بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية
(شركة مساهمة مقفلة)
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة
القوائم المالية ّ
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م (غير مدققة)

بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية
 30يونيو 2021م

األو ِليَّة ال ُمو َجزَة ال ُم َو َّحدَة
محتويات القوائم المالية َّ
تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين إلى المساهمين
قائمة المركز المالي األوليَّة الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)

1

قائمة الدخل األولية الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)

2

قائمة الدخل الشامل األوليَّة الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)

3

قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوليَّة ال ُموحَّدة (غير ُمدقَّقة)

4

قائمة التدفقات النقدية األولية الموحَّدة (غير مدققة)

5

األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُموحَّدة (غير ُمدقَّقة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
 .1التأسيس والتسجيل

19-6
6

 .2أساس اإلعداد

7-6

 .3السياسات المحاسبية الها َّمة وتأثير التغيُّر في السياسات المحاسبية وتطبيق المعايير الجديدة

9-8

 .4المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد

10

 .5االستحواذ على شركة تابعة

11

 .6االستثمارات ،بالصافي

11

 .7القروض والسلف ،بالصافي

12

 .8ودائع العمالء

12

 .9األدوات المالية المشتقة وأدوات الصرف األجنبي

14-13

 .10االلتزامات ال ُمحت ّملة وااللتزامات الرأسمالية

14

 .11النقد وما في حكمه

14

 .12الزكاة

15

 .13رأس المال وربحية السهم

15

 .14القيم العادلة لألدوات المالية

17-15

 .15كفاية رأس المال
 .16تأثير فيروس كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي ("ساما")

17
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 .17أرقام المقارنة

19

 .18األحداث الالحقة
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األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة
 .19اعتماد القوائم المالية ّ
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قائمة الدخل األولية الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م

إيضاح

الثالثة أشهر
المنتهية في
2021-6-30م 2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية

الستة أشهر
المنتهية في
2020-6-30م
2021-6-30م
بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

دخل العموالت الخاصة
مصروف العموالت الخاصة
صافي دخل العموالت الخاصة

151,640
()37,876
113,764

163,478
()53,450
110,028

292,884
()73,616
219,268

391,598
()156,187
235,411

دخل أتعاب وعموالت
مصروف أتعاب وعموالت
صافي دخل أتعاب وعموالت

38,813
()1,071
37,742

25,401
()1,042
24,359

82,751
()1,973
80,778

49,645
()2,570
47,075

دخل تحويل عمالت أجنبية ،صافي
درجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
(أرباح)  /خسائر من استثمارات ُم َ
بالصافي
درجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
م
أخرى
مالية
أدوات
أرباح من
ُ َ
بالصافي
دخل توزيعات أرباح
دخل تشغيلي آخر
إجمالي الدخل التشغيلي

3,596

10,603

8,228

20,611

26,124

23,790

57,040

()21,440

3,748
2,885
1,959
189,818

1,652
2,651
173,083

7,169
5,769
2,394
380,646

2,681
5,526
289,864

رواتب ومصاريف موظفين
إيجار ومصاريف مبان
استهالك وإطفاء
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
المصاريف التشغيلية قبل مخصصات االنخفاض في القيمة االئتمانية

()81,178
()2,800
()17,630
()37,319
()138,927

()58,764
()3,406
()20,277
()41,857
()124,304

()158,953
()5,685
()33,410
()76,231
()274,279

()127,668
()6,338
()40,200
()75,589
()249,795

()12,624

()85,205

()6,782

()172,402

4,821
64
()146,666

7,760
2,880
()198,869

()7,333
8
()288,386

5,877
2,581
()413,739

43,152
()8,686
34,466

()25,786
()955
()26,741

92,260
()10,973
81,287

()123,875
()1,615
()125,490

34,466
34,466

()26,741
()26,741

81,287
81,287

()125,490
()125,490

0.05

()0.04

0.11

()0.17

خسائر ائتمانية متوقعة من قروض وسُلف
عكس قيد مخصص ( /مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة من موجودات مالية
أخرى
عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من استثمارات
إجمالي المصاريف التشغيلية
صافي الدخل التشغيلي ( /الخسارة التشغيلية) للفترة قبل حساب الزكاة
زكاة ُمح َّملة
صافي دخل ( /خسارة) الفترة

7

12

العائد لـ:
المساهمون في البنك
صافي دخل ( /خسارة) الفترة

ربح السهم األساس ( ُمعبَّر عنه باللاير السعودي للسهم)
ربحية السهم األساس وال ُمخفَّض

13

تُشكِّل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحَّدة.
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قائمة الدخل الشامل األوليَّة الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
الستة أشهر
الثالثة أشهر
المنتهية في
المنتهية في
2021-6-30م 2020-6-30م
2021-6-30م 2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
34,466

صافي دخل ( /خسارة) الفترة

()26,741

81,287

()125,490

الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة الشاملة األخرى):

بنود لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة:
 صافي التغيُّرات في القيمة العادلة الستثمارات أسهم ُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خاللالدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر ( /الخسارة الشاملة األخرى)

()7,350

37,908

9,464

()41,371

()7,350

37,908

9,464

()41,371

إجمالي الدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) للفترة

27,116

11,167

90,751

()166,861

العائد لـ:
المساهمون في البنك
إجمالي الدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) للفترة

27,116

تُشكِّل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحَّدة.

3

11,167

90,751
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قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوليَّة ال ُموحَّدة (غير ُمدقَّقة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

رأس المال
2021م
الرصيد في بداية الفترة

بآالف الرياالت
السعودية
7,500,000

االحتياطي
النظامي
بآالف الرياالت
السعودية

احتياطي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية

1,753

()8,982

()433,618

9,464

81,287
-

81,287
9,464

81,287

90,751

صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

9,464

تحويل من احتياطي القيمة العادلة إلى خسائر متراكمة

-

-

19,476

المستحوذ عليها
عِوض مدفوع بالزيادة عن صافي األصول
َ
لشركة تابعة (إيضاح )5
الرصيد في نهاية الفترة

2020م
الرصيد في بداية الفترة
صافي خسارة الفترة
الخسارة الشاملة األخرى للفترة
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
الرصيد في نهاية الفترة

()19,476

-

-

()66,229

()66,229

1,753

19,958

()438,036

7,083,675

االحتياطي
النظامي
بآالف الرياالت
السعودية

احتياطي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية

(الخسائر المتراكمة)
 /األرباح المبقاة
بآالف الرياالت
السعودية

1,753

2,045

3,081

7,506,879

()41,371

()125,490
-

()125,490
()41,371

()41,371
()39,326

()125,490
()122,409

()166,861
7,340,018

-

7,500,000

رأس المال
بآالف الرياالت
السعودية
7,500,000
-

-

7,500,000

1,753

تُشكِّل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحَّدة.
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بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية
7,059,153

-

-

الخسائر المتراكمة

اإلجمالي

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
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قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموحَّدة (غير ُمدقَّقة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
األنشطة التشغيلية
صافي الدخل ( /الخسارة) قبل حساب الزكاة للفترة

92,260

2020م
(غير ُمد َّققة)
بآالف الرياالت
السعودية
()123,875

التعديالت لتسوية صافي الدخل ( /الخسارة) قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية
المستخدَمة في األنشطة التشغيلية:
درجة بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة
صافي زيادة الخصم على الموجودات المالية ال ُم َ
استهالك وإطفاء
استهالك موجودات حق استخدام
عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من استثمارات
خسائر ائتمانية متوقعة من قروض وسُلف
مخصص ( /عكس قيد مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة من موجودات مالية أخرى
أرباح غير ُمحقَّقة من أدوات مالية أخرى
درجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(أرباح)  /خسائر غير محقَّقة من استثمارات ُم َ
مصروف فائدة متعلق بالتزامات عقود إيجار

()4,296
17,439
15,137
( )8
6,782
7,333
()7,169
()57,040
5,620
76,058

()1,224
25,685
14,515
()2,581
172,402
()5,877
()2,681
21,440
6,375
104,179

صافي (الزيادة)  /النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
قروض وسُلف
موجودات أخرى
صافي الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية المستخدَمة في األنشطة التشغيلية

()341,910
18
61,232
()2,646,803
1,082

()211,373
()168,122
9,489
85,908
23,862

()942,216
()47,217
2,189,194
()147,544
()1,798,106

2,436,864
196,112
()2,934,374
114,225
()343,230

األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات
إيرادات ُمتحصَّلة من بيع استثمارات
المستحوذ عليه
استحواذ على شركة تابعة ،بالصافي بعد حسم النقد وما في حكمه
َ
شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
صافي النقدية ال ُمستخدَمة في األنشطة االستثمارية

()2,422,363
175,824
()77,429
()16,072
()2,340,040

()205,000
87,769
()37,881
()155,112

األنشطة التمويلية
سداد أصل مبلغ التزامات عقود إيجار
صافي النقدية ال ُمستخدَمة في األنشطة التمويلية

()19,253
()19,253

()11,199
()11,199

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()4,157,399
9,064,213
4,906,814

()529,670
8,673,449
8,143,779

معلومات إضافية غير نقدية:
صنَّفَة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي التغيُّر في القيمة العادلة الستثمارات ُم َ

9,464

()41,371

تُشكِّل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  19جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحَّدة.
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األو ِليَّة ال ُمو َجزَة ال ُموحَّدة
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
.1

التأسيس والتسجيل
كان بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية (شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية) ("البنك") في السابق فرعًا أجنبيًا لبنك الخليج الدولي
ش.م.ب ،.وهي شركة مساهمة بحرينية تأسَّست في مملكة البحرين وفقًا للمرسوم األميري رقم  30بتاريخ  24نوفمبر 1975م بموجب السجل التجاري رقم .466002
واعتبارا من  27رجب 1440هـ (الموافق  3إبريل 2019م) ،ح ّ ُِول الفرع األجنبي إلى شركة مساهمة مقفلة سعودية بنفس رقم السجل التجاري ()2052001920
ً
ووفقًا للقرار الوزاري رقم  2007الصادر بتاريخ  26جُمادى اآلخرة 1439هـ (الموافق  14مارس 2018م) وبنا ًء على موافقة البنك المركزي السعودي رقم
 391000082125بتاريخ  23رجب 1439هـ (الموافق  9إبريل 2018م) .وعنوان المكتب ال ُمسجَّل للبنك هو بنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية ص
ب  ،39268الظهران ،المملكة العربية السعودية.
أجرى البنك عملياته من ثالثة مواقع في الرياض وجدة والظهران ،حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين  594موظ ًفا كما في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م:
 594موظفًا و  30يونيو 2020م 585 :موظفًا) ،باستثناء الموظفين المتعاقد معهم خارجيًا .وعند تأسيس الشركة المساهمة المقفلة السعودية ،ح ّ ُِو َل صافي موجودات
ومطلوبات الفرع األجنبي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب - .مملكة البحرين إلى البنك بقيمتها الدفترية .وقد جرى تحويل الموجودات والمطلوبات وفقًا لعقد تأسيس البنك
وقرار مساهمي البنك.
وتشتمل أنشطة البنك على الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخدمات التجارية ،كما يق ّدِم البنك لعمالئه منتجات مصرفية غير قائمة على الفائدة تعتمدها وتشرف
عليها هيئة شرعية مستقلة.
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة على القوائم المالية لبنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية وشركاته التابعة (ال ُمشار إليها معًا بــ "المجموعة")،
وتشتمل القوائم المالية ّ
وذلك على النحو التالي:

اسم الشركة التابعة
شركة جي آي بي كابيتال (أ)
شركة دار إنجاز الخليج العقارية (ب)
صندوق جي آي بي لفرص األسهم السعودية (جـ)
صندوق جي آي بي لألسهم السعودية (جـ)
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (د)
صندوق جي .آي .بي .سي لالستثمار ( 15د)

حصة الملكية المملوكة
للحصص غير ال ُمسيطِرة
لمالكي البنك
-12-31
-6-30
-12-31
-6-30
2020م
2021م
2020م
2021م
100
100
100
7.65
8.67
92.35
91.33
0.75
0.54
99.25
99.46
99.96
100

99.93
100

0.07
-

0.04
-

بلد التسجيل
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أ) تق ّدِم شركة جي آي بي كابيتال خدمات االستشارات المالية المتعلقة بإيداعات األسهم وعمليات االندماج والبيع واالستحواذ والخصخصة ومنتجات وخدمات سوق
رأس المال المدين واستشارات الديون االستراتيجية وإدارة الموجودات .ويشمل عمالء جي آي بي كابيتال مستثمرين من مؤسسات وأفراد ذوي أرصدة مالية
ضخمة .وبلغ إجمالي عدد موظفي شركة جي آي بي كابيتال  54موظفًا كما في  30يونيو 2021م.
ب) ُمسجَّلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010326338الصادر في مدينة الرياض ،وتأسَّست الشركة التابعة بنا ًء على موافقة البنك
المركزي السعودي بهدف التعامل في وإدارة وتملُّك العقارات نيابة عن البنك.
درجة في تدول.
جـ) يهدف استثمار الصندوق إلى تحقيق عوائد من خالل االستثمار في أدوات حقوق الملكية ال ُم َ
د) يهدف استثمار الصندوق إلى تحقيق عوائد من خالل االستثمار في أدوات حقوق الملكية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
.2

أساس اإلعداد
اعتبارا من  1يناير 2021م ،اختار البنك إلغاء اإلعفاء المتاح في الفقرة  4من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)10وبنا ًء عليه ،فقد وحَّد شركاته التابعة في هذه
ً
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُموحَّدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقارير المالية األوليَّة" المعت َمد
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُم َو َّحدَة .وأُعدَّت هذه القوائم المالية َّ
القوائم المالية َّ
األوليَّة الموجزة الموحَّدة
ض َّم ُن هذه القوائم المالية َّ
بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعت َمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .وال تَتَ َ
جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالية السنوية ،ويجب أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للبنك عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،وتُستبدل كلمة "المجموعة" بكلمة " البنك" في القوائم المالية السنوية للبنك.
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األولية ال ُمو َجزَة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
.2

أساس اإلعداد (تتمة)
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُم َو َّحدَة على أساس أنها ستستمر في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية .ويرى مجلس اإلدارة عدم وجود أي
وقد أعدَّت المجموعة هذه القوائم المالية َّ
ً
معقوال بأ َّن المجموعة لديها من الموارد ما
حاالت جوهرية من عدم التيقُّن قد تثير شكوكًا جوهرية حيال هذا االفتراض ،وتوصَّل إلى حكم محاسبي بأن هناك توق ًعا
شهرا من نهاية فترة القوائم المالية.
يكفيها لالستمرار في العمل في المستقبل القريب ولمدة ال تق ُّل عن 12
ً
وقد أُ ِعدَّت القوائم المالية للبنك كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة ،كانت األحكام المحاسبية الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والمصادر الرئيسة
وعند إعداد هذه القوائم المالية ّ
لعدم اليقين حيال التقديرات هي ذاتها تلك التي طُبقت على القوائم المالية السنوية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
ويتطلبُ إعداد هذه القوائم المالية األوليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُموحَّدة من اإلدارة وضع التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤ ِثّر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
صح عنها من الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
المف َ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة باللاير السعودي ،وتُقرَّ ب إلى أقرب قيمة باآلالف ما لم يُذكَر خالف ذلك.
وتُع َْرض هذه القوائم المالية ّ

1-2

التغيرات في تكوين المجموعة
استحوذت المجموعة على موجودات ومطلوبات وعمليات شركة جي آي بي كابيتال بتاريخ  1يناير 2021م وفقًا لصفقة سيطرة مشتركة من أحد المساهمين في بنك
الخليج الدولي ش.م.ب .وقد ا ْستُ ْك ِملَت اإلجراءات النظامية خالل شهر يناير 2021م (إيضاح .)5

.3

السياسات المحاسبية الها َّمة وتأثير التغيُّر في السياسات المحاسبية وتطبيق المعايير الجديدة

1-3

أساس التوحيد
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات المحاسبية
إ َّن السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدَمة في إعداد هذه القوائم المالية َّ
المستخدَمة في إعداد القوائم المالية السنوية للبنك عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،با ستثناء تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق معايير
اعتبارا من  1يناير 2021م لتحل
جديدة (يُر َجي الرجوع إلى إيضاح  )3-6والتغيُّر في السياسات المحاسبية كما هو مذكور أدناه .وتنطبق السياسات المحاسبية التالية
ً
محل  /تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبي ة المقابلة الواردة في القوائم المالية للبنك لعام 2020م.

 1-1-3التغيُّر في السياسات المحاسبية
قبل وحتى  31ديسمبر 2020م ،اختار البنك االستفادة من اإلعفاء المتاح في الفقرة ( )4من المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)10القوائم المالية الموحَّدة" لجميع
الشركات التابعة ،على النحو المبيَّن في اإليضاح ( .)1وبنا ًء عليه ،لم يُعِد البنك قوائم مالية موحَّدة منذ بدء األعمال كشركة مساهمة مقفلة حتى  31ديسمبر 2020م.
واعتبارا من  1يناير 2021م ،غيَّرت اإلدارة سياستها المحاسبية واختارت طواعية اإلعفاء أعاله إلعداد القوائم المالية الموحَّدة .وبنا ًء على ذلك ،أُ ِعدَّت القوائم المالية
ً
ونظرا
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،وطبَّقت اإلدارة السياسات المحاسبية ال ُمعدَّلة بأثر رجعي فيما يتعلق بتوحيد الشركات التابعة.
ً
ّ
ُجر أي تعديل في هذه القوائم
ألن التغيُّر في السياسات المحاسبية لم ينشأ عنه تأثير جوهري على القوائم المالية ال ُمصدَرة سابقا للبنك حتى  31ديسمبر 2020م ،لم ي َ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُم َو َّحدَة.
المالية َّ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة .والشركات التابعة هي المنشآت المستث َمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة .وال
وتمثل القوائم المالية ّ
تسيطر المجموعة ،على وجه التحديد ،على المنشأة المستثمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة:
 سيطرة على المنشأة المستث َمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستث َمر فيها ذات الصلة). تعرُّ ضها لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها. القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على مبلغ عوائدها.وتخضع مؤشرات الرقابة هذه لتقدير اإلدارة ،ويمكن أن ينشأ عنها تأثير جوهري في حالة حصص المجموعة في صناديق االستثمار.
وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة لشركة مستث َمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة
عند تقييم ما إذا كان لديها سلطة على شركة مستث َمر فيها ،بما في ذلك:
 الترتيب التعاقدي مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها. الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من خالل أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال ،إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر
السيطرة الثالثة .ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة
المستحوذ عليها أو المبيعة خالل الفترة في قائمة الدخل الشامل األولية
ج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة
التابعة .وتُد َْر ُ
َ
الموحدة ابتدا ًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
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األولية ال ُمو َجزَة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
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السياسات المحاسبية الها َّمة وتأثير التغيُّر في السياسات المحاسبية وتطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

 1-1-3التغيُّر في السياسات المحاسبية (تتمة)
جرى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
وتُ َ
-

تتوقف عن االعتراف بالموجودات (متض ّمِنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة
تتوقف عن االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير ُمسي ِطرة
تتوقف عن االعتراف بفروق التحويل التراكمية ال ُمسجَّلة في حقوق الملكية
تعترف بالقيمة العادلة للعِوض المقبوض
تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفَظ به
تعترف بأي فائض في الربح أو الخسارة أو أي عجز فيه
عترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة ،حسبما يكون مالئ ًما ،حيث إ َّن
تعيد تصنيف حصة الشركة األم من العناصر ال ُم َ
ذلك الز ًما لو استبعدت المجموعة بصورة مباشرة الموجودات والمطلوبات ذات العالقة

وتُم ِثّ ُل الحصص غير المسيطرة نسبة صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة غير المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للبنك في الشركات التابعة وتُعرض
األوليّة الموحَّدة بمعزل عن حقوق ملكية المساهمين في البنك .ويتم تخصيص
األو ِليَّة الموحَّدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ّ
على حِ دَة في قائمة الدخل َّ
أي خسائر تنطبق على الحصص غير المسيطرة في شركة تابعة للحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
جرى المحاسبة عن المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية  -أي كمعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين.
وتُ َ
المستحوذ عليها للقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية.
ويُسجَّل الفرق بين القيمة العادلة ألي عِوض مقابل مدفوع والحصة ذات الصلة
َ
وتُس َّج ُل أيضًا األرباح أو الخسائر الناتجة عن معامالت بيع الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.
ويجري تعديل الحصص غير المسيطرة الحقًا للمحاسبة عن حصتها في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة الموحَّدة بعد تاريخ االستحواذ.
األوليّة ال ُمو َجزَ ة
وتُحذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وأي إيرادات أو مصاريف غير مح َّققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة عند إعداد القوائم المالية ّ
الموحَّدة .وتُستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بها األرباح غير المحققة ولكن في حدود عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.
األوليّة الموحَّدة باستخدام سياسات محاسبية وطرق تقييم موحَّدة
صح عنها للبنك .وقد أُ ِعدَّت القوائم المالية ّ
وتُع ُّد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية ال ُمفْ َ
للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة .وقد جرى تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة للتوافق مع السياسات التي تطبقها
المجموعة.
2-3

عمليات تجميع المنشآت وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
ال تنطبق المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3إال إذا اعتُبر أن المنشأة قد استُحوذ عليها بالفعل .ووف ًقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (" )3عمليات تجميع المنشآت" ،تُعرَّ ف المنشأة على أنها مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات التي يتم إجراؤها وإدارتها بغرض توفير عائد
للمستثمرين أو خفض التكاليف أو الفوائد االقتصادية األخرى بشكل مباشر ومتناسب لحملة الوثائق أو المشاركين.
وتتألف المنشأة بشكل عام من المدخالت والعمليات المطبقة على تلك المدخالت والمخرجات الناتجة التي تستخدم أو ستستخدم لتحقيق اإليرادات .وإذا كانت الشهرة
حولة تمثل بذاتها منشأة.
حولة من األنشطة والموجودات ،فمن المفترض أن المجموعة ال ُم َّ
موجودة ضمن مجموعة ُم َّ
ويُجرى اختبار أي شهرة ناتجة عن التوحيد المبدئي للوقوف على االنخفاض في القيمة مرة واحدة على األقل في السنة ،وعندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف
إلى الحاجة إلى تخفيض القيمة ،فإنها تُشطب إذا لزم األمر.
حول ،كما
وبالنسبة لعمليات االستحواذ التي تستوفي تعريف المنشأة ،تُستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية .وتُقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع الع َِوض ال ُم َّ
المستحوذ عليها .وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت ،يختار البنك قياس الحصة غير
في تاريخ االستحواذ ،باإلضافة إلى قيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة
َ
المستحوذ عليها .وتُحمل التكاليف
المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات القابلة للتحديد بذاتها للمنشأة
المسيطرة في المنشأة
َ
َ
عترف بها للحصة غير المسيطرة
المتعلقة باالستحواذ على المصاريف عند تكبِّدها .وتُقَاس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة ،التي تمثل فائض إجمالي الع َِوض
َّ
المحول والقيمة ال ُم َ
األو ِليَّة
عن صافي الموجودات
ف بربح صفقة الشراء مباشرة في قائمة الدخل َّ
المستحوذ عليها والمطلوبات ال ُمح َّملة القابلة للتحديد .وعندما يكون الفائض سالبًا ،يُعْت ََر ُ
َ
الموحَّدة.
وبالنسبة لعمليات االستحواذ التي ال تستوفي تعريف المنشأةّ ِ ،
توزع المجموعة التكلفة بين الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد بذاتها .وتُحدَّد تكلفة الموجودات
المستحوذ عليها من خالل (أ) المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات المالية بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ كما جرى قياسها وفقًا للمعيار الدولي
والمطلوبات
َ
للتقرير المالي رقم (" ) 9األدوات المالية" (ب) وتخصيص الرصيد المتبقي من تكلفة شراء الموجودات والمطلوبات للموجودات والمطلوبات كل على حدة ،باستثناء
األدوات المالية ،على أساس قيمها العادلة النسبية في تاريخ االستحواذ.

8

 30يونيو 2021م

بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية

األولية ال ُمو َجزَة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
.3

السياسات المحاسبية الها َّمة وتأثير التغيُّر في السياسات المحاسبية وتطبيق المعايير الجديدة (تتمة)

3-3

عمليات تجميع المنشآت الخاضعة للمعامالت المسيطر عليها سيطرة مشتركة
إ َّن عمليات تجميع المنشآت التي تشمل منشآت أو أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة هي مجموعة منشآت تسيطر فيها نفس الجهة أو الجهات على جميع المنشآت أو
األعمال المجمعة قبل وبعد تجميع المنشآت ،وهذه السيطرة ليست مؤقتة.
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة إما محاسبة القيمة الدفترية (أساس الترحيل) على أساس
وينبغي للمنشأة المستح ِوذة في معاملة سيطرة مشتركة أن تستخدم في قوائمها المالية ّ
أن االستثمار قد جرى نقله ببساطة من جزء من المجموعة إلى آخر أو المحاسبة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3على أساس أن المنشأة المستح ِوذة هي
كيان مستقل في حقوقها ،وال ينبغي الخلط بينها وبين المجموعة االقتصادية ككل .واعتمدت المجموعة القيمة الدفترية كأساس للمحاسبة عن االستثمار في شركة جي
آي بي كابيتال.
المستحوذ عليها وفيما
المنشأة
موجودات
وصافي
المدفوع
ِوض
ع
ال
بين
فرق
أي
ليعكس
الملكية
حقوق
في
تعديل
إجراء
يلزم
قد
الدفترية،
القيمة
محاسبة
وعند تطبيق
َ
يلي الطرق الممكنة لالعتراف بالتعديل:
 إظهار التعديل في حساب رأس المال ،وهو ما يُسمى احتياطي "االندماج" أو ما شابه إظهار التعديل في األرباح المبقاةف بالموجودات
فيما يتعلق بعمليات تجميع المنشآت الناشئة عن تحويالت الحصص في المنشآت التي تخضع لسيطرة المساهم الذي يسيطر على المجموعة ،يُعْتَ َر ُ
عترف بها سابقًا في القوائم المالية الموحَّدة للمساهم المسيطر في المجموعة .وتُضاف مكونات حقوق ملكية
المستحوذ عليها والمطلوبات المتح َّملة بالقيمة الدفترية ال ُم َ
َ
ف بأي أرباح  /خسائر ناشئة عن ذلك مباشرة في حقوق الملكية .ويُدرج أي عِوض
المنشآت
المستحوذ عليها إلى نفس المكونات ضمن حقوق ملكية المجموعة ،ويُعْت ََر ُ
َ
مدفوع يزيد عن صافي الموجودات مباشرة في األرباح المبقاة.
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الموجودات ال ُمحتفَظ بها على سبيل األمانة
تُق ّدِم المجموعة خدمات إدارة موجودات إلى عمالئها ،بما في ذلك إدارة استثمارات معيَّنة بالنيابة عن عمالئها .وال تُعتَبر االستثمارات ال ُمحتفَظ بها بموجب هذه
درج في قائمة المركز المالي األوليَّة الموحدة.
االتفاقيات موجودات للمجموعة ،وعليه ،فإنَّها ال تُ َ
االعتراف باإليرادات
ً
كونا
م
ًا
ج
نموذ
المعيار
وضع
حيث
العمالء،
مع
مة
بر
م
ال
العقود
من
الناشئة
اإليرادات
عن
للمحاسبة
ًا
د
واح
شامال
ًا
ج
نموذ
)
15
(
رقم
المالي
للتقرير
يُح ّدِد المعيار الدولي
ُ َّ
ُ َ
برمة مع العمالء .وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15تعترف المجموعة باإليرادات
م
ال
العقود
من
تنشأ
التي
اإليرادات
على
َّق
ب
ُط
ي
س
من خمس خطوات
ُ
َ
حسب القيمة التي تعكس الع َِوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل.
وتعترف المجموعة باإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات قياسًا موثوقًا واحتمالية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة .وتطبِّق المجموعة الطريقة
المكونة من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات:
التالية
َّ
الخطوة األولى :تعريف العقد مع العميل
الخطوة الثانية :تعريف التزامات األداء المنفصلة بموجب العقد
الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة
الخطوة الرابعة :تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء المنفصلة
الخطوة الخامسة :االعتراف باإليرادات عندما (أو حيثما) يُستوفَى كل التزام أداء
وبنا ًء على الخطوات الخمس المذكورة أعاله ،تتمثل سياسة االعتراف بتدفقات اإليرادات الرئيسة فيما يلي:
الدخل من الخدمات االستشارية:
ُعترف بأتعاب الخدمات االستشارية بنا ًء على عقد الخدمات المعمول به ،وعادةً ما يُعترف بذلك على أساس التناسب الزمني عند أداء الخدمات .وتُعتبر الخدمات
ي َ
االستشارية متحقَّقة بالكامل عند استكمال األعمال الها َّمة موضوع العقد أو عند وجود حاالت ال يلزم لها تنفيذ أنشطة أخرى.
الدخل من أتعاب إدارة الموجودات:
ْترف بالدخل من أتعاب إدارة الموجودات من الصناديق االستثمارية والمحافظ الحرة على أساس نسبة ثابتة من صافي الموجودات الخاضعة لإلدارة ،والتي تخضع
ُيع َ
برمة مع العمالء والصناديق .وتعزي المجموعة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات ال ُمقدَّمة خالل الفترة،
م
ال
الخدمات
وعقود
بها
المعمول
واألحكام
للشروط
ُ َ
ونظرا أل َّن أتعاب إدارة الموجودات ال تخضع لالسترداد ،فال تتوقع اإلدارة
نظرا ألن األتعاب تتعلق على وجه التحديد بجهود المجموعة لتحويل تلك الخدمات.
ً
وذلك ً
عترف بها سابقًا.
إجراء أي عكس قيد لمخصص اإليرادات ال ُم َ
الدخل من أعمال الوساطة:
برم مع العمالء ،بالصافي بعد رسوم تداول.
ْترف بالدخل من أعمال الوساطة عند تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن العمالء بالسعر المتفَق عليه في العقد ال ُم َ
يُع َ
يُستوفى بالتزامات أداء المجموعة عندما تنفيذ المجموعة المعاملة ،مما يؤدي إلى االعتراف الفوري باإليرادات ،حيث لن يكون لدى المجموعة التزامات أخرى.
الدخل من اإلقراض الهامشي:
ُعترف بإيرادات الفوائد بنا ًء على استخدام العميل التسهيل التمويلي ذي
ي
و
المال.
سوق
في
للتداول
الحاليين
العمالء
إلى
َّم
د
ُق
ي
تمويلي
اإلقراض الهامشي هو تسهيل
َ
برم مع العميل .ويُقيَّد الدخل يوميًا كاستحقاق على الرصيد القائم وفقًا لطريقة ُمعدَّل العمولة الفعلي.
اإلقراض الهامشي بالمعدالت المطبَّقة ال ُمتفَق عليها في العقد ال ُم َ
أتعاب اإلدارة
تُحتَسب أتعاب اإلدارة حسب المعدالت المذكورة في شروط وأحكام الصندوق وتُدفع في نهاية كل ثالثة أشهر كمتأخرات.
األو ِليَّة الموحَّدة.
ف بتدفقات اإليرادات أعاله ضمن دخل األتعاب والعموالت في قائمة الدخل َّ
ويُعْت ََر ُ
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المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها المجموعة
إصالحات معايير معدَّل الفائدة  -المرحلة الثانية :التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
تُجرى مراجعة أساسية وإصالح أساسي لمعايير أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .أصدر مج لس معايير المحاسبة الدولية عملية تتألف من مرحلتين لتعديل
التحول بطريقة أكثر سالسة من أسعار التعامل بين البنوك.
توجيهاته بهدف المساعدة في
ُّ
المرحلة األولى  -ر َّكزت المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات
التحوط ومتطلبات محاسبة التحوط المحددة
المالية :االعتراف والقياس" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )7األدوات المالية :اإلفصاحات" على مشاكل محاسبة
ُّ
اعتبارا من  1يناير 2020م ،وهي إلزامية لجميع
لتقديم إعفاء من التأثيرات المحتملة لعدم التأكد من التأثير الناجم عن إصالح معايير معدَّل الفائدة .وعُ ِم َل بالتعديالت
ً
التحوط المتأثرة مباشرة مباشر بإصالح معايير معدَّل الفائدة .وقد طبَّقت المجموعة هذه التعديالت مع اإلعفاء من التحوط بالنسبة لتحوطات ما قبل االستبدال.
عالقات
ُّ
التحول
المرحلة الثانية  -تتعلق المرحلة الثانية باستبدال المعدالت المعيارية بمعدالت بديلة خالية من المخاطر .وفي الوقت الحالي ،هناك عدم تأكد بشأن توقيت وطرق
ُّ
الخاصة بالمرحلة الثانية .ونتيجة لحاالت عدم التأكد هذه ،يستمر استخدام معايير معدَّل الفائدة كمعدل مرجعي في األسواق المالية وتُستخدَم في تقييم األدوات التي لها
تواريخ استحقاق تتجاوز تاريخ االنتهاء المتوقع لمعايير معدَّل الفائدة.
ويتشاور حاليًا مسؤول أسعار الفائدة للتعامل بين البنوك في لندن (اليبور) في شركة آي سي إي بنتشمارك أدمنستريشن ()ICE Benchmark Administration
بشأن وقف نشر جميع إعدادات اليبور باإلسترليني في نهاية عام  2021م ،ما يترك أقل من سنة واحدة للشركات لتوقف ما تبقى من اعتمادها على هذه المعايير.
وبتاريخ  5مارس  2021م ،أعلنت هيئة السلوك المالي (الجهة المنظمة في المملكة المتحدة) أن جميع العمالت إ َّما ستتوقف أو لن تكون ممثلة مباشرة بعد التاريخين
التاليين:
-

 31ديسمبر 2021م ،توقُّف إعدادات اليبور للجنيه اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني في جميع فترات السداد ،وإعدادات اليبور بالدوالر
األمريكي لمدة أسبوع وشهرين
شهرا
 30يونيو 2023م ،فيما يتعلق بالدوالر األمريكي لمدة يوم واحد وشهر واحد وثالثة أشهر وستة أشهر واثني عشر
ً

ونظرا ألن
ومن المتوقع أن تؤ ّدِي هذه اإلصالحات إ َّما إلى أن يختلف أداء بعض مراجع معدالت العائد عما هو موجود حاليًا أو إلى أن تختفي تلك المراجع كليًا.
ً
التحول ،حسب تعديالت المرحلة األولى ،يستمر استخدام معدل اليبور كمعدل مرجعي كما في
المجموعة تعتقد أنه ال يزال هناك حالة عدم تيقن حيال توقيت وطرق
ُّ
 30يونيو  2021م عند تقييم األدوات التي تتجاوز تواريخ استحقاقها تاريخ االنتهاء المتوقع لمعدالت اليبور في مناطق مختلفة وتنطبق على عمالت مختلفة.
وأنشأ المجلس لجنة توجيهية ،تتألف من المسؤولين والمستشارين الخارجيين في المجموعات المالية الرئيسة والمخاطر وتقنية المعلومات والقوانين واالمتثال ،لإلشراف
التحول للمجموعة .ووضعت هذه اللجنة التوجيهية مشروعًا تحوليًا لهذه العقود بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال وتخفيف المخاطر التشغيلية والتنفيذية
على خطة
ُّ
والخسائر المالية المحتملة .ويدرس مشروع التحول هذا التغييرات في األنظمة واإلجراءات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية
ي تنفيذها جزئيًا .وأجريت اتصاالت عامة
والمحاسبية ذات الصلة .وكما في  30يونيو 2021م ،حُددت التغييرات الالزمة على األنظمة واإلجراءات والنماذج ،وأُ ِ
جر َ
قترح أو يُتفَق عليها بعد .وتواصل المجموعة التعامل مع
مع األطراف ذات الصلة ،لكن التغييرات ال ُمحدَّدة على العقود الالزمة بموجب إصالح معدل ليبور لم تُ َ
تحول منظم إلى المعيار ذي الصلة وتقليل المخاطر الناشئة عن عملية التحول ،وستستمر في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك.
المشاركين في المجال لضمان ُّ
.4

المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتعديالت المحاسبية التالية التي سيُعمل بها في الفترات الالحقة .واختارت المجموعة عدم التطبيق المبكِّر لهذه
األو ِليَّة ال ُمو َجزة ال ُموحَّدة.
اإلصدارات ،وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية َّ
-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )1عرض القوائم المالية المعني بتصنيف المطلوبات
عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )37وبعض
التحسينات السنوية المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )41ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ()16
تعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان الممارسة رقم ( )2ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()8
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )17عقود التأمين ال ُمعدَّل في يونيو 2020م
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االستحواذ على شركة تابعة
استحوذت المجموعة بتاريخ  1يناير 2021م على نسبة  ٪100من األسهم وحصص التصويت في شركة جي آي بي كابيتال نظير عِوض نقدي قدره  256.7مليون
المستحوذ عليها تمثل منشأة .وتكبَّدت المجموعة تكاليف استحواذ متعلقة باألتعاب القانونية وتكاليف الحيطة الالزمة،
صت المجموعة أن المجموعة
لاير سعودي .وخلُ َ
َ
وأُدرجت هذه التكاليف ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.
المستحوذ عليها والمطلوبات المتح َّملة في تاريخ االستحواذ ( 1يناير .)2021
ويلخص الجدول التالي المبالغ المعترف بها من الموجودات
َ

بآالف الرياالت
السعودية
256,717

العِوض المدفوع نقدًا
المستحوذ عليها
قيمة الموجودات
َ
ممتلكات ومعدات
استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات حق استخدام
حسابات مدينة
مبلغ ُمست َحق القبض مقابل إقراض هامشي
دُفعات ُمقدَّمة ومبالغ مدفوعة مقد ًما وموجودات متداولة أخرى
ودائع قصيرة األجل
أرصدة بنكية
المستحوذ عليها
إجمالي قيمة الموجودات
َ

3,227
23,285
3,824
4,400
3,538
9,192
170,000
9,288
226,754

قيمة االلتزامات المتح َّملة
التزامات عقود إيجار
مكافآت نهاية خدمة للموظفين
مصاريف مست َحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
إجمالي قيمة االلتزامات المتح َّملة

3,511
7,871
24,884
36,266

المستحوذ عليها
صافي الموجودات
َ

190,488

المستحوذ عليها)
المحول مباشرة إلى حقوق الملكية (عِوض مدفوع بالزيادة عن صافي الموجودات
َّ
َ

66,229

المستحوذ عليها والمطلوبات المتح َّملة أعاله
نظرا ألن المعاملة المذكورة أعاله تندرج تحت نطاق االستحواذ على منشأة خاضعة للسيطرة المشتركة ،فإ َّن الموجودات
ً
َ
المستحوذ عليها إلى الخسائر المتراكمة وفقًا للسياسات المحاسبية كما هو
الموجودات
وصافي
المدفوع
ِوض
ع
ال
بين
الفرق
ل
ُو
ح
و
الدفترية،
بالقيمة
عنها
المحاسبة
ى
جر
ّ
تُ َ
ِ
َ
مذكور في اإليضاح (.)3
.6

االستثمارات ،بالصافي
ف األوراق المالية االستثمارية على النحو التالي:
صنَّ ُ
تُ َ

2021-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
4,984,406
292,935
215,547
()707
5,492,181

درجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات ُم َ
درجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات ُم َ
درجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات ُم َ
درجة بالتكلفة المطفَأة
ناق ً
صا :خسائر ائتمانية متوقعة من استثمارات ُم َ

2020-12-31م
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
2,567,251
370,052
224,465
()715
3,161,053

2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
2,313,557
339,708
182,181
()794
2,834,652

إ َّن جميع االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة قائمة في المملكة العربية السعودية .وتمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المبلغ الذي
استثمرته المجموعة في الصناديق االستثمارية بقيمة  191.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 166 :مليون لاير سعودي و  30يونيو 2020م 103.9 :مليون
لاير سعودي) وأسهم بقيمة  23.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 58.5 :مليون لاير سعودي و  30يونيو 2020م 78.3 :مليون لاير سعودي) .وال تشتمل
االستثمارات بالتكلفة المطفأة إال على استثمارات في سندات دين.
وال تمثل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إال استثمارات األسهم التي تحتفظ بها المجموعة .وقد استند التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر إلى أنه يُتوقَّع االحتفاظ باالستثمارات لمدة طويلة ألغراض استراتيجية .وخالل الفترة المنتهية في  31يونيو 2021م ،باعت المجموعة بعض االستثمارات
التي تُقَاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وحقَّقت خسارة إجمالية قدرها  19.84مليون لاير سعودي .وقد جرى بيع هذه األوراق المالية بموجب قرار
استراتيجي أصدرته لجنة االستثمار.
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بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية

األولية ال ُمو َجزَة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
.7

القروض والسُّلف ،بالصافي
 30يونيو 2021م
قروض وسُلف عاملة
قروض وسُلف غير عاملة
إجمالي القروض والسُلف
صا :خسائر ائتمانية متوقعة
ناق ً
قروض وسلف ،صافي

(غير ُمدقَّقة) بآالف الرياالت السعودية
سحوبات على
المكشوف
1,348,228
1,348,228
()889
1,347,339

قروض تجارية
19,130,497
846,630
19,977,127
()632,366
19,344,761

قروض عمالء أفراد
750,186
1,098
751,284
()17,246
734,038

اإلجمالي
21,228,911
847,728
22,076,639
()650,501
21,426,138

ض َّم ُن القروض والسُلف العاملة المدرجة بالتكلفة المطفَأة مبلغًا قدره  772.3مليون لاير سعودي متأخر السداد ولكن لم تنخفض قيمته.
تَتَ َ
( ُمدقَّقة) بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2020م
قروض وسُلف عاملة
قروض وسُلف غير عاملة
إجمالي القروض والسُلف
صا :خسائر ائتمانية متوقعة
ناق ً
قروض وسلف ،صافي

سحوبات على
المكشوف
760,708
760,708
()910
759,798

قروض تجارية
17,109,503
792,281
17,901,784
()582,233
17,319,551

قروض عمالء أفراد
721,890
1,334
723,224
()16,456
706,768

اإلجمالي
18,592,101
793,615
19,385,716
()599,599
18,786,117

ض َّم ُن القروض والسُلف العاملة المدرجة بالتكلفة المطفَأة مبلغًا قدره  269.8مليون لاير سعودي متأخر السداد ولكن لم تنخفض قيمته.
تَتَ َ
(غير ُمدقَّقة) بآالف الرياالت السعودية
 30يونيو 2020م
قروض وسُلف عاملة
قروض وسُلف غير عاملة
إجمالي القروض والسُلف
صا :خسائر ائتمانية متوقعة
ناق ً
قروض وسلف ،صافي

سحوبات على
المكشوف
316,324
316,324
()973
315,351

قروض تجارية
15,710,471
1,447,078
17,157,549
()940,605
16,216,944

قروض عمالء أفراد
722,728
2,122
724,850
()10,024
714,826

اإلجمالي
16,749,523
1,449,200
18,198,723
()951,602
17,247,121

ض َّم ُن القروض والسُلف العاملة المدرجة بالتكلفة المطفَأة مبلغًا قدره  209.3مليون لاير سعودي متأخر السداد ولكن لم تنخفض قيمته.
تَتَ َ
يشتمل إجمالي القروض والسلف على قروض وسلف متوافقة مع الشريعة بقيمة  13,462مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 13,260 :مليون لاير سعودي و
 30يونيو 2020م 12,379 :مليون لاير سعودي).
2020-6-30م
2021-6-30م
فيما يلي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة من القروض والسُلف:
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
780,247
599,599
الرصيد في بداية الفترة
172,402
6,782
المحمل خالل الفترة
45,683
حول من قروض وسُلف خارج قائمة المركز المالي
ُم َّ
()1,047
()1,563
مشطوب خالل الفترة
951,602
650,501
الرصيد في نهاية الفترة
.8

2021-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
13,233,323
10,677,793
480,229
166,220
24,557,565

ودائع العمالء

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل
حسابات ادخار
أخرى
إجمالي ودائع العمالء

2020-12-31م
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
11,951,324
8,838,742
690,854
887,451
22,368,371

2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
9,041,513
8,869,120
526,055
345,696
18,782,384

تشتمل الودائع ألجل على ودائع مأخوذة بموجب عقود غير قائمة على فوائد بقيمة  8,326مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 6,807 :مليون لاير سعودي و
 30يونيو 2020م 7,851 :مليون لاير سعودي).
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األدوات المالية المشتقة وأدوات الصرف األجنبي
والتحوط:
يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة وأدوات المالية ذات الصرف األجنبي التالية ألغراض المتاجرة
ُّ
أ) عقود المقايضات
تمثل عقود المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وفيما يخص مقايضات أسعار العموالت ،عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل
دفعات العموالت ذات السعر ثابت والسعر العائم بعملة واحدة ،دون تبادل أصل المبلغ .وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة ،فإنه يجري تبادل
أصل المبلغ والعموالت ذات السعر الثابت والعائم بعمالت مختلفة.
ب) العقود اآلجلة
تمثل العقود اآلجلة اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .والعقود اآلجلة هي عقود مصممة
صا للتعامل بها خارج األسواق النظامية.
خصي ً
جـ) عقود الخيارات
تمثل عقود الخيارات اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (المكتتب بالخيار) إ َّما لشراء وإ َّما بيع عملة أو
سلعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفًا وفي تاريخ مستقبلي ُمحدَّد أو في أي وقت خالل فترة محددة.
التحوط
محتفظ بها ألغراض
ُّ
ً
شامال لقياس وإدارة المخاطر .ويشمل جزء من عملية إدارة المخاطر إدارة تعرض البنك للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
اتبع البنك نظا ًما
العموالت لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقرها مجلس اإلدارة بنا ًء على اإلرشادات الصادرة عن
البنك المركزي السعودي .ولقد وضع مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ومراكز العمالت .وتُراقب
المراكز يوميًا وتُستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى لمخاطر أسعار العموالت وذلك
جرى مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات دوريًا وتُستخدم
بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت للفترات المقررة .وتُ َ
استراتيجيات التحوط لتقليل الفجوات بين أسعار العموالت بحيث تظل ضمن الحدود المقررة.
التحوط وذلك لضبط تعرضها لمخاطر أسعار العمالت والعموالت.
وكجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات ،يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة ألغراض
ُّ
ويتحقق ذلك عادةً من خالل التحوط لمخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تحوط للمخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل .إن استراتيجية
التحوط ،بخالف التحوط لمخاطر المحفظة المرتبطة بأسعار العموالت الخاصة ،ال تتأهل لمحاسبة التحوط الخاصة ويُحاسَبُ عن األدوات المالية المشتقة ذات
العالقة كمشتقات محتفظ بها ألغراض ال ُمتا َجرة .ويستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت للتحوط من مخاطر أسعار العموالت الناشئة ،على وجه الخصوص،
تحوط لها وأدوات
َحوط وأهدافها رسميًا بما في ذلك تفاصيل البنود ال ُم َّ
من التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة .وفي هذه الحاالت ،تُ َوثَّق طبيعة معاملة الت ُّ
كتحوطات قيمة عادلة.
َحوط ويُحاسَبُ عن المعامالت
ُّ
الت ُّ
مؤشرا
ويل ِ ّخص الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة 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 ،ومن ث َّم فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعتبر
ً
على مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادةً على القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
 30يونيو 2021م
القيمة الموجبة
محتفظ بها بغرض ال ُمتاجَرة
عقود مقايضات أسعار عموالت
عقود مقايضات عمالت
عقود أسعار عموالت آجلة وخيارات
عقود صرف أجنبي آجلة
َحوط من مخاطر القيمة العادلة
محتفظ بها للت ُّ
عقود مقايضات أسعار عموالت – قروض
عقود مقايضات أسعار عموالت  -ودائع

)غير ُمدقَّقة(
بآالف الرياالت السعودية
القيمة السالبة

القيمة االسمية

196,695
32,865
18

()198,603
()48,984
()18

10,008,350
35
1,692,736
717,075

1,168
182
230,928

()29,718
()38
()277,361

974,938
1,221,386
14,614,520
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األدوات المالية المشتقة وأدوات الصرف األجنبي (تتمة)
 31ديسمبر 2020م
القيمة الموجبة
محتفظ بها بغرض ال ُمتا َجرة
عقود مقايضات أسعار عموالت
عقود مقايضات عمالت
عقود أسعار عموالت آجلة وخيارات
عقود صرف أجنبي آجلة
َحوط من مخاطر القيمة العادلة
محتفظ بها للت ُّ
عقود مقايضات أسعار عموالت – قروض
عقود مقايضات أسعار عموالت  -ودائع

242,114
42,211
201

()244,476
()42,229
()201

8,194,751
1,874,028
726,430

420
45
284,991

()37,373
()299
()324,578

820,302
1,589,831
13,205,342

القيمة الموجبة

(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت السعودية
القيمة االسمية
القيمة السالبة

 30يونيو 2020م
محتفظ بها بغرض ال ُمتا َجرة
عقود مقايضات أسعار عموالت
عقود مقايضات عمالت
عقود أسعار عموالت آجلة وخيارات
عقود صرف أجنبي آجلة
َحوط من مخاطر القيمة العادلة
محتفظ بها للت ُّ
عقود مقايضات أسعار عموالت – قروض
عقود مقايضات أسعار عموالت  -ودائع

.10

)مدققة(
بآالف الرياالت السعودية
القيمة االسمية
القيمة السالبة

278,643
22
47,817
603

()280,907
()22
()47,861
()1,825

9,009,661
187,521
1,932,992
1,278,863

1,996
329,081

()41,236
()371,851

716,110
1,438,178
14,563,325

االلتزامات المحت َملة وااللتزامات الرأسمالية

2021-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
1,691,649
8,876,768
1,215,998
1,482,146
13,266,561

خطابات اعتماد
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات لمنح ائتمان غير قابلة لإللغاء
اإلجمالي

2020-12-31م
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
1,477,949
8,226,631
1,130,887
1,319,666
12,155,133

2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
1,444,304
8,410,267
672,898
1,295,517
11,822,986

لم تكن هناك أي دعاوى قضائية هامة قائمة بحق البنك كما في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م :ال شيء و  30يونيو 2020م :ال شيء).
.11

النقد وما في حكمه

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الوديعة النظامية)
أرصدة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة
أشهر أو أقل

2021-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
3,640,996

2020-12-31م
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية
7,826,927

2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية
6,499,343

1,265,818
4,906,814

1,237,286
9,064,213

1,644,436
8,143,779

تشتمل النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي على ودائع نظامية بقيمة  1,439مليون لاير سعودي (2020-12-31م 1,097.1 :مليون لاير
سعودي و 2020-6-30م 1,199.8 :مليون لاير سعودي).
تشتمل األرصدة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى على مبالغ تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر بقيمة  30.03مليون لاير سعودي
(2020-12-31م 30.05 :مليون لاير سعودي و 2020-6-30م 30.02 :مليون لاير سعودي).
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الزكاة
بنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية
يُقَد َُّر مخصص االلتزام الزكوي على أساس نتائج عمليات البنك .وقد قيَّد البنك ضمن االستحقاقات التزا ًما زكويًا بمبلغ  10.97مليون لاير سعودي عن الفترة
المنتهية في  30يونيو 2021م ( 30يونيو 2020م 1.6 :مليون لاير سعودي).

موقف الربوط
قدَّم البنك إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") إقراراه الزكوي عن الفترة من  3إبريل 2019م حتى  31ديسمبر 2019م وعن السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م ،غير أن الهيئة لم تصدر أي ربط.
شركة جي آي بي كابيتال
حصلت الشركة ،خالل عام  2016م ،على موافقة من الهيئة بإعفائها من دفع الزكاة .وعليه ،لم تضع الشركة في حسبانها الزكاة عن السنوات من 2016م
حتى 2020م.

موقف الربوط

قُ ّدِمت اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2008م حتى 2020م إلى الهيئة ،غير أ َّن الربوط لم تستكملها الهيئة بعد عن أي من هذه األعوام.
.13

رأس المال وربحية السهم
صدَر والمدفوع بالكامل كما في  30يونيو 2021م من  750مليون سهم ( 31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2020م750 :
يتكون رأسمال المصرّ ح به وال ُم ْ
مليون رسهم) بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد .ويتألف المساهمان في البنك من بنك الخليج الدولي ش.م.ب )٪50( .وصندوق االستثمارات العامة
( .)٪50وتُحتَسَبُ ربحية السهم األساس وال ُمخفَّض للفترتين المنتهيتين في  30يونيو 2021م و 2020م على أساس المتوسط المرجَّح بقسمة صافي دخل /
(خسارة) الفترة على  750مليون سهم.

.14

القيم العادلة لألدوات المالية
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .ويستند قياس
القيمة العادلة على افتراض إجراء المعاملة إما:
 في السوق الرئيسية المتاحة للموجودات أو المطلوبات، في ظل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر األسواق منفعة متاحة للموجودات أو المطلوبات.تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة على نحو متكرر ،تحدد المجموعة فيما لو أجريت التحويالت
وفيما يتعلق بالموجودات وااللتزامات المعترف بها في القوائم المالية ّ
صح عنها.
بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية ُمفْ َ
وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله.
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
درجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
المستوى األول :أسعار السوق ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
القيم الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات
المالية .وال يتضمن الجدول معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة
العادلة بصورة معقولة.
تُ َقد َُّر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة إما باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة التي تشتمل على افتراضات
بشأن مختلف عوامل المخاطر وإما باستخدام المدخالت القابلة المالحظة المباشرة والتي تمثل معامالت أوراق مالية مماثلة في السوق .وتشتمل األدوات المالية
المشتقة المصنفة ضمن المستوى الثاني على مقايضات أسعار العموالت الخاصة خارج األسواق النظامية ومقايضات العمالت وخيارات أسعار العموالت
الخاصة وعقود العمالت األجنبية اآلجلة واألدوات المالية المشتقة األخرى .وتُقيَّ ُم هذه األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة باستخدام نماذج التقييم الخاصة
بالمجموعة التي تستند إلى طرق التدفقات النقدية المخصومة .وتستند مدخالت الب يانات في هذه النماذج إلى معطيات السوق القابلة للمالحظة ذات الصلة
ف القروض والسلف وودائع العمالء ضمن المستوى
صنَّ ُ
باألسواق التي تُجرى فيها المتاجرة وتُستمد من مق ّدِمي خدمات بيانات السوق األكثر استخدا ًما .وتُ َ
الثالث ،حيث تُ َح َّددُ القيمة العادلة لها بخصم الت دفقات النقدية المستقبلية باستخدام أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية ("سايبور") المتوقعة والمعدلة حسب
المخاطر .ولم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة.
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)

في  30يونيو 2021م (غير ُمدقَّقة)

بآالف الرياالت السعودية
القيمة الدفترية

موجودات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

292,935
215,547
230,928

موجودات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
درجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات ُم َ
قروض وسلف ،صافي

4,983,699
21,426,138

في  31ديسمبر 2020م ( ُمدقَّقة)

-

القيمة الدفترية
370,052
224,465
284,991

موجودات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
درجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات ُم َ
قروض وسلف ،صافي

2,566,536
18,786,117

230,928

5,128
-

292,935
215,547
230,928

4,808,212
-

140,635
21,549,740

4,948,847
21,549,740

المستوى الثاني

المستوى األول
364,924
224,465
-

المستوى الثالث

اإلجمالي

284,991

5,128
-

370,052
224,465
284,991

2,488,513
-

164,077
18,830,805

2,652,590
18,830,805

بآالف الرياالت السعودية
القيمة الدفترية

موجودات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

339,708
182,181
329,081

موجودات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
درجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات ُم َ
قروض وسلف ،صافي

2,312,763
17,247,121

في  30يونيو 2021م (غير ُمدقَّقة)

287,807
215,547
-

المستوى الثاني

بآالف الرياالت السعودية

موجودات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات محتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

في  30يونيو 2020م (غير ُمدقَّقة)

المستوى األول

المستوى الثالث

اإلجمالي

المستوى األول
333,829
182,181
-

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

329,081

5,879
-

339,708
182,181
329,081

2,298,341
-

99,910
17,196,364

2,398,251
17,196,364

بآالف الرياالت السعودية
القيمة الدفترية

المستوى األول

مطلوبات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

277,361

-

مطلوبات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
ودائع العمالء

24,557,565

-
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)

في  31ديسمبر 2020م ( ُمدقَّق)

بآالف الرياالت السعودية
القيمة الدفترية

المستوى األول المستوى الثاني

مطلوبات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

324,578

-

مطلوبات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
ودائع العمالء

22,368,371

-

في  30يونيو 2020م (غير ُمدقَّقة)

المستوى الثالث

324,578
-

22,144,372

اإلجمالي
324,578
22,144,372

بآالف الرياالت السعودية
القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

مطلوبات مالية تُقَاس بالقيمة العادلة:
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

371,851

-

371851

مطلوبات مالية ال تُقَاس بالقيمة العادلة:
ودائع العمالء

18,782,384

-

-

المستوى الثالث
18,667,454

اإلجمالي
371,851
18,667,454

 .15كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة  ،عند إدارة رأس المال ،في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددها البنك المركزي السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على مواصلة
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية .وتُراقِب إدارة المجموعة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي أسبوعيًا.
وتراقب المجموعة كفاية رأس ماله باستخدام النسب التي يحددها البنك المركزي السعودي .وتقيس هذه النسب كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤهل
للبنك مع موجوداته المدرجة في قائمة المركز المالي وااللتزامات والقيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة ،وذلك حسب المبلغ المرجح إلظهار مخاطرها النسبية.
ويتطلب البنك المركزي السعودي االحتفاظ بالحد األدنى من رأس المال التنظيمي والمحافظ ة على نسبة إجمالي رأس المال التنظيمي إلى الموجودات المرجحة حسب
المخاطر عند حد أدنى نسبته  ٪8أو أكثر.
وفيما يلي إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر وإجمالي رأس مال الشريحة األولى والشريحة الثانية:
2021-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية

2020-12-31م
(مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

2020-6-30م
(غير ُمدقَّقة)
بآالف الرياالت
السعودية

التع ُّرض ال ُمرجَّح بالمخاطر
مخاطر االئتمان للموجودات المرجَّحة المخاطر
المخاطر التشغيلية للموجودات المرجَّحة المخاطر
مخاطر السوق للموجودات المرجَّحة المخاطر
إجمالي الركيزة األساسية للموجودات المرجَّحة المخاطر

29,755,357
1,091,744
592,242
31,439,343

25,877,562
951,591
527,183
27,356,336

24,546,091
951,591
459,873
25,957,555

رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي والمساند

7,083,675
171,208
7,254,883

7,059,153
184,737
7,243,890

7,340,018
204,752
7,544,770

نسب كفاية رأس المال
نسبة رأس المال األساسي
نسبة الركيزة األساسية  +الركيزة المساندة

%22.53
%23.08

٪25.80
٪26.48

٪28.28
٪29.07
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 .16تأثير فيروس كوفيد 19-على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي ("ساما")")
ال تزال جائحة فيروس كورونا (كوفيد ) 19-مستمرة في تعطيل األسواق العالمية ،حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية موجات متعددة من اإلصابات على
الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح
على تفشي الوباء حتى اآلن.
ً
مفصال للتأكد من تأثير الجائحة وما نتج عنه من تدابير الدعم الحكومية والبنك المركزي السعودي ("ساما") التي أطلقتهما
وخالل عام 2020م ،أجرت اإلدارة تقيي ًما
بشأن محفظة التمويل ،مثل مهلة السداد وحزم التخفيف األخرى .وتستمر المجموعة في إجراء تحديثات ضمن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاص بها لتحسين
تطبيق معايير التدريج بسبب الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على العمالء المتأثرين ليتمكنوا على التمييز واالستبصار بشكل مالئم في نماذجها:
•
•

العمالء الذين يبدو أن جودتهم االئتمانية قد تدهورت بصورة دائمة ،وبالتالي ،فإن المجموعة ملزمة باالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
العمر من مثل هذه المخاطر.
العمالء الذين ظلت جودتهم االئتمانية مستقرة (بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية) أو انخفضت ولكن يعتبر االنخفاض مؤقتًا حيث
قد يكون لدى العميل أساسيات قوية تظهر بقوة بعد اإلغالق.

وتواصل المجموعة أيضًا تقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناري وهات اختبار الضغط للحركات المتوقعة في مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسة (مثل أسعار النفط
وإجمالي الناتج المحلي وما إلى ذلك) وتأثير ذلك على المعدالت الرئيسة لالئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة ومؤشرات األداء باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر
ً
تفصيال مع التركيز بشكل خاص
األخرى .وتشتمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة أيضًا على مراجعة دورية لتركزات التعرض لمخاطر االئتمان على مستوى أكثر
على قطاعات ومناطق وأطراف مقابلة وضمانات اقتصادية إضافية محددة تجرى من خاللها مراجعة في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني للعمالء
المناسبة والبدء في إعادة هيكلة القروض ،عند االقتضاء .كما تراعي مراجعة التصنيف االئتماني آثار برامج الدعم واإلعفاء من الحكومة والبنك المركزي السعودي.
ونظرا ألن الموقف ال يزال غير مستقر ،تعتبر اإلدارة أن بعض التأثيرات ال يمكن إدراجها بالكامل في حسابات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذه المرحلة.
ً
وبنا ًء على ذلك ،يتضمن تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لإلدارة تقيي ًما للتحليل المرحلي في المحافظ المتأثرة بنا ًء على تحليل االقتصاد الكلي وعوامل أخرى .وبنا ًء
عليه ،اعترف البنك بغطاءات بقيمة  29.2مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م 29.2 :مليون لاير سعودي) .وهذا يشمل مراعاة
محفظة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المشار إليها أدناه .وكما هو الحال مع أي تقديرات ،فإن التوقعات واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام محاسبية
هامة ،وسيستمر البنك في إعادة التقييم كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية ،ومن ث َّم ،تحديد التعديالت على الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب االقتضاء في الفترات
صح عنها.
المالية الالحقة ال ُمفْ َ
برامج ومبادرات الدعم من البنك المركزي السعودي ("ساما")
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
بُغيَة مواجهة تأثيرات فيروس كوفيد ، 19-أطلق البنك المركزي السعودي ("ساما") برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في شهر مارس 2020م لتقديم الدعم الالزم
للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب التعريف الصادر عن البنك المركزي السعودي ("ساما") بموجب تعميم رقم  381000064902الصادر
بتاريخ  16جُمادى اآلخرة 1438هـ ،حيث يشمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بصفة رئيسة البرامج التالية:
 برنامج تأجيل الدُّفعات برنامج تمويل اإلقراض برنامج دعم ضمانات التمويل برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة اإللكترونيةوكجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي ("ساما") في مارس 2020م إلى جانب عدد من التمديدات اإلضافية للبرنامج المعلن عنها
الحقا ،أجَّلت المجموعة سداد تسهيالت اإلقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .واعتُبرت إعفاءات الدفع دعم سيولة قصير األجل لمعالجة حاالت
بالمقترضين .وقد نفَّذت المجموعة إعفاءات الدفع بتأجيل األقساط المست َحقة خالل الفترة من  14مارس 2020م حتى 30
العجز المحت َملة للتدفقات النقدية المتعلقة
ِ
يونيو 2021م بقيمة  2.1مليار لاير سعودي ومدَّدت فترة القروض المطبقة ،مع عدم تح ُّمل العميل أي تكاليف إضافية.
ً
فضال عما ُذكر أعاله ،أعلن البنك المركزي السعودي بتاريخ  22يونيو 2021م تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية ابتدا ًء من  1يوليو 2021م
حتى  30سبتمبر 2021م للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال متأثرة بالتدابير االحترازية لفيروس كوفيد .19-وأوضح البنك المركزي
السعودي أنه بالنسبة لهذا التمديد ،ستخضع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم تجريه البنوك للوقوف على المدى الذي ال تزال فيه هذه المنشآت
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متأثرة باإلجراءات االحترازية لفيروس كوفيد ،19-حتى تكون مؤهلة للتمديد وفقًا لتوجيهات برنامج تأجيل الدفعات الصادرة
عن البنك المركزي السعودي .وأجرت المجموعة تقيي ًما لتحديد مجموعة العمالء المؤهلين للتأجيل ،وعليه ،أجلَّت األقساط المستحقة من  1يوليو 2021م حتى 30
سبتمبر 2021م بقيمة  86.4مليون لاير سعودي ومدَّدت فترة سداد القروض المطبقة دون تحميل أي تكاليف إضافية على العميل ،ما نشأ عنه اعتراف المجموعة
بخسارة تعديل إضافية قدرها  1.1مليون لاير سعودي.
وقد جرى تقييم التأثير المحاسبي للتغيُّرات المذكورة أعاله في شروط التسهيالت االئتمانية والتعامل معها حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
كتعديل في شروط االتفاقية ،ما نشأ عنه إجمالي خسائر تعديل بقيمة  6.1مليون لاير سعودي عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ( 30يونيو 2020م:
 39.8مليون لاير سعودي).
وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ا ْعتُرف بمبلغ قدره  9.6مليون لاير سعودي ( 30يونيو 2020م 6.9 :مليون لاير سعودي) في قائمة الدخل
األو ِليَّة الموحَّدة المتعلقة بإطفاء خسائر التعديل.
َّ
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بنك الخليج الدولي  -المملكة العربية السعودية

األولية ال ُمو َجزَة الموحَّدة (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
 .16تأثير فيروس كوفيد 19-على الخسارة االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي ("ساما") (تتمة)
ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى ،حصلت المجموعة خالل عام
2020م وفترة الستة أسهر المنتهية في  30يونيو 2021م على ودائع بدون ربح من البنك المركزي السعودي قدرها  906مليون لاير سعودي بتواريخ استحقاق
متفاوتة ،وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية .وتبيَّن لإلدارة ،بنا ًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي ،أن المنح الحكومية تتعلق في األساس
بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبَّدة نتيجة تأجيل الدفعات .وقد أُجريَت المحاسبة عن إعانة ُمعدَّل التمويل المدعوم على أساس نظامي وفقًا لمتطلبات المحاسبة عن
ال ِمنَح الحكومية ،ومارست اإلدارة بعض األحكام المحاسبية عند االعتراف بإيرادات هذه المنحة وقياسها .وبحلول نهاية عام 2020م ،اعتُرف بإجمالي دخل قدره
 35.8مليون لاير سعودي في قائمة الدخل مع تأجيل المبلغ المتبقي .ونشأ دخل من المنح بقيمة  0.5مليون لاير سعودي من الوديعة الخالية من الربح بقيمة 374
مليون لاير سعودي استُلمت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ا ْعتُرف بإجمالي مبلغ
قدره  2.4مليون لاير سعودي ( 30يونيو 2020م 23.6 :مليون لاير سعودي) في قائمة الدخل فيما يتعلق بالودائع ذات الصلة بإجمالي دخل مؤجَّل من المنح بقيمة
 15.5مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2021م ( 30يونيو 2020م 9.5 :مليون لاير سعودي).
دعم السيولة من البنك المركزي السعودي ("ساما") للقطاع المصرفي السعودي بقيمة  50مليار لاير سعودي
تماشيًا مع مهامها المتعلقة باالستقرار النقدي والمالي ،ضخ البنك المركزي السعودي مبلغًا بقيمة  50مليار لاير سعودي في القطاع المصرفي من أجل:
• تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص،
• إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية،
• دعم خطط الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص،
• تقديم إعفاء لمجموعة من الرسوم البنكية التي جرى التنازل عنها للعمالء.
وفي هذا الصدد ،تسلمت المجموعة خالل عام 2020م مبلغًا قدره  948.5مليون لاير سعودي وديعة خالية من األرباح تاريخ استحقاقها مدته سنة واحدة .وقد قررت
اإلدارة ،بنا ًء على المراسالت والمخاطبات المستلمة من البنك المركزي السعودي ("ساما") ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق أساسًا بدعم السيولة .وقد أُجريَت المحاسبة
عن إعانة ُمعدَّل التمويل المدعوم على أساس نظامي وفقًا لمتطلبات المحاسبة عن ال ِمنَح الحكومية ،ما نشأ عنه اعتراف المجموعة بإجمالي دخل قدره  11.6مليون
األو ِليَّة الموحَّدة خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ( 30يونيو 2020م:
لاير سعودي ،منه مبلغ بقيمة  4.9مليون لاير سعودي اعتُرف به في قائمة الدخل َّ
 0.97مليون لاير سعودي) .وقد سُ ّدِدت هذه الوديعة خالل الربع المنتهي في  30يونيو 2021م.
 .17أرقام المقارنة
أعِيد تصنيف أرقام المقارنة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية ،وذلك على النحو التالي:
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020م ( ُمدقَّقة)

صح عنه
كما هو مف َ
سابقًا
18,761,718
()573,094

قروض وسلف ،صافي
مطلوبات أخرى

التأثير نتيجة إعادة
التصنيف
24,399
()24,399

بعد إعادة
التصنيف
18,786,117
()597,493

قائمة المركز المالي كما في  30يونيو 2020م (غير ُمدقَّقة)
17,223,655
()516,766

قروض وسلف ،صافي
مِنح حكومية
مطلوبات أخرى

23,466
()20,129
()3,337

17,247,121
()20,129
()520,103

قائمة الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م (غير مدققة)
77,445
-

خسائر ائتمانية متوقعة من قروض وسُلف
عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من موجودات مالية أخرى

7,760
()7,760

85,205
()7,760

قائمة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م (غير ُمدقَّقة)
177,542
()11,017

خسائر ائتمانية متوقعة من قروض وسُلف
عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من موجودات مالية أخرى

()5,140
5,140

172,402
()5,877

أُعِي َد تصنيف الخسائر االئتمانية المتوقعة من التزامات القروض وعقود الضمان المالي إلى مطلوبات أخرى كي تتماشى وعرض الفترة الحالية.
 .18األحداث الالحقة
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُم َو َّحدَة وتاريخ قائمة المركز المالي األوليَّة الموحَّدة تستلزم تعديال  /إفصاحا في هذه القوائم
لم تنشأ أحداث هامة بين تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية َّ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة ال ُم َو َّحدَة.
المالية َّ
األو ِليَّة ال ُمو َجزَة ال ُموحَّدة
 .19اعتماد القوائم المالية َّ
األوليّة ال ُمو َجزَ ة الموحَّدة بتاريخ  27يوليو 2021م (الموافق  17ذو الحجة 1442هـ).
اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية ّ
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