(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019

البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس
2019
(غير مراجعة)

إيضاحات

 31ديسمبر
2018
(مراجعة)

 31مارس
2018
(غير مراجعة)

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4,467,057

4,890,038

6,916,903

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,152,031

1,116,012

2,120,003

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

10

127,700

110,107

194,935

استثمارات ،صافي

6

15,623,064

16,068,538

16,648,637

7

55,787,058

57,767,123

60,760,276

إستثمار في شركة زميلة

54,033

53,762

48,840

ممتلكات ومعدات ،صافي

1,538,684

1,268,639

1,321,713

863,477

753,983

792,120

79,613,104

82,028,202

88,803,427

قروض وسلف ،صافي

8

موجودات أخرى ،صافي
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

1,466,063

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,531,816

391,756

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

10

67,909

57,093

86,428

ودائع العمالء

9

61,847,650

64,572,713

70,501,590

سندات دين ثانوية

-

-

2,527,643

مطلوبات أخرى

2,200,811

2,006,183

2,068,527

إجمالي المطلوبات

65,582,433

68,167,805

75,575,944

رأس المال

11,430,720

11,430,720

11,430,720

احتياطي نظامي

882,675

882,675

600,062

احتياطي عام

130,000

130,000

130,000

حقوق المساهمين

احتياطي آخر

-

37

)32
(¤

أرباح مبقاة

1,619,237

1,443,809

1,105,997

احتياطي برنامج أسهم

()31,961

()26,844

()39,264

إجمالي حقوق المساهمين

14,030,671

13,860,397

13,227,483

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

79,613,104

82,028,202

88,803,427

____________________

____________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية (غير مراجعة)

إيضاحات

2019

2018

دخل العموالت الخاصة

917,886

898,754

مصاريف العموالت الخاصة

247,735

228,635

صافي دخل العموالت الخاصة

670,151

670,119

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

131,729

135,535

أرباح تحويل عمالت أجنبية

31,219

29,716

دخل المتاجرة ،صافي

59,451

28,158

مكاسب ( /خسائر) أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة  ،صافي

7,023

()3,474

إجمالي دخل العمليات

899,573

860,054

رواتب ومصاريف الموظفين

162,723

169,096

إيجار ومصاريف مباني

15,165

38,969

استهالك وإطفاء

60,282

43,122

مصاريف عمومية وإدارية

85,253

71,640

338,091

257,381

مخصص (/عكس مخصص) االنخفاض في الموجودات المالية األخرى ،صافي

18,847

()2,876

إجمالي مصاريف العمليات

680,361

577,332

دخل العمليات

219,212

282,722

الحصة في أرباح شركة زميلة

271

3,333

صافي دخل الفترة

219,483

286,055

0.19

0.25

(7ج)

مخصص انخفاض خسائر ائتمان وخسائر أخرى ,صافي

15

الربح األساسي والمخفض للسهم ( باللاير السعودي لكل سهم )

____________________

____________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية (غير مراجعة)

2019
صافي دخل الفترة

219,483

2018
286.055

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود الدخل الشااااااامل األخرى والتي يمكن إعادة تصاااااانيفها إلى
قائمة الدخل المرحلية الموحدة في الفترات الالحقة
تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 -صافي التغير في القيمة العادلة

()37

()713

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

()37

()713

إجمالي الدخل الشامل للفترة

219,446

285.342

____________________

____________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية (غير مراجعة)

2019

إيضاحات

رأس

االحتياطي

االحتياطي

المـــال

النظامـي

العــام

األرباح
احتياطي آخر

المقترح توزيعها

األرباح المبقاة

احتياطي
برنامج أسهم

إجمالــي
حقوق المساهمين

الرصيد في بداية الفترة

11,430,720

882,675

130,000

37

1,443,809

-

()26,844

13,860,397

صافي دخل الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الزكاة للفترة الحالية
الضريبة للفترة الحالية
معامالت برنامج األسهم
الرصيد في نهاية الفترة

11,430,720

882,675

130,000

()37
()37
-

219,483
219,483
()25,368
()18,687
1,619,237

-

()5,117
()31,961

219,483
()37
219,446
()25,368
()18,687
()5,117
14,030,671

الرصيد في بداية الفترة – المعدل

11,430,720

600,062

130,000

681

848,875

171,461

()43,404

13,138,395

صافي دخل الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الزكاة للفترة الحالية
الضريبة للفترة الحالية
توزيعات أرباح لسنة 2017
معامالت برنامج األسهم
الرصيد في نهاية الفترة

11,430,720

600,062

130,000

()713
()713
()32

286,055
286,055
()4,623
()24,310
1,105,997

()171,461
-

4,140
()39,264

286,055
()713
285,342
()4,623
()24,310
()171,461
4,140

14
14

2018

14
14

____________________

____________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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13,227,483

البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية (غير مراجعة)
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة و (تراكم الخصومات) على االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
استهالك وإطفاء
القيمة العادلة للمشتقات ،صافي
سندات دين ثانوية
معامالت برنامج األسهم
مخصص انخفاض خسائر ائتمان وخسائر أخرى ،صافي
(خسائر) /مكاسب أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،صافي

7

مخصص (/عكس مخصص) االنخفاض في الموجودات المالية األخرى ،صافي

الحصة في أرباح شركة زميلة

2019

2018

219,483

286,055

1,056
60,282
()6,814
2,350
338,091
()7,023
18,847
()271
626,001

1.032
43.122
11.319
22.617
2.992
257,381
3,474
()2,876
()3.333
621.783

صافي النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوم من تاريخ األقتناء
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى
صافي النقص في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقدية من ( /المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

264,293
1,641,974
()116,961

179.910
65.000
2.271.535
()106.382

()65,753
()2,725,063
()140,547
()516,056

()2.953.061
()7.773.373
()269.435
()7.964.023

432,594
()39,207
393,387

11.389
()17.826
()6.437

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

()122,669
2,489,275
2,366,606

()7.970.460
13.006.065
5.035.605

عموالت خاصة مقبوضة خالل الفترة

814,003

850.630

عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

277,960

248.379

291,120
284,019
-

461.301
171.461

()37

()713

12

معلومات إضافية غير نقدية
أصل حق االستخدام
التزامات إيجار
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ألول مرة
توزيعات أرباح لعام 2017
صافي التغيرات في القيمة العادلة وصافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية
الموحدة

____________________

____________________

____________________

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
 -1عــام
البنك األول (البنك) ،شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 85/الصادر بتاريخ  29ذي الحجة 1396هـ
(الموافق  21ديسمبر 1976م) .بدأ البنـك أعماله في  17شعبان 1397هـ (الموافق  2أغسطس 1977م) ،بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك الجميني نيذرالند إن.
في .في المملكة العربية السعودية .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010064925بتاريخ  6جمادى الثاني 1407هـ (الموافق  5فبراير 1987م) من
خالل شبكة فروعه وعددها  67فرعا ً كما في  31مارس  67 :2018( 2019فرعاً) في المملكة العربية السعودية .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو:
البنك األول
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.
تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة  .وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات التابعة:
شركة األول المالية
ً
تم تأسيس شركة األول المالية ،وهي شركة سعودية مقفلة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك  ،في المملكة العربية السعودية وفقا لقرار هيئة السوق المالية رقم -39-1
 2007بموجب السجل التجاري رقم  1010242378بتاريخ  30ذي الحجة 1428هـ ( الموافق  9يناير 2008م) لتولي وإدارة خدمات المجموعة االستثمارية
وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تشمل التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية .بدأت الشركة أعمالها
بتاريخ  2ربيع الثاني 1429هـ ( الموافق  8أبريل 2008م).
شركة األول العقارية
تأسست شركة األول العقارية ،شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة ،في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010250772بتاريخ  21جمادى األول 1429هـ (الموافق  26مايو 2008م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد تأسست الشركة للتسجيل
بإسمها ملكية األصول العقارية والتي يتم الحصول عليها من قبل البنك كضمانات من المقترضين.
شركة األول لوكالة التأمين
تأسست شركة األول لوكالة التأمين ،شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة  ،في المملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  1010300250بتاريخ  29محرم 1432هـ (الموافق  4يناير 2011م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .تم تأسيس الشركة للعمل
كوكيل لبيع المنتجات التأمينية للشركة الوطنية للتأمين ،شركة زميلة.
شركة األول لألسواق المالية المحدودة
قام البنك بإنشاء شركة ذات أغراض خاصة و هي األول لألسواق المالية المحدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك  ،وقد تم تأسيسها بموافقة مؤسسة النقد العربي
السعودي فقط لتسهيل تداول بعض األدوات المالية المشتقة .تم توحيد هذه الشركة ،في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة حيث أن البنك يسيطرعلى
الشركة.
بتاريخ 1440/1/24هـ (الموافق  4أكتوبر  .) 2018أعلن مجلس اإلدارة في كل من البنك والبنك السعودي البريطاني (ساب) (إعالنات الصفقة) إلى المساهمين في
كال البنكين عن إبرام اتفاقية اندماج ملزمة مع ساب ،بتاريخ  23محرم 1440هـ (الموافق  3أكتوبر  ) 2018وبموجبها اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات الالزمة
لتنفيذ صفقة االندماج بينهما وفقا ً ألحكام المواد  193 – 191من نظام الشركات ،والفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من المادة  49من الئحة االندماج واالستحواذ
(الصفقة) .يتوقف االندماج على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة ،وسوق األسهم السعودية والمساهمين في كال
البنكين وبعض الشروط التعاقدية األخرى عليها.
بتاريخ  4رجب 1440هـ (الموافق  11مارس  ،)2019أصدر ساب أعالناً ،بموجب المادة ( 17هـ) من الئحة االندماج واالستحواذ يعلن فيه نيته المؤكد على
االستمرار في الصفقة طبقا ً للشروط والخطوات المدرجة في إعالنات الصفقة .وبتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة ،تم استالم كافة الموافقات
المطلوبة من الجهات النظامية ،وأصدر مجلس إدارة البنك األول تعميما ً إلى المساهمين يوضح فيه وجهة نظرهم بخصوص التصفية .كما أصدر البنك السعودي
البريطاني خطاب عرض موجها إلى المساهمين في البنك األول موضحا ً قيمة تفاصيل الصفقة ،وتعميما ً موجها ً إلى المساهمين فيه بخصوص الصفقة وزيادة راس
المال المصاحبه لذلك.
وقد طلب كلى البنكين من الجمعيات العامة الغير عادية المعنية فيهنا التصويت على الصفقة بتاريخ  15مايو  ,2019ويخضع ذلك للوفاء لباقي الشروط المشار
إليها في اعالن الصفقة  .يتوقع البنك انه سيتم إتمام الصفقة خالل النصف األول في عام .2019
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
 -2أسس اإلعداد
 1.2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  :34التقرير المالي األولي المعدل
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.ال تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات
المطلوبات في القوائم المالية الموحدة السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  :16عقود اإليجار ،وذلك اعتبار من  1يناير  ،2019وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بهذا
المعيار الجديد في اإليضاحين  4و .5
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ
الموجودات والمطلوبات المسجلة ،ومبالغ اإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،كانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند التطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هي نفسها المطبقة
على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018باستثناء ما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16كما ذكر سابقا .وقد تم
بيان أثر التغيرات في السياسات المحاسبية المتبعة خالل الفترة الحالية وفترة المقارنة في اإليضاح .4
 2.2أسس القياس
يتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للمشتقات ،الموجودات الماليه المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة و المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .باألضافة لذلك ،فإن الموجودات أو المطلوبات المالية التي يتم قياسها
بالتكلفة والمغطاة مخاطرها بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتها.
 3.2عملة العرض و العملة الوظيفية
تعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للبنك ،ويتم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يرد
خالف ذلك.
 - 3أسس التوحيد
يتم إعداد القوائم المالية للشررركات التابعة لنفس الفترة المحاسرربية للبنك  ،و يتم إجراء تغييرات على سررياسرراتها المحاسرربية ،عند الضرررورة ،لتتماشررى مع السررياسررات
المحاسبية للبنك.
الشررركات التابعة هي الشررركات المسررتثمر فيها و التي تسرريطر عليها المجموعة .تسرريطر المجموعة على الشررركة المسررتثمر فيها والتي تتعرض بشررأنها لمخاطر أو
لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة
المستثمر فيها .إن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة منذ تاريخ بدء السيطرة لغاية التوقف عن ممارسة مثل هذه
السيطرة .تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل الفترة ،إن وجدت ،في قائمة الدخل المرحلية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ سريان الشراء
أو حتى تاريخ سررررريان االسررررتبعاد ،حسرررربما هو مالئم .وقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة بإسررررتخدام سررررياسررررات محاسرررربية مماثلة وطرق تقييم للمعامالت
المشابهه واألحداث األخرى التي وقعت في ظروف مماثلة .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:
 سيطرة على الشركة المستثمر فيها ( أي الحقوق الحالية والتي تعطيها القدرة الحالية على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها). مخاطر أو حقوق في العوائد المتغيرة من عالقتها في الشركة المستثمر فيها. القدرة على إستخدام سيطرتها علي الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.عندما يكون للمجموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية أو 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 المستثمرة فيها. حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى. حقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن طريق حقوق الملكية مثل األسهم.تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت تشير إلى أن هناك تغيرات في واحدة أو
أكثرمن الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة .ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان المجموعة
للسيطرة على الشركة التابعة.
ويتم تضمين موجودات ومطلوبات و دخل ومصاريف الشركة التابعة المشتراة خالل السنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة ولغاية توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة .يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات
النقدية المتداخلة بين شركات المجموعة والمتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية .تقوم المجموعة بإدارة الموجودات المقتناة
على سبيل األمانة وكذلك األدوات اإلستثمارية االخرى نيابة عن المستثمرين  .ال يتم إدراج القوائم المالية لهذه المنشآت في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة
الموجزة بإستثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة على المنشأة.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
 - 4أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الجديد /المعيار الدولي للتقرير المالي  :16عقود اإليجار
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي  :16عقود اإليجار .يحل المعيار محل االرشرررررررادات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسررررررربة
الدولي  – 17عقود اإليجار ،والتفسرررررررير  4الصرررررررادر عن لجنة تفسررررررريرات المعايير الدولية للتقرير المالي" :تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار،
والتفسير  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :عقود اإليجارات التشغيلية – الحوافز ،والتفسير  27الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة :تقويم
جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار.
تم إصررردار المعيار الدولي للتقرير المالي  16في شرررهر يناير  ،2016ويسرررري مفعوله على الفترات السرررنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019ينص اسرررتحدث
المعيار الدولي للتقرير المالي  16نموذج للمحاسررررررربة عن عقود اإليجارات داخل قائمة المركز المالي .وينص على أنه يجب إثبات كافة عقود اإليجار والحقوق
وااللتزامات التعاقدية المصرررراحبة لها بشرررركل عام في قائمة المركز المالي للمجموعة ،ما لم تكن فترة اإليجار  12شررررهر أو أقل ،أو إن عقد اإليجار يعتبر منخفض
القيمة .عليه ،بالنسررربة للمسرررتأجرين ،تم اسرررتبعاد التصرررنيف المطلوب بموجب معيار المحاسررربة الدولي  - 17عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات تشرررغيلية" أو "عقود
إيجارات تمويلية" .بالنسبة لكل عقد إيجار ،يجب على المستأجر إثبات التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل ،وبالمقابل يتم رسملة أصل "حق االستخدام"
والذي يعادل بشكل عام القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية زائدا ً التكاليف المتعلقة بها مباشرةً ،ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
لقد اختارت المجموعة التطبيق بأثر رجعي معدل المسرررررررموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي  16عند تطبيق المعيار الجديد .خالل تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي  16ألول مرة على عقود اإليجارات التشرررغيلية ،تم قياس حق االسرررتخدام لألصرررل المؤجر بشررركل عام بمبلغ التزام اإليجار ،معدالً بأية دفعات إيجار
مدفوعة مقدما ً أو مستحقة الدفع ،المثبتة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2018باستخدام معدل الفائدة بتاريخ تطبيق المعيار ألول مرة.
تسوية التزامات اإليجار
بآالف الرياالت
السعودية
التزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في  31ديسمبر 2018

79,212

قروض قصيرة األجل منخفضة القيمة تم إثباتها بطريقة القسط الثابت كمصاريف

()5,813

أثر خيارات التمديد أو خيارات اإلنهاء التي لن يتم ممارستها

304,962

التزام اإليجار كما في  1يناير ( 2019إجمالي ،بدون خصم)

378,361

التزام اإليجار كما في  1يناير ( 2019صافي ،مخصوم)

280,656

-5

السياسات المحاسبية الهامة

تطبق السرررياسرررات المحاسررربية التالية اعتبارا ً من  1يناير  ،2019وتحل محل أو تعدل أو تضررراف إلى السرررياسرررات المحاسررربية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية
الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
أصل حق االستخدام  /التزامات اإليجار

أ ) أصل حق االستخدام /التزامات اإليجار
تقوم المجموعة بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار عند بدء عقد اإليجار.ينطوي العقد على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السررررررريطرة
على اسرررررتخدام أصرررررل محدد لفترة محددة مقابل عوض .تحدد السررررريطرة في حالة تدفق معظم المنافع إلى المجموعة ،وأنه يمكن للمحجموعة توجيه اسرررررتخدام هذه
الموجودات .تقوم المجموعة بإثبات أصل حق االستخدام والتزام اإليجار عند بدء عقد اإليجار .ويتم في األصل قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار
غير المدفوعة بتاريخ البدء ،مخصومه باستخدام معدل العمولة الضمني في العقد أو ،في حالة عدم إمكانية تحديد ذلك المعدل ،بمعدل االقتراض اإلضافي الخاص
بالمجموعة .تسرررررررتخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضرررررررافي الخاص بها كمعدل خصرررررررم .يتم الحقا ً زيادة التزام اإليجار بتكلفة العمولة على التزام اإليجار ويتم
تخفيضرررره بقيمة دفعات اإليجار المدفوعة ،ويعاد قياسرررره عند وجود تغير في دفعات اإليجار المسررررتقبلية الناتجة عن التغير في المعدل ،أو تغير تقدير المبلغ المتوقع
دفعه ،أو حسرربما هو مالئم ،تغير في التقدير فيما إذا كان الشررراء أو خيار التمديد مؤكد ممارسررته بصررورة معقولة أو أن خيار اإلنهاء غير مؤكد ممارسررته بصررورة
معقولة.
يتم في األصرررل قياس أصرررل حق االسرررتخدام بالتكلفة ويقاس الحقا ً بالتكلفة ،ناقصرررا ً االسرررتهالك المتراكم وخسرررائر اإلنخفاض في القيمة ،معدلة ببعض عمليات إعادة
قياس التزام اإليجار.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
اإلستثمارات  ،صافي
-6
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
 31مارس 2019
(غير مراجعة)
استثمار بالتكلفة المطفأة

 31مارس 2018
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2018
(مراجعة)

15,324,138

15,755,580

16,158,164

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

318,065

313,263

318,101

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر – أسهم
ناقصاً :مخصص انخفاض خسائر االئتمان

4,330

4,330

172,372

()23,469

()4,635

-

إجمالي االستثمارات ،صافي

15,623,064

16,068,538

16,648,637

القروض والسلف ،صافي
-7
أ) القروض و السلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:
 31مارس 2019
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2018
(مراجعة)

 31مارس 2018
(غير مراجعة)

مقتناة بالتكلفة المطفأة:
قروض تجارية و جاري مدين

40,968,177

42,349,952

43,624,645

قروض شخصية

16,012,048

16,468,409

17,769,116

بطاقات إئتمان

354,736

363,485

363,285

القروض والسلف العاملة

57,334,961

59,181,846

61,757,046

القروض والسلف غير العاملة

2,658,255

2,479,782

2,353,991

إجمالي القروض والسلف

59,993,216

61,661,628

64,111,037

مخصص انخفاض خسائر ائتمان

()4,206,158

()3,894,505

()3,350,761

إجمالي القروض والسلف  ،صافي

55,787,058

57,767,123

60,760,276

9

البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
-7

القروض والسلف ،صافي  -تتمة

ب ) فيما يلي بيان بحركة مخصص انخفاض االئتمان والخسائر األخرى:
 31مارس 2019

 31مارس 2018

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

مخصص االنخفاض في القيمة كما في  1يناير

3,894,505

3,119,217

مكون خالل الفترة

369,210

286,944

استرداد مبالغ مكونة سابقا ً

()3,036

()3,811

مخضض االنخفاض لقاء التعرضات غير المباشرة المحولة من (إلى) المطلوبات األخرى

11,936
378,110

()4,103
279,030

ديون معدومة مشطوبة

()66,457

()47,486

الرصيد في نهاية الفترة

4,206,158

3,350,761

ج) مخصص انخفاض خسائر االئتمان والخسائر األخرى ،صافي
مخصص انخفاض خسائر االئتمان والخسائر األخرى ،صافي

369,210

286.944

ناقصا ً :استرداد مبالغ مكونة سابقا

()3,036

()3.811

()28,083

()25.752

338,091

257.381

استرداد مبالغ مشطوبة سابقا
إجمالي مخصص انخفاض خسائر االئتمان والخسائر األخرى ،صافي

 - 8الموجودات األخرى ،صافي
تتضمن الموجودات األخرى ،كما في  31مارس  ،2019مبلغ وقدره  116.9مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل  438مليون لاير سعودي ( 31مارس :2018
 116.9مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل  438مليون لاير سعودي) زائدا ُ العمولة المستحقة .وقد تم دفع هذا المبلغ أصال إلى طرف ثالث والذي تعثر عن السداد
تتوقع اإلدارة استرداد هذا الرصيد من الجهة ذات العالقة بموجب إتفاقية تسوية .كما تتضمن اتفاقية التسوية المشروطة مطالبة قدرها  656.25مليون لاير سعودي.
وكذلك العمولة المستحقة والتي لم يتم إثباتها حاليا ً في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
 - 9ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء من اآلتي:
 31مارس 2019
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2018
(مراجعة)

 31مارس 2018
(غير مراجعة)

ألجل

30,659,909

35,048,023

38.837.410

تحت الطلب

29,709,089

28,063,408

30.071.811

إدخار

383,230

357,082

417.500

أخرى

1,095,422

1,104,200

1.174.869

اإلجمالي

61,847,650

64,572,713

70.501.590
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
 - 10المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها .إن المبالغ اإلسمية ،التي تعتبر مؤشرا ً على
حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر
اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة ً على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
األدوات المالية المشتقة

القيمة العادلة االيجابية

القيمة العادلة السلبية

المبالغ اإلسمية

في  31مارس ( 2019غير مراجعة)
مقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

114,524

60,253

26,625,085

عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة

5,173

2,164

1,760,896

خيارات العمالت والسلع

2,067

1,842

4,727,187

خيارات أسعار العموالت الخاصة

5,936

3,649

1,737,965

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

-

اإلجمالي

127,700

1
67,909

القيم العادلة للمشتقات الخاضعة التفاقيات المقاصة

541,855

541,855

القيم العادلة للمشتقات على أساس إجمالي

669,555

609,764

القيمة العادلة االيجابية

القيمة العادلة السلبية

في  31ديسمبر

 ( 2018مراجعة )

37,503
34,888,636

المبالغ اإلسمية

مقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

93,561

44,504

22,554,743

عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة

5,421

4,216

2,797,987

خيارات العمالت والسلع

6,619

6,394

5,767,393

خيارات أسعار العموالت الخاصة

4,506

1,972

1,807,893

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

4

-

37,515

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

-

3

1,095,000

اإلجمالي

110,107

57,093

34,060,531

القيم العادلة للمشتقات الخاضعة التفاقيات المقاصة
القيم العادلة للمشتقات على أساس إجمالي

623,715
733,822

623,715
680,808
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
 - 10المشتقات  -تتمة
في  31مارس ( 2018غير مراجعة)

القيمة العادلة االيجابية

القيمة العادلة السلبية

المبالغ اإلسمية

مقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

123.854

53.267

35.377.622

عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة

44.655

22.503

7.961.578

خيارات العمالت والسلع

20.109

7.622

5.906.634

خيارات أسعار العموالت الخاصة

6.194

2.929

2.004.759

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

107

-

37.500

مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

123-

اإلجمالي

194.935

18486.428

القيم العادلة للمشتقات الخاضعة التفاقيات المقاصة
القيم العادلة للمشتقات على أساس إجمالي

781.938
976.873

781.938
868.366

2.549.250
2.400.061
53.837.343

 - 11التعهدات واإللتزامات المحتملة
فيما يلي بيانا ً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:

خطابات ضمان
إعتمادات مستندية
قبوالت
إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض
اإلجمالي

 31مارس 2019
(غير مراجعة)
15,928,766
3,857,403
1,170,452
1,961,523
22,918,144

 31ديسمبر 2018
( مراجعة )
16,263,293
4,159,328
1,130,905
1,099,129
22,652,655

 31مارس 2018
(غير مراجعة)
16,155,976
4,457,600
1,614,657
2,184,923
24,413,156

 -12النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي:

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
وديعة نظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وتستحق خالل ثالثة
أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء
اإلجمالي

 31مارس 2019
(غير مراجعة)
4,467,057
()3,227,482

 31ديسمبر 2018
( مراجعة )
4,890,038
()3,491,775

 31مارس 2018
(غير مراجعة)
6,916,903
()3,926,301

1,239,575

1,398,263

2,990,602

1,127,031
2,366,606
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
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القطاعات التشغيلية

يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقا ً للتقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المجموعة والتي تتم مراجعتها بإنتظام من قبل اإلدارة العليا المسؤولة عن القرارات التشغيلية
في البنك من أجل إتخاذ القرار لتخصرررريص الموارد للقطاعات وتقييم األداء .تتم المعامالت بين القطاعات التشررررغيلية وفقا لألحكام والشررررروط التجارية العادية ،ويتم
عادة إعادة توزيع التمويل بين القطاعات التشررررغيلية مما ينتج عنه تحويل تكاليف التمويل .تحمل العمولة على القطاعات التشررررغيلية على أسرررراس سررررعر موحد يعادل
التكلفة الحديه لألموال .تقاس االيرادات من األطراف الخارجية المصرررح عنها لادارة العليا بطريقة تتماشررى مع تلك المتبعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة .لم
يطرأ أي تعديل على أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منذ  31ديسمبر .2018
فيما يلي القطاعات التشغيلية للمجموعة والتي يتم رفع التقارير بشأنها:
قطاع الشركات
يقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات ،والعمالء االعتباريين .كما يقوم بقبول ودائع العمالء وتقديم التمويل الذي يشتمل على
القروض ألجل والسحب على المكشوف والقروض المشتركة وخـرررررررـررررررردمات التمويل التجاري .تشتمل الخدمات المقدمة للعمالء على الخدمات المصرفية من خالل
شبكة اإلنترنت وخدمات 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 بـررخدمات مركز الهاتف البنكي على مـررـررـررـررـررـرردى  24ساعة .كما يقوم هذا القطاع
بقبول ودائع العمالء على شرركل حسررابات ادخار وودائع متنوعة ،وتقديم خدمات ومنتجات مصرررفية األفراد التي تشررتمل على القروض الشررخصررية ،والسررحب على
المكشوف ،وبطاقات االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار
يقدم هذا القطاع خدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.
قطاع الخزينة المركزية ولجنة الموجودات والمطلوبات
يتعامل قطاع الخزينة بشررركل أسررراسررري مع أسرررواق المال ،وتحويل العمالت األجنبية وأسرررعار العموالت واألدوات المشرررتقة األخرى للشرررركات والعمالء االعتباريين
ولحساب المجموعة نفسها .كما أن هذا القطاع مسؤول عن إدارة التمويل و إدارة المخاطر المركزية وإدارة المحفظة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.
تشرررمل لجنة الموجودات والمطلوبات عمليات إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة ،والتي ال تتعلق بأنشرررطة قطاعات المجموعة واألنشرررطة الرئيسرررية للخزينة من
خالل المحافظة على السيولة على مستوى المجموعة وادارة المركز المالي الموحد لها .كما تتضمن صافي اإليرادات والمصاريف الداخلية لادارات على تسعير
تحويل االموال كما هو موافق عليه من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضررررررمن الدخل والمصرررررراريف غير الموزعة والمتعلقة بالمركز الرئيسرررررري واإلدارات
األخرى.
فيما يلي تحليالً لموجودات وإيرادات ونتائج المجموعة حسب القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في  31مارس :2019

 31مارس ) 2019غير مراجعة)

قطاع األفـــراد

قطاع الشركات

قطاع األعمال
المصرفية
االستثمارية
وخدمات االستثمار

قطاع الخزينة
المركزية ولجنة
الموجودات
والمطلوبات

اإلجمالي

االيرادات الخارجية ،صافي
صافي دخل العموالت الخاصة
صافي دخل األتعاب والعموالت
صافي دخل المتاجرة
ايرادات أخرى
(مصاريف) /ايرادات بين القطاعات

495,704
89,328
41,904
16,600
()217,598

204,971
41,879
158
14,619
98,680

2,501
4,722
890
2,696

()33,025
()4,200
16,499
7,023
116,222

670,151
131,729
59,451
38,242
-

إجمالي ايرادات القطاع ،صافي

425,938

360,307

10,809

102,519

899,573

إجمالي مصاريف العمليات باستثناء مخصصات االنخفاض

()101,877

()198,636

()10,870

()12,040

()323,423

بنود غير نقدية جوهرية أخرى
مخصص انخفاض خسائر االئتمان وخسائر أخرى ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى ،صافي
ايرادات غير تشغيلية

()288,880
-

()49,211
-

-

()18,847
271

()338,091
()18,847
271

أرباح  ( /خسائر) القطاع

35,181

112,460

()61

71,903

219,483
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القطاعات التشغيلية -تتمة

 31مارس ( 2018غير مراجعة)

قطاع األفـــراد

قطاع الشركات

قطاع األعمال
المصرفية
االستثمارية
وخدمات االستثمار

قطاع الخزينة
المركزية ولجنة
الموجودات
والمطلوبات

اإلجمالي

االيرادات الخارجية ،صافي
صافي دخل العموالت الخاصة
صافي دخل األتعاب والعموالت
صافي دخل المتاجرة
ايرادات أخرى
(مصاريف) /ايرادات بين القطاعات

456,071
99,971
11,298
18,631
()187,898

250,058
36,027
388
11,085
55,669

2,094
6,707
781
2,123

()38,104
()7,170
15,691
()3,474
130,106

670,119
135,535
28,158
26,242
-

إجمالي ايرادات القطاع ،صافي

398,073

353,227

11,705

97,049

860,054

إجمالي مصاريف العمليات باستثناء مخصصات االنخفاض

()95,427

()198,581

()17,285

()322,827

بنود غير نقدية جوهرية أخرى:
مخصص انخفاض خسائر االئتمان وخسائر أخرى ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى ،صافي
ايرادات غير تشغيلية

()222,941
-

()34,064
-

()376
-

2,876
3,333

()257,381
2,876
3,333

أرباح ( /خسائر) القطاع

79,705

120,582

()205

85,973

286,055

قطاع األفـــراد

قطاع الشركات

()11,534

قطاع األعمال
المصرفية االستثمارية
وخدمات االستثمار

قطاع الخزينة
المركزية ولجنة
الموجودات
والمطلوبات

اإلجمالي

 31مارس ( 2019غير مراجعة)
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

38,319,201
16,491,018

17,467,857
28,436,159

777,629
242,638

23,048,417
20,412,618

79,613,104
65,582,433

 31ديسمبر ( 2018مراجعة)
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

39,719,589
16,116,244

18,047,534
27,588,970

810,629
268,549

23,450,450
24,194,042

82,028,2022
68,167,805

 31مارس ( 2018غير مراجعة)
موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

41,420,638
16,899,692

19,339,638
27,838,046

813,094
282,187

27,230,057
30,556,019

88,803,4277
75,575,944

 -14الزكاة وضريبة الدخل
قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية عن جميع السنوات المالية لغاية وبما في ذلك عام  ،2017إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) .استلم البنك الربوط
الزكوية و الضريبية لألعوام من  2005حتى .2013
الربوط الزكوية
خالل عام  ، 2018توصل البنك إلى اتفاقية تسوية ("االتفاقية") مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية المطالبات الزكوية للسنوات من  2006حتى  2017وذلك
بمبلغ إجمالي ونهائي قدرة  374.48مليون لاير سعودي ،ويستحق السداد على  6أقساط على مدى خمس سنوات تنتهي في  1ديسمبر  .2023قام البنك بدفع القسط
األول وقدره  74.90مليون لاير سعودي خالل شهر ديسمبر  .2018وبموجب االتفاقية ،اتفق البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل أيضا ً على سداد الزكاة لعام 2018
وفقا ً لألساس الوارد باالتفاقية .قام البنك بتسجيل مخصصات مالئمة لقاء المبالغ المسدده أعاله.
الربوط الضريبية
سيستمر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية للسنوات من  ،2013 – 2006ويتوقع بأن تكون نتيجة االستئناف أعاله
لصالحه.
 -15ربح السهم
تم احتساب الربح األساسي و المخفض للسهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2019و  2018وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين المنتهيتين في 31
مارس  2019و  2018العائد للمساهمين على  1.143.07مليون سهم /المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
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 -16القيم 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 الرئيسيه (بدون أي تعديل).
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة باستخدام أساليب تقييم حيث تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس
القيمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :أساليب تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستويات القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة،
وال يشتمل على المعلومات المتعلقة بالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة
العادلة:
القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

 31مارس ( 2019غير مراجعة)
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
إجمالي الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

127,700
318,065
4,330

149,990
-

127,700
168,075
-

4,330

127,700
318,065
4,330

450,095

149,990

295,775

4,330

450,095

الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف ،صافي
إجمالي الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

1,152,031
15,324,138
55,787,058
72,263,227

243,952
243,952

1,152,031
15,032,328
16,184,359

55,514,804
55,514,804

1,152,031
15,276,280
55,514,804
71,943,115

القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
إجمالي المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

67,909

-

67,909

-

67,909

1,466,063
61,847,650
63,313,713

-

1,466,063
61,847,650
63,313,713

-

1,466,063
61,847,650
63,313,713

 31ديسمبر ( 2018مراجعة)
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف ،صافي
إجمالي الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
أدوات مالية مشتقة
المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
إجمالي المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

اإلجمالي

القيمة العادلة
المستوى األول

القيمة الدفترية

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

110.107
313.263
4.330
427.700

146.389
146.389

110.107
166.874
276.981

4.330
4.330

110.107
313.263
4.330
427.700

1.116.012
15.755.580
57.767.123
74.638.715

238.095
238.095

1.116.012
15.410.601
16.526.613

57.514.331
57.514.331

1.116.012
15.648.696
57.514.331
74.279.039

57.093

-

57.093

-

57.093

1.531.816
64.572.713
66.104.529

-

1.531.816
64.572.713
66.104.529

-

1.531.816
64.572.713
66.104.529
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
 -16القيم العادلة لألدوات المالية  -تتمة
إن القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة ،فيما عدا االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة والقروض والسلف المسجلة ال
تختلف جوهريا ً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة .تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة ،على
أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة .إن القيم العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصة ال تختلف
جوهريا ً عن قيمتها الدفترية ،ألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف جوهريا ً عن األسعار المتعاقد عليها.
إن القيمة العادلة للنقدية واأل رصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى والموجودات األخرى والمطلوبات 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.
إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس للقيمة العادلة يعكس السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو الذي سيتم سداده بتحويل المطلوبات بموجب
معامالت نظامية تمت بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس .تقوم المجموعة بتطبيق طرق تقييم متعارف عليها لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية أكثر
شيوعًا وأقل تعقيدًا .وغالبا ما تكون األسعار القابلة للمالحظة أو المدخالت إلى هذه الطرق متاحة في السوق وذلك فيما يتعلق بسندات الدين واألسهم المدرجة
والمشتقات المتعلقه بالعمالت االجنبيه والمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية النظامية مثل مقايضات أسعار العموالت .إن توفر األسعار القابلة للمالحظة
في السوق والمدخالت إلى هذه الطرق يقلل من الحاجة إلى حكم اإلدارة وتقديرها ،كما يقلل من نسبة عدم التأكد بشأن تحديد القيم العادلة .يختلف توفر هذه األسعار
القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت إلى هذه الطرق 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  31مارس  2019والمدخالت الجوهرية غير القابلة للمالحظة المستخدمة:
النوع

طريقة التقييم

استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة ،والمقارنة
مع أدوات مالية مماثلة تتواجد بشأنها أسعار السوق القابلة للمالحظة .تشتمل اإلفتراضات
والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت خالية من العموالت ،ومعدالت
العموالت االسترشادية ،وهوامش ائتمان وعالوات أخرى غيرها مستخدمة في تقدير
معدالت الخصم ،وأسعارالسندات واألسهم ،وأسعار تحويل العمالت األجنبية

القروض والسلف،
صافي

تم إظهارها بالقيمة العادلة باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم
بيانات ومدخالت السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان.

المدخالت
الجوهرية
غيرالقابلة
للمالحظة
ال يوجد

هوامش
االئتمان

العالقة المتداخلة بين المدخالت
الجوهرية غيرالقابلة للمالحظة
وقياس القيمة العادلة
ال ينطبق

كلما اتسع نطاق هامش االئتمان ،كان
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة
أعلى.

 -17إدارة المخاطر المالية
 ) 1مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن إداة ماليه ما مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليه .تنشأ مخاطر االئتمان بشكل
أساسي من عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض و السلف  ،وعن األنشطة االستثمارية .كما تنشأ مخاطر االئتمان عن التعهدات و االلتزامات المحتملة
المتعلقة باالئتمان و المشتقات .تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر اإلئتمان ووضع حدودا ً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة ،وتقويم مالءة هذه األطراف
بصورة مستمرة.
إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان ،تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في
ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر .كما تقوم اإلدارة أحيانا ً بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لتقليل
مخاطر اإلئتمان .تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة ال ستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتها.
ولمراقبة مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت للمجموعة ،تقوم اإلدارة بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض
الخاصة به .ينتج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم
نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف
األخرى .تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية الداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أوموفع جغرافي معين.
تقوم اإلدارة بإدارة تركز مخاطر االئتمان بموجب سياسة قبول المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة و بما يتفق مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي عن
طريق وضع حدود ،و استراتيجيات مصممة للتأكد من التنوع المالئم ألنشطة اإلقراض و لتفادي تركز المخاطر على أفراد أو مجموعة من العمالء في مناطق
جغرافية أو أنشطة معينة .كما تقوم المجموعة بأخذ الضمانات ،حسبما هو مالئم .تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات بانتظام ،وتطلب ضمانات إضافية
طبقا للعقد المبرم ،عند اللزوم .كما تقوم بمراقبة القيمة السوق ية للضمانات عند مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض .تقوم اإلدارة بانتظام بمراجعة
سياسات و أنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق و إتباع أفضل الممارسات المستجدة.

16

البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
 -17إدارة المخاطر المالية  -تتمة
 ) 2المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطراالئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشررررررركل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار المعلومات
المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويشرتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تسرتند على خبرة المجموعة السرابقة وتقويم
االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك تقويم التغير في احتمال التعثر بتاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،مع احتمال التعثر بتاريخ االثبات
األولي للتعرضات .يهدف التقويم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:
 احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه بتاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ،مع احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه لهذه الفترة من الزمن التي يتم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض (يتم تعديلها بالتغيرات في التوقعات المتعلقةبالدفع مقدماً).
تقوم المجموعة بتصنيف قروضها إلى المرحلة  1والمرحلة  2والمرحلة  ،3وكذلك األدوات المالية المستحدثة أو المشتراه مؤخرا ً طبقًا لما هو مبين أدناه:
المرحلة 1

:

عند إثبات القروض ألول مرة ،تقوم المجموعة بإثبات المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهر .تشتمل القروض المصنفة
ضمن المرحلة  1أيضا ً على تسهيالت تحسنت مخاطر االئتمان المتعلقة بها ،وأعيد تصنيف القرض من المرحلة  2أو المرحلة .3

المرحلة 2

:

في حالة إظهار القرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ استحداثه ،تقوم المجموعة بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على
مدى العمر .كما تشتمل القروض المصنفة ضمن المرحلة  2على تسهيالت تحسنت مخاطر االئتمان المتعلقة بها وأعيد تصنيف القرض من
المرحلة .3

المرحلة 3

:

اعتبرت القروض ذات مستوى ائتماني منخفض .تقوم المجموعة بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

األدوات المالية المستحدثة أو المشتراه
مؤخرا ً التي لها مستوى ائتماني منخفض

:

عبارة عن موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها ،ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة عند
االثبات األصلي لها ،ويتم إثبات دخل العمولة الحقًا على أساس معدل العائد الفعلي المعدل باالئتمان .يتم إثبات
أو تحميل خسائر االئتمان المتوقعة فقط بقدر التغير الالحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

 ) 3مخصص الخسارة
يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص انخفاض خسائر االئتمان ،صافي:

الرصيد في  1يناير 2019
محول إلى خسائر االئتمان على مدى  12شهر

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى  12شهر

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

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

198,986

1,644,731

2,050,788

3,894,505

4,190

()4,190

-

-

اإلجمالي

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ليس لها مستوى ائتماني منخفض

3,126

()3,126

-

-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني منخفض

-

()23,090

23,090

-

صافي التغير للفترة

()4,394

188,939

193,565

378,110

مبالغ مشطوبة

-

-

()66,457

()66,457

الرصيد في  31مارس 2019

195,656

1,809,516

2,200,986

4,206,158
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البنك األول
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
بآالف الرياالت السعودية
 ) 3مخصص الخسارة  -تتمة

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى  12شهر

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

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

الرصيد في  1يناير 2018

220,014

1,155,890

1,743,313

3,119,217

محول إلى خسائر االئتمان على مدى  12شهر

1,978

()1,978

-

-

()13,293

13,293

-

-

-

()32,556

32,556

-

اإلجمالي

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ليس لها مستوى ائتماني منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني منخفض

3,949

()17,711

292,792

279,030

مبالغ مشطوبة

-

-

()47,486

()47,486

الرصيد في  31مارس 2018

212,648

1,116,938

2,021,175

3,350,761

صافي التغير للفترة

تم اظهار الحركة في خسائر االئتمان على أساس الصافي.

 -18كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة
على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ برأسمال قوي .تقوم اإلدارة يوميا ً بمراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النظامي .تتطلب
التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات
المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو  .%8تقوم اإلدارة بمراقبة كفاية رأس المال بإستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي .وبموجب هذه النسب ،المعبر عنها كنسبة مئوية ،يتم قياس كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الظاهرة في قائمة
المركز المالي المرحلية الموحدة الخاصة بها ،والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات الظاهرة بالمبالغ المرجحة لها وذلك إلظهار مخاطرها
النسبية .بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ 1439/03/15هـ بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي  ، 9قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر االولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي على مدى خمس سنوات
يلخص الجدول أدناه الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر ،ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ،ونسب كفاية رأس المال:
 31مارس 2019

 31ديسمبر 2018

 31مارس 2018

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

65,566,712

67,881,975

71,518,578

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

6,385,026

6,403,504

6,324,570

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

485,127

423,902

326,452

إجمالي الركيزة األولى  -الموجودات المرجحة المخاطر

72,436,865

74,709,381

78,169,600

رأس المال األساسي

14,705,103

14,547,619

13,596,524

رأس المال المساند

710,831

848,525

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

15,415,934

15,396,144

3,389,977
16,986,501

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي

20.30

19.47

17.39

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

21.28

20.61

21.73

 - 19اعتماد مجلس اإلدارة
تم إعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29شعبان  ( 1440الموافق  04مايو .)2019
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