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 ةــام -2

الصادر بتاريخ  65/مبموجب المرسوم الملكي الكريم رقم المملكة العربية السعودية في  مسجلة شركة مساهمة سعودية ،"(البنك)"البنك السعودي الهولندي 

نتقلت إليه ا، بعد أن (م2722أغسطس  2الموافق )هـ 2372ن شعبا .2بدأ البنـك أعماله في (. م.272ديسمبر  12الموافق )هـ .237 ذي الحجة 17

 الثاني جمادى .بتاريخ  20200.6715السجل التجاري رقم  بموجب البنك يعمل .السعودية العربية المملكة في. في .بنك الجميني نيذرالند إن عمليات

في ( فرعاً  .5: 1025 يونيو 30و  فرعاً  0.: 1025 ديسمبر 32)فرعاً  0.من خالل شبكة فروعه وعددها  (م2762فبراير  5الموافق )هـ 2602

 :لمركز الرئيسي للبنك هوا إن عنوان. المملكة العربية السعودية

 الهولنديالبنك السعودي 

 المركز الرئيسي

  شارع الضباب

 26.2. ب. ص

 22632الرياض 

 المملكة العربية السعودية

كما تقدم . كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثماريةتقديم القيام ب"( المجموعة"ويشار إليهم مجتمعين بـ ) المذكورة أدناه التابعة  هإن هدف البنك وشركات

منشأة من قبل  هيئة شرعية مستقلة معتمدة وتحت إشراف( عموالتب مرتبطةغير )ع الشريعة اإلسالمية مصرفية متوافقة م المجموعة لعمالئها منتجات

 .البنك

 :الشركات التابعة هذه وفيما يلي تفاصيل .شركاته التابعة القوائم المالية للبنك والمرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية 

 الهولندي الماليةشركة  السعودي 

 فقاً وفي المملكة العربية السعودية ، مملوكة بالكامل للبنك  و تابعة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة الهولندي الماليةشركة السعودي تم تأسيس 

 (م1006يناير  7الموافق ) هـ 2616الحجة  يذ 30تاريخ ب 2020161326تجاري رقم السجل البموجب  1002-37-2ية رقم سوق المالالهيئة  لقرار

والتي تشمل التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم  يةسوق المالالمن قبل هيئة  المنظمة صولألااالستثمارية وأنشطة إدارة  المجموعةلتولي وإدارة خدمات 

 .(م1006أبريل  7فق الموا )هـ 2617 ربيع الثاني 1 بتاريخأعمالها  الشركة بدأت .المشورة وحفظ األوراق المالية

 شركة السعودي الهولندي العقارية 

في المملكة العربية  ،للبنك من خالل الملكية المباشرة مملوكة بالكاملو تابعة  ذات مسؤولية محدودةشركة  ،شركة السعودي الهولندي العقارية تأسست

بموافقة مؤسسة النقد العربي ( م1006مايو  .1 الموافق)هـ 2617األول جمادى  12 بتاريخ 2020150221بموجب السجل التجاري رقم  السعودية

 .نن قبل البنك كضمانات من المقترضيملكية األصول العقارية والتي يتم الحصول عليها م بإسمها تسجيلللالشركة تأسست وقد  .السعودي

 لتأمينلوكالة ا شركة السعودي الهولندي

، في المملكة للبنك من خالل الملكية المباشرة مملوكة بالكامل و تابعة  ذات مسؤولية محدودة شركة لتأمين،لوكالة ا شركة السعودي الهولندي تأسست

مؤسسة النقد العربي  بموافقة( م1022يناير  6الموافق )هـ 2631محرم  17بتاريخ  2020300150بموجب السجل التجاري رقم  العربية السعودية

  .شركة زميلةلتأمينية للشركة الوطنية للتأمين، لمنتجات اا ل كوكيل لبيعللعم الشركة تم تأسيس .لسعوديا

 أسس اإلةداد -1

طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعيار  الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 

ش  مع نظام مراقبة البنوك التتمالمرحلية الموحدة الموجزة المالية  هقوائم يعد البنككما ". لقوائم المالية المرحلية ا" المتعلق بـ  36المحاسبة الدولي رقم 

مات واالفصاحات المطلوبة في القوائم عل  كافة المعلوالمرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية  ال تشتملو . ملكة العربية السعوديةونظام الشركات بالم

 . 1025ديسمبر  32للسنة المنتهية في كما في و السنوية الموحدة المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إل  جنب مع القوائم المالية

تؤثر عل  تطبيق السياسات المحاسبية  والتقديرات واالفتراضات التي من اإلدارة إجراء األحكامالمرحلية الموحدة الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية 

  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المسجلة ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف

والمصادر  للمجموعةكانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية ، الموجزة لقوائم المالية المرحلية الموحدةوعند إعداد هذه ا

 .م1025ديسمبر  32األساسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة عل  القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 .حلية الموحدة من حيث السيولةيقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالي المر

يكون هناك  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 

ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في و. آن واحدنية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في 

، وطبقاً لما تم االفصاح عنه بشكل محدد في تفسيرقائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار محاسبي أو 

  .السياسات المحاسبية للمجموعة

 .باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألفالموحدة الموجزة المرحلية تظهر هذه القوائم المالية        
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 توحيد الأسس -  0

شى  مىع السياسىات التتم ، عند الضرورة،يرات عل  سياساتها المحاسبيةييتم إجراء تغو . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المحاسبية للبنك

 .المحاسبية للبنك

لىديها أو  لمخىاطرتعرض ت عندماتسيطر المجموعة عل  الشركة المستثمر فيها . التي تسيطر عليها المجموعة المستثمر فيها و الشركاتالشركات التابعة هي 

من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة عل  التأثير عل  العائدات من خالل ممارسة سلطاتها على  الشىركة  متغيرةعل  عوائد حقوق في الحصول 

عىن ممارسىة  توقىفالتىاريخ بىدء السىيطرة لغايىة  ذضمنة في القوائم الماليىة المرحليىة الموحىدة المىوجزة منىقوائم المالية للشركات التابعة مإن ال. المستثمر فيها

 .يطرةالس

خىالل السىنة، إن وجىدت، فىي قائمىة الىدخل المرحليىة الموحىدة المىوجزة اعتبىاراً مىن تىاريخ سىريان المسىتبعدة تدرج نتائج أعمىال الشىركات التابعىة المقتنىاة أو 
دام سياسىات محاسىبية مماثلىة وطىرق خالموحدة المىوجزة بإسىت المرحلية تم إعداد القوائم المالية وقد .االقتناء أو حت  تاريخ سريان االستبعاد، حسبما هو مالئم

 .يم للمعامالت المشابهه واألحداث األخرى التي وقعت في ظروف مماثلةيتق
 

 : وعل  وجه التحديد، تسيطر المجموعة عل  الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة

 (.ودة والتي تعطيها القدرة الحالية عل  التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيهاموجالحقوق الأي ) سيطرة عل  الشركة المستثمر فيها  -

 . مخاطر أو حقوق في العوائد المتغيرة من عالقتها في الشركة المستثمر فيها -

 . عوائدها الشركة المستثمر فيها للتأثير عل   القدرة عل  إستخدام سيطرتها عل -
 

قل من حقوق تصويت األغلبية أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ، تقوم المجموعة بالنظر في كافة الحقائق والحاالت لتقييم عندما يكون للمجموعة أ
 :تي تتضمنما إذا كان لديها السيطرة عل  الشركة المستثمر فيها وال

 .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 -
 

حدة غيرات في واتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة عل  شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت تشير إل  أن هناك ت
ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول المجموعة للسيطرة عل  الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان . أو أكثرمن الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة

ي القوائم المالية ويتم تضمين موجودات ومطلوبات و دخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة خالل السنة ف. المجموعة للسيطرة عل  الشركة التابعة
 .الشركة التابعة عل  سيطرةالالمرحلية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة عل  السيطرة ولغاية توقف المجموعة عن 

 
معامالت بين جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتداخلة بين شركات المجموعة والمتعلقة باليتم حذف 
 .القوائم المالية توحيدلمجموعة بالكامل عند أعضاء ا

 
وال يتم إدراج القوائم المالية لهذه . تقوم المجموعة بإدارة الموجودات المقتناة عل  سبيل األمانة وكذلك األدوات اإلستثمارية االخرى نيابة عن المستثمرين 

 .ة الموجزة بإستثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة عل  المنشأةالمنشآت في هذه القوائم المالية المرحلية الموحد
 

 السياسات المحاسبية الهامة -  6

 مىىع تلىىك المسىىتخدمة فىىي إعىىداد القىىوائم الماليىىة الموحىىدة السىىنويةالمرحليىىة الموحىىدة المىىوجزة شىى  السياسىىات المحاسىىبية المتبعىىة فىىي إعىىداد القىىوائم الماليىىة اتتم 

تقىىم المجموعىىة بىىالتطبيق لىىم . .102ينىىاير  2ابتىىداءاً مىىن  الجديىىدة والتفسىىيرات ، فيمىىا عىىدا إتبىىاع المعىىاييرم1025ديسىىمبر  32سىىنة المنتهيىىة فىىي لل للمجموعىىة

 .وغير ساري المفعول بعدمعيار او تفسير او تعديل صادر  المبكرألي

، إال أنىه لىم يكىن لهىا تىأثير .102وعل  الرغم من أن هذه المعايير والتعديالت الجديىدة تطبىق ألول مىرة فىي عىام . إن طبيعة وتأثير هذه التغييرات مبينه أدناه       

إن طبيعىة وتىأثير كىل معيىارأو تعىديل جديىد . جوهري عل  القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة أو القوائم المالية المرحليىة الموحىدة المىوجزة للمجموعىة

 :مبين أدناه
 

 :التعديالت على المعايير الحالية
 

والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  ،"القوائم المالية الموحدة" –( 23)تعديالت ةلق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم    -
 "االستثمارات في الشركات الزميلة"(: .1)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم "األخرىاالفصاح ةن الحصص في المنشآت "( 21)

نشأت عند تطبيق االستثناء المتعلق بالمنشآت تناول ثالثة أمور ، وت.102اير ين 2تنطبق المعايير عل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

( 20)توضح التعديالت عل  المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (. 20)ير المالية رقم في المعيار الدولي الخاص بالتقار االستثمارية المذكور

المنشأة  في حالة قيامالقوائم المالية الموحدة ينطبق عل  المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية وذلك  في عرضالبأن االعفاء من 

التي ال تعتبر نفسها منشأة  استثماريةلمنشأة يد الشركة التابعة إضافة إل  ذلك، يتم فقط توح. ة بالقيمة العادلةبقياس الشركات التابع االستثمارية

 تسمح التعديالت عل  معيار. بالقيمة العادلة استثماريةلمنشأة قياس كافة الشركات التابعة يتم . تقدم خدمات إسناد للمنشأة المستثمرة–استثمارية 

من قبل الشركة الزميلة أو  المطبقاالبقاء عل  قياس القيمة العادلة  –حقوق الملكية  ةقيعند استخدام طر –للمستثمر ( 16ي رقم لمحاسبة الدولا

 .المشروع المشترك للمنشأة المستثمرة عل  حصتها في الشركات التابعة
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة -  6

 "الترتيبات المشتركة" –( 11)تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم     -

، وتتطلب من المنشأة التي تقوم باالستحواذ عل  حصص في عمليات مشتركة .102يناير  2تطبق التعديالت عل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

بـأن تطبق بقدر حصتها كافة المبادئ التي نص عليها المعيار الدولي الخاص بالتقارير  –" نشاط تجاري"كة كـ التي يعتبر فيها نشاط العملية المشتر

الخاصة بالتقارير المالية ال تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي الخاص  األخرى ، وأن المعايير الدولية"عمليات تجميع األعمال" –( 3)المالية رقم 

إضافة إل  ذلك، يتعين عل  المنشآت االفصاح عن المعلومات التي يطلبها المعيار الدولي الخاص . "الترتيبات المشتركة" –( 22)المالية رقم بالتقارير 

عند قيام منشأة ما  كما تنطبق التعديالت. متعلقة بعمليات تجميع األعمالالالخاصة بالتقارير المالية  األخرى ، والمعايير الدولية(3)بالتقارير المالية رقم 

إضافة إل  . بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساهمة بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد األطراف في العمليات المشتركة عند تأسيسها

، "نشاط تجاري" عل  أنه مشتركةفيها نشاط العملية ال يعتبرذلك، توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ عل  حصة إضافية في عملية مشتركة ما 

 .بالسيطرة المشتركة ةالمشترك عمليةالفإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة المملوكة في العملية المشتركة وذلك في حالة إحتفاظ 

 "عرض القوائم المالية" –( 1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم     -

تي والالحالية ( 2)معيار المحاسبة الدولي رقم ل الحالية متطلباتال، وتوضح .102يناير  2تطبق التعديالت عل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 :ـتتعلق بالتالي 

 (.2)المتطلبات المتعلقة باألهمية النسبية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 . دة في قوائم الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر، وقائمة المركز المالييجوز فصل بنود محد -

 . لدى المنشآت المرونة في عرض االيضاحات حول القوائم المالية -

ل يجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بشك -

 . إجمالي وكبند مستقل، ويتم التصنيف بين البنود التي تم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إل  الربح أو الخسارة

ارة وقائمة كما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفردية اإلضافية في قائمة المركز المالي أو قائمة الربح أو الخس

  .ىخراأل الدخل الشامل

الموجودات غير " –( .0)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم "الممتلكات واآلالت والمعدات" –( 26)تعديالت ةلق معيار المحاسبة الدولي رقم    -

 "الملموسة

استخدام نسبة االيرادات الناتجة عل  إجمالي االيرادات التي يتوقع  تحد منو، .102يناير  2ي أو بعد تطبق التعديالت عل  الفترات السنوية التي تبدأ ف

 .يجوز استخدامها في إطفاء الموجودات غير الملموسة، جداً  ودهفي ظروف محدهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، وأن تنتج من أجل است

  نفصلةالقوائم المالية الم –( 13)تعديالت ةلق معيار المحاسبة الدولي رقم    -

في معيار المحاسبة  المذكورة، وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق الملكية .102يناير  2تنطبق التعديالت عل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .شركات الزميلةعن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة وال نفصلةالم في قوائمها الماليةعند المحاسبة ( 16)الدولي رقم 

 

 .تطبيق استثناء التوحيد(: .1)ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 21)الدولي رقم  المحاسبة معيارو( 23)الدولي رقم  المحاسبة تعديالت ةلق معيار -

 المالية بالتقارير الخاص الدولي المحاسبة معيار في المذكور االستثمارية بالمنشآت المتعلق االستثناء تطبيق عند نشأت أمور تتناول هذه التعديالت

 في العرض من االعفاء بأن (20)رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المحاسبة معيار عل  التعديالت توضح. "القوائم المالية الموحدة" -(20)رقم

 التابعة الشركات بقياس االستثمارية المنشأة قيام حالة في وذلك استثمارية لمنشأة تابعة شركة تعتبر التي األم المنشأة عل  ينطبق الموحدة المالية القوائم

 ال التي استثمارية لمنشأة التابعة الشركة توحيد فقط بأنه يتم  (20)الدولي رقم  المحاسبة يوضح التعديل عل  معيار ذلك، إل  إضافة .العادلة بالقيمة

 .العادلة بالقيمة استثمارية لمنشأة األخرى التابعة الشركات كافة قياس يتم .المستثمرة للمنشأة إسناد خدمات وتقدم استثمارية منشأة نفسها تعتبر

 حقوق طرق استخدام عند – للمستثمر" االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" (16) رقم الدولي المحاسبة معيار عل  التعديالت تسمح 

 الشركات في حصتها عل  المستثمرة للمنشأة المشترك المشروع أو الزميلة الشركة قبل من المطبق العادلة القيمة قياس عل  االبقاء – الملكية

هذه  التؤثر، مع جواز تطبيقها قبل ذلك، م.102يناير  2بأثر رجعي ويعمل بها ابتدا ًء من الفترات السنوية  التعديالتيجب أن تطبق هذه .التابعة

 .ستثناء التوحيد عليهااالمجموعة لعدم سريان  عل  التعديالت



 السعودي الهولنديالبنك 
  شركة مساهمة سعودية 

 الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 1326يونيو  03أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

     بآالف الرياالت السعودية

  

9 

 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة -  6
 

 1326 – 1321دورة التحسينات السنوية ةلق المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألةوام من 

 :بهذه التعديالت وفيما يلي ملخص، .102يناير  2عل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبق التعديالت

 "الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة"(: .)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم   -

عليه، ال يوجد توقف . للخطة األصلية اً بل استمرار ،تعتبر خطة جديدة لالستبعاد بأن التحول عن اتباع أحد طرق االستبعاد ال ليوضح تم تعديل المعيار
 (.5)عن اتباع المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاصة بالتقارير المالية رقم 

 "اإلفصاحات: األدوات المالية"(: 3)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم   -

يجب تقويم طبيعة األتعاب والترتيب، . أن تشكل إرتباطاً مستمراً مع األصل المالييوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل عل  أتعاب يمكن 
تعديل تم كما . ، وأنه يجب إجراء التقويم بأثر رجعي(2)وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  وذلك للتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة
عن  اً هام تحديثاً المقاصة ال تنطبق عل  القوائم المالية المرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات  المعيار ليوضح بأن متطلبات االفصاح عن

 .المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي

 "مزايا الموظفين"(: 29)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم    -

كات ذات الجودة العالية عل  أساس العملة المسجل بها االلتزام، بدالً من البلد التي وقع توضح التعديالت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق سندات الشر

 .الية بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكوميةوق لسندات الشركات ذات الجودة العوفي حالة عدم وجود مثل هذا الس. فيه االلتزام

 "التقارير المالية المرحلية"(: 06)معيار المحاسبة الدولي رقم    -

التقرير  إليها فيباإلشارة بإدراجها وذلك القوائم المالية المرحلية الموجزة أو في المطلوبة إما  المرحليةيوضح التعديل بأنه يجب إدراج اإلفصاحات 

الشروط  بنفسخرى في التقرير المالي المرحلي يجب أن يوفر للمستخدمين المعلومات األ(. مثل مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر)المالي المرحلي 

 .القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت كما في

 

 اإلستثمارات ، صافي -  .

 :تصنف اإلستثمارات كاآلتي(  أ  

 1326 يونيو 03 
 (غير مدققة ) 

 1025ديسمبر  32
 (مدققة )

 1025 يونيو 30
 (غير مدققة ) 

 5.25.70 235013. 61.0292 متاحة للبيع
 27567.57.5 1055255066 1302230120 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى 
 حت  تاريخ االستحقاق ةمقتنا

 متاجرة  –مقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل 
300399 

- 
255265 

- 
665052 
25702 

 1055505.02 .1251.3517 130.2.0.30 اإلجمالي

 االستثمارات إةادة تصنيف ( ب        

 بيعهامن  ، بتحديد بعض االستثمارات المتاحة للبيع، والتي كانت لديها نية واضحة لالحتفاظ بها في المدى المنظور بدالً م1006يوليو  2قامت االدارة في 

  بالتكلفة المطفأة مقتناة من إستثمارات متاحة للبيع إل  استثمارات أخرى في ذلك التاريخ تصنيف هذه األدوات أعيدونتيجة لذلك ، . المدى القصير عل 

هذه، الشتملت  تم إعادة التصنيفتلم  لوو .للبيع متاحة تثماراتاس احتياطيبين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في  الفرق عل  االبقاءوتم ،  القيمة العادلةب

 يونيو 30و  مليون لاير سعودي ..65: 1025ديسمبر  32)مليون لاير سعودي  7527 عادلة غير محققة بمبلغرباح قيمة عل  أ االحتياطيات األخرى

مليون لاير  0570: 1025يونيو  30) سعودي لاير مليون 0552 بمبلغ خسارة تحويل تم هذه الفترة وخالل (.مليون لاير سعودي .756 :1025

 .إعادة التصنيف بتاريخ للبيع المتاحة االستثمارات احتياطيإطفاء  وتمثلالموحدة  المرحلية دخلال قائمةإل  ( سعودي

 :العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفهاوالدفترية  قيماليعكس الجدول أدناه 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 يونيو 03 

6132 

 (غير مدققة)

ديسمبر  32

5102 

 (مدققة)

يونيو  30

5102 

 (غير مدققة)

 يونيو 03 

6132 

 (غير مدققة)

ديسمبر  32

5102 

 (مدققة)

يونيو  30

5102 

 (غير مدققة)
              

استثمارات متاحة للبيع معاد 
 2065516 65176. 6.0.13  2065623 65151. .6.0.1 تصنيفها 
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 القروض والسلف، صافي  -  6

 1002 يونيو 30  1025 يونيو 30

 (غير مدققة ) 

  1025ديسمبر  32

 (مدققة )

 1326يونيو  03

  (غير مدققة ) 
       

 شخصيةقروض  .2.06.6036 2552155527 2351225153

   سحب عل  المكشوفوقروض تجارية  90.290916. .25513565. 56553.5665

 بطاقات إئتمان  0630.62 3235526 1675225
    

 القروض والسلف العاملة  .3.0.230.2 2.57.35007 2150325323

 القروض والسلف غير العاملة  92306.9 6165112 6.35206
    

 إجمالي القروض والسلف 39061.0336 2252625130 2157005612

 ئتماناخسائر  نخفاضا مخصص (20.130333) (253255060) (256365523)
    

 القروض والسلف ، صافي 779.009777 7644124191 7144654848
       

 

 ، صافيخرىاألموجودات ال-  3

: 1025 يونيىىو 30مليىىون لاير سىىعودي و  162556: 1025ديسىىمبر 32) مليىىون لاير سىىعودي  1665.3مبلىىغ وقىىدره   تتضىىمن الموجىىودات األخىىرى
 بنىكال بىينعالقىة وفقىا التفاقيىة سىداد جهىة ذات مىن  استردادهايتوقع والتي في حالة تعثر الطرف األساسي عن سدادها  (مليون لاير سعودي  .62257
: 1025) سىىعودي لاير مليىىون 267572 البىىالغ االنخفىىاض مخصىىص بعىىد خصىىم .102 يونيىىو 30 فىىي كمىىا التعىىرض تىىم إظهىىار .العالقىىة ذات والجهىىة
 (.مليون لاير سعودي 12561

 

 ودائع العمالء  -  .

 1025يونيو  30

 (غير مدققة ) 

 1025ديسمبر  32

 (مدققة )

 1326يونيو  03

 (غير مدققة ) 

 

       

 ألجل .30023026. 53525.5526 6656225002

 تحت الطلب .060331036 3352765106 .315760566

 إدخار 66.00.9 6535256 .655566

 أخرى 10962..20 250275.76 .2517.566
    

 اإلجمالي 606200.00. 6750665226 6355.35365
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 المشتقات    -  9
  

إن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً عل  حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ . القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إل  المبالغ اإلسمية المتعلقة بها يعكس الجدول أدناه 

 . والتي تقتصر عادًة عل  القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق المجموعةتعرض لها ية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي تفإن هذه المبالغ اإلسموبالتالي، . التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها 

  

 1025 يونيو 30في 

 (غير مدققة ) 

 1025ديسمبر  32في 

 ( مدققة ) 

 1326 يونيو 03في 

 (غير مدققة ) 

 

القيمىىىىىىىىة العادلىىىىىىىىة  القيمة العادلة السلبية المبالغ اإلسمية القيمة العادلة اإليجابية القيمة العادلة السلبية المبالغ اإلسمية

 اإليجابية

القيموووووووووة العادلوووووووووة  المبالغ اإلسمية

 السلبية

القيمووووووووة العادلووووووووة 

 اإليجابية

 األدوات المالية المشتقة

 : مقتناة ألغراض المتاجرة          

 مقايضات أسعار العموالت  2600393 30339. 1303030963 2615512 565025 1250525730 2325622 .3.533 16522.53.1

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة 23109.9 9.03.9 1106.20326 751.3. 355111 275.655165 56.5.. 625133 1256025.33

 خيارات العمالت والسلع .236069 2620.30 .0.003.069 .72555 675630 .3752565.6 25153.1 2025322 62575655.6

 خيارات أسعار العموالت 60.11 00663 2032.0.33 65152 35662 6205600 376 - 6205600

          

 :مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة          

 مقايضات أسعار العموالت  - 9..20 .030.3 - 256.6 325537 - ..252 ..23251

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

306360303 

 

603.6 

 

- 

 :فقات النقدية مقتناة لتغطية مخاطر التد

 مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي  66.0.36 0.60022 9602260032 3025572 .266562 6.560.5160 3525076 2605.51 7752365.15

 مقاصةال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم 200.306.0 200.306.0  252665763 252665763  152115266 152115266 

 عل  أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم 20.300119 203200966  2567.5560 253325627  156235661 .15303563 
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -  23

  :فيما يلي بياناً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة  

 1025يونيو  30

 (غير مدققة ) 

 1025ديسمبر  32

 (مدققة ) 

 1326 يونيو 03

  (غير مدققة ) 
       

 خطابات ضمان  1106230912 1152225175 1351325072

 إعتمادات مستندية  6063303.6 553655.55 5507653.1

 قبوالت  109.309.6 3533355.0 352575673

 لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض  إلتزامات 103200.13 156205221 255125776
       

 اإلجمالي  0103130.20 3651.25161 33502.5760
       

 
 النقدية وشبه النقدية     - 22

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

 1025 يونيو 30

 (غير مدققة ) 

 1025ديسمبر  32

 (مدققة ) 

 1326 يونيو 03

  (غير مدققة ) 
       

 مؤسسة النقد العربي السعودينقدية وأرصدة لدى  6023602.6 25.3256.7 253515101

 نظاميةوديعة  (6069.06.3) (6562.5251) (652605.61)
       

351225510 352.25222 206230663  

6065.72 2365.25 2002.0330 

وفتىىىرة أرصىىدة لىىىدى البنىىىوك والمؤسسىىىات الماليىىىة األخىىىرى 

 من تاريخ اإلقتناء  أو أقل ثالثة أشهر األصلية استحقاقها
       

 اإلجمالي  109160233 3567.5331 650105122
       

 
 القطاةات التشغيلية    -21

ة عىن القىرارات المسؤولالعليا  اإلدارة للتقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المجموعة والتي تتم مراجعتها بإنتظام من قبل يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقاً 

وفقىىا لألحكىىام والشىىروط  التشىىغيلية تىىتم المعىىامالت بىىين القطاعىىات. يم األداءيىىوتق للقطاعىىات تخصىىيص المىىواردل القىىرار إتخىىاذمىىن أجىىل التشىىغيلية فىىي البنىىك 

 غيليةشىالتعمولىة على  القطاعىات التحمىل . ممىا ينىتج عنىه تحويىل تكىاليف التمويىل التشىغيلية القطاعاتعادة إعادة توزيع التمويل بين التجارية العادية، ويتم 

ش  مع تلىك المتبعىة ابطريقة تتمالعليا  عنها لإلدارةتقاس االيرادات من األطراف الخارجية المصرح . عل  أساس سعر موحد يعادل التكلفة الحديه لألموال

فيمىا . 1025ديسىمبر  32لم يطرأ أي تعديل عل  اسس تحديد القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منىذ . ي قائمة الدخل المرحلية الموحدةف

 :التي يتم رفع التقارير بشأنهاللمجموعة وتشغيلية قطاعات الاليلي 

 قطاع الشركات 

كمىا يقىوم بقبىول ودائىع العمىالء وتقىديم التمويىل الىذي . ، والعمىالء االعتبىاريينيقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات

تشىتمل الخىدمات المقدمىة للعمىالء على  الخىدمات . والسحب عل  المكشىوف والقىروض المشىتركة وخـىـدمات التمويىل التجىاري يشتمل عل  القروض ألجل

    .ر ذلكالمصرفية من خالل شبكة اإلنترنت وخدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء، سواًء الكترونياً أو غي

 قطاع األفراد

كمىا يقىوم هىذا . سىاعة 16يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـخدمات مركز الهاتف البنكىي على  مـــــىـدى 

لشخصىية، التىي تشىتمل على  القىروض ا ومنتجىات مصىرفية األفىرادالقطاع بقبول ودائع العمالء عل  شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة، وتقديم خىدمات 

 .الحجم والسحب عل  المكشوف، وبطاقات االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 تتمة - القطاةات التشغيلية    -21

 األةمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار

 .يقدم هذا القطاع خدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية

 

 ولجنة الموجودات والمطلوبات المركزية قطاع الخزينة

والعمىىالء يتعامىىل قطىىاع الخزينىىة بشىىكل أساسىىي مىىع أسىىواق المىىال، وتحويىىل العمىىالت األجنبيىىة وأسىىعار العمىىوالت واألدوات المشىىتقة األخىىرى للشىىركات 

الخاصىة  المحفظىة االسىتثماريةالتمويىل و إدارة المخىاطر المركزيىة وإدارة كمىا أن هىذا القطىاع مسىؤول عىن إدارة . ولحساب المجموعة نفسىها االعتباريين

 .بالمجموعة

خزينىة لل الرئيسىيةقطاعىات البنىك واألنشىطة  تتعلىق بأنشىطة عمليات إدارة موجىودات ومطلوبىات المجموعىة، والتىي الجنة الموجودات والمطلوبات لشمل ت

دارات كما تتضمن صافي اإليىرادات والمصىاريف الداخليىة لىإل. هاوادارة المركز المالي الموحد ل ةعل  مستوى المجموع من خالل المحافظة عل  السيولة

كمىا هىو موافىق عليىه مىن قبىل لجنىة الموجىودات والمطلوبىات وتتضىمن الىدخل والمصىاريف غيىر الموزعىة والمتعلقىة بىالمركز  موالاال عل  تسعير تحويل

 .األخرى إلداراتالرئيسي وا

 

 . يونيو 30في   المنتهيتين حسب القطاعات التشغيلية للفترتين وإيرادات ونتائج المجموعةفيما يلي تحليالً لموجودات  

 (غير مدققة( 1326 يونيو 03
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األةمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
ولجنة  المركزية

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  االيرادات الخارجية، صافي

 2013.0610 (1.30133) - 63.0313 9.30.30 صافي دخل العموالت الخاصة

 61101.0 (1603.6) 160313 900623 0160331  دخل األتعاب والعموالت صافي

 60096. (230661) 30. 260930 3902.3 المتاجرة( خسارة/ )دخل  صافي

 ..26906 0096.. - 130663 330663 ايرادات أخرى
 - .191033 60600 9906.6 (0960.91) بين القطاةات اتايراد(/ فمصاري)

 ..20.6009 06.2.. 0102.6 33.0632 2036306.3 ، صافياتالقطاة اتإجمالي ايراد

 (6230203) (060633) (2..130) (0.10009) (1330063) إجمالي مصاريف العمليات

  جوهرية أخرىغير نقدية بنود 

 (01.9..2) - - (2360036) (..209.) خسائر ائتمان، صافيانخفاض مخصص 

مخصص اإلنخفاض في قيمة االستثمارات 
 (260162) (260162) - - - للبيع المتاحة

 (31) (31) - - - تشغيليةغير  خسارة

 203.20169 .3030 .22003 .163031 .023..3 اتالقطاة أرباح

      (غير مدققة) .132 يونيو03

  االيرادات الخارجية، صافي

 250775502 (725265) - 3.35536 6335266 صافي دخل العموالت الخاصة
 66155.7 (335267) 325077 7652.7 3605670  دخل األتعاب والعموالت صافي
 .257520 555256 35221 65065 7.5275 دخل المتاجرة صافي

 2235327 ..2255 - 115222 .23552 ايرادات أخرى
 - 1235206 25226 625223 (3115535) بين القطاةات اتايراد(/ فمصاري)

 256555075 1265650 615517 5355.61 250.15026 ، صافياتالقطاة اتإجمالي ايراد

 (5635122) (625750) (165355) (3025.76) (1035106) إجمالي مصاريف العمليات

  أخرى جوهرية نقديةبنود غير 
 (2765275) - - (605673) (2535301) خسائر ائتمان، صافيانخفاض مخصص 
 .63 .63 - - - تشغيليةغير  ايرادات

 250265215 .2.2533 265226 2625052 20555.6 اتالقطاة أرباح
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 تتمة - القطاةات التشغيلية    -21

 
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األةمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
ولجنة  المركزية

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

      (غير مدققة) 1326يونيو  03

 .23.060.026 0.63..0302 690392. 13096606.9 .6090.036.  اتالقطاع موجودات

 0909...9.0 .069...600 260391 100.3..160 .1.0202036  اتالقطاع مطلوبات

      (مدققة).132ديسمبر  02

 20650205336 3252255656 5615.70 2256525666 5657565361  اتالقطاع موجودات

 7.50635260 6256665.23 1155.5 1751225625 1657105662  اتالقطاع مطلوبات

      (غير مدققة) .132يونيو  03

 20151215501 3051.15262 5635721 2552235161 55525155.2  اتالقطاع موجودات
 7252655127 6251615266 225662 1257705112 12567653.7  اتالقطاع مطلوبات

 
 الزكاة وضريبة الدخل  -20

إستلم البنك الربوط . 1025 وبما في ذلك ولغايةعن جميع السنوات "( هيئةال)"لزكاة والدخل ل الهيئة العامةقدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إل  

 225بمبلغ  إضافية تزاماتالالتي تطالب بدفع ، 1020وكذلك ربط جزئي عن عام  1007 ولغاية 1005عن السنوات من الهيئة الزكوية والضريبية من 

وقد تم اإلعتراض  .ة األجلاإلستثمارات طويلبعض بإستقطاع قيام الهيئة بالزكاة التي نشأت بسبب عدم  االلتزام اإلضافيويتعلق هذا . مليون لاير سعودي

قام البنك  كما .فرض هذه اإللتزامات الزكوية اإلضافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك األخرى في المملكة العربية السعودية ذي تم بموجبهعل  األساس ال

 .الهيئةباإلعتراض رسمياً عل  هذه الربوط وهو في إنتظار رد 

، واليمكن للبنك تحديد أثر هذه الربوط 1025لغاية  1022للسنوات من  النهائية الربوط الزكوية والضريبية جراءبا لزكاة والدخلل الهيئة العامةولم تقم 

 .بصورة موثوق بها

 

 المصدرة وربح السهمالمجانية األسهم  - 26
 

غير العادية التي عقدت في الثاني من شهر مايو  امةفي اجتماع الجمعية الع مملوك سهملكل  سهم بواقع مجانيةأسهم  إصداروافق مساهمو البنك عل  

، لاير سعودي 20، قيمة كل سهم (م مملوكةأسه 5مليون سهم بواقع سهم لكل  .7551: 1025)مليون سهم  522556، ونتيجة لذلك تم اصدار .102

 . األرباح المبقاةو نظاميالحتياطي اال رسملةب

 .2752. :1025)مليون لاير سعودي  172510 قدرهانقدية  توزيعات أرباحالمجموعة  دفعت، .102يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

سعودي لاير  0511و (  لكل سهملاير 2: 1025)لاير سعودي لكل سهم  0515الربح الموزع للسهم للمساهمين السعوديين  صافي بلغ (.مليون لاير سعودي

 (.للسهم سعودي لاير 0571: 1025)سهم للمساهمين األجانب لل

لمساهمي البنك   العائد ةوذلك بتقسيم صافي دخل الفتر  م1025م و .102يونيو  30ي ف تهيتينالمن ينللسهم للفترت والمخفض األساسيالربح تم احتساب 

 .المصدرة ألسهم المجانيةلالتغير في عدد األسهم  والذي إزداد نتيجة  ، أثراألثر الرجعي للتغييرمليون سهم وذلك إلظهار  25263502عل  

 

 العادلة لألدوات المالية  القيم- .2
 

في السوق بتاريخ  متعاملينالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  

  :معاملة ستتم إمااليحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن . القياس

 أو الذي يمكن الوصول إليه، للموجودات أو المطلوبات،  في السوق الرئيسي- 

 .للموجودات والمطلوبات التي يمكن الوصول إليها في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة- 
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 تتمة - القيم العادلة لألدوات المالية- .2

 الهرمية تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

 : تستخدم المجموعة المستويات الهرمية التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها

 
  

 .ألداة مماثلة ويمكن للمنشأة الوصول إليها بتاريخ القياسة أو دالنفس األ المتداولة في األسواق المالية النشطة األسعار : المستوى األول
   

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة  : المستوى الثاني

  .مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة
   

 .تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة طرق : المستوى الثالث
   

 
 

 الدفترية والقيمة العادلة قيمةال . أ
 

 .الخاصة بهالقيمة العادلة لمستويات الهرمية البما في ذلك  المالية لمطلوباتالمالية  وا لموجوداتلالعادلة والقيمة القيمة الدفترية التالي  الجدول يوضح

 

 _______________________ القيمة العادلة ____________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول دفتريةالقيمة ال 
 ________-         

      (غير مدققة) 1326 يونيو 03

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة الموجودات المالية

 61.0292 .0060 2310163 6690690 61.0292 متاحة للبيعستثمارات ا

 66.0.36 - 66.0.36 - 66.0.36  القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

التي لم يتم قياسها بالقيمة  الموجودات المالية

 العادلة

     

 2001.0330 2001.0330 - - 2001.0330 األخرىة لدى البنوك والمؤسسات المالية أرصد

 330961 - 2003.1 3..30. 300399 حت  تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 

 .130131069 - .29069.036 3360600 1302230120 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 .3.0163069 .3.0163069 - - 3309330113 قروض وسلف، صافي

 
 

 ______________________القيمة العادلة______________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
 ________         

      

      بالقيمة العادلة التي تم قياسها المالية المطلوبات

 0.60022 - 0.60022 - 0.60022  القيمة العادلة السلبية للمشتقات

بالقيمة  التي لم يتم قياسها المالية المطلوبات

 العادلة

     

 00.900360 00.900360 - - 00.900360 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 606200.00. 606200.00. - - 606200.00. ودائع العمالء 

 009390362 009390362 - - 009390362 سندات دين ثانوية  
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 تتمة – الماليةالقيم العادلة لألدوات - .2

 

 _______________________القيمة العادلة ____________________   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
 ________         

      (مدققة) 132. ديسمبر 02

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة الموجودات المالية

 6300310 .0060 2.00269 6.60626 6300310 إستثمارات متاحة للبيع

 0330.93 - 0330.93 - 0330.93  القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

بالقيمة  التي لم يتم قياسها الموجودات المالية

 العادلة

     

 .306062 .306062 - - .306062 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 300396 - 2.0096 0633.. ..3.02 حت  تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 

 13063.0003 - 20132..290 6160219 ..130.2.03 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 .3303.2033 .3303.2033 - - 3606210293 قروض وسلف، صافي

 

 _______________________القيمة العادلة ____________________   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
 ________         

      

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة المالية المطلوبات

 .266562 - .266562 - .266562  القيمة العادلة السلبية للمشتقات

التي لم يتم قياسها بالقيمة  المالية المطلوبات

 العادلة

     

 2535252.2 2535252.2 - - 2535252.2 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 6750665226 6750665226 - - 6750665226 ودائع العمالء 

 3570.5725 3570.5725 - - 3570.5725 سندات دين ثانوية  

 

االستثمارات المقتناة حت  تاريخ االستحقاق واالستثمارات  فيما عدا ،المرحلية الموحدة في قائمة المركز المالي درجةالمالية الم قيم العادلة لألدواتإن ال
 المرحلية عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً أة والقروض والسلف األخرى المقتناة بالتكلفة المطف

تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حت  تاريخ االستحقاق، عل  أساس  ،الموجزةالموحدة 
إن القيم العادلة  .لة لهذه االستثمارات أعالهالقيمة العاد تم االفصاح عن .األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة

ن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف ألالدفترية،  قيمتهاعن  ودائع العمالء المرتبطة بعموالت ال تختلف جوهرياً ل
 .المتعاقد عليهاعن األسعار  جوهرياً 

واألرصدة للبنوك والمؤسسات  ،ألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىا، ورصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودياألنقدية ولل ن القيمة العادلةإ
الت بحسب المالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل مما يعطي انطباعا بأن المعد

كذلك فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل . ختلف بشكل جوهري عن المعدالت السائدة في السوقالسجالت ال ت
. ريخ المعاملةبتاإن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية  .سعر عمولة متغير يعاد تسعيره كل ستة أشهر

حيث يتم إطفائه عل  مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إل  أن  "بربح وخسارة اليوم الواحد"ويشار إل  الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييم 
في القيمة العادلة مباشرة  ةالالحق اتويتم إثبات التغير. تحقق عند االستبعادتأو  البيانات القابلة للمالحظة في السوقحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام يتم ت

 .المؤجلة الواحدالموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم  المرحلية في قائمة الدخل

سداده بتحويل المطلوبات  مقابل بيع أصل أو الذي سيتم السعر الذي سيتم استالمه يعكسل  قياس للقيمة العادلة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إ
لتحديد القيمة العادلة  متعارف عليهاتقييم  طرقبتطبيق عدة   وتقوم المجموعة. بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياستمت  نظامية معامالتبموجب 
متاحة في السوق وذلك فيما يتعلق بسندات    هذه الطرقلإمدخالت اللمالحظة أو القابلة لوغالبا ما تكون األسعار  .أكثر شيوًعا وأقل تعقيًدامالية اللألدوات 

ن توفر األسعار إ .العموالتمقايضات أسعار مثل  النظاميةالدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتداولة والمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية 
 .يقلل من الحاجة إل  حكم اإلدارة وتقديرها، كما يقلل من نسبة عدم التأكد من تحديد القيم العادلة   هذه الطرقلإ القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت

وقد تتغير حسب أحداث معينة وحاالت عامة  بحسب المنتجات واألسواق   هذه الطرقلإيختلف توفر هذه األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت 
 .تتعلق باألسواق المالية
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 تتمة – القيم العادلة لألدوات المالية- .2

 :لمالحظة المستخدمةالقابلة لم والمدخالت الجوهرية غير .102 يونيو 30كما في القيمة العادلة طرق التقييم المستخدمة في قياس  التالييوضح الجدول 

المدخالت الجوهرية  التقييم يقةطر النوع
 لمالحظةل القابلةغير

العالقة المتداخلة بين 
المدخالت الجوهرية 

لمالحظة ل ابلةالقغير
 وقياس القيمة العادلة

 الحالية  قيمةالصافي عل  طرق التقييم  تشتمل استثمارات متاحة للبيع 
أدوات ، والمقارنة مع المخصومة يةالنقد اتتدفقوال

القابلة أسعار السوق  بشأنهاتتواجد  مماثلةمالية 
اإلفتراضات والمدخالت  تشتمل. لمالحظةل

معدالت خالية من عل  المستخدمة في طرق التقييم 
غيرها  أخرى العموالت وهوامش ائتمان وعالوات

 مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
العمالت  تحويالتاألسهم، وأسعار و السنداتوأسعار
 األجنبية

 نطبقيال  ال يوجد

استثمارات أخرى مقتناة 
 بالقيمة المطفأة

 الحالية  قيمةالصافي عل  طرق التقييم  تشتمل
 أدوات، والمقارنة مع المخصومة يةالنقد اتتدفقوال

القابلة أسعار السوق  بشأنهاتتواجد  مماثلةمالية 
اإلفتراضات والمدخالت  تشتمل. لمالحظةل

معدالت خالية من عل  المستخدمة في طرق التقييم 
غيرها  أخرى العموالت وهوامش ائتمان وعالوات

 مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
العمالت  تحويالتواألسهم، وأسعار  وأسعارالسندات

 األجنبية

 نطبقال ي ال يوجد

 اتتدفقالالقيمة العادلة باستخدام طرق تم إظهارها ب القروض والسلف
المخصومة التي تستخدم بيانات ومدخالت  يةالنقد

 هوامشلمنحنيات العائد و للمالحظة القابلة السوق
 .االئتمان

كلما اتسع نطاق أسعار  االئتمان هوامش
الفرق بين  كاناالئتمان، 

القيمة الدفترية والقيمة 
 .عل العادلة أ

 

 كفاية رأس المال           - 26

رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ عل  مقدرة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة 
 .المجموعة عل  االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ برأسمال قوي

أدن  من رأس المال  طلب مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحدتتو. مراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النظاميتقوم اإلدارة يومياً ب
 %.6 وكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إل  الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدن  المتفق عليه وهتالنظامي وأن 

وبموجب هذه النسب، المعبر عنها كنسبة مئوية، يتم . بإستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي المال ة بمراقبة كفاية رأستقوم اإلدار
الخاصة بها، لموحدة ا المرحلية قياس كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الظاهرة في قائمة المركز المالي

  .امات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات الظاهرة بالمبالغ المرجحة لها وذلك إلظهار مخاطرها النسبيةوالتعهدات وااللتز

 :ورأس المال المساند، ونسب كفاية رأس المال لموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسيل  األول يلخص الجدول أدناه الركيزة

 1025 يونيو 30 1025ديسمبر  32 1326 يونيو 03 

 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة) 

 7251665216 .7.5315576 725.625331 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 653225636 652205336 .026.0.1. المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 55666.. .126535 1010663 المخاطرمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 7.51665650 20253265.60 230031.0.93 الموجودات المرجحة المخاطر -إجمالي الركن األول 

    

 2252125163 2252175775 2103660116 رأس المال األساسي 

 651065272 650565226 6026.0261 رأس المال المساند 
    

 2553315060 25526652.7 .260.9200. ورأس المال المساندإجمالي رأس المال األساسي 

    %نسبة كفاية رأس المال 

 .2255 22556 21003 نسبة رأس المال األساسي   

 25571 25556 26009 رأس المال المساند+ نسبة رأس المال األساسي    
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   (يتم فحصهالم )  0 االفصاحات المتعلقة بأطر العمل وفقاً لتوصيات لجنة بازل -23

لكترونىي اإلموقىع الهذه اإلفصاحات على   يتم نشرس. 3بموجب أطر العمل التي نصت عليها لجنة بازل  الكمية والنوعية عض اإلفصاحاتبب القياميجب 
مىىن قبىىل  للفحىىص هىىذه االفصىىاحات تخضىىع ال.مؤسسىىة النقىىد العربىىي السىىعودي مىىن قبىىلالمحىىددة  زمنيىىةخىىالل الفتىىرة ال، www.shb.com.sa: للبنىىك

 .مجموعةمراجعي الحسابات الخارجيين لل

 المقارنة أرقام     -.2
 

 إل المتعلقة بفترات سابقة  ةف العموالت الخاصة المستحقيراو مص ةخالل الفترة الحالية، تم إعادة تصنيف دخل العموالت الخاصة المستحق
تم اآلن االفصاح . لفترة الحاليةل الحسابات عرضكي تتماش  مع في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  المعنية الموجودات والمطلوبات المالية

. ة الموحدةالمركز المالي المرحلي قائمةضمن الموجودات األخرى والمطلوبات األخرى بشكل منفصل في عن األدوات المالية المشتقة المصنفة سابقاً 
 .والفترات السابقةأالحالية للفترة الموحدة  المرحلية الدخل قائمةعل   إعادة التصنيف هذهأثر لعمليات ليس هناك أي 

 
 .الموجزة ةدإعادة التصنيف عل  القوائم المالية المرحلية الموحعن أثر  أدناه تم االفصاح

 

 سابقاً  وردتكما  (مدققة) .132ديسمبر  02
 

 إةادة التصنيف
 

   بعد إةادة التصنيفالمبالغ 
      الموجودات

 2.56215270  1.65360  2.52635650 قروض وسلف، صافي
 .1251.3517  3.5622  12511.5665 ستثمارات، صافيا

 2365.25  31  2365563 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوكأرصدة 
 3025572  3025572  - االيجابية للمشتقاتالعادلة القيمة 

 7025256  (215260.)  255235736 صافي، موجودات أخرى
 775.265651  -   775.265651 

      المطلوبات

 2535252.2  173  2535.5626 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 .266562  .266562  - السلبية للمشتقاتالعادلة القيمة 

 6750665226  15.5222  66563150.3 ودائع العمالء
 3570.5725  5725.  357005000 سندات دين ثانوية 
 255615366  (6225655)  257565103 مطلوبات أخرى

 
7.50635260  -   7.50635260 

 
 
 

 كما وردت سابقاً  (غير مدققة) .132 يونيو  03
 

 إةادة التصنيف
 

   المبالغ بعد إةادة التصنيف
      الموجودات

 2256.55666  .1.3536  22510156.1 قروض وسلف، صافي
 1055505.02  325217  1055275626 ستثمارات، صافيا

 6065.72  10  6065.22 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوكأرصدة 
 3525076  3525076  - االيجابية للمشتقات العادلة القيمة

 250565730  (655.33.)  2520655.3 صافي، موجودات أخرى
 7651355226  -   7651355226 

      المطلوبات
 256005767  360  256005.67 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 2605.51  2605.51  - السلبية للمشتقات العادلة القيمة
 6355.35365  .107552  63535356.7 ودائع العمالء

 357055.21  55.21  357005000 سندات دين ثانوية 
 25.765562  (37.5210)  150705202 مطلوبات أخرى

 
7252655127  -   7252655127 

 
 




