفظة المتاجرة ( -تتمة)
لكل من أسعار العموالت الخاصة ،العمالت األجنبية واسعار األسهم
يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر ٍ
المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل:
(بآالف الريـاالت السعودية)
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مخاطر
العمـالت األجنبية

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة

مخاطر
أسعار األسهم

إجمالي المخاطر

2019

القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية السنة
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر

1,416

9,860

10,803

22,079

1,750

8,236

1,618

11,604

(بآالف الريـاالت السعودية)
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مخاطر
العمـالت األجنبية

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة

مخاطر
أسعار األسهم

إجمالي المخاطر

2018

القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية السنة
متوسط القيمة المعرضة للمخاطر

324

2,056

601

2,981

580

3,021

509

4,110

( )36.2مخاطر السوق – المقتناه ألغراض غير المتاجرة
تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالمراكز المقتناة ألغراض غير المتاجرة بصورة رئيسية من التعرض ألسعار العموالت الخاصة والعمالت
األجنبية والتغيرات في أسعار األسهم.
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مخاطر السوق ( -تتمة)
( )36.2مخاطر السوق – مقتناه ألغراض غير المتاجرة – (تتمة)
( )36.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة من احتمالية تقلبات أسعار العموالت الخاصة والتي بدورها سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة
لألدوات المالية .وضعت لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة حدوداً متعلقة بالفجوة الخاصة لمخاطر اسعار العموالت الخاصة .تراقب هذه المراكز
بشكل دوري وترسل تقارير شهرية للجنة الموجودات و المطلوبات كما تستخدم خيارات لتغطية المخاطر للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة .في
حاالت وجود ضغوط في السوق ،تتم مراقبة الفجوة بين الموجودات والمطلوبات بوتيرة متزايدة.
يبين الجدول التالي أثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة على أساس احتماالت معقولة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة وذلك على قائمة الدخل الموحدة
للمجموعة أو حقوق المساهمين .تتمثل أثار تقلبات الدخل في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة
لمدة عام واحد معتمداً على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة ذات عموالت خاصه في  31ديسمبر 2019م ،بما في
ذلك تأثيرات أدوات تغطية المخاطر .تحتسب أثار التقلبات على حقوق المساهمين بإعادة تقييم الموجودات المتاحة للبيع ذات سعر عموالت خاصه ثابتة  -بما
في ذلك أي تأثير مرتبط بتغطية المخاطر  -كما في  31ديسمبر 2019م والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أسعار العموالت الخاصة .كما يتم
تحليل تأثير هذه التقلبات حسب فترات استحقاق الموجودات أو مقايضات تغطية مخاطر التدفقات النقدية .يتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر
المحافظ المقتناه ألغراض غير المتاجرة وذلك حسب تركزات العمالت ،كما يتم اإلفصاح عن أثار التقلبات المعنية بالعملة المحلية .ال يؤخذ في أثار التقلبات
أي إجراءات تتخذها المجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.

2019

العملة
لاير سعودي
دوالر أمريكي

2018

العملة
لاير سعودي
دوالر أمريكي

الزيادة /
االنخفاض في
نقاط األساس

(بآالف الريـاالت السعودية)
آثار التقلبات على حقوق المساهمين (االحتياطيات األخرى)

آثار التقلبات
على دخل
العموالت
الخاصة

خالل
 3أشهر

10 ±

145,152 ±

±

10 ±

18,235 ±

82 ±

الزيادة /
االنخفاض في
نقاط األساس

-

±

12-3
شهر

5-1
سنوات

-

1,118 ±

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

12,754 ±

133,803 ±

146,557 ±

26,105 ±

101,862 ±

129,167 ±

(بآالف الريـاالت السعودية)
آثار التقلبات على حقوق المساهمين (االحتياطيات األخرى)

آثار التقلبات
على دخل
العموالت
الخاصة

خالل
 3أشهر

-

10 ±

118,747 ±

±

10 ±

998 ±

284 ±

12-3
شهر

±

-

324 ±

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

4,990 ±

6,246 ±

11,236 ±

34,818 ±

57,693 ±

93,119 ±
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مخـاطـر السوق ( -تتمة)
( )36.2مخاطر السوق – مقتناه ألغراض غير المتاجرة – (تتمة)
( )36.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة ( -تتمة)
)أ( آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي:
تقوم المجموعة بإدارة مختلف آثار المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .يشتمل الجدول أدناه على ملخص التعرض
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة ،كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيم الدفترية مصنفة حسب تاريخ إعادة تحديد األسعار وفقا ً للعقد المبرم أو تاريخ االستحقاق ،أيهما أقرب.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم إعادة تحديد
أسعارها في فترة محددة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ إعادة تحديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل أستراتيجيات إدارة المخاطر.
يلخص الجدول أدناه مخاطر أسعار العموالت الخاصة:
)بآالف الرياالت السعودية(

2019

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

15,942,001

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

4,656,899

1,869,745

969,095

استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخلالشامل اآلخر

34,622,875
1,084

16,391,208
934,752

35,410,763
164,981

38,154,905
-

7,575,997

8,447,851

14,287,882

28,155,097

 -مقتناة بالتكلفة المطفأة

27,045,794

7,008,605

20,957,900

9,999,808

تمويل وسلف بالصافي
 أفراد و بطاقات االئتمان شركات المصرفية الدولية أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
إجمالي الموجودات المالية

-

-

-

29,440,208

45,382,209

-

9,069,555

16,565,294

9,496,821
7,249,613

134,076,572
8,350,430

2,247,208

60,714,035

-

65,012,107

78,012,871
8,983,865

100,957,982
23,008,983

64,269,036
54,436,300

38,512,583
36,133,682

536,288
9,681

282,288,760
122,572,511

56,486,210
5,444,380
7,098,416

66,467,113
7,813,994
3,667,892

3,830,055
5,841,994
160,687

1,956,445
422,456
-

38,141
1,175
487,291

128,777,964
19,523,999
11,414,286

2,685,611
────────
135,920,257
════════

1,505,747
───────
120,724,682
═══════

486,073
────────
101,134,967
════════

16,294
───────
76,683,782
═══════

582,314
───────
49,125,186
═══════

5,276,039
────────
483,588,874
════════

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

52,434,192

5,955,437

81,600

-

3,714,815

62,186,044

ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل -أخرى

73,390,071

21,870,625

1,365,603

-

256,763,016

353,389,315

6,130,837
66,787,201
472,033

21,870,625
-

1,365,603
-

-

244,569,300
132,093
12,061,623

250,700,137
132,093
90,023,429
12,533,656

سندات دين مصدرة

800,996

215,105

القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي

2,883,439
────────
129,508,698
════════

2,479,662
────────
30,520,829
════════

454,986
────────
1,902,189
════════

10,424
──────
10,424
══════

الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي

6,411,559

90,203,853

99,232,778

76,673,358

)(211,605,714

)(9,450
───────

7,457,341
────────

76,054
────────

)(2,515,043
────────

─────────

6,402,109
───────

97,661,194
────────

99,308,832
────────

74,158,315
────────

)(211,605,714
─────────

6,402,109

104,063,303

203,372,135

277,530,450

65,924,736

═══════

════════

════════

════════

═════════

إجمالي المطلوبات المالية

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت
الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة

-

-

253,069
────────
260,730,900
════════

1,016,101
6,081,580
────────
422,673,040
════════
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مخـاطـر السوق ( -تتمة)

) (36.2مخاطر السوق – مقتناه ألغراض غير المتاجرة – (تتمة)
) (36.2.1مخاطر أسعار العموالت الخاصة ( -تتمـــة)
)أ( آثار تقلبات أسعار العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي  (-تتمة)
)بآالف الرياالت السعودية(
2018

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات

غير مرتبطة بعمولة
خاصة

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,565,000

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخلالشامل اآلخر
 مقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي

3,702,100
29,374,401

29,949,075

32,514,075

7,531,115
6,353,442

15,964,451
118,090,208

4,863,138

4,954,873

14,433,750
8,989,701
72,871,173

16,644,331
20,921,559
68,030,255

8,055,788
13,225,501
25,881,163

 -أفراد و بطاقات االئتمان

8,846,566

18,504,584

52,678,246

23,560,733

1,490,304
181,345
-

47,833,655
65,301,680
265,061,962
103,590,129

 شركات -المصرفية الدولية

76,240,949

44,759,691

8,002,317

1,600,836

63,346

130,667,139

6,277,141

7,216,612

7,281,386

434,826

1,128

21,211,093

6,733,370
1,869,911

2,390,286
1,092,336

68,306
450,329

284,768
104,420

116,871
396,053

9,593,601
3,913,049

────────

───────

────────

───────

───────

────────

135,609,438
════════

98,611,771
═══════

109,644,634
════════

47,266,872
═══════

44,411,030
═══════

435,543,745
════════

36,583,363

3,700,775

872,733

4,805,979

45,962,850

42,420,471

22,620,730

6,820,695

1,592

246,837,538

318,701,026

8,728,190

8,725,200

4,362,600

-

232,928,366

254,744,356

-

125,938

125,938

 أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
إجمالي الموجودات المالية
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
إجمالي المطلوبات المالية
الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت
الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة

7,209,482
22,164,919
98,098,026

33,392,344
299,937
6,478,456

1,224,811
23,423,451
-

13,895,530
2,637,322

3,506,425
37,657,625
91,735

2,458,095
315,129

21,281,289
-

-

1,592
-

13,783,234
-

49,747,561
14,083,171
9,430,907

1,737,120

1,124,673

232,394

78,126

106,817

3,279,130

────────

───────

────────

───────

───────

────────

87,219,410
════════
48,390,028
1,566,500
────────

30,083,500
═══════
68,528,271
1,008,157
───────

8,240,951
════════
101,403,683
)(357,226
────────

79,718
═══════
47,187,154
957,226
───────

251,750,334
═══════
)(207,339,304
───────

377,373,913
════════

49,956,528
───────

69,536,428
────────

101,046,457
────────

48,144,380
────────

)(207,339,304
─────────

49,956,528
════════

119,492,956
═══════

220,539,413
════════

268,683,793
═══════

61,344,489
═══════

تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.
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مخاطر السوق ( -تتمة)
( )36.2مخاطر السوق – مقتناه ألغراض غير المتاجرة – (تتمة)
( )36.2.2مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر أثار التقلبات في أسعار
صرف العمالت األجنبية السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية .يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لهذه المخاطر لمراكز كل عملة .تتم مراقبة
هذه المراكز على أساس يومي كما يستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة.
فيما يلي تحليالً لصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة للعمالت األجنبية التالية في نهاية السنة:
2019

)بآالف الرياالت السعودية(
2018

العملة

مركز دائن (مدين)

مركز دائن (مدين)

دوالر أمريكي
ليرة تركية

608,741
2,060,257

)(846,965
2,066,870

المركز الدائن يعني أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة و المركز المدين يمثل العكس.
يبين الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ،كما في  31ديسمبر 2019م على مراكز العمالت األجنبية المختلفة .تم إجراء التحليل على أساس احتماالت معقولة
في تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللاير السعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة  -بما في ذلك تأثير أدوات تغطية المخاطر -وذلك على قائمة الدخل الموحدة .ال
يوجد أي تأثير هام من العمالت األجنبية (بخالف العملة التركية) على حقوق المساهمين .يوضح المبلغ السالب في الجدول على صافي االنخفاض المتوقع مستقبال في قائمة الدخل
الموحدة .كما يوضح المبلغ الموجب على صافي الزيادة المتوقعة مستقبال .ال يؤخذ في أثار التقلبات أي إجراءات تتخذها المجموعة لتقليل تأثير مثل هذه التغيرات.
)بآالف الرياالت السعودية(
2018

)بآالف الرياالت السعودية(
2019

العملة
ليرة تركية

الزيادة/النقص في
سعر الصرف ()%
10% ±

التأثير على
األرباح
21,088 ±

التأثير على
حقوق
المساهمين
307,053 ±

الزيادة/النقص
في سعر
الصرف ()%
10% ±

التأثير على
األرباح
16,816 ±

الزيادة/النقص
في سعر
الصرف ()%
308,365 ± ±

) (36.2.3مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة تغيرات على أساس احتماالت معقوله في مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة.
التأثير على حقوق الملكية (احتياطيات أخرى) نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع والمدرجة في نظام السوق المالية السعودية (تداول) كما في  31ديسمبر
2019م و  31ديسمبر 2018م وذلك بسبب التغيرات على أساس احتماالت معقوله في أسعار هذه األسهم المتداولة بالسوق والمملوكة من قبل المجموعة ،مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة  ،كما
هو موضح أدناه:

)بآالف الرياالت السعودية(
2018

)بآالف الرياالت السعودية(
2019

مؤشر السوق ( -تداول)

الزيادة/النقص في
أسعار السوق ()%

تأثير التغير في أسعار السوق

10% ±

التأثير على
حقوق الملكية
(احتياطيات أخرى)

191,260 ±

الزيادة/النقص في
أسعار
السوق ()%
10% ±

التأثير على
حقوق الملكية
(احتياطيات أخرى)

123,423 ± ±
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مخاطر السوق ( -تتمة)
( )36.3تعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعي
يتم اآلن ،على الصعيد العالمي ،إجراء تعديل جوهري على أغلب أسعار الفائدة المرجعية إما الستبدال أو تعديل سعر الفائدة بين البنوك بأسعار فائدة
بديلة ال يترتب عليها مخاطر أسعار الفائدة (يشار إليها باسم "تعديل سعر الفائدة بين البنوك") .تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة بين البنوك
على أدواتها المالية التي سيتم استبدالها أو تعديلها كجزء من هذه المبادرة على مستوى السوق .وهناك عدم يقين حول طرق التحول .تتوقع المجموعة
أن يكون لتعديل سعر الفائدة بين البنوك آثار تشغيلية ومحاسبية وقانونية وشرعية وعلى إدارة المخاطر في جميع مجاالت أعمالها .أنشأت
المجموعة لجنة وظائف شاملة تتعلق بسعر الفائدة بين البنوك إلدارة تحولها لألسعار البديلة .وتشمل أهداف لجنة سعر الفائدة بين البنوك تقييم مدى
التعرض للمخاطر ومرجعية العقود القانونية إلى سعر الفائدة بين البنوك ،وما إذا كانت هذه العقود تحتاج إلى تعديل نتيجة لتعديل سعر الفائدة بين
البنوك وكيفية إدارة التواصل حول تعديل سعر الفائدة بين البنوك مع األطراف المقابلة وكذلك مضامين النظام .تتعاون لجنة سعر الفائدة بين البنوك
مع وحدات العمل األخرى وترجع إداريا ً إلى لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات .تقوم لجنة سعر الفائدة بين البنوك حاليا ً بتنفيذ تقييم شامل (مالي
وغير مالي) على التحول بحيث يتم تحديد إذا ماكان هناك تأثير جوهري أوال .يتضمن هذا تقييم التأثير الكمي الذي قد يتنج عن التحول.

-37

مخـاطـر السيـولـة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المجموعة على تلبية التزامات المدفوعات عند استحقاقها تحت الظروف العادية أو غير العادية .تحدث مخاطر
السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستويات درجات التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويل
تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المجموعة على تلبية التزامات المدفوعات عند استحقاقها تحت الظروف العادية أو غير العادية .تحدث مخاطر
السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستويات درجات التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويل
المتوفرة .للتقليل من هذه المخاطر  ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيسية و إدارة الموجودات بعد األخذ بعين
االعتبار السيولة والحفاظ على رصيد كاف متوازن لكل من النقدية وشبة النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول الفوري ومراقبة التدفقات النقدية
والسيولة يوميا ً .كما يوجد لدى المجموعة أيضا ً خطوط ائتمان متوفرة تستطيع االستفادة منها لمقابلة احتياجات السيولة.
طبقا ً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل  %7من
إجمالي الودائع تحت الطلب و  %4من إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل .يتطلب من البنك أيضا االحتفاظ باحتياطي سيولة ال يقل عن %20
من التزامات ودائعه بشكل نقدية  ،سندات التنمية الحكومية السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  30يوما ً.
لكل من وضع السوق عامة والمتعلقة بالمجموعة
يقيٌم مركز السيولة و يدار تحت افتراضات مختلفة أخذا في االعتبار العوامل المؤثرة سلبيا المتعلقة ٍ
خاصة .تتبع المجموعة احدى هذه الطرق في تحديد الحدود لنسبة الموجودات ذات السيولة العالية إلى إجمالي الودائع أخذاً في االعتبار حاالت
السوق .تتكون الموجودات ذات السيولة العالية من النقدية و إيداعات نقدية قصيرة األجل وأوراق مالية ذات سيولة عالية متاحة للبيع فوراً وسندات
الحكومة السعودية باستثناء اتفاقية إعادة الشراء .تتكون الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك الغير مقيمة وبعمالت أجنبية.

) (37.1تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول التالي وضع االستحقاق لمطلوبات المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2018م بناء على التزامات السداد
التعاقدية غير المخصومة .ونظراً ألن مبالغ دفعات العموالت الخاصة حتى تواريخ االستحقاق قد أدرجت في الجدول فال تتطابق مجاميع الجدول مع
قائمة المركز المالي الموحدة .تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق كما في تاريخ المركز المالي وال يأخذ
الجدول في االعتبار االستحقاقات الفعلية المتوقعة كما في اإليضاح (  )37.2أدناه (تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات حسب االستحقاقات
المتوقعة) .تعتبر مبالغ السداد الخاضعة إلخطار كما لو كان اإلخطار سيتم تقديمه فوراً .على كل حال ،تتوقع المجموعة أال يقوم العديد من العمالء
بطلب السداد في أقرب تاريخ قد تكون المجموعة مطالبة فيه بالسداد وال يوضح الجدول التدفقات النقدية المتوقعة المبينة على النمط التاريخي
لالحتفاظ بودائع عمالء المجموعة.
_________________________________________________________________________________________________________
84

البنك األهلي التجاري
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 2018م
-37

مخـاطـر السيـولـة ( -تتمة)
( )37.1تحليل المطلوبات المالية غير المخصومة حسب فترة االستحقاقات التعاقدية المتبقية ( -تتمة)
(بآالف الرياالت السعودية)
المطلوبات المالية

تحت الطلب

أقل من  3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

2019
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
أدوات مالية مشتقة (إجمالي دفعات
مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)
التزامات اإليجار
إجمالي المطلوبات المالية غير
المخصومة

9,585,040
264,677,944

50,260,944
65,968,349

5,814,877
22,822,940

81,395
2,607,290

58,782

65,742,256
356,135,305

250,751,836
132,093
1,260,359
12,533,656

65,968,349
-

22,822,940
-

2,607,290
-

58,782
-

250,751,836
132,093
92,717,720
12,533,656

818,920

288,429

279,308

36,093

1,422,750

────────
274,262,984

34,384,261
77,456
────────
151,509,930

20,862,531
222,602
───────
50,011,379

44,601,557
1,014,980
───────
48,584,530

11,408,180
815,795
──────
12,318,850

111,256,529
2,130,833
────────
536,687,673

════════

════════

═══════

═══════

═══════

════════

تحت الطلب

أقل من  3أشهر

-

(بآالف الرياالت السعودية)
المطلوبات المالية

12-3شهـر

 5-1سنوات

أكثر من  5سنوات اإلجمالي

2018
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

11,203,594

30,649,448

3,132,819

ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
أدوات مالية مشتقة (إجمالي دفعات
مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع)
التزامات اإليجار
إجمالي المطلوبات المالية غير
المخصومة

1,393,723

130,426

321,084,661

270,846,777

32,962,637

14,044,143

255,566,769
125,938
1,070,899
14,083,171

32,962,637
-

14,044,143
-

3,100,678
-

130,426
-

255,566,769
125,938
51,308,783
14,083,171

6,568,208

2,761,888

618,345

100,983

10,049,424

38,872,897

26,370,835

40,080,017

3,617,491

108,941,240

────────
282,050,371

───────
109,053,190

───────
46,309,685

───────
45,192,763

───────
5,030,229

────────
487,636,238

════════

════════

═══════

═══════

═══════

════════

-

3,100,678

1,181,329

47,560,913

االستحقاق التعاقدي لالرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان موضحة في إيضاح ((( )22.2أ)).
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مخـاطـر السيـولـة ( -تتمة)
( )37.2تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات
يوضح الجدول أدناه تحليالً الستحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقعة للسداد أو االسترداد .راجع إيضاح ( )37.1أعاله عن المطلوبات المالية
الغير مخصومه حسب فترة االستحقاقات التعاقدية.
(بآالف الرياالت السعودية)
2019

أقل من
 1سنة

أكثر من
 1سنة

بدون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخلالشامل اآلخر
 مقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد و بطاقات االئتمان شركات المصرفية الدولية أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي
ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
حق استخدام األصول
موجودات أخـرى
إجمالي الموجودات

25,774,652
10,288,343
12,440,844
628,804

9,896,301
405,273
111,758,278
164,981

9,711,256
5,871,678
9,877,450
7,556,645

45,382,209
16,565,294
134,076,572
8,350,430

4,498,754
7,313,286
3,790,686
2,127,604
1,283,974
379,108
9,615
───────
52,304,140
═══════

53,967,732
57,625,565
278,498,074
120,444,907
127,493,990
19,523,999
11,035,178
5,266,424
────────
405,824,350
════════

2,247,549
73,256
438,483
1,283,387
5,496,576
1,669,825
14,786,657
───────
49,135,312
═══════

60,714,035
65,012,107
282,288,760
122,572,511
128,777,964
19,523,999
11,414,286
5,276,039
438,483
1,283,387
5,496,576
1,669,825
14,786,657
────────
507,263,802
════════

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

59,457,373
179,515,000
76,961,990
90,019,354
12,533,656
81,262
85,209
196,490
────────
239,335,334
────────

2,728,671
171,039,114
170,902,946
132,093
4,075
934,839
5,996,371
────────
180,698,995
────────

2,835,201
2,835,201
14,605,995
────────
17,441,196
────────

62,186,044
353,389,315
250,700,137
132,093
90,023,429
12,533,656
1,016,101
6,081,580
14,802,485
────────
437,475,525
────────
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مخـاطـر السيـولـة ( -تتمة)
( )37.2تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات ( -تتمة)

2018

أقل من
 1سنة

أكثر من
 1سنة

بدون تاريخ استحقاق
محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

9,996,082

11,805,934

10,712,059

32,514,075

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل مقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد و بطاقات االئتمان شركات المصرفية الدولية أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
عقارات أخرى بالصافي
ممتلكات ومعدات وبرامج بالصافي
حق استخدام األصول
موجودات أخـرى

6,449,464
4,134,333
2,684,561

3,785,470
107,455,461
43,658,422

5,729,517
6,500,414

15,964,451
118,090,208

1,449,772
3,012,481

63,797,039
262,049,481

4,954,873
1,490,672
54,869
-

4,954,873
47,833,655
65,301,680
265,061,962

225,987
880,404
1,906,090
84,086
───────
23,676,446
═══════

103,364,142
129,786,735
21,211,093
7,687,511
3,828,963
────────
388,925,309
════════

447,371
1,132,277
5,347,611
9,705,764
───────
39,575,013
═══════

103,590,129
130,667,139
21,211,093
9,593,601
3,913,049
447,371
1,132,277
5,347,611
9,705,764
────────
452,176,768
════════

إجمالي الموجودات

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

43,108,724

2,854,081

128,076,036

188,564,893

2,060,097

318,701,026

45

45,962,850

64,247,489

188,436,770

2,060,097

254,744,356

49,745,376
14,083,171
8,176,869
253,357
264,101
───────
179,879,087
───────

125,938
2,185
1,254,038
3,025,773
───────
195,698,785
───────

8,870,045
────────
10,930,187
────────

125,938
49,747,561
14,083,171
9,430,907
3,279,130
9,134,146
────────
386,508,059
────────
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التركيز الجغرافي للموجودات والمطلوبات و االرتباطات و االلتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان
( )38.1فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في نهاية العام:
)بآالف الرياالت السعودية(

2019

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
والشرق األوسط

أوروبا

تركيا

دول
أخرى

اإلجمالي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خاللالدخل العادلة من
قائمةبالقيمة
 مقتناةخالل الدخل
الشامل اآلخر
 مقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد وبطاقات االئتمان شركات المصرفية الدولية أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
اإلجمالي

43,647,371

36,083

267,626

1,090,489

340,640

45,382,209

4,070,582

2,542,580

1,185,194

6,321,940

2,444,998

16,565,294

88,782,759

16,796,435

1,642,607

3,747,047

23,107,724

134,076,572
8,350,430

2,516,396

332,432

935,900

793,785

3,771,917

31,598,098
54,668,265
243,203,952
122,572,511

9,969,194
6,494,809
9,023,646
-

296,632
410,075
-

2,953,262
24,444,074
-

15,896,849
3,438,958
5,617,088
-

110,341,351
10,290,090
2,864,310
436,309
────────
383,005,283
════════

8,349,663
673,983
627,342
───────
29,026,086
═══════

1,689,221
───────
4,784,648
═══════

4,749,730
19,523,999
170,345
9,615
───────
35,613,165
═══════

5,337,220
279,868
85,551
2,174
───────
31,598,175
═══════

60,714,035
65,012,107
282,288,760
122,572,511
128,777,964
19,523,999
11,414,286
5,276,039
438,483
────────
484,027,357
════════

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
اإلجمالي
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(إيضاح )22.2
 خطابات اعتمادات ضمانات قبوالت ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقضمخاطر االئتمان (االئتمان المعادل)
(إيضاح :)33.2
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
المشتقات

3,330,489

20,218,754

33,376,423

1,441,901

3,818,477

62,186,044

326,578,977

1,161,612

26,611

25,607,849

14,266

353,389,315

240,281,176
132,093
74,104,085
12,061,623
864,625
─────────
330,774,091
═════════

954,051

26,611

9,450,761

14,149

75,708
───────
21,456,074
═══════

5,054,058
────────
38,457,092
════════

250,700,137
132,093
90,023,429
12,533,656
1,016,101
6,081,580
─────────
422,673,040
═════════

3,344,580
592,893
1,784,632

1,090,630
49,455
1,041,175

967,055
═══════

═══════

37,326,201
5,627,802
22,168,380
1,028,000
8,502,019
═══════

24,118,686
6,243,698

207,561

1,886,729
2,216,960

698,480
7,460,049

15,685,172
471,916
1,016,101
85,208
───────
28,151,059
═══════

117
1,981
───────
3,834,724
═══════

4,612,437
462,446
3,958,491
191,500

7,461,741
2,243,192
4,755,634
462,915

═══════

═══════

2,919,577
7,461

-

4,579,380
-

53,835,589
8,975,788
33,708,312
1,682,415
9,469,074
═════════

34,202,852
15,928,168
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التركيز الجغرافي للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان ( -تتمة)
( )38.1فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان كما في نهاية العام:
)بآالف الرياالت السعودية(

2018
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
استثمارات بالصافي
 مقتناة بالقيمة العادلة من خاللقائمة الدخل
 مقتناة بالقيمة العادلة من مقتناة بالتكلفة المطفأةتمويل وسلف بالصافي
 أفراد وبطاقات االئتمان شركات المصرفية الدولية أخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات بالصافي
استثمارات في شركات زميلة بالصافي
اإلجمالي

المملكة العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
والشرق األوسط

أوروبا

30,394,859
4,499,343
73,016,875

25,953
3,258,217
19,007,394

230,513
1,184,381
577,234

1,394,146
5,861,143
1,840,390

1,236,792
18,916,086
52,863,997
226,701,736

119,322
11,236,692
7,651,380
6,361,642

63,744
97,282
416,208
-

1,692,995
147,395
26,451,458

3,535,015
15,890,600
4,222,700
5,547,126

103,590,129
119,895,282
3,216,325
1,286,807
433,750

5,389,593
972,049
250,236
-

2,165,957
-

1,354,279
21,211,093
3,886,086
210,049
-

4,027,985
1,519,141
13,621

────────
336,333,370
════════

───────
28,903,442
═══════

───────
4,158,085
═══════

───────
35,757,186
═══════

───────
30,839,033
═══════

────────
435,991,116
════════

3,216,656

13,805,669

21,259,000

4,180,412

3,501,113

45,962,850

297,813,788
247,861,265

1,542,128
1,975

26,008

19,280,762
6,867,202

38,340
13,914

318,701,026
254,744,356

125,938
36,067,659
13,758,926
5,069,110
740,764
─────────
306,840,318
═════════

1,540,153

12,113,741
299,819
4,361,797
302,241
───────
28,125,212
═══════

24,426
───────
3,539,453
═══════

125,938
49,747,561
14,083,171
9,430,907
3,279,130
─────────
377,373,913
═════════

5,350,266
307,196
4,950,437
92,633

10,659,369
4,515,527
6,133,937

55,618,319
10,800,494
33,561,534
2,185,162
9,071,129
═════════

تركيا

دول
أخرى

468,604
1,161,367
23,648,315

اإلجمالي

32,514,075
15,964,451
118,090,208
4,954,873
47,833,655
65,301,680
265,061,962
103,590,129
130,667,139
21,211,093
9,593,601
3,913,049
447,371

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
 جارية ادخار آلجل أخرىسندات دين مصدرة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات بالصافي
اإلجمالي
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
(إيضاح )22.2
 خطابات اعتمادات ضمانات قبوالت -ارتباطات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

33,732,379
4,341,068
19,689,893
2,092,529
7,608,889
═══════

26,008

91,592
───────
15,439,389
═══════

2,144,533
────────
23,429,541
════════

4,279,640
1,153,881
1,738,074

1,596,665
482,822
1,049,193

1,387,685
═══════

64,650
═══════

═══════

9,905
═══════

مخاطر االئتمان (االئتمان المعادل)
(إيضاح :)33.2
االرتباطات وااللتزامات المحتملة
المشتقات

22,304,622
2,036,784

2,786,053
1,416,691

968,370
4,669,332

3,300,008
299,584

5,355,394
218,036

34,714,447
8,640,427

أحتسب االئتمان المعادل لالرتباطات وااللتزامات المحتملة والمشتقات وفقا ً لألسس المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
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التركيز الجغرافي للموجودات والمطلوبات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان ( -تتمة)
( )38.2توزيع التركيز الجغرافي للتمويل والسلف المتعثرة ومخصص خسائر االئتمان المحدد كاآلتي:
(بآالف الرياالت السعودية)
المملكة العربية
السعودية

تركيا

اإلجمالي

2019
تمويل وسلف متعثرة
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة (المرحلة الثالثة)
الصافي

2018
تمويل وسلف متعثرة
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة (المرحلة الثالثة)
الصافي

3,650,927
)(3,154,271
────────
496,656
════════

4,020,985
)(2,898,646
────────
1,122,339
════════

1,678,469
)(910,532
────────
767,937
════════

1,226,392
)(863,542
────────
362,850
════════

5,329,396
)(4,064,803
────────
1,264,593
════════

5,247,377
)(3,762,188
───────
1,485,189
═══════
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عند بيع اصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين اطراف المشاركين في السوق عند تاريخ
القياس .ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:
 في السوق الرئيسية المتاحة للوصول ألصل أو التزام أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر مالئمة ألصل أو التزام.فيما يلي تحليل إليضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة.
أ) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لقياس وإيضاح القيمة العادلة لألدوات المالية.
المستوى  :1األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة.
المستوى  :2األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على بيانات
السوق التي يمكن مالحظتها.
المستوى  :3طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
يبين الجدول التالي تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية بمستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
2019
موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
 ضمن عقود تحوط القيمة العادلة (إيضاح  6.3أ )اإلجمالي

مستوى 1
1,349,339
40,165,948
─────────

)بآالف الرياالت السعودية(
مستوى 3
مستوى 2
5,276,039
5,246,776
20,390,941
5,077,768
─────────

1,754,315
157,146
────────

1,911,461
35,991,524
41,515,287
───────── ───────── ────────

اإلجمالي
5,276,039
8,350,430
60,714,035
5,077,768
─────────

79,418,272
─────────

مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة

────────
════════

2018

مستوى 1

موجودات مالية
أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل
موجودات مالية مدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة بالصافي
 -ضمن عقود تحوط القيمة العادلة (إيضاح  6.3أ )

640,320
38,922,361

اإلجمالي

6,081,580
────────
6,081,580
════════

────────
════════

6,081,580
─────────
6,081,580
═════════

)بآالف الرياالت السعودية(

اإلجمالي
مطلوبات مالية
أدوات مالية مشتقة
اإلجمالي

مستوى 2
3,913,049
3,545,093
8,760,059

مستوى 3
769,460
151,235

7,888,270
───────── ───────── ────────
920,695
24,106,471
39,562,681
───────── ───────── ────────
────────
════════

3,279,130
────────
3,279,130
════════

────────
════════

اإلجمالي
3,913,049
4,954,873
47,833,655
7,888,270
─────────
64,589,847
─────────
3,279,130
────────
3,279,130
════════
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
ب) إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
القيمة العادلة للتمويل والسلف بالصافي تبلغ  290,470مليون لاير سعودي (2018م 273,757 :مليون لاير سعودي).
لكل من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ،ودائع العمالء وسندات الدين
القيم العادلة ٍ
المصدرة كما في  31ديسمبر  31 ،2019ديسمبر  2018ال تختلف بشكل جوهري من قيمتها الدفترية.
ج) أسلوب التقييم والمعطيات الهامة غير الملحوظة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مختلفة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة تحت مستويات  2و  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
ويتم أدناه تحليل هذه التقنيات والمدخالت غير المالحظة الهامة المستخدمة فيها.
تستخدم المجموعة تقارير مدير الصندوق ( والخصومات المناسبة أو التخفيض في القيمة اذا تطلب ذلك) لتحديد القيمة العادلة لصناديق األسهم
الخاصة وصناديق التحوط .يستخدم مدير الصندوق تقنيات مختلفة (مثل نماذج التدفق النقدي المخصومة وطرق المضاعفة) لتقييم األدوات المالية
األساسية المصنفة تحت مستوى  2و  3من تسلسل القيمة العادلة للصندوق .تعتبر المدخالت غير المالحظة الهامة جزءا ال يتجزأ من النماذج
المستخدمة من قبل مدير الصندوق و تشمل مخاطر أسعار الخصم المعدلة ،التسويق والسيولة المخصومة وعالوة السيطرة.
لتقييم سندات الدين غير المتداولة واألدوات المالية المشتقة ،تعتمد المجموعة على تقديرات القيمة العادلة على مقيمين طرف ثالث موثوقين ،و
الذين يستخدمون تقنيات مثل التدفقات النقدية المخصومة ،ونماذج تسعير الخيارات وغيرها من النماذج المتطورة.
د) التحويل ما بين المستوى األول والمستوى الثاني
لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  :2018ال شيء).
هـ) مطابقة القيم العادلة في المستوى الثالث
يبين الجدول التالي مطابقة للقيم العادلة في المستوى الثالث ابتدا ًء من األرصدة االفتتاحية وحتى األرصدة الختامية:

حركة المستوى الثالث كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
إجمالي مكاسب ( /خسائر) (محققة وغير محققة) في قائمة الدخل الموحدة
إجمالي (خسائر) في قائمة الدخل الشامل الموحدة
المشتريات
(المبيعات) او تعديالت أخرى
الرصيد في نهاية السنة

)بآالف الرياالت السعودية(
2018
2019
920,695
237,076
897,208
)(143,518
───────
1,911,461
───────

476,520
)(4,094
)(9,518
499,087
)(41,300
───────
920,695
───────

و) تحليل حساسية المدخالت غير المالحظة في تقييم األدوات المالية بالقيمة العادلة

تم تطبيق المدخالت الهامة غير القابلة للرقابة في تقييم صناديق التحوط واألسهم الخاصة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و بالتالي
تحليل الحساسية ليس جوهريًا.
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المعامالت مـع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة  -خالل دورة أعمالها العادية  -مع أطراف ذات عالقة .ترى اإلدارة ومجلس اإلدارة أن المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى .تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك
واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .تشتمل أرصدة المعامالت مع أطراف ذات عالقة على معامالت مع جهات حكومية
مساهمه .كافة المعامالت الحكومية األخرى أيضا ً تتم على أساس معدالت السوق.
كبار المساهمين هم المساهمون الذين يمتلكون نسبة اكثر من  %5من رأس مال البنك المصدر .األطراف ذات العالقة هم األشخاص أو
األقارب لعائلة ذلك الشخص والمنشآت التابعة لهم والتي لديهم السيطرة عليها أو سيطرة مشتركة أو نفوذ هام على هذه المنشآت.

) (40.1األرصدة كما في  31ديسمبر والمدرجة في القوائم المالية الموحدة كاآلتي:
)بآالف الرياالت السعودية(
2018
2019
مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين للبنك:
تمويل وسلف

963,373

37,841

ودائع العمالء

237,188

80,021

االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

12,527

استثمارات (أصول مدارة)

55,880

16,129
9,014

مطلوبات أخرى  -مكافأة نهاية الخدمة

36,115

33,016

6,634,387
7,339,076

6,234,605
1,361,964

االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

1,433,776

1,180,657

استثمارات

1,083,142

112,856

كبار المساهمين:
ودائع العمالء

26,357,463

7,924,609

صناديق البنك االستثمارية:
استثمارات

718,580

502,174

الشركات التابعة:
تمويل وسلف
ودائع العمالء
استثمارات

937,500
140,696
768,433

1,312,500
106,523
1,088,342

ارصدة الشركات والمؤسسات المملوكة من اطراف ذات عالقة بنسبة  %5او اكثر
تمويل وسلف بالصافي
ودائع العمالء

) (40.2فيما يلي تحليالً لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية كاآلتي:
)بآالف الرياالت السعودية(
2018
2019
دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
أتعاب وعموالت بالصافي

378,808
244,832
368,449

384,070
441,265
296,887
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المعامالت مـع األطراف ذات العالقة (تتمة)
( )40.3فيما يلي تحليالً بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار المسؤولين في المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة:
)بآالف الرياالت السعودية(
2018
2019
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

10,710

13,182

مزايا موظفين قصيرة األجل

78,197

87,013

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,867

7,991

يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء مجلس اإلدارة ،واللجان التابعة للمجلس ( اللجنة التنفيذية ،لجنة إدارة المخاطر ،لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة
المراجعة) عن مكافآت كبار المسؤولين بالمجموعة (إيضاح .)41
-41

مكافآت الموظفين للمجموعة
يلخص الجدول التالي فئات موظفي المجموعة المحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتعويضات الموظفين ويمثل مجموع مبالغ
التعويضات الثابتة والمتغيرة التي دفعت للموظفين خالل السنتين المنتهيتين  31ديسمبر  2019و  ،2018بمختلف أشكالها:
)بآالف الرياالت السعودية(
2018

)بآالف الرياالت السعودية(
2019

تصنيف الموظفين
كبار المسئولين
موظفين عاملين في
أنشطة مرتبطة بالمخاطر
موظفين عاملين في مهام رقابية
موظفين أخرين
مزايا موظفين أخرى
شركات تابعة
اإلجمالي

عدد
الموظفين

مكافآت ثابتة
(على أساس
االستحقاق)

مكافآت متغيرة
(على أساس نقدي)

19

29,071

125,788

19

528

256,341

177,583

540

255,886

531

193,478

76,051

504

183,290

61,324

6,421

1,194,900
395,853

242,154

6,533

147,281

5,462

1,248,334
391,692

212,835

604,596

──────
768,857
══════

─────
13,058
═════

──────
2,717,574
══════

5,384

603,057

─────
12,883
═════

──────
2,672,700
══════

عدد
الموظفين

مكافآت ثابتة
(على أساس
االستحقاق)

مكافآت متغيرة
(على أساس نقدي)

33,776

73,608
128,832

161,511
──────
638,110
══════

تسدد كافة أنواع الرواتب والمزايا والمكافآت المتغيرة والثابتة نقداً/أسهم.
كبار المسئولين بالبنك أولئك األشخاص ،بما فيهم أي مدير تنفيذي ،الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة
البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الموظفين العاملين في أنشطة مرتبطة بالمخاطر تشمل على هؤالء الموظفين العاملين بقطاعات األفراد ،والشركات ،والخزينة والذين هم المحركين
األساسيين في مباشرة المعامالت وإدارة المخاطر المتعلقة بإداراتهم.
الموظفين العاملين في المهام الرقابية تشمل الموظفين في إدارة المخاطر ،المراجعة الداخلية ،االلتزام ،المالية ،والشئون القانونية.
بلغت مكافآت المتغيرة للمجموعة و مكافآت الموظفين األخرى المحملة كمصاريف موظفين بقائمة الدخل الموحدة لعام 2019م مبلغ  873مليون لاير
(2018م 774 :مليون لاير).
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كفاية رأس المـال
معدل كفاية رأس المال
تتمثل أغراض المجموعة عند إدارة رأس المال في المتطلبات المتعلقة برأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ
على قدرة المجموعة لالستمرار ولبناء قاعدة رأسمالية متينة.
تقوم المجموعة بمراقبـة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل مؤسسـة النقد العربي السعودي .هذه
المعدالت تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزه المالي واالرتباطات
وااللتزامات المحتملة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ،مخاطر السوق
ومخاطر العمليات .تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من البنك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنسبة
إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المحدد من المؤسسة والبالغ  .%8يتم
احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان ،السوق والعمليات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفاية رأس المال الركيزة األولى.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات تتعلق بتنفيذ اإلصالحات المالية وفق معايير (بازل  – )3والتي بدأ سريان
مفعولها اعتبارا من  1يناير 2013م .وعليه فقد تم احتساب الموجودات مرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل
والنسب ذات العالقة على األساس الموحد للمجموعة وفق إطار (بازل .)3
فيما يلي ملخص إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر ،الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال و معدل كفاية رأس
المال.
موجودات مرجحة المخاطر
)بآالف الرياالت السعودية(
2019

2018

مجموع الركيزة األولى  -الموجودات المرجحة المخاطر

337,218,124
36,073,511
17,039,531
────────
390,331,166

311,702,968
35,113,912
13,372,313
────────
360,189,193

رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)

════════
70,168,908

════════
66,613,049

رأس المال المساند (الشريحة الثانية)

3,014,128

7,702,233

إجمالي رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتان األولى والثانية)

────────
73,183,036

────────
74,315,282

معدل كفاية رأس المال (الركيزة األولى)-:
رأس المال األسـاسي (الشريحة األولى)

────────

────────

18.0%

18.5%

رأس المال األسـاسي والمساند (الشريحتان األولى والثانية)

18.7%

20.6%

مخاطر االئتمان
مخاطر العمليات
مخاطر السوق

يتكون رأس المال األساسي للمجموعة في نهاية العام من رأس المال واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخـرى و توزيعات أرباح مقترحه
واألرباح المبقاة وسندات دين مؤهلة واحتياطي فرق العملة األجنبية وحقوق األقلية ناقصا ً أسهم الخزينة والشهرة والموجودات غير الملموسة
و خصومات أخرى محدده .أما رأس المال المساند فيتكون من سندات دين مؤهلة و مبالغ محددة من مخصصات المحفظة (مخصصات
عامة) المؤهلة ناقصا ً خصومات أخرى محدده.
تستخدم المجموعة الطريقة الموحدة من بازل  3لحساب الموجودات المرجحة المخاطر حيث يتطلب رأس المال النظامي للركيزة األولى (بما
في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات) .إن إدارة المخاطر للمجموعة هي المسؤولة عن ضمان حساب الحد األدنى
المطلوب من راس المال النظامي حيث تتوافق مع متطلبات بازل  .3وترسل لمؤسسة النقد العربي السعودي البيانات اإلشرافية الربع سنوية
وتظهر فيها معدل كفاية رأس المال.
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حصة المجموعة في منشآت أخرى
( )43.1الشركات التابعة المملوكة جزئيا ً

أ)

القيود الجوهرية
ليس لدى المجموعة أية قيود جوهرية تحد من قدرتها على الوصول إلى موجوداتها أو استخدامها أو تسوية مطلوباتها باستثناء تلك الناتجة
عن هيكلة العمل اإلشرافي في نطاق مجال النشاطات المصرفية والتي تخص عمليات البنك التركي .يتطلب هيكل العمل اإلشرافي من البنك
التركي الحفاظ على مستويات من رأس المال النظامي والموجودات المتداولة ،مع الحد من تعامالتها مع أطراف أخرى من المجموعة
وااللتزام بالمؤشرات الماليــة األخرى .كما بلغت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات البــنك التركي  32,861مليون لاير سعودي
 29,790مليون لاير سعودي على التوالي (2018م 32,628 :مليون لاير سعودي 29,922 ،مليون لاير سعودي على التوالي).

ب)

الحصة غير المسيطرة في الشركات التابعة
يلخص الجدول التالي المعلومات المرتبطة بالشركة التابعة للمجموعة (البنك التركي) والذي لديه حقوق أقلية.
(بآالف الرياالت السعودية)
2019

2018

قائمة المركز المالي الموجزة
تمويل وسلف بالصافي
موجودات أخرى
المطلــوبات
صافي موجودات

19,523,998
12,993,859
29,790,253
2,727,604

21,211,095
11,416,927
29,922,390
2,705,632

القيمة الدفترية لحقوق األقلية

899,291

892,047

قائمة الدخل الموجزة
إجمالي دخل العمليات التشغيلية
صافي الدخل
إجمالي الدخل (الخسائر) الشامل

1,482,819
249,267
21,971

1,514,561
455,845
)(732,778

إجمالي الدخل (خسائر) العائد إلى حقوق األقلية

7,244

)(241,597

ملخص قائمة التدفقات النقدية
صافي التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيلية
صافى التدفق النقدي (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
صافى التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقد وشبه النقد

4,515,121
)(2,044,672
)(3,001,567
───────
)(531,118

1,651,410
1,415,758
)(485,243
────────
2,581,925

═══════

════════
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حصة المجموعة في منشآت أخرى (تتمة)
) (43.2المشاركة مع المنشآت المهيكلة غير الموحدة
يصف الجدول التالي أنواع المنشآت المهيكلة التي ال تقوم المجموعة بتوحيدها ولكن تملك حصة فيها:
نوع المنشأة المهيكلة

الطبيعة والغرض

حصة المجموعة فيها

صناديق تحوط

تحقيق عوائد من تداول الوحدات/حصص
الصندوق و/أو عن طريق التوزيعات التي
يقوم بها الصندوق.
يتم تمويل هذه الصناديق من خالل إصدار
وحدات/حصص للمستثمرين.

• االستثمارات في الوحدات المصدرة عن
الصندوق

محافظ حقوق الملكية الخاصة

تحقيق عوائد من ارتفاع صافي قيمة رأس مال • االستثمارات في الوحدات المصدرة عن
الصندوق
الصندوق على المدى الطويل ،ومن خالل
توزيعات األرباح الدورية التي يحققها
الصندوق ،وعند الخروج النهائي من
الصندوق عند انتهاء أجل الصندوق .يتم تمويل
هذه الصناديق من خالل إصدار
وحدات/حصص للمستثمرين.

يبين الجدول أدناه تحليال للقيم الدفترية للحصص التي تملكها المجموعة في المنشآت المهيكلة غير الموحدة .إن اكبر قيمة للخسارة هي القيمة
الدفترية للموجودات المملوكة:
)بآالف الرياالت السعودية(
2019

2018

صناديق تحوط

302,066

288,471

محافظ حقوق الملكية الخاصة

217,635

297,873

───────
519,701
═══════

────────
586,344
════════

تعتبر المجموعة نفسها راعية لمنشأة مهيكلة عندما تقدم التسهيالت الالزمة إلنشاء المنشأة .كما في  31ديسمبر 2019م ،تملك المجموعة حصة
في جميع المنشآت المهيكلة الواقعة تحت رعايتها.
-44

أرقام المقارنة
بإستثناء التأثير المذكور في اإليضاح رقم  3.3و  18تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية ،والتي ليست
جوهرية في طبيعتها.
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