)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي(
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر  1036م

كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)
الرأي
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك األول (المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي) ("البنك") والشركات التابعة له
(يشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة") ،والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر  2016والقوائم الموحدة
للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص للسياسات
المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية االخر من ( )1إلى (.)40
في رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة المرفقة ككل:


تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2016وأدائها المالي
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية ،و



تتفق مع نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد
وعرض القوائم المالية الموحدة.

أساس الرأي
تمت مراجعتنا وف ًقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة الدولية .إن مسؤوليتنا بموجب
تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا .إننا
مستقلون عن المجموعة وذلك وف ًقا لقواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة الدولي للمحاسبين
المهنيين وكذلك متطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما اننا
التزمنا بمسؤوليتنا األخالقية االخر وف ًقا لتلك القواعد والمتطلبات .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن
تكون أساسا إلبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المهني ،لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية .لقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند تكوين رأينا حولها ،وال نقدم رأيا ً
منفصال حول تلك األمور .فيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:
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كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
أمور المراجعة الرئيسية
أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

االنخفاض في قيمة القروض والسلف
كما في  31ديسمبر  ،2016بلغ إجمالي القروض والسلف
 74.895مليون لاير سعودي ،جنب مقابلها مخصص انخفاض
في خسائر االئتمان بمبلغ  2.152مليون لاير سعودي .تشتمل
هذه المخصصات على مخصص قروض محددة ومخصص
انخفاض مجنب على أساس المحفظة.

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على عملية
تكوين ومراجعة مخصص انخفاض القروض المحددة
ومخصص االنخفاض على أساس المحفظة ،كما قمنا باختبار
فعالية اإلجراءات الرئيسية على هذه العمليات.

قمنا باختبار عينة من القروض والسلف لغرض تقويمنا الخاص
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألنه يتطلب من فيما إذا وقعت أحداث االنخفاض وأن االنخفاض قد تم تحديده
اإلدارة تبني تقديرات معقدة والقيام بافتراضات لتحديد وتسجيله عند حدوثه.
االنخفاض وتوقيت إثبات هذا االنخفاض.
عند احتساب انخفاض القيمة لكل عميل على حدة ،قمنا باختبار
وبشكل عام ،يتضمن تحديد االنخفاض في القروض والسلف ما االفتراضات المتعلقة بتحديد االنخفاض بما في ذلك التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم والتحصيل المتوقع
يلي:
 تحديد األحداث التي أدت إلى وجود االنخفاض من أي ضمان ذات عالقة الخ .بالنسبة للقروض التي يتم
والتقديرات المستخدمة في احتساب االنخفاض في تقويمها لكل عميل على حدة ،قمنا أيضا ً باختيار عينة من
القروض والسلف الممنوحة لقطاعات األعمال التي تأثرت سلبا ً
القروض والسلف الممنوحة لكل شركة على حدة.
باألوضاع االقتصادية الحالية لتقويم االنخفاض الذي أعدته
 استخدام االفتراضات المتعلقة باحتساب االنخفاض في اإلدارة لتلك القروض .بالنسبة لنموذج االنخفاض المجنب على
محفظة القروض والسلف واستخدام النماذج لعمليات أساس المحفظة المستخدم من قبل اإلدارة ضمن إجراءات
أخر  ،قمنا باختبار:
االحتساب تلك.
 على أساس العينة ،مخرجات البيانات السابقة إلى
األنظمة ذات العالقة.
 تقويم تعرض المجموعة لبعض قطاعات األعمال
 االفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة بما في ذلك
المتأثرة باألوضاع االقتصادية الحالية.
احتمالية التعثر ،وخسارة التعثر االفتراضية ،وتحليل
أيام اإلخفاق في السداد إلخ ،المستخدمة في النماذج.
يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الهامة باإليضاح
 على أساس العينة ،عمليات االحتساب في النماذج.
(3ل)( )1حول القوائم المالية الموحدة للسياسية المحاسبية

الهامة المتعلقة باالنخفاض في قيمة القروض والسلف ،وكذلك
اإليضاح (2د)( )1الذي يتضمن إفصاح حول التقديرات
المحاسبية الهامة بشأن االنخفاض في قيمة القروض والسلف،
واإليضاح (7ب) الذي يتضمن إفصاح حول االنخفاض في
قيمة القروض والسلف.
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أمر المراجعة الرئيسي

الزكاة
تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل ("الهيئة") على أساس سنوي .قامت الهيئة
بإجراء الربوط لألعوام من  2005حتى  ،2013ونتج عنها
مطالبات بزكاة إضافية قدرها  281.6مليون لاير سعودي.
ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة باستبعاد
بعض االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل 
إلى وعاء الزكاة .لم توافق المجموعة على تفسير الهيئة وقدمت
اعتراضات على مختلف مستويات لجان االعتراض المتاحة.
لم يتم إجراء الربوط لعامي  2014و 2015بعد .وبنا ًء على
الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة لألعوام من  2005حتى 
 ،2013فإنه إذا ما تم استبعاد االستثمارات طويلة األجل
وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة ،فإن ذلك
سيؤدي إلى التعرض لمطالبات زكوية إضافية .لم يتم اإلفصاح
عن المبالغ المحتملة للمطالبات الزكوية اإلضافية في القوائم
ن
المالية الموحدة العتقاد اإلدارة بأن مثل هذا االفصاح يمكن أ 
يعود بالضرر على البنك.
قامت اإلدارة بإجراء التقديرات بخصوص هذه المسألة وحجم
االلتزامات الزكوية (ويتوقف ذلك على النتيجة المستقبلية
للربوط التي تجريها الهيئة) ،وبنا ًء على هذه التقديرات ،تتوقع
االدارة بأن تكون نتيجة االعتراض في صالحها.
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألنه يتطلب من
اإلدارة تبني تقديرات هامة وألن المطالبات اإلضافية للهيئة قد
تكون جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح (3ذ) بخصوص السياسة
المحاسبية المتعلقة بالزكاة واإليضاح  26بخصوص
اإلفصاحات المتعلقة بالزكاة.
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لتقويم الوضع والنتيجة المحتملة لهذا األمر ،فقد اطلعنا
على المراسالت التي تمت بين المجموعة والهيئة العامة
للزكاة والدخل ومستشاري الزكاة لد المجموعة لتحديد
مبلغ المطالبات اإلضافية الذي طالبت به الهيئة.
قمنا بعقد اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة العليا
بالمجموعة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة
بالزكاة ونتائج المراسالت مع لجان االعتراض ذات
العالقة.
كما قمنا باالستعانة بخبراء داخليين لدينا لتقويم مد كفاية
صافي التعرض المفصح عنه لسنوات الربوط التي أجرتها
الهيئة ،ومد مالءمة األحكام التي أجرتها اإلدارة بشأن
الزكاة بنا ًء على الحقائق والظروف المحيطة بالمجموعة.
كما قمنا بتقويم مد مالئمة اإلفصاحات المدرجة في
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
أمور المراجعة الرئيسية – تتمة
كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

أمر المراجعة الرئيسي
أتعاب الخدمات البنكية
تقوم المجموعة باحتساب أتعاب مقدما عن معامالت وخدمات
القروض الممنوحة للشركات واألفراد .ونظراً لكثرة عدد
المعامالت التي في معظمها أتعاب غير جوهرية ،تقوم اإلدارة
بإجراء تسويات على العائد الفعلي بنا ًء على بعض المستويات،
ويتم إثبات هذه التسويات في قائمة الدخل الموحدة.

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على تطبيق
المستويات ،كما قمنا باختبار فعالية اإلجراءات الرئيسية على
هذه المعامالت.

لقد أخذنا في االعتبار االفتراضات التي أجرتها المجموعة وقمنا
بتقويم المستويات التي وضعتها إلجراء تسويات على العائد
يجب إثبات كافة هذه األتعاب والتي تمثل جزءاً ال يتجزأ من الفعلي للقروض التمويلية وتسجيل هذه التسويات في قائمة
عملية إنشاء األداة المالية ،بغض النظر عن هذه المستويات ،الدخل الموحدة.
كتسوية على العائد الفعلي للقروض التمويلية.
لقد حصلنا على تقويم اإلدارة ألثر استخدام المستويات المذكورة
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألن استخدام سابقا ً و:
االفتراضات لوضع المستويات قد يؤدي إلى إظهار ربحية  oقمنا ،على أساس العينة ،بتتبع بيانات السنوات السابقة
والحالية المستخدمة من قبل اإلدارة في تقويمها مع
المجموعة بأكبر/أقل من قيمتها بصورة جوهرية.
السجالت المحاسبية ذات العالقة؛ و
يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الهامة في االيضاح  oقمنا بتقويم أثر استخدام المستويات (واالفتراضات ذات
العالقة المستخدمة في عمليات االحتساب) عند إثبات دخل
رقم (3ز) ( )3حول القوائم المالية الموحدة.
األتعاب والعموالت ودخل العموالت الخاصة.

- 4 -

كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
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أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغراض
المتاجرة
كما في  31ديسمبر  ،2016يوجد لد المجموعة استثمارات
مقتناه لغير أغراض المتاجرة بمبلغ  21.258مليون لاير
سعودي .تشتمل هذه االستثمارات المقتناة لغير أغراض
المتاجرة على أسهم وسندات وصكوك شركات تخضع لخطر
االنخفاض في القيمة وذلك إما بسبب أوضاع السوق و/أو
مشاكل السيولة التي تواجهها الجهات المصدرة.

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على
االنخفاض في قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغراض
المتاجرة ،كما قمنا باختبار فعالية اإلجراءات الرئيسية على هذه
العمليات ،بما في ذلك:

لتقويم االنخفاض في األسهم ،تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في
أسعار األسهم وتستخدم معايير االنخفاض "الجوهري" أو
"المستمر" في القيمة العادلة دون التكلفة كأساس لتحديد
االنخفاض في القيمة .إن االنخفاض "الجوهري" أو "المستمر"
في القيمة العادلة دون التكلفة يعتبر دليالً موضوعيا ً على
االنخفاض في القيمة .إن التحديد فيما إذا كان االنخفاض
"جوهري" أو "مستمر" يتطلب إبداء األحكام .وللتأكد فيما إذا
كان االنخفاض جوهري ،يتم تقويم االنخفاض في القيمة العادلة
مقابل تكلفة أدوات األسهم .وللتأكد فيما إذا كان االنخفاض
مستمر ،يتم تقويم االنخفاض مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة
العادلة ألدوات األسهم دون التكلفة.




تحديد اإلدارة لمؤشرات االنخفاض "الجوهري" أو
"المستمر" في القيمة العادلة لألسهم و/أو أي تعثر من قبل
الجهة المصدرة فيما يتعلق بسندات/صكوك الشركات.
مراجعة اإلدارة وموافقتها على منهجية ونتائج االنخفاض.

بالنسبة الستثمارات األسهم ،قمنا ،على أساس العينة ،بـ:
 تقويم مد مالئمة المعايير الموضوعة من قبل اإلدارة
لتحديد االنخفاض "الجوهري" أو "المستمر" في القيمة
العادلة لالستثمارات.
 تقويم أسس تحديد التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات.
 تتبع تكلفة االستثمارات إلى السجالت المحاسبية ذات
العالقة وتتبع تقييم االستثمارات إلى أعمال اإلدارة على
التقويم العادل لالستثمارات (وذلك إما على أساس القيمة
السوقية أو طرق التقويم)؛ و
بخصوص أدوات الدين مثل سندات/صكوك الشركات ،فإن  األخذ بعين االعتبار التقلبات/التغيرات في أسعار األسهم
اإلدارة تعتبرها منخفضة القيمة عند وجود دليل يشير إلى وقوع
خالل فترة امتالكها للتأكد فيما إذا كان االستثمار يفي
انخفاض في الموقف المالي للجهة المصدرة أو أداء الصناعة
بمعايير االنخفاض "الجوهري" أو "المستمر" في القيمة.
أو القطاع ،والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية
بالنسبة لسندات/صكوك الشركات ،قمنا ،على أساس العينة،
و/أو التمويلية للجهة المصدرة.
بتقويم المالءة االئتمانية لألطراف األخر بنا ًء على معلومات
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألن تقويم السوق المتوفرة ،والتي زودتنا بها اإلدارة ،والتدفقات النقدية
االنخفاض في القيمة يتطلب من اإلدارة تبني تقديرات هامة ،من األدوات وذلك لألخذ بعين االعتبار أي تعثرات بنا ًء على
وأن األثر المحتمل لالنخفاض قد يكون جوهريًا بالنسبة للقوائم شروط وأحكام إصدار هذه السندات/الصكوك.
المالية الموحدة.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح (3ل) حول القوائم المالية
بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة باالنخفاض في قيمة
االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،واإليضاح
(2د)( )3بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة،
واإليضاحين  29و 31بخصوص اإلفصاحات حول مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق ،على التوالي.
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كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
أمور المراجعة الرئيسية – تتمة
كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

أمر المراجعة الرئيسي

الموجودات األخرى
قمنا باإلجراءات التالية:
كما في  31ديسمبر  ،2016اشتملت الموجودات األخر
للمجموعة على مبلغ  437مليون لاير سعودي .تم صرف هذا
 قراءة اتفاقية التسوية وتواصلنا مع الجهة ذات العالقة
المبلغ في األصل إلى طرف آخر تعثر في السداد ،وتتوقع
لتقويم األحكام والشروط المتعلقة باالتفاقية.
اإلدارة استرداد هذا الرصيد من أحد الجهات ذات عالقة .لقد
 عقد اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة العليا
توصلت المجموعة إلى تسوية مع الجهة ذات العالقة السترداد
بالمجموعة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة
هذا المبلغ.
بهذا األمر ونتائج المراسالت مع الجهة ذات العالقة.
 عقد اجتماعات مع ممثل الجهة ذات العالقة لمناقشة
قامت المجموعة بتجنيب بمخصص انخفاض في القيمة قدره
مجر االتفاقية.
 150مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2016لقاء
 تقويم األسس التي تستخدمها اإلدارة لتقويم مد كفاية
الرصيد القائم بسبب حالة عدم التأكد حول توقيت استرداد هذا
مخصص االنخفاض لقاء األرصدة المدينة.
الرصيد.
 تقويم مد مالئمة اإلفصاحات المتضمنة في القوائم
المالية الموحدة للمجموعة.
لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية نظراً لعدم التأكد
حول توقيت استرداد هذا المبلغ والشروط المتعلقة باتفاقية
التسوية التي قد تؤثر على استرداده.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح  10حول القوائم المالية الموحدة
بخصوص اإلفصاح عن األرصدة المدينة المذكورة أعاله.
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كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
المعلومات األخرى المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام 2016
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخر المذكورة في تقرير البنك السنوي .تتكون المعلومات األخر من المعلومات المدرجة
في تقرير البنك السنوي لعام  ،2016بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها .من المتوقع أن يكون التقرير
السنوي متاحا ً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخر  ،كما أننا ال ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخر الموضحة أعاله ،وعند القيام بذلك،
نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخر غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا
عليها خالل المراجعة ،أو يظهر بطريقة أخر أنها محرفة بشكل جوهري.
عندما نقرأ المعلومات األخر ويتبين لنا وجود أخطاء جوهرية بها ،فإنه يتعين علينا ابالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة
السعودية والنظام األساسي للبنك ،كما أن اإلدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة
خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية
واإلفصاح ،وحسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية ما لم تعتزم اإلدارة تصفية
المجموعة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
إ ن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.
مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من اخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة
عال من التأكيد ،لكنه ال
عن الغش أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستو
ٍ
يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة
الدولية ستكشف دائما ً عن أي خطأ جوهري عند وجوده .تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ و ُت َعد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها،
إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
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كى بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الموقرين
إلى السادة مساهمي البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
(المعروف ساب ًقا بالبنك السعودي الهولندي)  -تتمة
مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  -تتمة
وكجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة الدولية ،فإننا نمارس
الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة .كما قمنا بـ:


تحديد وتقويم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا ً إلبداء رأينا .يعد
خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو
تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.



الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف،
وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.



تقويم مد مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومد معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت
بها اإلدارة.



استنتاج مد مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية و ،استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،فيما
إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيراً حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل
وفقا لمبدأ االستمرارية .وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري ،يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات
العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة و ،إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،تعديل رأينا .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة
المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف
المجموعة عن االستمرار في أعمالها وفقا ً لمبدأ االستمرارية.



تقويم العرض العام وهيكل ومحتو القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تظهر المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا ً عادال.



الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة ،إلبداء
رأي حول القوائم المالية الموحدة .ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة .ونظل الجهة
الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة.

سنقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخر – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ،بما
في ذلك أي أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا.
كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،ونبلغهم بكافة العالقات
واألمور األخر التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا ،ووسائل الحماية ذات العالقة ،حيثما يتطلب ذلك.
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  13ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

2215

1036

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

.84..81.7

736373869

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5

380148167

7343615

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

33

1718..7

3273597

استثمارات ،صافي

6

13815.847.

2132633296

قروض وسلف ،صافي

.

.18.41807.

7634123192

استثمار في شركة زميلة

.

15867.

123567

ممتلكات ومعدات ،صافي

7

381.38011

8213246

موجودات أخرى ،صافي

30

.46865.

9213154

30580.08500

12832723334

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

31

3814.8.11

133573167

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

33

1.08.71

1483476

ودائع العمالء

31

.5815.8...

8932883174

سندات دين ثانوية

34

187078705

339263975

مطلوبات أخرى

35

3811084..

135423348

71810.8.06

9632433142

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

36

3384108.10

537153362

احتياطي نظامي

3.

16683.1

1

3108000

1323222

احتياطيات أخرى

3.

43834.

()373691

احتياطي أسهم مجانية

36

-

537153362

3805480.1

2553528

احتياطي عام

أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعها

16

-

2973199

احتياطي برنامج أسهم

1.

()57811.

()483563

إجمالي حقوق المساهمين

318.618.74

1232273194

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

30580.08500

12832723334

____________________

_________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

1036

2215

إيضاحات
دخل العموالت الخاصة

10

480.18614

238923931

مصاريف العموالت الخاصة

10

385.5810.

5923929

1850.813.

232983222

..48.43

8863826

3608.4.

1783948

3178...

2123226

أرباح استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ،صافي

-

53822

توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

338446

53482

70865.

153252

186.48.7.

336223134

6718115

6763258

3418367

1153926

3118017

1173487

مصاريف عمومية وإدارية

1..8311

2493642

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

3108146

-

3836.81.7

4183188

إجمالي مصاريف العمليات

186118103

135773481

دخل العمليات

380638576

232223653

18310

()226

380648.16

232223427

0871

1377

صافي دخل العموالت الخاصة
13

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

11

دخل المتاجرة ،صافي

أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة

11

إجمالي دخل العمليات
14

رواتب ومصاريف الموظفين
إيجار ومصاريف المباني

7

استهالك وإطفاء

مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان وأخرى ،صافي

.ب ()1

.

الحصة في ربح( /خسارة) الشركة الزميلة
صافي دخل السنة
ربح السهم األساسي والمخفض (باللاير السعودي لكل سهم)

____________________

15

_________________

____________________
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
ايضاح

صافي دخل السنة

1036

2215

380648.16

232223427

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود الدخل الشامل األخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل
الموحدة في الفترات الالحقة
استثمارات متاحة للبيع:
 -صافي التغير في القيمة العادلة

3.

()4845.

()283192

 -صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

3.

.18036

()133263

..8557

()413255

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
1.7

-

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

..8.1.

()413255

إجمالي الدخل الشامل للسنة

383418564

139813172

 -صافي التغير في القيمة العادلة

____________________

3.
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
)تراكم الخصومات) وإطفاء العالوة على االستثمارات المقتناة لغيرأغراض المتاجرة ،صافي
خسارة ( /ربح) إستبعاد ممتلكات ومعدات
أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة
القيمة العادلة للمشتقات ،صافي
سندات دين ثانوية
استهالك وإطفاء
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان وأخرى ،صافي
الحصة في (ربح) /خسارة شركة زميلة
معامالت برنامج األسهم
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صافي الزيادة  ( /النقص ) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
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مطلوبات أخرى
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شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
إستثمار في شركة زميلة
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األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
عموالت خاصة مقبوضة خالل السنة
عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة
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معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
 - 3عــام
ً
البنك األول (المعروف سابقا بالبنك السعودي الهولندي) )يشارإليه فيما بعد "البنك") ،شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب
المرسوم الملكي الكريم رقم  /85م الصادر بتاريخ  29ذي الحجة 1396هـ (الموافق  21ديسمبر 1976م) .بدأ البنـك أعماله في  17شعبان 1397هـ (الموافق 2
أغسطس 1977م) ،بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك الجميني نيذرالند إن .في .في المملكة العربية السعودية .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم
 1212264925بتاريخ  6جمادى الثاني 1427هـ (الموافق  5فبراير 1987م) وذلك من خالل شبكة فروعه وعددها  65فرعا ً (2215م 62 :فرعا ً) في المملكة
العربية السعودية .إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو:
البنك األول (المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
المركز الرئيسي
شارع الضباب
ص .ب1467 .
الرياض 11431
المملكة العربية السعودية
إن هدف البنك وشركاته التابعة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة") القيام بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثمارية .كما تقدم المجموعة لعمالئها
منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية (غير خاضعة لعموالت) يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة منشأة من قبل البنك.
إعتبارا من  27صفر 1438هـ (الموافق  27نوفمبر 2216م) ،تم تغيير اسم البنك من البنك السعودي الهولندي إلى البنك األول.
تشمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة .وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات التابعة:
شركة األول لالستثمار (المعروفة سابقا ً بشركة السعودي الهولندي المالية)
تأسست شركة األول لالستثمار ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك ،في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار هيئة السوق المالية رقم
 2227-39-1بموجب السجل التجاري رقم  1212242378بتاريخ  32ذي الحجة 1428هـ ( الموافق  9يناير 2228م) لتولي وإدارة الخدمات االستثمارية
وأنشطة إدارة األصول الخاصة بالمجموعة و المنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تشمل التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة وحفظ األوراق
المالية .بدأت الشركة أعمالها اعتباراً من  2ربيع الثاني 1429هـ ( الموافق  8أبريل 2228م).
شركة األول العقارية (المعروفة سابقا ً بشركة السعودي الهولندي العقارية)
تأسست شركة األول العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة ،في المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1212252772بتاريخ  21جمادى األولى 1429هـ (الموافق  26مايو 2228م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد تم تأسيس
الشركة لتسجيل ملكية األصول العقارية التي يحصل عليها البنك كضمانات من مقترضيه.
شركة األول لوكالة التأمين (المعروفة سابقا ً بشركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين)
تأسست شركة األول لوكالة التأمين ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة ،في المملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  1212322252بتاريخ  29محرم 1432هـ (الموافق  4يناير 2211م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد تم تأسيس
الشركة للعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية لشركة الوطنية للتأمين ،شركة زميلة.
 - 1أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا ً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،كما تم إعداد القوائم المالية الموحدة لتتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات بالمملكة
العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.
ب) أسس القياس والعرض
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 المشتقات. االستثمارات المتاحة للبيع. الموجودات المالية والمطلوبات المالية المثبتة والمصنفة كأدوات تحوط لتغطية مخاطر القيمة العادلة والتي يتم تعديلها بالتغيرات في القيمة العادلة والخاصةبالخطر الذي تم تغطيته.
ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك ،وقد تم تقريب المعلومات المالية ألقرب ألف ،ما لم يرد خالف ذلك.
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
د) االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،وفقا ً للمعايير الدولية ل لتقارير المالية ،استخدام بعض االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة والتي تؤثر على
مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة .كما يتطلب األمر من اإلدارة أن تمارس حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم تقييم هذه االفتراضات
والتقديرات واألحكام باستمرار وذلك باالعتماد على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،تتضمن توقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في مثل هذه
الظروف والحصول على استشارات مهنية .وتتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات أو األحكام أو تلك التي تمارس فيها االفتراضات ما يلي :
 )3االنخفاض في قيمة القروض والسلف
تقوم اإلدارة على أساس شهري بمراجعة محفظة القروض الخاصة بها للتأكد من وجود انخفاض خاص وجماعي في قيمتها .ولتحديد وجوب تسجيل خسارة
االنخفاض في القيمة ،تقوم اإلدارة باستخدام أحكامها لتحديد ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى أن هناك انخفاضا ً يمكن قياسه في التدفقات
النقدية المستقبلية التقديرية .وقد يحتوي هذا الدليل على بيانات يمكن مالحظتها والتي تشير إلى أن هناك تغيراً عكسيا ً في حالة السداد لمجموعة من المقترضين.
وتستخدم اإلدارة التقديرات بناء على الخبرة السابقة للخسائر في القروض ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة حيث يوجد دليل موضوعي على االنخفاض في
القيمة .وتتم مراجعة المنهجية واألحكام المستخدمة في تقدير مبلغ وتوق يت التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام للحد من أية فروقات بين الخسائر المقدرة و الخسائر
الفعلية (أنظر إيضاح رقم )7
 )1قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات واالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل والمتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة
مركز مالي .وقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة والمقتناة حتى تاريخ االستحقاق في اإليضاح رقم (6د).
تعرف القيمة العادلة أنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجودات أو دفعه لتحويل مطلوبات بموجب عملية نظامية تمت بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
ويبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:


في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات ،أو



في السوق األكثر مالئمة لتلك الموجودات أو المطلوبات في حالة عدم توفر سوق أساسي

يجب أن تكون المجموعة متمكنة من الوصول للسوق األساسي أو السوق األكثر مالئمة .و ُتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات
والتي قد يستخدمها المتعاملين في السوق لتسعير الموجودات أو المطلوبات وذلك بافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.
و تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة في الظروف والتي يتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والتي تزيد من استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن
مالحظتها وتقلل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
إن كافة الموجودات والمطلوبات والتي تقاس بالقيمة العادلة أو الظاهرة في القوائم المالية الموحدة السنوية يتم تصنيفها من خالل تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه
ومبنية على أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول  :أسعار السوق المتداولة ( غير المعدلة ) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني  :طرق تقييم حيث يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث  :طرق تقييم حيث ال يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة.
وبالنسبة للموجودات والمطلوبات والمسجلة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت قد حصلت بين المستويات
في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف ( بناء على أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة ككل )  ،بتاريخ نهاية كل فترة مالية .ويقوم مثمنون
خارجيون بتقييم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع ،والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل .إن عمل المثمنين الخارجيين يتقرر
سنويا ً من قبل لجنة التقييم بعد التباحث مع لجنة المراجعة بالبنك والحصول على موافقتها .وتشتمل أسس ومعايير االختيار على اإللمام بالسوق ،والسمعة
واالستقاللية وما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية.
 )1االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع وسندات الدين
تمارس المجموعة األحكام لتقدير االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع وسندات الدين ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتضممن ذلمك تحديمد االنخفماض
الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دون تكلفتها .ولتحديد ما إذا كان االنخفاض جوهري  ،يتم تقييم االنخفاض فمي القيممة العادلمة مقابمل التكلفمة األصملية لألصمل
عند االثبات األولي إلستثمارات األسهم .ولتحديد ما إذا كان االنخفاض مستمر  ،يتم تقييم االنخفاض مقابل الفترة والتي كانت فيها القيمة العادلمة لألصمل دون تكلفتمه
األصلية عند االثبات األولمي .إن تحديمد مماهو جموهري يتطلمب القيمام بممارسمة األحكمام .وللقيمام بهمذه االحكمام ،تقموم المجموعمة ضممن عواممل أخمرى بتقيميم التقلمب
الطبيعي في سعر األداة والتدهور في الوضع المالي للمنشأة المستثمر بها وأداء الصناعة والقطاع والتغير في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
وللتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع إنخفاض في قيمة استثمارات الديون المتاحة للبيع  ،يأخذ البنك بعين االعتبار كافة األدلة المتاحة بما فمي ذلمك البيانمات
القابلة للمالحظة أو أية معلومات حول أحداث تتعلق خصيصا بمأدوات ماليمة قمد ينمتج عنهما انخفاضما فمي اسمترداد التمدفقات النقديمة المسمتقبلية .إن الصمعوبات الماليمة
للمصدر وكذلك اي عوامل أخرى مثل المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة و المخاطر الماليمة ،ومسمتويات وتوجهمات التعثمر لموجمودات ماليمة مماثلمة ،والتوجهمات
والظروف المحلية ،والقيمة العادلة للضمانات والكفاالت قد تأخذ بعين االعتبار مفردة او مجتمعة ،للتاكد من وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة.
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د) االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة – تتمة
 )4تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تتبع المجموعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39في تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات االستحقاق
الثابت كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق .وللقيام بهذه األحكام  ،تقوم اإلدارة بتقييم نيتها وقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
وفي حالة عدم قدرة المجموعة على إبقاء هذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ،باستثناء بعض الحاالت الخاصة ،على سبيل المثال بيع قريب من تاريخ
االستحقاق أو أن المبلغ غير جوهري ،يتطلب من المجموعة إعادة تصنيف كافة االستثمارات المصنفة كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق إلى استثمارات متاحة للبيع.
 )5تحديد السيطرة على المستثمر به
تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح رقم ( 3أ) ألحكام اإلدارة التي يمكن أن يكون لها أثر جوهري على حصة المجموعة في صناديق االستثمار.

صناديق االستثمار
تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية .إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على تلك الصناديق في معظم األوقات يتطلب التركيز على
تقييم المنافع االقتصادية للمجموعة في الصندوق (والمتضمنة أية حصص مسجلة وأتعاب اإلدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق .ونتيجة
لذلك ،فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحاالت ،وعليه لم تقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق ،راجع اإليضاحين ( )6و
(.)36
هـ) مخصص االلتزامات والمطالبات القانونية
تتلقى المجموعة مطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية .وقد قامت اإلدارة بإجراء األحكام بشأن احتمال تجنيب مخصص لقاء المطالبات .إن تاريخ انتهاء
المطالبات القانونية والمبلغ المطلوب سداده غير مؤكد بما في ذلك مبلغ تدفقات المنافع االقتصادية الخارجية المحتملة .يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية
على االجراءات النظامية المتبعة.
و ) مبدأ االستمرارية
قامت اإلدارة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في
المستقبل المنظور .كما أن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم يقين قد تثير الشكوك حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية.
وبنا ًء على ذلك  ،تم االستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ االستمرارية .
 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه:

التغير في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهيمة فمي 31
ديسمبر 2215م فيما عدا اتباع التعديالت على المعايير الحالية التالية والتفسيرات الجديدة الممذكور أدنماه والتمي لمم يكمن لمديها أي اثمر جموهري علمى القموائم الماليمة
الموحدة للمجموعة خالل السنة الحالية أو السنوات السابقة والتي يعتقد أن يكون لها أثر غير جوهري في الفترات المستقبلية:

 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" – )30القوائم المالية الموحدة" ،والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )31االفصاح عن الحصصفي المنشآت األخرى" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" :)1.االستثمارات في الشركات الزميلة"

-

تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216وتتناول ثالثة أمور نشأت عند تطبيق االستثناء المتعلق بالمنشآت
االستثمارية المذكور في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)12توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12بأن االعفاء من
العرض في القوائم المالية الموحدة ينطبق على المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية وذلك في حالة قيام المنشأة االستثمارية بقياس
الشركات التابعة بالقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك ،يتم فقط توحيد الشركة التابعة لمنشأة استثمارية التي ال تعتبر نفسها منشأة استثمارية –تقدم خدمات
إسناد للمنشأة المستثمرة .يتم قياس كافة الشركات التابعة األخرى لمنشأة استثمارية بالقيمة العادلة .تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
( )28للمستثمر – عند استخدام طريقة حقوق الملكية – االبقاء على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة
المستثمرة على حصتها في الشركات التابعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1عرض القوائم المالية"
تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216وتوضح المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )1الحالية والتي
تتعلق بالتالي ـ:





المتطلبات المتعلقة باألهمية النسبية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)1
يجوز فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل اآلخر ،وقائمة المركز المالي.
لدى المنشآت المرونة في ترتيب عرض االيضاحات حول القوائم المالية.
يجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية بشكل
إجمالي وكبند مستقل ،ويتم التصنيف بين البنود التي تم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى الربح أو الخسارة.

كما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفردية اإلضافية في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 - 1ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )36الممتلكات واآلالت والمعدات" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1.الموجودات غير الملموسة"تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216وتقتصر استخدام نسبة االيرادات الناتجة على إجمالي االيرادات التمي يتوقمع أن تنمتج
من أجل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ،وفي ظروف محدوده جداً ،يجوز استخدامها في إطفاء الموجودات غير الملموسة.
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )36الممتلكات واآلالت والمعدات" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" – )43الزراعة"تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216تم تغيير نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  16ليتضمن الموجودات البيولوجية التي
تستوفي تعريف األشجار المنتجة مع بقاء األشجار المثمرة في طور النمو ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  .41كما أن المنح الحكومية التي تتعلق
باألشجار المثمرة سيتم احتسابها طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 22المحاسبة على المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية" بدالً من معيار
المحاسبة الدولي رقم .41
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )1.القوائم المالية المنفصلةتطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق الملكية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم
( )28عند المحاسبة في قوائمها المالية المنفصلة عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية لألعوام من 1034 – 1031
تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2216وفيما يلي ملخص بهذه التعديالت:
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" :)5الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة"تم تعديله لتوضيح أن االنتقال من طريقة بيع إلى أخرى ال يعتبر خطة جديدة لالستبعاد بل يعتبر استمرارا للخطة األصلية .وبالتالي ،ليس هناك انقطاع في تطبيق
المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .5
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" :).األدوات المالية :اإلفصاحات"ً
ً
يوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل على أتعاب يمكن أن تشكل إرتباطا مستمرا مع األصل المالي .يجب تقييم طبيعة األتعاب والترتيب ،وذلك للتأكد
فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ،)7وأنه يجب إجراء التقييم بأثر رجعي .كما تم تعديل المعيار ليوضح بأن
متطلبات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية المرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديثا ً هاما ً عن المعلومات الواردة في آخر تقرير
سنوي.
 معيار المحاسبة الدولي رقم (" :)37مزايا الموظفين"ً
توضح التعديالت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق سندات الشركات ذات الجودة العالية على أساس العملة المسجل بها االلتزام ،بدال من البلد التي وقع فيه
االلتزام .وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة ،فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية.
أ) أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك األول (المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي) وشركاته التابعة والتي يمتم إعمدادها حتمى  31ديسممبر ممن كمل
سنة  ،ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المعتمدة من قبل البنك .ويتم تعمديل السياسمات المحاسمبية حسمبما همو ضمروري لتتماشمى ممع السياسمات
المحاسبية المتبعة من قبل البنك .
الشركات التابعة هي الشركات المستثمر بها والتي تسيطر عليها المجموعة .وتقوم المجموعة بالسيطرة على شركة مستثمر فيها  ،عندما تكون معرضة أو لديها
حقوق في ا لعوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
إن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة ولغاية توقف السيطرة.
تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السنة ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ سريان الشراء أو حتى تاريخ سريان
البيع ،حسبما هو مالئم .وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة وطرق تقييم لمعامالت متماثلة وأحداث أخرى في حاالت مشابهة.
وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط إذا كان لدى المجموعة:
-

سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي حقوق موجودة والتي تعطيها القدرة على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها).
مخاطر أو حقوق في العوائد المتغيرة من عالقتها في الشركة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على العوائد.
عندما يكون لدى المجموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية او حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها  ،تقوم المجموعة بالنظر في كافة الحقائق والحاالت
لتقييم ما إذا كان لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها والمتضمنة:
 الترتيب التعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين في الشركة المستثمرفيها. حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية اخرى -حقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن طريق حقوق الملكية مثل األسهم.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم إذا كانت مسيطرة او غير مسيطرة على شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أنه هناك تغيرات فمي واحمدة او أكثمر
من عناصر السيطرة الثالثة ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول المجموعة للسميطرة علمى الشمركة التابعمة ويتوقمف عنمد فقمدان المجموعمة للسميطرة علمى
الشركة التابعة .ويتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة المدخل الشمامل الموحمدة ممن تماريخ
حصول المجموعة على السيطرة ولغاية توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
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للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
أ) أسس توحيد القوائم المالية  -تتمة
إن جميممع الموجممودات والمطلوبممات وحقمموق الملكيممة والممدخل والمصمماريف والت مدفقات النقديممة المتداخلممة بممين شممركات المجموعممة والمتعلقممة بالتعممامالت بممين شممركات
المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.
تقوم المجموعة بإدارة الموجودات المقتناه على سبيل األمانة وكذلك األدوات االستثمارية األخرى نيابة عن المستثمرين .وال يتم إدراج القوائم الماليمة لهمذه المنشمآت
في هذه القوائم المالية الموحدة بإستثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة على المنشأة.
يتم المحاسبة عن التغير في حصص ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:
-

تلغي إثبات الموجودات (متضمنة الشهرة ،إن وجدت) والمطلوبات للشركة التابعة.
تلغي إثبات القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة.
تلغي إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة ضمن حقوق الملكية.
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم.
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
تثبت اي فائض أو عجز في الدخل او الخسارة.
ً
تعيد تصنيف حصة الشركة األم في العناصر المثبتة سابقا في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة أو األرباح المبقاة ،حسبما هو
مالئم ،كما قد يتطلب إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.

ب) االستثمارات في الشركات الزميلة
تسجل االستثمارات في الشركات الزميلة أوليا ً بالتكلفة ويتم محاسبتها الحقا وفقا ً لطريقة حقوق الملكية على أساس القوائم المالية المدققة السنوية أو أحدث قوائم
مالية متوفرة .إن الشركة الزميلة هي منشأة يوجد للمجموعة تأثير جوهري (ولكن ليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة أو مشروع
مشترك .ويتم قيد االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات على حصة المجموعة في صافي الموجودات لما بعد
الشراء ناقصا ً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية .يتم قيد حصة المجموعة من أرباح وخسائر شركاتها الزميلة بعد الشراء ضمن قائمة الدخل الموحدة ويتم
قيد حصتها في التغيرات في قائمة الدخل الشامل ضمن االحتياطيات .ويتم تعديل التغيرات الالحقة المتراكمة لما بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار .وفي
الحاالت التي تعادل أو تتجاوز فيها حصة المجموعة في خسائر الشركة حصتها في الشركة الزميلة ،بما في ذلك أية ذمم مدينة غير مضمونة أخرى ،ال تقوم
المجموعة بقيد خسائر أضافية باستثناء عند تكبدها التزامات أو قيامها بدفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من
المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصتها في الشركات الزميلة .وتعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة.
عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقيد حصتها بأي تغيرات واإلفصاح عنها في قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين الموحدة.
يتم إظهار حصة المجموعة في ربح  /خسارة الشركة الزميلة كبند مستقل على قائمة الدخل الموحدة .ويكون هذا الربح  /الخسارة خاص بحقوق مساهمي الشركة
الزميلة وعليه فإن هذا الربح  /الخسارة هو الربح  /الخسارة بعد ضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة .وتعد القوائم
المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية الخاصة بالمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت كي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل
المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك حاجة لقيد خسائر انخفاض في القيمة إضافية على استثمارها في الشركة الزميلة .وتقوم
المجموعة بتحديد في تاريخ إعداد كل قوائم مالية ما إذا كان هناك دليل موضوعي أن االستثمار في الشركة الزميلة منخفض القيمة .وفي هذه الحالة ،تقوم
المجموعة بحساب مبلغ االنخفاض في القيمة والذي يمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة والقيمة الدفترية ويتم قيد المبلغ في " الحصة في ربح
شركة زميلة " في قائمة الدخل الموحدة.
ج) محاسبة تاريخ التداول
ً
يتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في
األحكام التعاقدية لهذه األداة .إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات
خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
إن العقد الذي يتطلب سداد صافي التغير في قيمة العقد أو يسمح بذلك ال يعتبر عقدا اعتياديا ،بل تتم المحاسبة عن هذا العقد كمشتق وذلك في الفترة بين تاريخ
التداول وتاريخ السداد.
د) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
يتم ،في األصل ،إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود تحويل العمالت األجنبية ،وعقود تحويل العمالت األجنبية والسلع اآلجلة ومقايضات أسعار
العموالت وخيارات السلع والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت واتفاقيات األسعار اآلجلة ،ومقايضات أسعار العمالت والعموالت  ،وخيارات أسعار
العمالت والعموالت (المكتتبة والمشتراة) بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ،ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم إثبات
مصاريف المعاملة في قائمة الدخل الموحدة .و تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية ،وضمن المطلوبات
عندما تكون القيمة العادلة سلبية .وتحدد القيمة العادلة باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة أونماذج التسعير ،حسبما هو مالئم.
إن معالجة التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات المشتقة بحسب الفئات التالية:
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د) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط  -تتمة
 ) 3المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويفصح عنها في صافي دخل المتاجرة .وتتضمن
األدوات المالية المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة كل تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط والمتضمنة المشتقات المدمجة.
 )1المشتقات المدمجة
يتم معاملة األدوات المالية المشتقة المدمجة في األدوات المالية األخرى على أنها أدوات مالية مشتقة منفصلة ويتم قيدها بقيمتها العادلة إذا لم تكن خصائصها
وم خاطرها االقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بالعقد األساسي ولم يكن اقتناء العقد األساسي ألغراض المتاجرة أو لتدرج قيمته العادلة في قائمة الدخل .وتحسب
األدوات المالية المشتقة المدمجة المنفصلة عن العقود األساسية بقيمتها العادلة في محفظة المتاجرة مع قيد التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
 )1محاسبة التحوط
تقوم المجموعة بتصنيف بعض األدوات المشتقة كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤهلة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار العموالت وتحويل العمالت األجنبية
واالئتمان بما في ذلك التعرض الناشئ عن معامالت متوقع حدوثها بنسبة عالية والتزامات مؤكدة ،وإلدارة خطر معين ،تقوم المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط
للمعامالت التي تتحقق فيها معايير محددة.
ألغراض محاسبة التحوط ،يتم تصنيف التحوطات إلى فئتين هما( :أ) تحوطات مخاطر القيمة العادلة والتي تحوط التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لموجودات
أو مطلوبات ما تم إثباتها (أو الموجودات أو المطلوبات في حالة تحويط محفظة) أو االلتزامات التي لم يتم إثباتها أو جزء محدد من هذا الموجودات أو المطلوبات
أو االلتزام المؤكد والتي تتعلق بخطر محدد قد يؤثر على صافي الربح أو الخسارة المسجلة( .ب) تحوطات مخاطر التدفقات النقدية والتي تحوط التعرض
للتغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات مثبتة أو بمعاملة متوقعة محتمل حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر
على صافي األرباح أو الخسائر المسجلة.
ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط ،فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذا فعالية عالية ،أي أن يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من
أداوات التحوط بشكل فعال مع ا لتغيرات التي طرأت على األداة المحوطة ،ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .وعند بداية التحوط ،يتم
توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط واألداة المتعلقة بالتحوط وطبيعة الخطر المحوط وطريقة تقييم فعالية عالقة التحوط من
قبل اإلدارة .والحقاً ،يجب تقييم مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.
وبتاريخ كل عملية تقييم لفعالية التحوط ،يتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة جدا في المستقبل ،والتأكد من أنها قد كانت فعالة من قبل (فعالية بأثر رجعي) لفترة
معينة وذلك لكي تكون مؤهلة ل محاسبة التحوط  ،ويتم إجراء تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية للمخاطر المحوطة ألداة التحوط وذلك مع بداية التحوط وكل نهاية ربع سنوي بشكل مستمر ،ويتوقع أن يكون التحوط فعاال جدا إذا كان في حالة تسوية
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر المحوطة خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها مع أداة التحوط بنسبة تتراوح من  %82إلى  %125وأن
يكون من المتوقع يتم إجراء هذه التسوية في الفترات المستقبلية ،ويتم االعتراف بعدم فعالية التحوط في قائمة الدخل الموحدة ضمن "صافي دخل المتاجرة" ،وفي
الحاالت التي تعتبر فيها أداة التحوط معاملة توقعات ،يقوم البنك أيضا بتقييم ما إذا كانت المعاملة محتملة بشكل كبير وما إذا كانت تؤدي للتعرض لحدوث تغيرات
في التدفقات النقدية مما قد يؤثر على قائمة الدخل الموحدة.

تحوط مخاطر القيمة العادلة
عندما تخصص أداة مالية مشتقة كأداة تحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة ،يدرج أي ربح أو خسارة ناشئ عن إعادة قياس أداة تحوط الى قيمتها العادلة
مباشرة في قائمة الدخل الموحدة مع التغير في القيمة العادلة لألداة المحوطة المتعلقة بالخطر المحوط.
في الحاالت التي يتوقف فيها تحوط مخاطر القيمة العادلة لألدوات المحوطة الخاضعة لعموالت والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة عن التزامها بشرط محاسبة
التحوط ،أو بيعها،أو تنفيذها ،أو إنهاء سريانها ،يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المحوطة عند نهايتها والقيمة االسمية على مدى الفترة المتبقية من
التحوط األساسي باستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي .إذا تم إلغاء إثبات األداة المحوطة يتم إثبات القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

تحوط مخاطر التدفقات النقدية
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية المخصصة والمؤهلة ،تستخدم األدوات المشتقة للتحوط عن التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات
أو المطلوبات التي تم إثباتها أو العمليات المتوقع حدوثها بشكل كبير والتي يمكن أن تؤثر على قائمة الدخل الموحدة .يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة
الناتجة عن أداة التحوط والذي تم تحديده على أنه جزء فعال في الدخل الشامل الموحدة اآلخر مباشرة ،على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ،إن وجد ،ضمن قائمة
الدخل الموحدة .أما بالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على المعامالت المستقبلية والتي تم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن االحتياطيات
األخرى ،يتم تحويلها إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي أثرت فيها االدوات المحوطة على قائمة الدخل الموحدة .وفي الحاالت التي ال تتوقع فيها
المجموعة اس ترداد كافة أو جزء من الخسارة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر خالل فترة مستقبلية واحدة أو أكثر ،عندئذ ستعيد تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة –
كتسوية إعادة تصنيف – المبلغ الذي لم يتم إثباته.
وعندما تؤدي المعاملة المحوطة المتنبأ بها إلى إثبات موجودات أو مطلوبات غير مالية ،عندئذ يجب األخذ بعين االعتبار الربح والخسارة المتعلقة بها والتي سبق
إثباتها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ،في القياس المبدئي لتكلفة االقتناء أو القيمة الدفترية األخرى لهذه الموجودات أو المطلوبات .وعند انتهاء سريان أداة
التحوط أو بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو في حال لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة التحوط ،أو التوقع بعدم حدوث المعاملة المتنبأ بها ،أو إلغاء تخصيصها على هذا
النحو ،فإنه يتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقبالً .وفي ذلك الوقت ،يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية ،التي تم
إثباتها في الدخل الشامل األخرعند فترة فعالية التحوط ،من حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة حين حدوث العملية المتنبأ بها .وفي حالة التوقع بعدم
حدوثها ،يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن بنود "الدخل الشامل األخرى" مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.
هـ) العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية للبنك .تقوم كل منشأة في المجموعة بتحديد عملتها الوظيفية
الخاصة بها ،ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل منشأة باستخدام تلك العملة .تحوّ ل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي
باألسعار الفورية السائدة عند تاريخ إجراء تلك المعامالت .كما تحوّ ل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية (عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي
االستثمار في عملية أجنبية) المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية .إن ربح أو خسارة
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هـ) العمالت األجنبية  -تتمة
تحويل العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية يمثل الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة معدلة بمعدل العمولة الفعلية والمدفوعات خالل
السنة ،والتكلفة المطفأة في ال عمالت األجنبية محولة بسعر الصرف السائد في نهاية السنة .إن جميع الفروقات التي تنشأ عن األنشطة غير التجارية تسجل ضمن
االيرادات غير التشغيلية األخرى في قائمة الدخل الموحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن االقتراض بالعمالت األجنبية والتي تؤمن تحوط فعال مقابل صافي
االستثمار في المنشاة األجنبية.
يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن سداد ال معامالت أو تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية في نهاية الفترة والمسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة
الدخل الموحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل أدوات األسهم المتاحة للبيع أو عند تأجيلها فتسجل في الدخل الشامل اآلخر كأداة تحوط تدفقات نقدية
مؤهلة وصافي تحوطات استثمار مؤهلة وذلك بقدر التحوطات الفعالة .ويتم إدراج أرباح و خسائر البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع ما لم يكن لها استراتيجية تحوط فعالة .يتم تحويل البنود غي ر النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة
عند تاريخ إجراء المعامالت األولية .فيما يتم تحويل البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة عند
تاريخ تحديد القيمة العادلة.
و) مقاصــة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة أو عندما يكون
لدى المجموعة نية للتسوية على أساس الصافي ،أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
ال تتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا تطلب األمر أو مسموح به وفقا ً ألي معيار محاسبي أو تفسير وكما هو موضح في السياسات
المحاسبية للمجموعة.
ز) إثبات اإليرادات /المصاريف
 )3دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لجميع األدوات المالية ،باستثناء التي تصنف كمقتناة ألغراض المتاجرة أو تلك المدرجة قيمتها العادلة في قائمة
الدخل الموحدة بإستخدام معدل العمولة الخاصة الفعلي.
إن معدل العمولة الخاصة الفعلي هو المعدل الذي يخصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية
(أو حيثما مناسب ،لفترة أقصر) إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية .وعند حساب معدل العمولة الخاصة الفعلي ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات
النقدية المستقبلية مع األخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية.
ويتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات المالية ،و المطلوبات المالية إذا أعادت المجموعة النظر في تقديراتها للمدفوعات والمقبوضات .وتحسب القيمة الدفترية
المعدلة على أساس معدل العمولة الخاصة الفعلي ،ويتم إدراج التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة .وبعد إثبات خسارة انخفاض في
القيمة على أصل مالي او مجموعة من الموجودات المالية ،يتم االستمرار في إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس معدل
العمولة الخاصة الفعلي على القيمة الدفترية لألصل .ويتم احتساب معدل العمولة الخاصة الفعلي بعد األخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية (الدفع
المسبق والخيارات وغيرها) وجميع األتعاب المدفوعة أو المتحصلة ،وتكاليف المعامالت والخصومات أو العالوات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة
الخاصة الفعلي .وتعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق بشكل مباشر باقتناء أو اصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية.
 )1أرباح  ( /خسائر) تحويل عمالت أجنبية
يتم إثبات ربح( /خسارة) تحويل عمالت أجنبية عند اكتسابها  /تكبدها ،كما هو مبين في سياسة العمالت األجنبية سابقا ً.
 )1دخل األتعاب والعموالت
يدرج دخل األتعاب والعموالت والذي يشكل جزء اليتجزأ من معدل العمولة الخاصة الفعلي في قياس الموجودات المتعلقة بها .ويتم إثبات دخل األتعاب
والعموالت الذي ال يشكل جزء ال يتجزأ من حساب معدل العمولة الخاصة الفعلي على الموجودات أو المطلوبات المالية ،عند تقديم الخدمة المتعلقة كما يلي:
 يتم إثبات أتعاب المحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات على فترة عقود الخدمات المتعلقة بها على أساس زمني نسبي. األتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى والتي يتم تقديمها خالل فترة زمنية،فيتم إثباتها عند تقديم الخدمة.
 تؤجل أتعاب االلتزام لمنح القروض التي يتوقع سحبها وأتعاب االئتمان األخرى (مع أي مصاريف عرضية أخرى) ويتم إثباتها كتسوية لمعدل العمولة الخاصةالفعلي على القرض .وفي حال عدم توقع أن ينتج عن التزام قرض سحب قرض  ،فإن أتعاب االلتزام لمنح القروض يتم إثباتها على أساس القسط الثابت خالل
فترة االلتزام.
 تقيد مصاريف األتعاب والعموالت األخرى ذات العالقة بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات ،عند استالم الخدمة ،ويتم االفصاح عنها بعد خصم دخلاألتعاب والعموالت ذات العالقة .
 )4توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية المجموعة الستالمها .ويتم قيد توزيعات األرباح كجزء من صافي دخل المتاجرة أو صافي دخل األدوات المالية
المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل أو دخل العمليات األخرى بناء على تصنيف أداة األسهم ذات الصلة.
 )5أرباح (خسائر) األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة كأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في
قائمة الدخل ،وتشتمل على كافة التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والعموالت الخاصة وتوزيعات األرباح وفروقات تحويل العمالت األجنبية.
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 )6صافي دخل ( /خسارة) المتاجرة
تتضمن النتائج التي تنشأ من أنشطة المتاجرة جميع األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ودخل أو مصاريف العموالت
الخاصة المتعلقة ب ها ،وتوزيعات األرباح عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت األجنبية .وتتضمن عدم
الفعالية المسجلة في معامالت التحوط.
ح) ربح أو خسارة اليوم الواحد
عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية األخرى والتي يمكن مالحظتها أو تكون مبنية على أساس طريقة تقييم
حيث أن المتغيرات تشتمل على بيانات من األسواق التي يمكن مالحظتها فقط ،تثبت المجموعة فوراً الفروقات بين قيمة المعاملة والقيمة العادلة (ربح أو خسارة
اليوم الواحد) في قائمة الدخل الموحدة ضمن "صافي دخل المتاجرة" .وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن مالحظتها ،يدرج الفرق بين قيمة
المعاملة والقيمة طبقا ً لطريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت يمكن مالحظتها ،أو عندما يتم إلغاء إثبات األداة.
ط) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يستمر إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة شراء) في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تقوم
المجموعة باإلبقاء بشكل جوهري على جميع المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية .ويستمر قياس هذه الموجودات وفقا ً للسياسات المحاسبية المتبعة المتعلقة
باالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل ،والمتاحة للبيع ،والمقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة .ويتم
تصنيف هذه المعامالت كقرض مضمون ويتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه االتفاقيات في "األرصدة للبنوك
والمؤسسات المالية األخرى" أو "ودائع العمالء" ،حسبما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة وتستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس سعر العمولة الخاصة
الفعلي .ال يتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقيات إعادة بيع) في قائمة المركز المالي الموحدة حيث أن تلك
الموجودات غير خاضعة لسيطرة المجموعة .وتدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في "النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي" أو
"األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو"القروض و السلف" حسبما هو مالئم .ويتم اعتبار الفرق بين أسعار الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت
خاصة  ،ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على أساس سعر العمولة الخاصة الفعلي.
ي) االستثمارات
اإلثبات األولي
يتم في األصل إثبات جميع االستثمارات بالقيمة العادلة ،زائداً تكاليف المعامالت العرضية المباشرة ويتم إثباتها الحقا ً بناء على تصنيفها كمقتناة حتى تاريخ
االستحقاق أو مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل أو متاحة للبيع أو استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة .يتم إطفاء العالوة و الخصم على أساس سعر
العمولة الخاصة الفعلي ويتم قيدها ضمن دخل العموالت الخاصة.
تحديد القيمة العادلة
تحدد القيمة العادلة لألوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية على أساس متوسط أسعار العرض والطلب المتداولة بالسوق عند نهاية يوم العمل.
وتحدد القيمة العادلة للموجودات المدارة واالستثمارات في صناديق االستثمار بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات المعلن والذي يساوي تقريبا القيمة العادلة.
أما بالنسبة لألوراق المالية والتي ال يوجد لها سعر سوق متداول ،فيتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لألدوات األخرى
المشابهة لها بشكل جوهري ،أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة لها أو على أساس ما يخص تلك االستثمارات في صافي الموجودات ذات العالقة .وعندما ال
يمكن الوصول إلى القيمة العادلة في األسواق النشطة ،فإنها تحدد باستخدام أساليب تقييم متعددة والتي تتضمن استخدام طرق حسابية.
إعادة تصنيف
ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بعد اإلثبات األولي ،باستثناء األدوات غير المشتقة المدرجة في قيمتها العادلة في قائمة
الدخل والتي يمكن إعادة تصنيف األدوات األخرى ،باستثناء المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل عند اإلثبات األولي (أي استثمارات مقتناة ألغراض
المتاجرة) ،خارج فئة االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل في حال لو أنها لم تعد مقتناة لغرض بيعها أو شرائها في المدى القريب  ،واستيفاء
الشروط التالية:
 إذا أوفت االستثمارات بتعريفها على أنها "مقتناة بالتكلفة المطفأة" وانه لم تكن هناك حاجة لتصنيفها كمقتناة ألغراض المتاجرة عند اإلثبات األولي ،عندئذ يحق
للمجموعة إعادة تصنيفها إذا كان لديها الرغبة والقدرة على االستمرار في اقتناء االستثمارات للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق .
 إذا لم تف االستثمارات بشروط تعريفها على أنها مقتناة بالتكلفة المطفأة ،عندها يتم إعادة تصنيفها خارج فئة استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة فقط في
"ظروف نادرة".
يمكن إعادة تصنيف األوراق المالية المتاحة للبيع إلى "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" إذا انطبق عليها شروط تعريف " استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
المطفأة" و إذا كان لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االستمرار باقتناء تلك األدوات المالية للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
القياس الالحق
تتم المحاسبة عن كل فئة من فئات االستثمارات وعرضها على األساس الموضح في الفقرات التالية:
 )3االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
تصنف االستثمارات في هذه الفئة حيت تكون استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة أو استثمارات مصنفة على انها مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل من قبل
اإلدارة عند اإلثبات األولي .ويتم اقتناء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القصير األجل ،ويتم
إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن صافي دخل أو (خسارة) المتاجرة.
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القياس الالحق – تتمة
يمكن إدراج االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل من قبل اإلدارة عند اإلثبات األولي في حالة كان القيام بذلك يقلل بشكل كبير من اختالفات القياس
التي تظهر في حالة عدم تطبيق ذلك باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد لها سعر تداول في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
يتم تسجيل االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة.و يتم إثبات التغيرات في قائمة الدخل الموحدة
خالل السنة التي نشأت فيها هذه التغيرات .كما يتم عرض دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح على الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة
الدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  -في قائمة الدخل الموحدة.
 )1االستثمارات المتاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي عبارة عن أدوات حقوق ملكية غير مشتقة وسندات دين غير مصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق أو استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة المطفأة وغير مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي ينوى اقتنائها لفترة غير محددة والتي يمكن أن تباع استجابة الحتياجات السيولة أو
التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أسعار الصرف األجنبي أو أسعار األسهم.
تسجل االستثمارات المصنفة "استثمارات متاحة للبيع" في األصل بالقيمة العادلة زائداً مصاريف المعامالت العرضية والمباشرة ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة
باستثناء أدوات األسهم غير المتداولة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ويتم إظهارها بالتكلفة .يتم إثبات الربح أو الخسارة غير المحققة الناتجة عن
التغير ف ي القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر لحين إلغاء إثبات االستثمار أو تحققه أو انخفاض قيمته ويتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة والمسجلة
في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة.
 )1االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات تاريخ استحقاق ثابت ولدى المجموعة النية والمقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق،
كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق .يتم في األصل إثبات االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت العرضية
والمباشرة وتقاس بعد ذلك بالتكلفة المطفأة ناقصا ً مخصص االنخفاض في قيمتها .تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء
باستخدام معدل العمولة الخاصة الفعلي .كما يدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذ ه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو
إنخفاض قيمتها.
إن االستثمارات التي تصنف كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة المجموعة الستخدام هذا
التصنيف وال يمكن إدراجها ك أداة تحوط بالنسبة لسعر العمولة أو مخاطر الدفع المسبق وذلك بسبب طبيعة هذا االستثمار الطويل األجل .إال أن عمليات البيع
وإعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية لن يؤثر على قدرة المجموعة باستخدام هذا التصنيف :
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف القريبة جداً من تاريخ االستحقاق لدرجة أن التغيرات في سعر العمولة الخاصه في السوق لن يكون لها أثر جوهري علىالقيمة العادلة.
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة بتحصيل كامل أصل مبلغ الموجودات بشكل كبير. عمليات البيع أو إعادة التصنيف العائدة إلى أحداث غير متكررة ومعزولة وخارجة عن سيطرة المجموعة والتي ال يمكن التنبؤ بها بشكل منطقي. )4االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة بسوق نشط كـ "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" .تظهر هذه االستثمارات،
والتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة بالتكلفة المطفأة ،باستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة ويتم إثبات أي ربح أو خسارة
في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمار أو إنخفاض قيمته.
ك) القروض والسلف
تعتبر القروض والسلف موجودات مالية غير مشتقة تم منحها أو اقتنائها بواسطة المجموعة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها .ويتم إثبات القروض والسلف
عندما يقدم النقد إلى المقترضين .ويتم إلغاء اإلثبات عندما يسدد المقترضين التزاماتهم أو عندما يتم شطب هذه القروض ،أو عندما يتم تحويل جميع المنافع و
المخاطر المصاحبة للملكية بشكل جوهري .يتم القياس المبدئي لكافة القروض والسلف ،بالقيمة العادلة شاملة مصاريف اقتنائها.
بعد ذلك  ،يتم إظهار القروض والسلف غير المتداولة بسوق نشط والتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة المطفأة ناقصا ً أي مبلغ مشطوب ومخصص انخفاض
خسائر االئتمان .أما بالنسبة للقروض والسلف التي تم تحوطها ،يتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تم التحوط لقيمته العادلة مقابل القيمة الدفترية.
ل) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،إجراء ،تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات
المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من تلك الموجودات ويتم إثبات أي انخفاض في القيمة
بالتغيرات في القيمة الدفترية.
وتأخذ المجموعة بعين اإلعتبار الدليل على اال نخفاض في قيمة القروض والسلف واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق وذلك على أساس األصل الخاص
أو الجماعي.
وعندما يتبين أن الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بها مباشرة أو عن طريق إدراجها في قائمة
الدخل الموحدة .وتشطب الموجودات المالية فقط في الظروف التي استنفذت فيها جميع المحاوالت الممكنة الستردادها وبعد تحديد مبلغ الخسارة فيها.
إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط االنخفاض في القيمة موضوعيا ً بحدث وقع بعد إثبات االنخفاض (مثل التحسن
في درجة ائتمان المدينين)  ،فإنه يتم عكس مخصص االنخفاض في القيمة السابق إثباته بواسطة تعديل حساب المخصص ،كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في
قائمة الدخل الموحدة في مخصص خسائر إئتمان.
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ل) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  -تتمة
 )3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية كمنخفضة في القيمة في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمتها نتيجة لحدث أو أحداث
وقعت بعد اإلثبات األولي لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية وأن لخسارة الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل المالي
أو مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق به.
ويتم تكوين مخصص خاص لخسائر االئتمان نتيجة لالنخفاض في قيمة القرض ،أو أي من الموجودات المالية األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ،إذا كان هناك
دليل موضوعي بأن المجموعة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة .إن مبلغ المخصصات الخاصة هو عبارة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة
المقدرة القابلة لالسترداد .إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد ت مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد
من الضمانات والموجودات المرهونة ،بعد خصمها على أساس سعر العمولة الخاصة الفعلي األصلي.
تعتبر القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معين من األيام طبقا ً لبرامج المنتجات ذات العالقة .وحيث أنه يتم تحديد مقاييس مخاطر
القروض الشخصية على أساس "جماعي" وليس "فردي" ،فإنه يتم أيضا ً إحتساب مخصصات القروض الشخصية على أساس "جماعي" بإستخدام طريقة "معدل
التدفق" .يغطي المخصص  %72من القروض غير العاملة (فيما عدا تمويل السكن) التي تعتبر متأخرة السداد بعد مدة  92يوم والقروض التي تصل لحد الشطب
بعد مدة تأخر  182يوما ً .أما في حالة التمويل السكني ،يجنب مخصص للقروض غير العاملة عندما تكون متأخرة السداد لمدة  92يوما او أكثر وتصل لحد
الشطب بعد مدة تأخر  722يوما ً.
إضافة للمخصص الخاص بخسائر االئتمان ،يجنب مخصص جماعي لإلنخفاض في القيمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود دليل
موضوعي على وجود خسائر غير محددة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .إن المخصص الجماعي مبنى على أساس إنخفاض في مستوى التصنيف اإلئتماني
(إنخفاض درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان) للموجودات المالية منذ تاريخ منحها .و يقدر هذا المخصص بناء على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان المحددة
للجهة  /الجهات المقترضة ،والظروف اإلقتصادية الحالية وخبرة المجموعة في التعامل مع الجهة  /الجهات المقترضة ،وأية معلومات أخرى متاحة عن حاالت
التعثر السابقة.
وال تعتبر القروض التي تم إعادة التفاوض على شروطها كقروض متأخرة السداد ،ولكن تعامل كقروض جديدة .وتبنى سياسات وممارسات إعادة الجدولة على
مؤشرات أو معايير تشير إلى أن المدفوعات ستستمر في الغالب .كما تستمر القروض في الخضوع لتقييم االنخفاض في قيمتها سوا ًء فرديا ً أو جماعيا باستخدام
سعر العمولة الخاصة الفعلي األصلي للقرض.
ويتم إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف بشكل عام كجزء من العالقة المستمرة مع العميل أو بسبب تغير عكسي في حالة المقترض .وفي الحالة األخيرة ،قد
ينتج عن إعادة التفاوض تمديد تاريخ استحقاق الدفعة أو جداول السداد حيث تقوم المجموعة بعرض سعر عمولة معدل للمقترضين المتعثرين فعليا ً .وينتج عن
ذلك ،االستمرار في اعتبار القرض متأخر السداد ومنخفض في القيمة بشكل فردي حيث أن دفعات العموالت الخاصة المعاد التفاوض فيها وأصل القرض ال
تسترد القيمة الدفترية األساسية للقرض .وفي حاالت أخرى ،ينتج عن إعادة التفاوض اتفاقية جديدة وتعتبر كقرض جديد .أن سياسات وتطبيقات إعادة الجدولة
مبنية على مؤشرات أو أحكام تشير إلى أن المدفوعات ستستمر في الغالب .ويستمر القرض بخضوعه لتقييم االنخفاض في القيمة بشكل فردي أو جماعي
والمحاسبة باستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي األصلي للقرض.
 )1انخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
بالنسبة لسندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع ،تقوم اإلدارة بإجراء تقييم فردي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة وفق نفس المعايير
المتبعة بشأن الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة .ومع ذلك  ،فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي تقاس على أنها الفرق بين
التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية  ،ناقصا خسائر االنخفاض في قيمة هذه االستثمارات المثبتة سابقا في قائمة الدخل الموحدة .
في الفترات الالحقة ،إذا كان هناك زيادة في القيمة العادلة لسندات الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بحدث ائتماني وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض
في القيمة في قائمة الدخل الموحدة  ،يتم عكس االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة .
بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع ،يعتبر االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دون التكلفة دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة وال
يسمح بعكس مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما أن الموجودات بقيت مسجلة في السجالت ،وعليه فإن أي زيادة في القيمة
العادلة بعد تسجيل االنخفاض في القيمة يجب أن تسجل ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة .وفي حال إلغاء إثبات الموجودات المالية ،يتم تسجيل
الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة  -سابقا ً في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة  -في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
م) العقارات األخرى
تؤول للمجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات وذلك سداداً للقروض والسلف المستحقة .وتعتبر هذه الموجودات العقارية كموجودات معدة للبيع،
وتظهر عند اإلثبات األولي بصافي القيمة القابلة البيعية للقروض والسلف المستحقة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية  ،أيهما أقل  ،ناقصا ً تكاليف البيع (إذا
كانت جوهرية) .وال يتم تحميل استهالك على مثل هذه الموجودات العقارية ويتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة.
وبعد اإلثبات األولي ،يتم تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع في قائمة الدخل الموحدة .كما يتم تسجيل الربح الناتج عن إعادة تقييم
القيمة العادلة الالحق ناقصا ً تكاليف بيع هذه الموجودات بقدر عدم زيادتها عن االنخفاض المتراكم المثبت في قائمة الدخل الموحدة ،وتظهر األرباح والخسائر من
االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
ن) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هنالك مؤشر عن وجود إنخفاض في قيمة الموجودات .وفي حالة وجود المؤشر أو عندما يكون
مطلوبا ً إجراء إختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة
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ن) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية -تتمة
لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة الحالية ،أيهما أكبر .عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية أكبر من القيمة القابلة
لالسترداد ،يتم إعتبار األصل منخفض القيمة ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة القابلة لإلسترداد .ولتقييم القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك األصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف
البيع  ،يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة .إن هذه الحسابات معززة بمضاعفات التقييم وأسعار االسهم المتداولة للجهات المدرجة أو أية مؤشرات متوفرة للقيمة
العادلة.
وبالنسبة للموجودات ،باستثناء الشهرة إن وجدت  ،يتم عمل تقييم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لمدى توفر مؤشر أن خسائر االنخفاض بالقيمة المثبتة سابقا ً لم تعد
موجودة أو انخفضت .وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر  ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية .ويتم عكس خسارة
االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغير باالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل منذ آخر اثبات لخسارة االنخفاض
في القيمة .إن العكس محدود حيث أن القيمة الدفترية لذلك األصل ال تزيد عن القيمة القابلة لالسترداد وال تزيد عن القيمة الدفترية والتي من الممكن تحديدها  ،بعد
خصم االستهالك  ،وفيما لو لم يتم اثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.
س) الممتلكات والمعدات
تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك واإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة .وال يتم استهالك األراضي المملوكة .يتم
المحاسبة عن التغيرات في األعمار االنتاجية المقدرة بتغيير الفترة أو الطريقة ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم مراجعة
القيمة المتبقية والعمر االنتاجي للموجودات وتعديلها عند الحاجة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية .يتم استهالك /إطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام
طريقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وهي كما يلي:
المباني
تحسينات المباني المستأجرة
األثاث والمفروشات وأجهزة وبرامج الحاسب اآللي والسيارات

 33سنة
فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي  ،أي  12سنوات ،أيهما أقل
 3إلى  12سنوات

تحدد األرباح و الخسائر الناتجة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية  ،وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.
ويتم مراجعة جميع الموجودات للتأكد من وجود أي انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة
لالسترداد .أي قيمة دفترية يتم تخفيضها فورا إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من القيمة المقدرة القابلة لالسترداد.
ع) المطلوبات المالية
ً
يتم ،في األصل ،إثبات كافة ودائع أسوق المال وودائع العمالء وسندات الدين الثانوية وسندات الدين األخرى المصدرة ،بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت.
ويتم إثبات المطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل في األصل بالقيمة العادلة ويتم تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويتم
الحقا ً قياس جميع المطلوبات المالية ،باستثناء تلك المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل أو التي تم تحوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة المطفأة والتي يتم حسابها بعد
األخذ في االعتبار مبلغ الخصم أو العالوة .وتطفأ العالوات والخصومات على أساس معدل العمولة الخاصة الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وتحول إلى مصاريف
العموالت الخاصة.
ويتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل عند اإلثبات األولي لها إذا كان القيام بذلك سيخفض بشكل جوهري من االختالفات
في القياس والذي من شأنه أن ينشأ لوال ذلك .ويتم قياس هذه ال مطلوبات بعد اإلثبات األولي بالقيمة العادلة ويتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل
الموحدة.
تعدل المطلوبات المالية المدرجة في تحوط القيمة العادلة الفعالة للتغيرات في القيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم تحوطها .ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
في قائمة الدخل الموحدة .بالنسبة للمطلوبات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة ،يتم إدراج الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء اإلثبات.
ف) الضمانات المالية والتزامات القروض
تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بمنح ضمانات مالية واعتمادات مستندية وقبوالت .إن عقد الضمان المالي هو عبارة عن عقد يترتب عليه قيام المصدر
بسداد مبالغ معينة لتعويض الشخص المتضرر من الخسارة الناتجة عن تعثر المدين عن سداد المبلغ عند استحقاقه وذلك وفقا للشروط األصلية أو المعدلة الخاصة
بترتيب سداد الدين ،ويتم ،في األصل ،إثبات ا لضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى ،ويمثل ذلك قيمة العالوة
المستلمة .وبعد اإلثبات األولي ،يتم قياس التزامات المجموعة اتجاه كل ضمان إما بالعالوة غير المطفأة أو بأفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية
إلتزامات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات ،أيهما أكبر .ويتم إثبات أي زيادة في المطلوبات المرتبطة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة تحت بند
"مخصص انخفاض خسائر االئتمان ،صافي" .كما يتم إثبات العالوة المحصلة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل األتعاب والعموالت ،صافي" على أساس
طريقة القسط الثابت وعلى مدى فترة سريان الضمان.
وتعتبر التزامات القروض التزامات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبقا ً.
ص) المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما تتمكن اإلدارة بشكل موثوق به ،من تقدير التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية
االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع.
ق) محاسبة عقود اإليجار
تعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة كمستأجر عقود إيجار تشغيلية ،وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار.
وفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء مدته ،تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار.
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ر) النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تشتمل "النقدية وشبه النقدية" المبالغ المدرجة كعمالت ورقية ومعدنية في النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي ،باستثناء الوديعة النظامية .كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ
االقتناء والخاضعة لخطرغير جوهري للتغيرات في القيمة العادلة.
ش) إلغاء إثبات األدوات المالية
يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية (أو أي جزء منها أو أي جزء من مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) وذلك عند إنتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات
النقدية من هذه الموجودات أو عند تحويل أصل وإن هذا التحويل مؤهل إللغاء اإلثبات .وفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على ان المجموعة نقلت موجودات
مالية ،فإنه يتم إلغاء االثبات في حالة قيام المجموعة بنقل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات .وفي حاالت التي ال يتم فيها نقل أو االبقاء على
كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات المالية ،يتم إلغاء االثبات فقط في حالة تخلي المجموعة عن السيطرة على الموجودات المالية .وتقوم
المجموعة بتسجيل الموجودات أو المطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق وااللتزامات الناتجة عن العمليات.
ويتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية (أو أي جزء منها) وذلك فقط عند استنفاذها ،أي عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدة سريانه.
ت) معامالت برنامج األسهم
يصنف برنامج األسهم الخاص بالمجموعة كبرنامج مسدد على شكل أسهم .ويتم تحديد القيمة العادلة لألسهم ،التي تتوقع المجموعة منحها ،في تاريخ االستحقاق
وتقيد كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة االستحقاق مع ما يقابلها من زيادة في احتياطي برنامج أسهم .إن التفاصيل الخاصة بالبرنامج
وتحديد القيمة العادلة للسهم مذكورة في اإليضاح رقم (. )37
تقوم اإلدارة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  ،بتعديل تقديراتها لعدد األسهم التي قد تستحق .ويتم اثبات أثر التعديل على التقديرات األصلية (إن وجدت) في قائمة
الدخل الموحدة خالل فترة االستحقاق المتبقية مع تعديل مقابل الحتياطي برنامج األسهم األساسي.
ث) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إن االلتزامات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تحدد على أساس تقييم اكتواري من قبل اكتواري مستقل .ويأخذ التقييم االكتواري في االعتبار ما نص عليه
نظام العمل في المملكة العربية السعودية .
خ) مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم تسجيلها كمصاريف عند تقديم الخدمة ذات الصلة.ويتم االعتراف بالتزام المبلغ المتوقع
دفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو برامج تقاسم األرباح إذا كان لدى المجموعة التزام حالي أو التزام متوقع لدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سبق
تأديتها بواسطة الموظف ويمكن تقدير هذه االلتزامات بشكل موثوق به.
ذ) الزكاة وضريبة الدخل
بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية ،فإن الزكاة وضرائب الدخل هي التزام على المساهمين السعوديين وغير السعوديين ،على
التوالي .ويتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل باستخدام األسس الموضحة بموجب أنظمة الزكاة ،ويتم
احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين في صافي الدخل المعدل للسنة.
ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة وتستقطع من توزيعات األرباح الحالية والمستقبلية المستحقة للمساهمين.
ض) خدمات إدارة االستثمار
تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها التابعة .و تتضمن هذه الخدمات إدارة بعض صناديق االستثمار بالتعاون مع مستشاري استثمار
متخصصين .و تدرج حصة المجموعة في هذه الصناديق في االستث مارات المتاحة للبيع ويتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات
العالقة.
ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.
ظ) المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة خاصة
إضافة لل خدمات المصرفية التقليدية ،تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة خاصة والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل
هيئة شرعية مستقلة على النحو التالي:
تدرج كافة المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة خاصة ضمن " القروض و السلف " و "ودائع العمالء" و "األرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية
األخرى" وفقا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
تعريف المنتجات غير الخاضعة لعمولة خاصة
 - 1المرابحة :عبارة عن اتفاقية تبيع بموجبها المجموعة للعميل سلعة أو أصل تم شرائه واقتنائه من قبل المجموعة بناء على وعد مستلم من العميل بشرائه.
ويشمل سعر البيع التكلفة ً
زائدا هامش ربح متفق عليه .
 - 2اإلجارة :هو اتفاق تقوم بموجبه المجموعة  ،بصفتها المؤجر ،بشراء أو بناء عقار لإليجار وفقا لطلب العميل (المستأجر)  ،بناء على وعده بتأجيره العقار
لمدة محددة متفق عليها والتي يمكن أن تنتهي بنقل ملكية العقار إلى المستأجر.
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بآالف الرياالت السعودية
ظ) المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة خاصة  -تتمة
 - 3المشاركة :عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وعميل للمساهمة في منشأة استثمارية أو في امتالك بعض الممتلكات تنتهي بقيام العميل بشراء لكامل الملكية.
ويتم تقاسم األرباح والخسائر حسب نصوص االتفاقية.
 - 4التورق :شكل من أشكال عمليات المرابحة تقوم بموجبها المجموعة بشراء سلعة وبيعها للعميل .ويقوم العميل ببيع السلعة في الحال مستخدما المتحصالت
في تمويل احتياجاته.
 - 4النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
نقد في الصندوق
حسابات جارية
أرصدة لدى مؤسسسة النقد العربي السعودي :
 وديعة نظامية إتفاقيات إعادة بيع مع مؤسسة النقد العربي السعودياإلجمالي

1036
.6.8161
3118511

2215
7753893
1513917

4841.84.4
183678000
.84..81.7

434763152
232333927
736373869

وفقا لمتطلبات نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتعين على المجموعة االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب واالدخار وألجل والودائع األخرى ويتم احتسابها في نهاية كل شهر .إن الوديعة النظامية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي غير متوفرة لتمويل عمليات المجموعة اليومية وبناء عليه ال تعتبر جزء من النقدية وشبه النقدية (راجع اإليضاح رقم .)27
 - 5األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
1036
41.8.71
57584.6
380148167

حسابات جارية
إيداعات أسواق المال
اإلجمالي

2215
5463888
1873727
7343615

جودة ائتمان األرصده لدى البنوك و المؤسسات المالية األخرى يتم إدارتها بموجب درجات تصنيف ائتمان صادرة عن وكاالت تصنيف ائتمان خارجية مرموقة.
يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:
1036
380358.1.
.8643
380148167

مصنفة من الدرجة األولى ( AAAإلى –)BBB
غير مصنفة
اإلجمالي

2215
7233822
123813
7343615

 -6االستثمارات  ،صافي
أ) تصنف االستثمارت كما يلي :
داخل المملكة
 –3متاحة للبيع  ،صافي
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة
أسهم
صناديق استثمارية
إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع  ،صافي

خارج المملكة

1036

2215

3678151
3418430
353811.
46187.7

133885
1693283
3423288
1473566
6733222

1036
-

2215
-

اإلجمالـــي
1036

2215

3678151
3418430
353811.
46187.7

133885
1693283
3423288
1473566
6733222

تشمل األسهم المدرجة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ  334مليون لاير سعودي ( 334 :2215مليون لاير سعودي) مسجلة بالتكلفة
والتي تقارب القيمة العادلة لهذه االستثمارات.
داخل المملكة

 –1استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة
–المطفأة
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة

خارج المملكة

1036

2215

318716815.
.80338147

1835233181
134823273

إجمالي االستثمارات
األخرى المقتناة
–بالتكلفة المطفأة

37874.8.06

2232233254

1036
1418.53
4418163

..68031
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اإلجمالـــي
2215

3433523
1683331

5113834

1036
3181.7830.
.84548630

108.118.3.

2215
1838663684
136483424

2235153288

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -6االستثمارات  ،صافي  -تتمة
داخل المملكة
1036
2215
38640
153215
-

 –1استثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة
إجمالي االستثمارات المقتناة حتى تاريخ
االستحقاق —
إجمالي االستثمارات ،صافي

38640
1084318115

خارج المملكة
1036
2215
608353
623171
608353
.468361

153215
2236913291

اإلجمالـــي
1036
2215
38640
153215
608353
623171
638.73
13815.847.

623171
5723225

753186
2132633296

ب) االستثمارات المعاد تصنيفها
قامت اإلدارة في  1يوليو 2228م  ،بتحديد بعض االستثمارات المتاحة للبيع ،والتي كانت لديها نية واضحة لالحتفاظ بها في المدى المنظور بدال من بيعها على
المدى القصير .ونتيجة لذلك  ،تم إعادة تصنيف هذه األدوات من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة .ولو لم يتم إعادة التصنيف،
الشتملت االحتياطيات األخرى على أرباح قيمة عادلة غير محققة بمبلغ  8359مليون لاير سعودي ( 8366 :2215مليون لاير سعودي) ،وإثبات خسارة بمبلغ
 1315مليون لاير سعودي ( 1399 :2215مليون لاير سعودي) في قائمة الدخل الموحدة بشأن عمليات إعادة التصنيف هذه.
يعكس الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها:

استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إلى استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
المطفأة

1036
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

658.15

648.60

683255

2215
القيمة العادلة
683297

ج( فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات :
1036
سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة
أسهم
صناديق استثمارية
إجمالي االستثمارات  ،صافي

متداولة
1448115
.568533
31.87.1
353811.
381738045

2215
اإلجمالي
3181.08.4.
.86.48331
3418430
353811.
13815.847.

غير متداولة
3187168431
6871.8601
1841.
378.6.8451

متداولة
3263528
8423433
3383852
1473566
136533357

غير متداولة
1835693276
132373425
33438
1936293939

اإلجمالي
1838953584
138773858
3423288
1473566
2132633296

تتكون السندات غير المتداولة بشكل أساسي ،من سندات خزينة وسندات حكومية سعودية وسندات بعمولة متغيرة والتي يتم تداولها بين البنوك داخل المملكة
العربية السعودية .وتحدد قيم هذه السندات باستخدام طريقة تسعير مالئمة.
د) فيما يلي تحليالً لألرباح والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق:
1036

2215

القيمة الدفترية

إجمالي
األرباح
غير
المحققة

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

القيمة
العادلة

3181.7830.
.84548630
108.118.3.

348101
168137
408513

().48.41
().66
().58607

31813.866.
.84.78761
10867.8610

القيمة الدفترية

إجمالي
األرباح
غير المحققة

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

القيمة
العادلة

1838663684
136483424
2235153288

133235
187
133422

()533156
()24
()533182

1838263763
136483567
2234753332

 )3استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة
اإلجمالي

1036

القيمة الدفترية

إجمالي
األرباح
غير
المحققة

2215

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

القيمة
العادلة

القيمة الدفترية

إجمالي
األرباح غير
المحققة

إجمالي
الخسائر غير
المحققة

القيمة
العادلة

379
379

()13772
()13772

153394
583421
733795

 )1استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغيرة
االجمالي

38640
608353
638.73

31
31

()38.10
()38.10

38651
5.8413
6080.1
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153215
623171
753186

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -6استثمارات  ،صافي  -تتمة
هـ ( فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى:
1036
3.830.8171
38.378.6.
381.58..1
3548665
13815.847.

مؤسسات حكومية وشبه حكومية
شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى
إجمالي االستثمارات  ،صافي

2215
1835373188
133743964
132223142
1513224
2132633296

ان االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة البالغة  638مليون لاير سعودي ( 12 :2215مليون لاير سعودي) مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع
العمالء .تبلغ القيمة السوقية لهذه االستثمارات  638مليون لاير سعودي ( 12 : 2215مليون لاير سعودي).
و ( المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها االستثمارات
2115

6112

اإلجمالي

153215

1732693229

1732983129

236323533
8153346

236923724
131323195

2239213228
3423288
2132633296

المقتناة حتى
تاريخ
االستحقاق

االستثمارات األخرى
المقتناة بالتكلفة
المطفأة

اإلجمالي

-

38640

3684648675

3684668115

133885

11085.7

608353
-

183078110
383578.01

1836781.3
384.081.1

3163849

623171
-

11085.7
3418430

638.73
-

108.118.3.
-

13833680..
3418430

3323734
3423288

753186
-

2235153288
-

46187.7

638.73

108.118.3.

13815.847.

6733222

753186

2235153288

متاحة للبيع

سندات سيادية
سعودية
استثمارات من
الدرجة األولى
غير مصنفة
إجمالي المخاطر
االئتمانية التي
تتعرض لها
الستثمارات
أسهم
إجمالي
االستثمارات،
صافي

المقتناة حتى
تاريخ
االستحقاق

االستثمارات
األخرى المقتناة
بالتكلفة المطفأة

متاحة للبيع

تشتمل االستثمارات من الدرجة األولى على استثمارات تعادل درجة تصنيفها من  AAAإلى  .BBB-صادرة عن وكالة تصنيف خارجية .وبالنسبة للسندات
الخاصة غير المصنفة ،ولكن تم تصنيف مصدرها  ،يتم استخدام تصنيف المصدر .وتبلغ السندات التي تندرج تحت هذه التصنيف  13888مليون لاير سعودي
( 13891 :2215مليون لاير سعودي).
 - .القروض والسلف  ،صافي
أ ) القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة
1036

قروض وسلف عاملة – إجمالي
قروض وسلف غير عاملة ،صافي
إجمالي القروض والسلف
مخصص انخفاض خسائر االئتمان
إجمالي القروض والسلف ،صافي

2215
قروض وسلف عاملة – إجمالي
قروض وسلف غير عاملة ،صافي
إجمالي القروض والسلف
مخصص انخفاض خسائر االئتمان
إجمالي القروض والسلف ،صافي

بطاقات ائتمان
1.08016
108.0.
1708.41
()138..0
16780.1

قروض شخصية
37815.8441
360856.
37843.8030
()1168105
3780738.05

جاري مدين
18117813.
1018543
186418.5.
()1.48173
1816.856.

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض
شخصية

235313836
2943332
238263168
()3323538
234933632

3133574
63791
3223365
()73889
3123476

1531253579
533427
1531783986
()1783627
1532223359
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قروض تجارية
5381.18005
383.08613
5184418616
()384178..4
5380318.51

قروض تجارية
5839923222
4693691
5934613711
()8553986
5836253725

اإلجمالـي
.181178.03
386558516
.48.75811.
()183518140
.18.41807.

اإلجمالـي
7639633229
8243221
7737873232
()133753242
7634123192

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - .القروض والسلف  ،صافي  -تتمة
ب) الحركة في مخصص أنخفاض خسائر االئتمان :
1036
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
استرداد مبالغ مكونة سابقا ً

ايضاح

111851.
330831.
()184..
3068657
()648706

بطاقات
ائتمان
.8..7
138500
138500
()3.8637

قروض
شخصية
3..861.
1748106
1748106
()346851.

قروض تجارية
.5587.6
.118171
()1.8.06
.0485..
()3618.37

اإلجمالـي
381.58040
381678316
()1183.4
381168751
()1738..1

1.48173

138..0

1168105

()6.8..0
384178..4

()6.8..0
183518140

جاري مدين

.ب()3
.ب()1

ديون معدومة مشطوبة
مخصص خسائر مخاطرغير
مباشرة محول للمطلوبات
األخرى
الرصيد في نهاية السنة
2215
الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
استرداد مبالغ مكونة سابقا

3423385
433976
()323213
113963
()193812
3323538

.ب()3
.ب()1

ديون معدومة مشطوبة
الرصيد في نهاية السنة

63616
173761
173761
()163488
73889

1383922
1323356
1323356
()923649
1783627

8663132
1823712
()223292
1623422
()1723564
8553986

133523251
3743825
()543325
3223522
()2973511
133753242

.ب( )3يشمل مخصص االنخفاض للسنة على انخفاض جماعي قدره  322مليون لاير سعودي ( 56 :2215مليون لاير سعودي) ،ومخصص خسائر مخاطر
غير مباشرة قدره  48مليون لاير ( 2 :2215مليون لاير سعودي).
.ب( )1مخصص انخفاض خسائر االئتمان و أخرى ،صافي
1036
381678316
381678316
()1183.4
()678561
3836.81.7

مخصص انخفاض خسائر ائتمان
مخصصات أخرى (إيضاح رقم )12
ناقص :استرداد مبالغ مكونة سابقا
استرداد مبالغ مشطوبة سابقا
إجمالي مخصص انخفاض خسائر االئتمان وأخرى ،صافي

2215
3743825
1493928
5243713
()543325
()523222
4183188

ج) جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف
 )3قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
صنفت المجموعة محفظة القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة إلى ثالث فئات هي :قروض منتظمة وقروض مرضية وقروض تحت
المالحظة حسب نظام التصنيف الداخلي للمجموعة.
إن القروض والسلف المصنفة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة لها خصائص أساسية قوية وتشمل تلك القروض التي تظهر صفات تسمح لها بمواجهة
الظروف التجارية والمالية واالقتصادية دون إلحاق ضرر جوهري بقدرة الملتزم بالوفاء بالتزاماته.
إن القروض والسلف المصنفة كقروض مرضية وبموجبها تعتبر الجهات المقترضة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويتوقع ان تستمر على ذلك في المدى المتوسط،
ولكن هناك احتمال تأثرها بالظروف التجارية واالقتصادية الحرجة والتي يمكن أن تقلل من قدرة الملتزم على الوفاء بالتزاماته في المستقبل.
تشتمل القروض والسلف تحت المالحظة على قروض وسلف عاملة ،حالية وسارية فيما يختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة .إال أن هذا النوع من
القروض يتطلب من االدارة االنتباه الشديد لعدم مقدرة الجهات المقرضة على الوفاء بالتزامتها وأنه يوجد تعثر أو عدم السداد ،تعتمد هذه الجهات المقرضة على
الظروف التجارية والمالية واالقتصادية اإليجابية للوفاء بالتزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد.

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

1036
منتظمة
مرضية
تحت المالحظة

678343
180638.1.
3458557

1108651
-

قروض شخصية
3.84.58..5
-

قروض تجارية
.8.418115
4180..8.14
6668771

اإلجمالي
.873381.6
61875.80..
.318553

اإلجمالي

181.6841.

1108651

3.84.58..5

5085..8063

.386.38035
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - .القروض والسلف  ،صافي  -تتمة
 )3قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة -تتمة
2215
منتظمة
مرضية
تحت المالحظة
اإلجمالي

بطاقات
ائتمان

جاري مدين
3723342
232743648
713222
235163212

2783462
2783462

قروض شخصية
1435843855
1435843855

قروض تجارية
2336243156
3532523657
733731
5839323544

اإلجمالي
2339743496
5231923622
1443753
7633293869

 ) 1أعمار القروض والسلف متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
1036
لغاية  32يوم
من  31إلى  92يوم
من  91إلى  182يوم
اإلجمالي

جاري مدين
1783..
108..5
318.1.
618.70

بطاقات ائتمان
168433
3187.1
1781.4

قروض شخصية
6358134
3568154
..3856.

قروض تجارية
1658743
364861.
15481.5
6.48744

اإلجمالي
7168.51
1548.10
16.8101
3855.8..6

2215
لغاية  32يوم
من  31إلى  92يوم
من  91إلى  182يوم
اإلجمالي

153652
122
54
153826

253416
93698
353114

4623644
823282
5423724

423351
153159
53966
613476

5423263
1253257
63222
6533142

تتكون القروض والسلف المتاخرة السداد وغير منخفضة القيمة المذكورة اعاله من اجمالي القروض ،بإستثناء حسابات الجاري مدين و القروض التجارية
التي تشمل مبالغ أقساط متأخرة السداد .بلغت حسابات الجاري مدين و القروض التجارية متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة كما في  31ديسمبر 2216
مبلغ  23913342مليون لاير ( 595395 :2215مليون لاير سعودي).
د) فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية:
مخصص
انخفاض خسائر
االئتمان
غير عاملـة
عاملــــة
1036
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
تصنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
أخرى
مخصص انخفاض المحفظة
اإلجمالي

654
1.58570
71875.
.078.73
10.8..3
68.1.
678551
3.381.4
386558516
386558516

383478677
180448340
.118416
3181.1800.
1.18640
387.18661
78.148...
3681518.43
18.65861.
186308136
37861.84.7
18.3180.5
.181178.03
.181178.03
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()654
()1.08570
()71875.
()4338.07
()10.8..3
()68.1.
()678551
()3308111
()381.38101
()..0871.
()183518140

قروض وسلف،
صافـي
383478677
180448340
.118416
31817.800.
1.18640
387.18661
3080118060
3681518.43
18.65861.
186308136
37867.8510
18.3180.5
.186148014
()..0871.
.18.41807.

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - .القروض والسلف  ،صافي  -تتمة
عاملــــة

1035

132613433
234633655
9663646
1431693158
4423823
139843586
1133623157
1833583128
332383322
338273536
1534393153
334693434
7639633229
7639633229

مؤسسات حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك
تصنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
تجارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
أخرى
مخصص انخفاض المحفظة
اإلجمالي

غير عاملـة
331
2653411
1933222
2853437
63927
123917
623198
8243221
8243221

مخصص
انخفاض خسائر
االئتمان

قروض وسلف،
صافـي
132613433
234633655
9663646
1431693158
4423823
139843586
1133623157
1833583128
332383322
338273536
1534673128
334693434
7639923964
()5783774
7634123192

()331
()2653411
()1933222
()2853437
()63927
()123917
()323243
()7963266
()5783774
()133753242

تتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة  52مليار لاير سعودي ( 42 :2215مليار لاير سعودي).
هـ) الضمانات
تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية في أنشطة اإلقراض ،باالحتفاظ بضمانات للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بها .وتتضمن هذه الضمانات غالبا ودائع
ألجل ،وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى ،وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .ويحتفظ بالضمانات بصفة أساسية مقابل
القروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها على أساس صافي القيمة البيعية لها .يبلغ إجمالي القيمة العادلة للضمانات  32368مليار
لاير سعودي كما في  31ديسمبر  32336 :2215( 2216مليار لاير سعودي).
 - .االستثمار في شركة زميلة
1036
31856.
108000
18310
15867.

الرصيد في بداية السنة
إستثمارات إضافية خالل السنة
الحصة في ربح( /خسارة) الشركة الزميلة
الرصيد في نهاية السنة

2215
123793
()226
123567

يمثل االستثمار في شركة زميلة  )%21 :2115) %21من أسهم الشركة الوطنية للتأمين والتي تأسست في المملكة العربية السعودية عمال بالمرسوم الملكي رقم
م 53/بتاريخ  21شوال  1431هجري (الموافق  11أكتوبر  .)2119خالل العام قام البنك باالكتتاب بالكامل بحقوق األولوية المطروحة من قبل شركة الوطنية
للتأمين بواقع سهم لكل سهم مملوك وبموجبه بلغ إجمالي تكلفة االستثمارات  41مليون لاير سعودي.
 -7الممتلكات والمعدات  ،صافي
فيما يلي تفاصيل الممتلكات والمعدات :
األعمال
تحسينات
الرأسمالية
المفروشات
أجهزة وبرامج
المبانــي
األراضي
اإلجمالـي
تحت التنفيذ
السيارات
واألثــاث
الحاسب اآللي
المستأجرة
والمبانـي
1036
التكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
محول من األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

1768.35

13.8.35

7.184.1

1168405

58511

3.18115

1807383.6

1..8330
-

-

()18361

()6

()3.1

1368153
-

6018463
()18150

..18.15

13.8.35

..8.71
3805.8331

558705
1.18104

58153

()341867.
14487.7

18671817.

االستهالك  /اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
االستبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
كما في  13ديسمبر 1036

5.83.5

1.785..

.6781.1

3.08007

187.6

-

381708340

186.6
578.63

338.54
1738443

718607
().11
.618160

318147
()3
371815.

553
()3.1
48155

-

3118017
()705
3843381.4

.118764

1681.4

3758.51
23

..874.

776

14487.7

381.3011

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -7الممتلكات والمعدات  ،صافي  -تتمة
2215
التكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
محول من األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

األراضي
والمبانـي

تحسينات المبانــي
المستأجرة

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي

المفروشات
واألثــاث

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ

السيارات

اإلجمالـي

1933892

3133973

8663231

2133947

63222

1253667

136993528

2223825
-

-

-

-

()467

1893322
-

3923145
()467

3963715

33742
3173715

1263452
9723483

123458
2263425

53533

()1223652
1723335

232913186

االستهالك  /اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
االستبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2215

523915

2643336

6783717

1733242

33912

-

131733122

43272
573185

153251
2793587

923656
7693373

63767
1823229

543
()467
33986

-

1173487
()467
132923142

3393532

383128

2233112

463396

13547

1723335

8213246

 - 30الموجودات األخرى ،صافي
1036
.1.8111
3378415
.46865.

ذمم مدينة ،صافي
أخرى
اإلجمالي

2215
8333842
673312
9213154

تتضمن الموجودات األخرى ،كما في  31ديسمبر  ،2216مبلغ وقدره  437315مليون لاير سعودي ( 437349 :2215مليون لاير سعودي) والتي في حالة
تعثر الطرف األساسي عن سدادها تتوقع اإلدارة استردادها من جهة ذات عالقة وفقا التفاقية سداد بين المجموعة والجهة ذات العالقة .قامت المجموعة بتكوين
مخصص انخفاض قدره  149391مليون لاير سعودي ( 149391 :2215مليون لاير سعودي) ،مقابل الرصيد القائم بسبب عدم التأكد من توقيت استرداد هذا
الرصيد.
 - 33المشتقات
تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة والتحوط:
أ) المقايضات :
تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت ،تقوم األطراف األخرى عادة بتبادل دفع العموالت
بالسعر الثابت والمتغير وبعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .أما بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة ،فيتم بموجبها تبادل أصل المبلغ مع دفع
العموالت بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.
ب) العقود اآلجلة والمستقبلية :
أن العقود اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .ويتم تصميم
العقود اآلجلة خصيصا ً لتلبية احتياجات معينة ويتم التعامل بها خارج األسواق المالية النظامية .أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار
العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية  ،ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا ً.
ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة :
أن اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت ويتم تداولها بشكل فردي وتنص على أن يسدد نقدا الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه
وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
د) الخيارات :
أن الخيارات هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية  ،يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (حامل الخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة
أو أداة مالية بسعر محدد سلفا ً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المحددة.
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البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة لدى ال مجموعة بالمبيعات ،وتكوين المراكز ،وموازنة أسعار الصرف .وتتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات
للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية .ويتعلق تكوين المراكز بإدارة مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول
على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات .وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين
األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
المشتقات المقتناة ألغراض تحوط المخاطر
تتبع المجموعة نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي
وأسعار العموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة واإلدارة.
لقد وضع مجلس اإلدارة مستوى معين لمخاطر السوق التي تشتمل على مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت الخاصة .وقد قامت اإلدارة من خالل لجنة
الموجودات والمطلوبات بالبنك بوضع حدود للمخاطر لضمان بقاءها ضمن الحدود المقرره من قبل مجلس اإلدارة .وكجزء من ادارة موجودتها ومطلوباتها تقوم
المجموعة بمراقبة المراكز بانتظام وباستخدام المشتقات الغراض التحوط وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر اسعار العمالت والعموالت الخاصة .ويتم ذلك عادة من
خالل تحوط مخاطر معامالت محددة.
وتستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن مخاطر أسعار عموالت ثابتة محددة .وتستخدم المجموعة أيضا ً
مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بأسعار متغيرة .وفي جميع هذه الحاالت ،يجب توثيق طبيعة تحوط
المخاطر وأهدافها رسمياً ،بما في ذلك تفاصيل األدوات ا لمحوطة مخاطرها وأداة تحوط المخاطر ،ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تحوط مخاطر القيمة العادلة
أو التدفقات النقدية.
تلخص الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية والمبالغ األسمية لألدوات المالية المشتقة  ،مع تحليلها للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق والمعدل
الشهري .أن المبالغ االسمية ،التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها.
وبالتالي  ،إن هذه المبالغ االسمية ال تعكس عن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال
تعكس مخاطر السوق.

25

البنك األول
)المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 – 33المشتقات – تتمة
1036
األدوات المالية المشتقة
مقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
خيارات العمالت والسلع
خيارات أسعار العموالت الخاصة
مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
مقتناة لتحوط مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي
القيم العادلة التفاقيات مقاصة
القيم العادلة قبل المقاصة

القيمة العادلة
االيجابية

القيمة العادلة
السلبية

إجمالي المبالغ
االسمية

خالل  1أشهر

المعدل الشهري

3368300
768734
3.58145
58410

508651
4581.0
36.8044
1861.

1580.68.16
3.8.56867.
148.7185.6
380138.10

4308.43
.8167810.
6801486.4
-

18.018457
683508160
3184348467
-

3781378.54
4811.8110
581418441
-

1854185.1
380138.10

1.816787..
168.168553
1683048.30
.7.8.30

-

71.

1.8537

-

-

1.8537

-

1.8530

1718..7
384348443
38.0.8110

18360
1.08.71
384348443
386.58114

58301863.
.18...8.65

58301863.
3.873.8117

11816.83..

17801.8046

185658171

18..08.71

القيمة العادلة
السلبية

إجمالي المبالغ
االسمية

2215
األدوات المالية المشتقة
مقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
خيارات العمالت والسلع
خيارات أسعار العموالت الخاصة
مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي
القيم العادلة التفاقيات مقاصة
القيم العادلة قبل المقاصة

المبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق
 1إلى 31
 3إلى  5سنوات
شهر

أكثر من خمس
سنوات

المبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق
القيمة العادلة
االيجابية

خالل  3أشهر

 3إلى  12شهر

 1إلى  5سنوات

أكثر من خمس
سنوات

المعدل الشهري

1423521
693263
913556
43257

583275
353222
493832
33881

2732573932
1936853285
3931543686
4723822

4423282
1238123414
639683117
-

138843512
631263842
1934883469
-

2132723122
7463229
1236983122
-

336633236
4723822

2834273296
2133533383
4937793582
5613911

3273597
131883943
134963542

13468
1483476
131883943
133373419

373539
8634263242

2232223813

2734993821

373539
3435513772

431333836

843417
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 – 33المشتقات – تتمة
يبلغ صافي القيمة العادلة للمشتقات  122399مليون لاير سعودي ( 159312 :2215مليون لاير سعودي).
تعكس الجداول أدناه ملخصا ً باألدوات المحوطة مخاطرها وطبيعة المخاطر المحوطة وأداة تحوط المخاطر وقيمتها العادلة:

القيمة العادلة

البنود المحوطة
التكلفــة عند
بداية التحوط

المخاطــر

وصف البنود
1036
استثمارات بعمولة خاصة ثابتة

4183.5

1.8504

القيمة العادلة

ودائع بعمولة خاصة ثابتة

185558...

18551841.

التدفق النقدي

القيمة العادلة

البنود المحوطة
التكلفــة عند
بداية التحوط

المخاطــر

وصف البنود
2215
استثمارات بعمولة خاصة ثابتة

418571

1.8504

القيمة العادلة

أدوات التحوط
القيمـة العادلـة
اإليجابيـة

أداة التحوط

مقايضات أسعار
العموالت الخاصة
مقايضات أسعار
العموالت الخاصة

-

71.

-

18360
أدوات التحوط
القيمـة العادلـة
اإليجابيـة

أداة التحوط
مقايضات أسعار
العموالت الخاصة

القيمـة العادلـة
السلبيـة

-

القيمـة العادلـة
السلبيـة

3846.

بلغ صافي الخسائر على األدوات المحوطة والمقتناة كتحوط مخاطر القيمة العادلة  23542مليون لاير سعودي ( 2393 :2215مليون لاير سعودي).
تم إبرام ما نسبته  )٪5933 :2215( %1932تقريبا ً من القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية ،بينما أبرم أقل من %2135
( )%12 :2215من إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات مع طرف واحد بتاريخ إعداد القوائم المالية .ويتم التعامل بالمشتقات من قبل قطاع خزينة
المجموعة .ان الهوامش المودعة والمستلمة من االطراف األخرى للمشتقات المالية كما في  31ديسمبر  2216بلغت  62351مليون لاير سعودي و 74364
مليون لاير سعودي ( 212318 :2215مليون لاير سعودي و  43367مليون لاير سعودي) ،على التوالي.
 - 31األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
حسابات جارية
ودائع أسوق المال
اإلجمالي

1036
61.8116
.078176
3814.8.11

2215
6173555
7393612
133573167

1036
53810.8141
138.518.51
4618704
387118...
.5815.8...

2215
5337563517
3337983224
4533754
132793699
8932883174

 - 31ودائع العمالء
ألجل
تحت الطلب
ادخار
أخرى
اإلجمالي
تتضمن الودائع ألجل :
1036
61.8000
1486.68111

( )1ودائع بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع العمالء
( )2ودائع إسالمية

2215
123222
2938313526

تتضمن ودائع العمالء مبلغ قدره  13665مليون لاير سعودي ( 833 :2215مليون لاير سعودي) من الهوامش كضمانات محتجزة لقاء التزامات غير قابلة
للنقض ،وودائع أخرى غير خاضعة لعموالت خاصة قدرها  32مليار لاير سعودي ( 34 :2215مليار لاير سعودي) .إن الودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي
كما في  31ديسمبر:
1036
2215
187.58113
732573872
ألجل
1813.81.4
433213982
تحت الطلب
148.11
343986
ادخار
.38317
1513385
أخرى
.8107846.
اإلجمالي
1135663221
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - 34سندات الدين الثانوية
تمثل سندات الدين المصدرة سندات الدين التالية:
مصدرة في  31ديسمبر :1031
أصدرت المجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة  23522مليون لاير سعودي وتستحق في عام  .2223ولدى المجموعة الخيار ،بشرط
الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية المسبقة ،في استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية في شهر ديسمبر  2218او في حالة حدوث
تغيرات معينة تؤثر على النظام الضريبي والمعالجة الخاصة برأس المال النظامي لهذه الصكوك .إن معدل العموالت المدفوعة والمتعلقة بالصكوك أعاله هي 6
أشهر سايبور زائدا  155نقطة أساس ( 6 :2215أشهر سايبور زائداً  155نقطة أساس).
مصدرة في  16نوفمبر :1031
أصدرت المجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة  13422مليون لاير سعودي وتستحق في عام  .2219ولدى المجموعة الخيار  ،بشرط
الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية المسبقة ،في استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية في شهر نوفمبر  2217او في حالة حدوث
تغيرات معينة تؤثر على النظام الضريبي والمعالجة الخاصة برأس المال النظامي لهذه الصكوك .إن معدل العموالت المدفوعة والمتعلقة بالصكوك أعاله هي 6
أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس ( 6 :2215أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس).
لم تتعرض المجموعة ألي تعثر في سداد أصل المبالغ أو العموالت المتعلقة بها وال يوجد اية اخفاقات في الوفاء بهذه االلتزامات خالل عام  2216أو .2215
 - 35المطلوبات األخرى
1036

2215

..78173
543807.
3811084..

مصاريف مستحقة وذمم دائنة
أخرى
اإلجمالي

131123131
4323217
135423348

 - 36رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  13143327مليون سهم ( 571354 :2215مليون سهم) ،قيمة كل سهم  12لاير سعودي
( 12 :2215لاير سعودي).
إن ملكية رأسمال البنك موزعة على النحو التالي:
النسبة
%60
%40
%300

مساهمون سعوديون
بنك أي بي أن أمرو ان.في
اإلجمالي

1036
68.5.8411
485.181..
3384108.10

2215
334293216
232863144
537153362

وافق مساهمو البنك على إصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم مملوك خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثاني من شهر مايو ،2216
ونتيجة لذلك ،تم اصدار  571354مليون سهم ( 95326 :2215مليون سهم بواقع سهم لكل  5أسهم مملوكة) ،قيمة كل سهم  12لاير سعودي ،وذلك برسملة
االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.
خالل السنة ،دفعت المجموعة أيضا توزيعات أرباح نقدية قدرها  297322مليون لاير سعودي ( 619316 :2215مليون لاير سعودي) .بلغ صافي الربح الموزع
للسهم للمساهمين السعوديين  2325لاير سعودي لكل سهم ( 1 :2215لاير لكل سهم) و للمساهمين األجانب  2322لاير سعودي لكل سهم ( 2392 :2215لاير
سعودي لكل سهم).
 - 3.االحتياطي النظامي
بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك ،يجب تحويل ما ال يقل عن  ٪25من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي
حتى يساوي هذا االحتياطي رأسمال البنك المدفوع .عليه ،تم تحويل مبلغ وقدره  266318مليون لاير سعودي ( 525361 :2215مليون لاير سعودي) من
األرباح المبقاه إلى االحتياطي النظامي.
 - 3.االحتياطيات األخرى
1036

2215

الرصيد في بداية السنة

()1.8673

33564

صافي التغير في القيمة العادلة

()483..

()283192

صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

.18036

()133263

الرصيد في نهاية السنة

43834.

()373691
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - 37التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ) الدعاوى القضائية
كما في  31ديسمبر  2216و ،2215كانت هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة والتي نشأت في دورة األعمال االعتيادية .ولم يتم تكوين
مخصص خالل السنة ( :2215الشئ) ،وذلك بنا ًء على الرأي المهني للمستشار القانوني الذي يشير إلى أنه ليس من المتوقع نشوء خسائر اضافية نتيجة هذه
الدعاوى.
ب) االلتزامات الرأسمالية
لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ  9637مليون لاير سعودي ( 9331 :2215مليون لاير سعودي) تتعلق بتحسينات المباني المستأجرة وشراء أجهزة
وبرامج حاسب آلي.
ج) التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير التمويل للعمالء عند الطلب.
إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية القائمة ،والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض بالسداد من قبل المجموعة في حالة عدم تمكن العمالء من الوفاء
بالتزاماتهم تجاه األطراف الثالثة ،تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والسلف .إن المتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمانات واالعتمادات
المستندية القائمة تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقا ً لالتفاقية.
تعتبر االعتمادات المستندية بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابة عن العميل ،تسمح للطرف الثالث بسحب األموال بحدود معينة وفق شروط وأحكام محددة،
مضمونة عادة بالبضاعة التي تتعلق بها ،وبالتالي فإنها غالبا ً تحمل مخاطر أقل.
تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء .وتتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.
تمثل االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندية .وفيما
يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان ،فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ،إال أن
مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فور ًا ،يتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من
العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة .إن إجمالي االلتزامات الق ائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه
االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهائها بدون تقديـم التمويل المطلوب.
 )3فيما يلي تحليالً باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة :
1036
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
اإلجمالي

خالل  1أشهر
3864.85.3
1837781.4
381148776
583.38.53

 1إلى  31شهر
781.48..6
184478511
..48701
318.078103

 3إلى  5سنوات
.81.38740
1318411
138341
3.68714
.8.718417

أكثـر من
 5سنـوات
3.48570
3875184.5
1831.8065

اإلجمالــــي
3785..87..
48761813.
181138041
183178407
1.87038656

2215
خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان
اإلجمالي

خالل  3أشهر
332493649
232753682
333113798
834373127

 3إلى  12شهر
1237793773
332923345
223774
263786
1339173678

 1إلى  5سنوات
836323824
1793632
988
5443397
933573819

أكثـر من
 5سنـوات
2553269
232993589
235543658

اإلجمالــــي
2237173295
533453655
333333562
238723772
3432673282

يبلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات القائمة والذي يمكن نقضه من جهة واحدة في أي وقت من قبل المجموعة  38326مليار لاير سعودي (36385 :2215
مليار لاير سعودي).
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - 37التعهدات وااللتزامات المحتملة – تتمة
 )1فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:
1036
.68616
1481638..0
1836.8416
381.48.34
1.87038656

مؤسسات حكومية وشبه حكومية
شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى
اإلجمالي

2215
1913392
3237583558
332813726
2353626
3432673282

د) االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء ،التي أبرمتها المجموعة كمستأجر:
1036
..8010
145851.
14.8710
5.084..

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالي

2215
793945
2393729
2633239
5823693

 - 10دخل ومصاريف العموالت الخاصة
1036

دخل العموالت الخاصة
استثمارات :
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

2215

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلف
اإلجمالي

68...
18041
1.38657
17084.7
358403
186.68.14
480.18614

63413
23452
2133834
2223697
93652
236583584
238923931

مصاريف العموالت الخاصة:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
اإلجمالي

1036
40831.
384068767
31.8103
385.5810.

2215
43248
4963522
923161
5923929

 - 13دخل األتعاب والعموالت  ،صافي
1036
دخل األتعاب والعموالت من:
تمويل الشركات والخدمات االستشارية
عمليات التمويل التجاري
منتجات بطاقات
وساطة األسهم وإدارة الصناديق
أخرى
إجمالي دخل األتعاب والعموالت
مصاريف األتعاب والعموالت:
منتجات بطاقات
أخرى
إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت
دخل األتعاب والعموالت ،صافي

2215

115811.
105811.
346807.
1784.1
.68711
701805.

4163859
3353342
1323637
513596
623222
9963652

678701
4.8435
33.813.
..48.43

693395
423431
1293826
8863826

 - 11دخل المتاجرة ،صافي
1036
3178...
3178...

مشتقات وأخرى ،صافي
اإلجمالي
31

2215
2123226
2123226

البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - 11أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة،صافي
2215

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

1036
70865.

153252

اإلجمالي

70865.

153252

 - 14رواتب ومصاريف الموظفين
يلخص الجدول التالي فئات موظفي المجموعة وفق اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص التعويضات ويتضمن إجمالي مبالغ التعويضات
الثابتة والمتغيرة المدفوعة إلى الموظفين خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2216و  2215باإلضافة إلى طريقة الدفع.
1036
فئات الموظفين
كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول على
عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي
موظفون يقومون بمهام إدارة الرقابة والمخاطر
موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر
موظفون آخرون
اإلجمالي

عدد
الموظفين
36
311
64.
38.01
18600

تعويضات
ثابتة
مدفوعة
168513
178770
31.8.7.
1.3813.
4.68516

تعويضات متغيرة مدفوعة
نقداً
3180.0
68014
118307
178133
.08434

أسهم

اإلجمالي

308040
1833.
.8656
584..
168101

4.8643
4.8311
3.08561
105873.
5.18151

4.8076
.185..
.68035
6718115

تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة
مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة
مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة
إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين
2215
فئات الموظفين
كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم
ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي
موظفون يقومون بمهام إدارة الرقابة والمخاطر
موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر
موظفون آخرون
اإلجمالي

عدد
الموظفين
16
124
627
13797
23544

تعويضات
ثابتة
مدفوعة
243796
313261
1273282
2723997
4543334

تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة
مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة
مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة
إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين

تعويضات متغيرة مدفوعة
نقداً
123651
43182
193222
273784
613637

أسهم

اإلجمالي

123382
13424
93315
53418
283539

473829
363867
1553615
3243199
5443512

733219
1123555
363152
6763258

كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي:
تشتمل هذه الفئة على موظفي اإلدارة العليا والذين لديهم المسؤولية والتفويض إلعداد االستراتيجيات والتوجيه والتحكم بنشاطات المجموعة .وتتضمن هذه الفئة
العضو المنتدب وبعض المدراء التابعين له مباشرة.
الموظفون الذين يقومون بمهام إدارة الرقابة والمخاطر:
تشير هذه الفئة إلى الموظفين العاملين في اإلدارا ت غير الخاضعة ألنشطة تحمل المخاطر حيث أنهم يقومون بأعمال المراجعة والرقابة ومنهم على سبيل المثال
إدارة المخاطر و إدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة العمليات واإلدارة المالية .وتعتبر هذه المهام مستقلة بشكل تام عن وحدات تحمل المخاطر.
الموظفون الذين يقومون بنشاطات تحمل المخاطر:
تشتمل هذه الفئة على الموظفين القائمين بوحدات إدارة األعمال ( مجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية األفراد وإدارة الخزينة وشركة األول
لالستثمار)  ،والذين لديهم مسؤولية تنفيذ وتطبيق استراتيجية المجموعة نيابة عنها ،على سبيل المثال الموظفين الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود
االئتمان وتسعير القروض وأخذ وتنفيذ عروض األعمال ونشاطات عمليات إدارة الخزينة وخدمات إدارة االستثمار والوساطة.
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -14رواتب ومصاريف الموظفين  -تتمة
الموظفون اآلخرون:
تشمل هذه الفئة جميع الموظفين اآلخرين في المجموعة باستثناء المذكورين أعاله.
سياسة التعويضات للمجموعة:
إن الهدف من هذه السياسة هو إنشاء وتطبيق سياسات وإجراءات التعويضات التي تدعم تحقيق إستراتيجية وثقافة المجموعة وتعكس إدارة المخاطر الحذرة
وااللتزام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتهدف سياسة التعويضات للمجموعة لمكافأة األداء المعدل بال مخاطر والسلوك المالئم المتماشي مع القيم المشتركة للمجموعة .وفي هذا السياق ،يتم قياس األداء
وذلك بتعديل ومراجعة المخاطر من قبل إدارة مخاطر مستقلة .باإلضافة إلى ذلك تتم مراجعة سياسة التعويضات من قبل إدارة المخاطر لضمان تعديل المكافآت
بنفس مستوى المخاطر المتكبدة.
ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان التطبيق الفعال لسياسة التعويضات .وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت "اللجنة" – والتي تتضمن ستة أعضاء غير تنفيذيين
من بينهم عضوين مستقلين  -بإفادة المجلس في هذا الخصوص .وتستلم هذه اللجنة التقارير والتوصيات من اإلدارة التنفيذية بمساعدة إدارة الموارد البشرية .وتقوم
اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع قرارات التعويضات المتعلقة بجميع الموظفين.
ولن يكون لرؤساء وحدات إدارة األعمال والرقابة والتي يتم مراقبتها من قبل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة االلتزام وإدارة المخاطر ومخاطر االئتمان ،أي
مدخالت لقرارات تعويضات الموظفين في إدارات الرقابة .ويتم تحديد توصيات التعويضات بنا ًء على مفهوم واضح للقيمة اإلجمالية للمكافأة وأن القرارات تأخذ
باالعتبار التوازن بين المنافسة الخارجية واإلمكانية مع التركيز على بناء ترتيبات تعويضات تقوم على أساس الحافز واألداء.
- 15ربح السهم األساسي والمخفض
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين  2216و 2215وذلك بتقسيم صافي دخل السنة العائد للمساهمين على  13143327مليون سهم.
وذلك إلظهار ،بأثر رجعي ،أثر التغير في عدد األسهم الذي إزداد نتيجة إلصدار األسهم المجانية بواقع سهم لكل سهم خالل السنة.
- 16توزيعات األرباح والزكاة وضريبة الدخل
إقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أي أرباح للسنة الحالية ( 297322 :2215مليون لاير سعودي) .ان االلتزامات الزكوية والضريبة المتعلقة بالمساهمين
السعوديين والمساهمين غير السعوديين هي كما يلي:
أ) المساهمون السعوديون
بلغت الزكاة المقدرة المتعلقة بالمساهمين السعوديين للسنة  18مليون لاير سعودي ( 35 :2215مليون لاير سعودي) وسوف تستقطع من حصتهم من توزيعات
األرباح في المستقبل.
ب) المساهمون غير السعوديين
بلغت ضريبة الدخل المقدرة على المساهمين غير السعوديين عن حصصهم في دخل السنة الحالية  99مليون لاير سعودي ( 164 :2215مليون لاير سعودي).
وسوف تستقطع من حصتهم من توزيعات األرباح في المستقبل.
ج ) الربوط الزكوية ضريبة الدخل
قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") عن جميع السنوات المالية ولغاية وبما في ذلك  .2215وقد استلم البنك الربوط
الزكوية والضريبية للسنوات من  2225وحتى  2213والتي تطالب بدفع التزامات إضافية بمبلغ  28136مليون لاير سعودي .ويعود السبب في ذلك بشكل
اساسي لقيام الهيئة باستبعاد بعض االستثمارات طويلة األجل واضافة التمويل طويل األجل الى الوعاء الزكوي .وقد تم االعتراض على األساس الذي تم بموجبه
فرض هذه االلتزامات الزكوية االضافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك األخرى في المملكة العربية السعودية وهو في انتظار رد الهيئة .وتعتقد االدارة بان
نتيجة االعتراض المذكور سيكون في صالحها وبالتالي لم يجنب مخصصات لقاء المطالبات اإلضافية أعاله.
لم يتم إجراء الربوط الزكوية لعامي  2214و  2215بعد .وبناءًا على الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة لألعوام من  2225إلى  ، 2213فإنه إذا ما تم استبعاد
االسثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة  ،فإنه سيؤدي إلى التعرض لمطالبات زكوية إضافية وإن هذه المسألة التزال موضع
اهتمام كافة القطاع المصرفي وأن اإلفصاح عنها سيعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة.
 - 1.النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (إيضاح )4
وديعة نظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من
تاريخ االقتناء
اإلجمالي
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1036
.84..81.7
()4841.84.4
180578.75

2215
736373869
()434763152
331613717

..78167
187178164

7343615
338963332

البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 - 1.القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعمات التشمغيلية وفقما للتقمارير الداخليمة عمن مكونمات المجموعمة والتمي تمتم مراجعتهما باسمتمرار ممن قبمل أعضماء اإلدارة العليما المسمؤولين عمن صمنع
القرارات التشغيلية في البنك من أجمل تخصميص المموارد لهمذه القطاعمات ولتقيميم ادائهما .وتمتم المعمامالت بمين القطاعمات التشمغيلية وفقما لألحكمام والشمروط التجاريمة
العادية ،ويتم عادة إعادة توزيع األموال بين هذه القطاعات التشغيلية مما ينتج عنه تحويل تكاليف تمويل بينها .كما تحممل عمموالت خاصمة علمى القطاعمات التشمغيلية
على أساس سعر موحد يمثل تقريبا ً التكلفمة الحديمة لألمموال .تقماس االيمرادات ممن األطمراف الخارجيمة المفصمح عنهما لمإلدارة العليما بمنفس الطريقمة المبينمة فمي قائممة
المدخل الموحممدة .لممم يطممرأ أي تغييمر علممى أسممس تحديممد القطاعمات أو أسممس قيمماس ربممح أو خسمارة أي قطمماع منممذ  31ديسمممبر  .2215فيمما يلممي القطاعممات التشممغيلية
بالمجموعة والتي يتم رفع التقارير بشأنها:
قطاع الشركات
يقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات ،والمنشمآت الكبيمرة .كمما يقموم أيضما بقبمول ودائمع العممالء وتقمديم التمويمل المذي يشمتمل
على القروض ألجل والحسابات الجارية المدينة والقروض المشتركة وخــدمات التمويل التجماري .وتشمتمل الخمدمات المقدممة للعممالء علمى الخمدمات المصمرفية ممن
خالل شبكة اإلنترنت ومن خالل خدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء ،سوا ًء الكترونيا ً أو غير ذلك.
قطاع األفراد
يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـخدمات مركز الهاتف البنكي على مدى  24ساعة .كما يقوم القطاع بقبمول ودائمع
العمالء على شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة ،وتقديم منتجات و خدمات مصرفية األفراد التمي تشمتمل علمى القمروض الشخصمية ،والحسمابات الجاريمة المدينمة،
وبطاقات االئتمان ،لألفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
قطاع األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار
يقدم قطاع األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار ،خدمات تتعلق بالتعامل واإلدارة والترتيب و المشورة وحفظ األوراق المالية.
قطاع الخزينة المركزية ولجنة الموجودات والمطلوبات
يتعامممل قطمماع الخزينممة بشممكل أساسممي مممع أسممواق المممال ،وتحويممل العمممالت األجنبيممة وأسممعار العممموالت الخاصممة واألدوات المشممتقة األخممرى للشممركات والعمممالء
االعتباريين ولحساب المجموعة نفسها .كما أن هذا القطاع مسؤول عن إدارة التمويل و إدارة المخاطر المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية الخاصمة بالمجموعمة.
تشمل لجنة الموجودات والمطلوبات عمليات إدارة موجودات ومطلوبمات المجموعمة ،والتمي ال تتعلمق بأنشمطة قطاعمات المجموعمة واألنشمطة الرئيسمية للخزينمة ممن
خالل المحافظة على السيولة على مستوى المجموعة وادارة المركز المالي الموحد لها .كما تتضمن صافي اإليمرادات والمصماريف الداخليمة لمإلدارات علمى أسمعار
تحويل االموال المعتمده من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضمن الدخل والمصاريف غير الموزعة والمتعلقة بالمركز الرئيسي واإلدارات األخرى.
أ) فيما يلي تحليالً للموجودات وااليرادات والنتائج الخاصة بالمجموعة وذلك حسب القطاعات التشغيلية للسنتين المنتهيتين في  13ديسمبر  1036و 13
ديسمبر :1035
قطاع األعمال
قطاع الخزينة
المصرفية
المركزية ولجنة
االستثمارية
الموجودات
وخدمات
اإلجمالــــي
والمطلوبات
االستثمار
قطـاع األفـراد
قطاع الشركـات
1036
ايرادات ( /مصاريف) خارجية:
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي
دخل المتاجرة ،صافي
ايرادات أخرى
(مصاريف)  /ايرادات بين
القطاعات
إجمالي ايرادات القطاع
إجمالي مصاريف العمليات

183338731
57.810.
30580.1
33185.7

3801.8741
3.185.7
318551
4.81.0

4.83.1
381.6
-

()611851.
()41813.
308..6
3018301

1850.813.
..48.43
3178...
1618751

()7318170
1803584.1
4178371

3..8.63
384608304
.538740

338061
578613
418.76

.318466
3478570
330851.

186.48.7.
381158566

بنود غير نقدية جوهرية أخرى:

مخصص االنخفاض في خسائر
االئتمان  ،صافي
مخصص اإلنخفاض في قيمة
االستثمارات المتاحة للبيع

(ايرادات) غير تشغيلية
أرباح (/خسائر) القطاع

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

.518155

1348014

-

-

3836.81.7

.118715

1748310

358.15

3108146
((18310
()..8064

3108146
((18310
380648.16

5381.18.00
16816.8303

138467817.
1.86.38447

5548117
368167

138..180.4
1.81418...

30580.08500
71810.8.06
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 - 1.القطاعات التشغيلية  -تتمة

2215

قطاع الشركـات

قطاع األعمال
المصرفية
االستثمارية
وخدمات
االستثمار

قطـاع األفـراد

قطاع الخزينة
المركزية ولجنة
الموجودات
والمطلوبات

اإلجمالــــي

ايرادات ( /مصاريف) خارجية:
صافي دخل العموالت الخاصة

232533978

7653429

-

()7213425

232983222

دخل األتعاب والعموالت،
صافي
دخل المتاجرة ،صافي

6923817
1323518

1923262
53258

563197
23174

()523252
723276

8863826
2123226

1323121

463827

53822
-

223532

53822
1993478

()132183222
139913232
3923819

1143475
131233851
6313122

33765
673938
463274

132993962
4173113
893122

336223134
131593293

مكاسب استثمارات مدرجة قيمتها
العادلة في قائمة الدخل ،صافي
ايرادات أخرى
(مصاريف)  /ايرادات بين
القطاعات

إجمالي إيرادات القطاع
إجمالي مصاريف العمليات
بنود غير نقدية جوهرية أخرى:

مخصص االنخفاض في خسائر
االئتمان وأخرى ،صافي

خسائر غير تشغيلية
أرباح القطاع

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

1723382
134263231

953898
3963853

213664

1493928
226
1773879

4183188
226
232223427

5932693226
2533263392

1733423964
2932113415

5423692
223566

3131153454
4135223767

12832723334
9632433142

ب) فيما يلي تحليالً للحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

1036
موجودات مالية غير مشتقة
تعهدات وإلتزامات محتملة

قطاع الشركـات
5381.18.00
3185138..1

قطـاع األفـراد
138467817.
-

قطاع الخزينة
المركزية ولجنة
الموجودات
والمطلوبات
1187..8335
-

اإلجمالي
758.108131
3185138..1

مشتقات

.118304

-

.0581.0

3861.84.4

2215
موجودات مالية غير مشتقة
تعهدات وإلتزامات محتملة
مشتقات

5932693226
1631983324
7123186

1733423964
-

2235563777
132353666

9839683967
1631983324
137453852

إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة باستثناء النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والممتلكات والمعدات.
إن مخاطر االئتمان تتضمن أيضا قيمة المعادل االئتماني للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات.
- 17مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان أساسا
من أنشطة اإلقراض والتي ينتج عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية .ويوجد أيضا مخاطر ائتمان على التعهدات و االلتزامات المحتملة والمشتقات المتعلقة
باالئتمان .وتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها ووضع حدوداً للمعامالت مع أطراف أخرى محددة ،وتقييم المالءة االئتمانية لهذه
األطراف بصورة مستمرة.
إضافة لمراقبة حدود االئتمان ،تقوم المج موعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع
األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد كذلك من فترات التعرض للمخاطر .كما قد تقوم اإلدارة في حاالت معينة بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطراف
أخرى لتقليل مخاطر االئتمان .وتمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة بشأن المشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا فشلت األطراف األخرى في الوفاء
بالتزاماتها .وللتحكم في مستوى مخاطر االئتمان التي تتحملها المجموعة ،تقوم اإلدارة بتقييم األطر اف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في أنشطة اإلقراض .

ينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس
الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على مقدرتهم في الوفاء بالت زاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
ويشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نتيجة التطورات التي قد تطرأ بصناعة ما أو على منطقة جغرافية معينة.
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
- 17مخاطر االئتمان  -تتمة
تقوم اإلدارة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لضمان عدم التركز غير المبرر في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن
أو أنشطة معينة .كما تقوم أيضا ً بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم  ،أو تسعى إلى الحصول على ضمانات إضافية من الطرف اآلخر بمجرد مالحظة مؤشرات
تدل على انخفاض قيمة القروض والسلف ذات العالقة.وتراقب اإلدارة بانتظام القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات
المبرمة إذا تطلب األمر .وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة .وتراجع
اإلدارة بانتظام سياسات إدارة المخاطر وأنظمتها لتعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل الممارسات المستجدة.
تمثل سندات الدين المدرجة في المحفظة االستثمارية ،بشكل أساسي ،مخاطر ديون سيادية .وتم تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى في اإليضاح رقم
( .)6ولمزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إلى اإليضاح ( .)7كما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة
بالمشتقات والتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم ( )11واإليضاح رقم ( ،)19على التوالي .وت ّم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحد األقصى
لمخاطر االئتمان للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية في اإليضاح (.)28
يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان للمجموعة حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي كما في  31ديسمبر 2216و 2215دون األخذ في
االعتبار أي ضمانات حصلت عليها المجموعة أو تعزيزات ائتمانية:
2215
1036
7343615
380148167
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
2239213228
13833680..
استثمارات ،صافي
7634123192
.18.41807.
قروض وسلف ،صافي
9213154
.46865.
موجودات أخرى  ،صافي
137453852
3861.84.4
مشتقات
1631983324
3185138..1
التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
11639133143
3078..7856.
اإلجمالي
تستخدم المجموعة نظام تصنيف ائتماني كأداة للمساعدة في إدارة جودة مخاطر االئتمان لمحفظة اإلقراض .وباإلضافة إلى الفئات الثالثة المذكورة في اإليضاح
( ،)7تحتفظ اإلدارة ب درجات تصنيف أخرى تميز بين المحافظ العاملة والمنخفضة قيمتها وتوزع مخصصات المحفظة والمخصصات الخاصة على التوالي .وتقوم
اإلدارة بتصنيف وتحديد درجة كل جهة من الجهات المقترضة بنا ًء على أهداف ومعايير محددة مثل نشاط الجهة المقترضة والتدفقات النقدية ،وهيكلة رأس المال،
والضمانات ،وجودة اإلدارة وصفات المقترض  .وتقوم أيضا بتصنيف الجودة لكافة الجهات المقترضة الحالية ويتم مراجعة نتائج ذلك من قبل وحدة مستقلة إلدارة
المخاطر.
- 10التركز الجغرافي
فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان:

1036

المملكة العربية
السعوديــة

دول مجلس
التعاون
الخليجي
ومنطقة الشرق
األوسط

أوروبـــا

األمريكيتين

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالــــي

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

.84..81.7

-

-

-

-

-

.84..81.7

47.85.6
1.18446
1084318115
.181758130
15867.
381.38011
44680.7
3018.1.8.45

148611
1.8.57
1.38014
1078654
65480.7

1708731
.385.4
3..8571
.48650
6148.10

3.18636
1..8516
14.8...
368117
714816.

3..
1
3.7

3.8455
44
3.8477

380148167
1718..7
13815.847.
.18.41807.
15867.
381.38011
.46865.
30580.08500

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

1158443
3038113
.180558713
187078705
3816.8535
..86.38311

10.8411
718566
18036860.
318477
184178304

13086.7
.18601
1.8.64
1.83.3
4578116

3.8517
48174
18644
18101
168..0

1.3
4484.1
448.51

1.68160
1008160
5.68510

3814.8.11
1.08.71
.5815.8...
187078705
3811084..
71810.8.06

التعهدات وااللتزامات المحتملة

1580338401

38507837.

3813.81.7

60.8403

338005

5448163

1.87038656

مخاطر االئتمان القصوى (مبينة بالمعادل
االئتماني لها)
تعهدات والتزامات محتملة
مشتقات

308.568.31
7618606

.168407
156816.

4.48010
40.8013
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116813.
467

58501
-

1118.10
-

3185138..1
3861.84.4

البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
- 10التركز الجغرافي – تتمة

2215
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى ،صافي
اإلجمالي

المملكة العربية
السعوديــة
736373869
436
1413957
2236913291
7634123192
123567
8213246
5813548
12632783924

دول مجلس
التعاون
الخليجي
ومنطقة
الشرق
األوسط

أوروبـــا

3313487
163124
2843234
2893841
9213666

373296
1493536
1873695
273922
4223249

األمريكيتين
3623928
13841
3623749

جنوب شرق
آسيا
87
2
89

دول أخرى
43621
1223276
1243677

اإلجمالــــي
736373869
7343615
3273597
2132633296
7634123192
123567
8213246
9213154
12832723334

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية لمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى
اإلجمالي
التعهدات وااللتزامات المحتملة

4233394
893212
8932883174
339263975
134983225
9439853758
3137453832

8323248
223111
73812
8573971
5753471

763571
323965
313947
1393483
132893321

83326
83192
43581
213277
623192

372
372
113244

383478
3
383481
5833446

133573167
1483476
8932883174
339263975
135423348
9632433142
3432673282

مخاطر االئتمان القصوى (مبينة بالمعادل
االئتماني لها)
تعهدات والتزامات محتملة
مشتقات

1532933675
8273172

2263997
1643327

6143234
7723352

313223
13975

53522
-

2263873
52

1631983324
137453852

يعكس مبلغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل التعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات للمجموعة إلى مخاطر ائتمان باستخدام معدالت تحويل ائتمان
محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .إن الغرض من استخدام معدالت تحويل اال ئتمان هو لتحديد مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام المجموعة بتنفيذ
تعهداتها .إن جميع القروض والسلف المنخفضة القيمة ومخصصات خسائر االئتمان هي داخل المملكة العربية السعودية.
- 13مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل أسعار العموالت
الخاصة وأسعار تحويل العمالت األجنبية وأسعار األسهم .وتصنف اإلدارة تعرضها لمخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.
إن مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية يتم إدارتها ومراقبتها باستخدام منهج "القيمة المعرضة للمخاطر" .أما مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير
التجارية فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة المعرضة للمخاطر واختبار الجهد وتحليل الحساسية.
أ -مخاطر السوق – العمليات التجارية
وضع مجلس اإلدارة حدودا لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية .وإلدارة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية ،تطبق اإلدارة يوميا ً منهج
القيمة المعرضة للمخاطر لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا لتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة استنادا إلى مجموعة افتراضات وتغيرات في ظروف السوق.
إن منهج القيمة المعرضة للمخاطر يقدر احتمال التغير السلبي في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد وعلى مدى فترة زمنية معينة .وتستخدم
المجموعة نماذج محاكاه لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناء على معلومات تاريخية.وعادة يتم تصميم مناهج القيمة المعرضة
للمخاطر لقياس مخاطر السوق في األحوال االعتيادية للسوق ،ولذلك يوجد قصور في استخدام منهج القيمة المعرضة للمخاطر ألنه يعتمد على االرتباطات
التاريخية المتبادلة والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن التحركات المستقبلية ستكون على شكل بيان إحصائي.
كما أن قياس القيمة المعرضة للمخاطر الذي تستخدمه اإلدارة مبني على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة  %99من الخسائر المحتملة والتي ال يتوقع
تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق الحالية دون تغير لمدة يوم واحد .ويعني استخدام مستوى الثقة عند  %99بأن زيادة الخسائر عن القيمة المعرضة للمخاطر
على مدى يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم بالمتوسط .وتمثل القيمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحفظة في نهاية يوم العمل وال تحتسب أي
خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة المحدد  .ومن الممكن أن تختلف النتائج التجارية الفعلية عن تلك المحتسبة باستخدام القيمة المعرضة للمخاطر،
وبصفة خاصة ،فإن احتساب القيمة المعرضة للمخاطر ال يقدم مؤشرا ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق ذات األحوال غير االعتيادية.
وللتغلب على القصور أعاله في استخدام منهج "القيمة المعرضة للمخاطر" ،تقوم اإلدارة بالحفاظ على إطار من الحدود غير النموذجية والتي تظهر الخسائر
المحتملة عن تغيير في أحد عوامل السوق وال تقوم بأي افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق .وعالوة على ذلك ،تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
- 13مخاطر السوق  -تتمة
على مخاطر السوق وتقوم باختبارات الجهد للمحفظة لمحاكاة الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية .ويتم اإلبالغ عن الخسائر المحتملة التي تحدث
تحت ظروف اختبارات الجهد بانتظام للجنة الموجودات والمطلوبات لمراجعتها.
يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر  2216و .2215
1036
القيمة المعرضة للمخاطر
كما في  31ديسمبر
المتوسط للسنة
2215
القيمة المعرضة للمخاطر
كما في  31ديسمبر
المتوسط للسنة

مخاطر أسعار تحويل العمالت
األجنبية
51
1..

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة
311
531

مخاطر عقود
الصرف األجنبي
اآلجلة
53
.0

إجمالي المخاطر
116
7.7

مخاطر أسعار تحويل العمالت
األجنبية
35
157

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة
341
276

مخاطر عقود
الصرف األجنبي
اآلجلة
133
56

إجمالي المخاطر
529
489

ب– مخاطر السوق – المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية
تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية بصفة رئيسية من التغيرات في أسعار العموالت و أسعار الصرف األجنبي و أسعار
األسهم .
 )3مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تحدث مخاطر أسعار العموالت من إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت الخاصة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية .وقد
أقر مجلس اإلدارة حدودا لفجوات أسعار العموالت الخاصة لفترات محددة .وتراقب اإلدارة المراكز يوميا ً وتستخدم استراتيجيات تحوط لضمان بقاء المراكز
ضمن حدود الفجوات المقررة.
ويبين الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت مع اإلبقاء على المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين
بالمجموعة .إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة لسنة واحدة بناء على الموجودات
والمطلوبات المالية المقتناة لغير أغراض المتاجرة بعمولة متغيرة كما في نهاية السنة متضمنة تأثير أدوات التحوط .ويتم احتساب األثر على حقوق المساهمين
بإعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع ذات السعر الثابت متضمنة تأثير أي تحوطات ذات صلة كما في نهاية السنة على أثر التغيرات المفترضة في أسعار
العموالت الخاصة  .ويتم تحليل األثر على حقوق المساهمين حسب استحقاق الموجودات أو المقايضات.
يتم مراقبة التعرض للمخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية وتحليلها بتركز العمالت ويتم األفصاح عن آثارها أدناه بماليين الرياالت السعودية:
1036
األثر على حقوق المساهمين
األثر على صافي دخل العموالت
الزيادة ( /النقص) في نقاط
 3إلى
العملة
الخاصة
األساس
أكثر من 5
5
6إلى31
 6أشهر أو
سنوات
سنوات
شهر
أقل
4
25
()4
()25
دوالر أمريكي
()31
1.
25
31
()1.
()25
لاير سعودي
25
()25
أخرى

اإلجمالي
()31
31
-

األثر على حقوق المساهمين
6إلى 1 12إلى  5أكثر من 5
 6أشهر أو
سنوات
سنوات
شهر
أقل
()5
()7
5
7
-

اإلجمالي
()12
12
-

2215
العملة
دوالر أمريكي
لاير سعودي
أخرى

الزيادة ( /النقص) في نقاط
األساس

األثر على صافي دخل العموالت
الخاصة

25
()25
25
()25
25
()25

()12
12
38
()38
1
()1

تتم إدارة التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بالتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في إعادة تجديد أسعار العموالت التي قد يتم التعهد بها ،حيث تتم مراقبتها بشكل يومي من قبل لجنة الموجودات
والمطلوبات و إدارة المخاطر وإدارة الخزينة بالمجموعة .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود فجوات بين قيم
الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة األخرى التي تستحق أو التي يتم إعادة تجديد اسعارها خالل فترة زمنية محددة.وتتم إدارة هذه المخاطر بمطابقة
تواريخ إعادة تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر .ويشتمل الجدول أدناه على ملخص لتعرّض المجموعة لمخاطر أسعار
العموالت الخاصة.
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -13مخاطر السوق  -تتمة
كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار التعاقدية أو تاريخ االستحقاق ،أيهما يحدث أوال.
1036
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
استثمار في شركة زميلة
موجودات أخرى ،صافي
اإلجمالي
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى
حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات
أثر أسعار العموالت الخاصة – فجوة
المركز المالي
أثر أسعار العموالت الخاصة على
األدوات المالية المشتقةإجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
2215
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
استثمار في شركة زميلة
موجودات أخرى ،صافي
اإلجمالي
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى
حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات
أثر أسعار العموالت الخاصة  -فجوة
المركز المالي
أثر أسعار العموالت الخاصة
على األدوات المالية المشتقة
إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت الخاصة
الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

 1إلى 31
شهـــر

خــالل  1أشهـــر

أكثر من 5
سنــوات

 3إلى 5
سنـوات

غير مرتبطة بعمولــة

اإلجمالـــي

183678000

-

-

-

5813.81.7

.84..81.7

4508161
.58..1
318.5.800.
1.871787..
1..8143
5486.781.1

3458131
1548.11
3861.81.6
3685158.15
3.85648056

518165
486.6813.
.865.867.
3181..83.7

387018160
.860.86..
308533874.

41.8.71
171861.
15867.
557843.
686168011

380148167
1718..7
13815.847.
.18.41807.
15867.
.46865.
3018..784..

547850.
458773
17811.8.3.
187008000
418.118136

34.8357
3768170
3185118.17
78705
318...80.1

318.17
168061
3.38306
1078.7.

18450
18450

308.558756

486.687.1

3183..81.1

308507847.

6708414

708.50

()6.38534

()3078..0

3385468170

48.6.8.11

3185068.6.

3081778.1.

3385468170

3681348131

1.8.1087.3

1781108.0.

61.8116
1181368316
3811084..
318.618.74
4.831.8.54

3814.8.11
1.08.71
.5815.8...
187078705
3811084..
318.618.74
30580.08500

232333926

-

-

-

534233963

736373869

1873727
1623281
832413734
4137323183
2873578
5238413429

753296
631583983
1937543882
2539893159

673763
436523316
832653859
1237833938

43257
137223429
638613268
835873934

5463888
4893854
123567
6133576
732663848

7343615
3273597
2132633296
7634123192
123567
9213154
12732693288

7223634
343672
4739263251
339223222
5235613555

93836
693723
636753285
63975
637613619

93142
423177
1923223
2413322

33926
43696
83622

6173555
3433123139
135423348
1232273194
4834973236

133573167
1483476
8932883174
339263975
135423348
1232273194
12832723334

2793854

1932273542

1235423616

835793332

6863265

63539

()6413611

()523993

9653919

1932343279

1139213225

835283339

9653919

2231993998

3231213223

4236293342
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -13مخاطر السوق  -تتمة
يمثل أثر مخاطر أسعار العموالت الخاصة على المشتقات صافي القيمة االسمية التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.
إن العائد الفعلي ألداة مالية نقدية هو العائد الذي تحصل عليه المجموعة من عمالئها مع األخذ في االعتبار سعر العمولة الخاصة التعاقدية.
 - )1مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية  .وقد وضع مجلس اإلدارة حد مستوى معين
لمخاطر السوق بما في ذلك مخاطر العمالت ووضعت لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة حدودا لمراكز العمالت وبشكل إجمالي يتم مراقبتها يوميا.
تستخدم استراتجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن هذه الحدود .يظهر الجدول أدناه العمالت التي تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر جوهرية كما في نهاية
السنة بشأن الموجودات والمطلوبات المالية لغير أغراض المتاجرة  ،والتدفقات المالية المتوقعة .ويحتسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة في العملة مقابل اللاير
السعودي ،مع تثبيت باقي المتغيرات األخرى ،على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لغير أغراض المتاجرة الخاضعة
لمخاطر العمالت) .ويظهر التأثير االيجابي زيادة محتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين  ،بينما يظهر التأثير السلبي صافي االنخفاض المحتمل في
قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين.
1036
مخاطر العمالت
دوالر أمريكي
درهم إماراتي
فرنك سويسري
يورو
جنيه استرليني
ين ياباني
أخرى

التغير في سعر العملة ()٪
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5

التأثير على صافي الدخل
18165
()18165
64
()64
5
()5
6
()6
16
()16
67
()67
31.
()31.

2215
مخاطر العمالت
دوالر أمريكي
درهم إماراتي
فرنك سويسري
يورو
جنيه استرليني

التغير في سعر العملة ()٪
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5
5
()5

ين ياباني
أخرى

التأثير على صافي الدخل
()23426
23426
43244
()43244
()2
2
()6
6
()5
5
()3
3
127
()127

فيما يلي تحليالً بصافي مخاطر العمالت األجنبية الجوهرية التي تتعرض لها المجموعة كما في نهاية السنة:
مركز مدين (/دائن)
1036
2215
45817.
()483527
381.0
843888
77
()3
331
()123
515
()129
381.1
()54
18.40
23542

دوالر أمريكي
درهم إماراتي
فرانك سويسري
يورو
جنيه إسترليني
ين ياباني
أخرى
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -13مخاطر السوق  -تتمة
 )1مخاطر أسعار األسهم
تشير مخاطر األسهم إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة
والمعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وسعر األسهم الفردية.
فيما يلي األثر على اسثمارات األسهم المتاحة للبيع الخاص بالمجموعة بسبب التغيرات المحتملة والمعقولة في مستويات مؤشرات األسهم مع بقاء جميع المتغيرات
األخرى ثابتة:
1036
2215
األثر بآالف الرياالت السعودية
التغير في أسعار األسهم %
مؤشرات السوق
األثر بآالف الرياالت السعودية
التغير في أسعار األسهم %
68747
5+
163943
5+
تداول
()68747
5()163943
5318.7.
30+
333885
12+
()318.7.
30()333885
12- 11مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في تلبية التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية والتي يتم تسويتها بتسليم النقد أو موجودات مالية أخرى.
ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود إضطراب في السوق أو تخفيض التصنيف االئتماني والذي يمكن أن يؤدي إلى شح في بعض مصادر التمويل في وقت
قصير .وللتقليل من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ،وتتم إدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة ،والحفاظ على رصيد كاف
للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول.
 )3تحليل تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات
يشمل الجدول أدناه ملخصا ً الستحقاقات موجودات ومطلوبات المجموعة .ويتم تحديد تاريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة
المتبقية بنهاية السنة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي حسب ما تظهره الوقائع التاريخية حول االحتفاظ بالودائع من
قبل المجموعة .وتقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية .ويتم مراقبة مركز السيولة بشكل يومي ،ويتم إجراء اختبارات الجهد
المنتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية في السوق .تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة
للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات .يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة األخرى .كما يقدم بانتظام
تقريراً موجزاً إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات التصحيحية المتخذة كما ترفع تقارير منتظمة لمجلس اإلدارة واللجان
التابعة له بشأن مؤشرات مخاطر السيولة األساسية.
وطبقا ً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل  )%7 :2215( %7من
إجمالي الودائع تحت الطلب و  )% 4 :2215( %4من ودائع االدخار والودائع ألجل .باإلضافة إلى الوديعة النظامية ،يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن
 %22من التزامات ودائعه على شكل نقد أو سندات التنمية الحكومية السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما ً .كما
يمكن للبنك الحصول على تمويل إضافي من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية السعودية ولغاية
 %75من القيمة االسمية للسندات المقتناة.
 )1فيما يلي تحليالً لتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في نهاية السنة:
بدون تاريـخ
استحقاق محدد

1036
الموجودات

 1إلى
 31شهـــر

خــــالل
 1أشـــهر

أكثر من 5
سنـوات

 3إلى 5
سنـوات

اإلجمالـــي

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد-العربي السعودي

4841.84.4

180578.75

-

-

-

.84..81.7

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية -األخرى

41.8.71

45084.6

3458000

-

-

380148167

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

-

.58..1

1548.11

518165

-

1718..7

استثمارات ،صافي

171861.

58.038.10

3813087.1

681368.45

.8.158431

13815.847.

قروض وسلف ،صافي

38.178401

1481478640

3587178653

3.81758151

3184178050

.18.41807.

استثمار في شركة زميلة

15867.

-

-

-

-

15867.

ممتلكات ومعدات ،صافي

381.38011

-

-

-

-

381.38011

موجودات أخرى ،صافي

.46865.

-

-

-

-

.46865.

اإلجمالي

783518.75

11854.8511

3.85408156

1486658161

1083648461

30580.08500

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

61.811.

547850.

34.8357

318.1.

-

3814.8.11

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

-

458771

3768170

168061

18447

1.08.71

ودائع العمالء

1583778663

1684548173

3185608.61

3834480.1

-

.5815.8...

سندات دين ثانوية

-

-

78705

384008000

185008000

187078705

مطلوبات أخرى

3811084..

-

-

-

-

3811084..

حقوق المساهمين

318.618.74

-

-

-

-

318.618.74

اإلجمالي

50801381.0

1.80478.73

318734833.

185.18.61

185018447

30580.08500

المطلوبات وحقوق المساهمين
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -11مخاطر السيولة  -تتمة
بدون تاريـخ
استحقاق محدد

2215

 3إلى
 12شهـــر

خــــالل
 3أشـــهر

أكثر من 5
سنـوات

 1إلى
 5سنـوات

اإلجمالـــي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد -العربي السعودي

434763152

331613717

-

-

-

736373869

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية -األخرى

5463888

1873727

-

-

-

7343615

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

-

623223

713647

1193964

533963

3273597

استثمارات ،صافي

4893854

639693812

537783266

536433652

233813714

2132633296

قروض وسلف ،صافي

233133432

2237443891

1636253484

2137763162

1239523223

7634123192

استثمار في شركة زميلة

123567

-

-

-

-

123567

ممتلكات ومعدات ،صافي

8213246

-

-

-

-

8213246

موجودات أخرى ،صافي

9213154

-

-

-

-

9213154

اإلجمالي
المطلوبات وحقوق المساهمين

935413293

3331263168

2234753397

2735393776

1533873922

12832723334

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

5973554

7423635

93836

93142

-

133573167

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

-

173261

433626

563927

323882

1483476

ودائع العمالء

3534513814

4637643576

636753285

1923223

43696

8932883174

سندات دين ثانوية

-

-

63975

134223222

235223222

339263975

مطلوبات أخرى

135423348

-

-

-

-

135423348

حقوق المساهمين

1232273194

-

-

-

-

1232273194

اإلجمالي

4936183912

4735223272

637353522

136583272

235353578

12832723334

وقد تم إظهار تواريخ االستحقاقات المتراكمة لاللتزامات والتعهدات والمشتقات في اإليضاح رقم (19ج) و ( )11حول القوائم المالية الموحدة ،على التوالي.
 )1تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاقات التعاقدية المتبقية
يعكس الجدول أدناه ملخصا ً بتواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة كما في نهاية السنة بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة .وبما
أن الجدول يشمل أيضا العموالت الخاصة المدفوعة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي  ،فإن األرصدة اإلجمالية ال تتطابق مع األرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي
الموحدة .وقد تم تحديد تواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية في نهاية السنة حتى تواريخ االستحقاقات التعاقدية وال تأخذ بعين االعتبار
تواريخ االستحقاقات الفعلية المتوقعة .تتوقع المجموعة أن العديد من العمالء لن يقوموا بطلب استرداد ودائعهم في أقرب وقت يحسب على المجموعة الدفع فيه .وبناء
عليه إن الجدول ال يعكس التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية الخاصة باالحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة.
1036
المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
المشتقات
ذمم دائنة متعاقد عليها
ذمم مدينة متعاقد عليها
إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

بدون تاريـخ
استحقاق محدد

 1أشـــهر

خــــالل

 31شهـــر

 5سنـوات

أكثر من 5
سنـوات

اإلجمالـــي

61.811.
1583778663
-

5478566
168.658477
-

3478717
318.018.17
35.8413

31814.
383518.50
1814683.3

186638.41

3815383.0
.587118.17
580668415

158.1.877.

()33.8167
3118730
1.81138606

()1118365
1548.7.
3183148.31

()..38.51
7058.60
1844.81.6

()3318111
3318757
1866184.0

()384118.07
3847.861.
71840481.1

 1إلى

 3إلى

2215
المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
مشتقات
ذمم دائنة متعاقد عليها
ذمم مدينة متعاقد عليها

5973555
3534513814
-

7423657
4638173471
-

93841
637443678
1373276

93894
2213543
231783322

53212
238143946

133573947
8932223518
531323544

-

()823154
913826

()2923594
3223271

()8463543
8873272

()1253434
1283978

()133443725
134323125

إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

3632493369

4735693782
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639213272

234323486

238233522

9537943429

البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -11القيمة العادلة لألدوات المالية
تحديد القيمة العادلة وتسلسلها
تستخدم اإلدارة التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها:
المستوى األول :األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون أي تعديل)،
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون كل المدخالت الهامة مبنية على
بيانات سوقية يمكن مالحظتها ،
المستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غير مبني على بيانات سوقية يمكن مالحظتها.
1036
الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مالية متاحة للبيع
الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف
اإلجمالي
المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
اإلجمالي
2215
الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مالية متاحة للبيع
الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف
اإلجمالي
2215
المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
اإلجمالي

اإلجمالي

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

1718..7
46187.7

1708100

1718..7
3678153

1841.

1718..7
46187.7

380148167
638.73
108.118.3.
.18.41807.
7584378.41

5.8413
4778661
.4.81.4

380148167
38651
10837.876.
138...833.

.186348.11
.1863.81.3

380148167
6080.1
10867.8610
.186348.11
75815486.1

1.08.71

-

1.08.71

-

1.08.71

3814.8.11
.5815.8...
187078705
7086368415

-

3814.8.11
.5815.8...
187078705
7086368415

-

3814.8.11
.5815.8...
187078705
7086368415

3273597
6733222

4863416

3273597
1833168

33438

3273597
6733222

7343615
753186
2235153288
7634123192
9837173698

583421
6243129
131683946

7343615
153394
1938513221
2132913975

7732513275
7732543513

7343615
733795
2234753332
7732513275
9933153434

1483476

-

1483476

-

1483476

133573167
8932883174
339263975
9435223792

-

133573167
8932883174
339263975
9435223792

-

133573167
8932883174
339263975
9435223792

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة باستثناء االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة
بالتكلفة المطفاة والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة.
تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفاة واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق على أساس األسعار المتداولة في السوق عند
توفرها  ،أو طرق التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة  ،إن ودائع العمالء المرتبطة بعمولة خاصة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية ألن أسعار العموالت
الخاصة الحالية بالسوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األسعار المتعاقد عليها  ،إن القيمة العادلة للنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي و األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ،واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها
حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل مما يعطي انطباعا بأن المعدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن المعدالت السائدة في السوق .
كذلك فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة متغير يعاد تسعيره كل ستة أشهر.
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -11القيمة العادلة لألدوات المالية -تتمة
إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف عن سعر المعاملة لآلداة المالية في تاريخ المعاملة .ويشار إلى الفرق بين قيمة سعر
المعاملة وقيمة طريقة التقييم ب "ربح وخسارة اليوم الواحد ".حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لآلداة المالية أو يؤجل إلى أن يتم تحديد القيمة العادلة لآلداة
باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند االستبعاد .ويتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل
الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد.
إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس للقيمة العادلة بحيث يعكس السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو الذي سيتم سداده لتحويل المطلوبات
بموجب المعامالت االعتيادية بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس ،وتستخدم المجموعة عدة نماذج تقييم معتمدة لتحديد القيمة العادلة ألدوات مالية أكثر
شيوعا وأقل تعقيدا ،وغالبا ما تكون األسعار المالحظة أو مدخالت النموذج متاحة في السوق وذلك فيما يتعلق بسندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتداولة
والمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية الموازية كمقايضات أسعار العموالت وأن توفر هذه األمور يقلل من الحاجة إلى حكم اإلدارة وتقديرها ،كما
يقلل من نسبة عدم التأكد المصاحب لتحديد القيم العادلة ،ويختلف توفر هذه االسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت بحسب المنتجات واألسواق وقد تتغير
حسب أحداث معينة وحاالت عامة تتعلق باألسواق المالية.
يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في  31ديسمبر والمدخالت الجوهرية غير القابلة للمالحظة المستخدمة:
المدخالت
طريقة التقييم
النوع
الجوهرية
غيرالقابلة
للمالحظة
ال ينطبق
تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة ،والمقارنة ال يوجد
استثمارات
مع أدوات مالية مماثلة تتواجد بشأنها أسعار السوق القابلة للمالحظة .تشتمل
متاحة للبيع
اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت خالية من العموالت
وهوامش ائتمان وعالوات أخرى غيرها مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
وأسعارالسندات واألسهم ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية
ال ينطبق
تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة ،والمقارنة ال يوجد
استثمارات
أخرى مقتناة مع أدوات مالية مماثلة تتواجد بشأنها أسعار السوق القابلة للمالحظة .تشتمل
اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت خالية من العموالت
بالقيمة
وهوامش ائتمان وعالوات أخرى غيرها مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
المطفأة
وأسعارالسندات واألسهم ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية
كلما اتسع نطاق هامش االئتمان ،كان
تم إظهارها بالقيمة العادلة باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم هوامش
القروض
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة
االئتمان
بيانات ومدخالت السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان.
والسلف
العادلة أعلى.
العالقة المتداخلة بين المدخالت
الجوهرية غيرالقابلة للمالحظة وقياس
القيمة العادلة

 -14المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،مع أطراف ذات عالقة .وتتم هذه المعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف األخرى  ،تخضع
المعامالت المصرفية للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
إن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت ما لم تكن مدرجة في أماكن أخرى في القوائم المالية الموحدة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة هي كالتالي:
1036
2215
بنك أي بي أن أمرو إن .في
1418507
133744
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
18317
283327
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
()38.30
()13976
مشتقات بالقيمة العادلة  ،صافي
.38156
1623677
التعهدات وااللتزامات المحتملة
1036
الشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة التي يمارس عليها تأثير جوهري :
2215
.478037
7113332
قروض وسلف
787.1
113225
مشتقات بالقيمة العادلة  ،صافي
40801.
423222
استثمارات
78644830.
632643673
ودائع العمالء
67.8676
7223222
سندات دين ثانوية
35844.
483215
التعهدات وااللتزامات المحتملة
1036
353811.
35801.
15785.4
18130

صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة:
استثمارات
قروض وسلف
سندات دين ثانوية
ودائع العمالء
مشتقات بالقيمة العادلة ،صافي

2215
1473566
1723775
153222
3613627
123522

يقصد بكبار المساهمين اآلخرين (باستثناء المساهم غير السعودي) أولئك الذين يمتلكون أكثر من  ٪5من رأس المال المصدر للبنك .إن الدخل والمصاريف
المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة هي كالتالي:
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البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -14المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -تتمة
1036
348161
3768.67
3813.
348.7.
158.67
48.71
4.8643
18747

دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
أتعاب خدمات بنكية ،صافي
أتعاب خدمات إدارة
مصاريف عمومية وإدارية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى ذات عالقة
تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

2215
143921
1123532
23629
183719
233499
33728
473829
-

يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لهم المسؤولية والصالحية في التخطيط االستراتيجي والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة.
 -15كفاية رأس المال
إن أهداف المجموعة ،عند إدارة رأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على مقمدرة المجموعمة علمى
االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ومن خالل الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.
تقوم اإلدارة بمراقبة كفاية رأس المال واسمتخدام رأس الممال النظمامي بشمكل يمومي .تتطلمب التعليممات الصمادرة عمن مؤسسمة النقمد العربمي السمعودي االحتفماظ بحمد
أدنى من رأس المال النظامي ،وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد المتفق عليه وهي .%8
وتقوم اإلدارة بمراقبة مدى كفاية رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .يعبر عن هذه النسب كنسبة مئوية وبموجبها يتم
قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأسمال المجموعة المؤهل مع الموجودات والتعهدات وااللتزامات المحتملة المدرجة في قائمة المركز المالي
الموحدة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية .وقد التزمت المجموعة خالل السنة بكامل متطلبات رأس المال
النظامي.
فيما يلي مكونات الموجودات المرجحة المخاطر ورأس المال والنسب:
1036
2215
مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر
7081348176
9633253986
لمخاطر
مخاطر العمليات للموجودات المرجحة ا
5847.85..
437123338
مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر
1308.54
2783356
مجموع الموجودات المرجحة المخاطر للركيزة األولى
7587118.1.
12133143682
رأس المال األساسي
رأس المال المساند

318.618.74
48110871.

1137293995
432583774

مجموع رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

3.80.18.13

1537883769

31843
3.8.3

11358
15358

-16خدمات إدارة االستثمار والوساطة
تقممدم المجموعممة لعمالئهمما خممدمات إدارة االسممتثمارات تشممتمل علممى إدارة صممناديق اسممتثمارية و محممافظ اسممتثمارية بالتعمماون مممع مستشمماري اسممتثمار متخصصممين
وبموجودات بلغ إجمالها  3329مليار لاير سعودي ( 3359 :2215مليار لاير سعودي) ويشتمل ذلك الصناديق المدارة بموجب المحافظ االسمتثمارية المعتممدة ممن
الهيئممة الشممرعية وقممدرها  1355مليممار لاير سممعودي ( 1339 :2215مليممار لاير سممعودي).ال يممتم توحيممد القمموائم الماليممة لهممذه الصممناديق فممي القمموائم الماليممة الموحممدة
للمجموعة .تدرج حصة المجموعة فمي همذه الصمناديق فمي االسمتثمارات المتاحمة للبيمع ،وتمدرج األتعماب المكتسمبة لقماء إدارة تلمك الصمناديق ضممن "المعمامالت ممع
األطراف ذات العالقة" .إن الموجودات المودعمة كأمانمات لمدى المجموعمة ،بصمفتها وصمية أو مؤتمنمة عليهما ،ال تعتبمر موجمودات خاصمة بالمجموعمة ،وبالتمالي ال
تدرج في القوائم المالية الموحدة.
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 - 1.احتياطي برنامج أسهم
خممالل شممهر ينمماير  ،2228أطلقممت المجموعممة برنممامج السممداد علممى أسمماس األسممهم بممـ("البرنممامج") والخمماص بالمممدراء التنفيممذيين وكبممار الممموظفين بممـ("الممموظفين
المممؤهلين") .تمممت الموافقممة علممى البرنممامج األولممي مممن قبممل مجلممس اإلدارة خممالل اجتممماعهم المنعقممد فممي  12ذي القعممدة 1428هممـ ( الموافممق  22نمموفمبر ) 2227
ومؤسسة النقد العربي السعودي بالخطاب المؤرخ في  26صفر 1429همـ ( الموافمق  4ممارس  .) 2228ان شمروط االسمتحقاق تمم تعمديلها فمي عمام  2229وتممت
الموافقة على هذا التعديل من قبل مجلمس االدارة خمالل االجتمماع المنعقمد فمي  5شمعبان 1432همـ ( الموافمق  27يوليمو  ) 2229ومؤسسمة النقمد العربمي السمعودي
بموجب خطابها المؤرخ في  22ذي القعدة 1432هـ (الموافق  9نوفمبر .)2229بناء على البرنامج المعدل ،فإن الموظفين المؤهلين سيحصملون علمى أسمهم البنمك،
إذا تم استيفاء الشروط التالية:
 يطلب من الموظفين المؤهلين االستمرار في العمل لدى المجموعة لمدة سنتين من تاريخ المنح ليحصملوا علمى نصمف األسمهم الممنوحمة وسمنة أخمرى للحصمولعلى المتبقي.
 باإلضافة إلى تحقيق المجموعة لمستويات نمو محددة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة حيث يستحق الموظفين المؤهلين عدد معين من األسهم عند كل مستوى.44

البنك األول
(المعروف سابقا ً بالبنك السعودي الهولندي)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -1.احتياطي برنامج أسهم  -تتمة
بموجب أحكام البرنامج ،ال تصبح المجموعة المالك القمانوني لهمذه األسمهم فمي أي وقمت وإلمى أن يحمين فتمرة الممنح لتلمك األسمهم فهمي لمن تحصمل علمى أي حمق فمي
التصويت .بموجب البرنامج  ،فان شركة األول لالستثمار ستدير صندوق برنامج األسهم (الصندوق) والتي تعمل وفقما لألحكمام والشمروط التمي وافمق عليهما مجلمس
إدارة البنك في االجتماع المشار إليه أعاله  ،ومؤسسة النقد العربي السعودي في الخطاب المشار إليه أعماله .إن أي تعمديالت أخمرى علمى أحكمام وشمروط البرنمامج
تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
خالل عام  ،2228قام الصندوق بشراء  2315مليون سهم من أسهم البنك بقيمة  114مليون لاير سعودي ويتم االحتفاظ بها على سبيل األمانة لحين استحقاقها
للموظفين المؤهلين .خالل عام  ،2212قام البنك بشراء مليون سهم و  9993263سهم خالل عام  ، 2216بمبلغ وقدره  27مليون لاير سعودي و  25مليون لاير
سعودي ،على التوالي .وفي تاريخ االستحقاق ،تنقل ملكية هذه األسهم للموظفين .يتم تحديد عدد األسهم الممنوحة وفقا للمعادلة المبنية على األداء التي صادق
عليها مجلس اإلدارة ،ويخضع لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.
وفقا لشروط البرنامج ،يتم منح األسهم للموظفين المؤهلين سنويا وسيتم استحقاقها كما هو موضح اعاله .وقد تم منح الشريحة األولى في عام  2228واستحقت
في عام  .2211كما تم منح الشريحة الثانية من البرنامج في شهر مارس  ، 2211واستحقت في شهر يناير  2213و  .2214وقد قامت المجموعة بمنح خمس
شرائح إضافية من البرنامج في شهر مارس 2212و  2213و  2214و 2215و  ،2216على التوالي ،مازالت البرامج من  2214إلى  2216في فترات
االستحقاق .إن تفاصيل البرنامج هي كما يلي:
تاريخ بدء البرنامج
قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح (باللاير السعودي)
القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ المنح (باللاير السعودي)
عدد األسهم الممنوحة
فترة االستحقاق
طريقة السداد

منحت في عام 1036
مارس 2216
2633213969
27
9743147
مارس 2219-2218
أسهم البنك

منحت في عام 1035
مارس 2215
2835383622
45356
6263396
مارس 2218-2217
أسهم البنك

منحت في عام 1034
مارس 2214
2132273936
42324
5223266
مارس 2217-2216
أسهم البنك

خالل العام الحالي ،قام البنك بإعادة تقييم موقفه وقام بتوحيد صندوق برنامج أسهم الموظفين ("الصندوق") في القوائم المالية الموحدة .ونتيجة لذلك  ،قامت
المجموعة باثبات أسهم البنك التي يملكها الصندوق كأسهم خزينة بمبلغ  86348مليون لاير سعودي ،وتم عرضها ضمن احتياطي برنامج أسهم ،في قائمة
التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.
كانت الحركة في عدد األسهم الممنوحة كما في  31ديسمبر  2216و  2215كاآلتي :
عدد األسهم
1036
2215
38.618174
135983345
في بداية السنة
180658134
9423845
أسهم ممنوحة خالل السنة
().57801.
()6213222
أسهم مستحقة خالل السنة
().518467
()563876
أسهم ملغاة خالل السنة
1843.8003
138633294
خالل العام ،بلغ مخصص برنامج األسهم المحمل على قائمة الدخل الموحدة مبلغ  12381مليون لاير (  16318 :2215مليون لاير)
- 1.التغيرات المستقبلية في أطر إعداد التقارير المالية الدولية
لقد إرتأت المجموعة عدم االتباع المبكر للمعايير التالية التي تم نشرها ويتعين االلتزام بها مستقبالً من قبل المجموعة.
فيما يلي موجزاً بالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها والتي يسري مفعولها على الفترات المستقبلية:
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )7األدوات الماليةيسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2218ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39ستقوم المجموعة بإثبات
مخصص الخسائر على أساس طريقة خسائر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بعين االعتبار المعلومات المستقبلية .سيتم تطبيق أطر العمل مع السياسات
واالجراءات الرقابية التفصيلية بما في ذلك األدوار والمسئوليات .تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم أثر طريقة خسائر االئتمان المتوقعة على تخطيط هيكل
رأسمالها النظامي.
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )35االيرادات من العقود المبرمة مع العمالءيطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2218يقدم المعيار الجديد طريقة مكونة من خمس خطوات لتحديد تاريخ إثبات
اإليرادات وبأي مبلغ .سينتج عن تطبيق هذا المعيار أثر هام بشأن الكيفية التي يتم بموجبها إثبات االيرادات وتاريخ ذلك ،وإجراء أحكام وتقديرات
جديدة ،مع إمكانية االسراع في إثبات االيرادات أو تأجيلها.
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()31تطبق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" - )12ضرائب الدخل"  ،على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2217توضح
التعديالت بأن وجود فروقات مؤقتة قابلة لالستقطاع يتوقف فقط على مقارنة القيمة الدفترية للموجودات والوعاء الضريبي لها في نهاية الفترة
المالية ،وال تتأثر بالتغيرات المستقبلية المحتملة في القيمة الدفترية أو الطريقة المتوقعة السترداد األصل .عليه ،ستكون هناك فروقات مؤقتة إذا ما تم
االفتراض بأن الوعاء الضريبي سيبقى بالتكلفة األصلية لسندات الدين.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1036
بآالف الرياالت السعودية
 -1.التغيرات المستقبلية في أطر إعداد التقارير المالية الدولية-تتمة
-

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()1
تطبق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" – )2الدفعات المحسوبة على أساس األسهم" ،على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  .2218تغطي التعديالت تصنيف وقياس ثالث نواحي محاسبية ،األولى :قياس الدفعات المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقداً ،والثانية
تصنيف الدفعات المحسوبة على أساس األسهم المسددة بعد خصم ضرائب االستقطاع ،والثالثة :المحاسبة عن تعديل الدفعات المحسوبة على أساس
األسهم من "المسددة نقداً" إلى "المسددة على شكل أسهم".

 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()36يطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" – )16عقود اإليجار" على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2219يستبعد المعيار الجديد
طريقة المحاسبة المزدوجة الحالية للمستأجرين المذكورة بمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)17والتي تميز بين اإليجارات التمويلية داخل قائمة المركز
المالي واإليجارات التشغيلية خارج قائمة المركز المالي .وبدالً من ذلك ،يقترح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16طريقة المحاسبة داخل
قائمة المركز المالي.

- 93أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة الماضية كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية .تم أدناه اإلفصاح عن أثر عمليات إعادة التصنيف هذه على القوائم المالية
الموحدة
 31ديسمبر 2215
الموجودات
قروض وسلف ،صافي
استثمارات ،صافي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة االيجابية للمشتقات
موجودات أخرى ،صافي
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السلبية للمشتقات
ودائع العمالء
سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى

كما وردت سابقاً

إعادة التصنيف

المبالغ بعد إعادة التصنيف

7631433852
2132263485
7343583
135133934
9936183852

2683342
363811
32
3273597
()6123782
-

7634123192
2132633296
7343615
3273597
9213154
9936183852

133563874
8838323263
339223222
139543223
9632433142

293
1483476
2563111
63975
()4113855
-

133573167
1483476
8932883174
339263975
135423348
9632433142

- 40موافقة مجلس اإلدارة
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26جمادى األولى 1438هـ (الموافق  23فبراير .)2217
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