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 ةــام -1

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 (م3.55أغسطس  3الموافق )هـ 31.5ن شعبا 36بدأ البنـك أعماله في (. م3.56ديسمبر  13الموافق )هـ 31.6 ذي الحجة .1

 نيالثا جمادى 6بتاريخ  3030066.15السجل التجاري رقم  بموجب البنك يعمل .السعودية العربية المملكة في. في .بنك الجميني نيذرالند إن عمليات

في ( فرعاً  56: 1035 مارس 13و  فرعاً  60: 1035 ديسمبر 13)فرعاً  60من خالل شبكة فروعه وعددها  (م3.65فبراير  5الموافق )هـ 3605

 :لمركز الرئيسي للبنك هوا إن عنوان. المملكة العربية السعودية

 البنك السعودي الهولندي

 المركز الرئيسي

  شارع الضباب

 3665. ب. ص

 33613الرياض 

 المملكة العربية السعودية

كما تقدم . كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثماريةتقديم القيام ب"( بالمجموعة"ويشار إليهم مجتمعين بـ ) التالية  إن هدف البنك والشركات التابعة له

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

 .البنك

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

 شركة  السعودي الهولندي المالية

 فقاً وفي المملكة العربية السعودية ، مملوكة بالكامل للبنك  و تابعةكة سعودية ذات مسؤولية محدودة ، وهي شرالهولندي الماليةشركة السعودي تم تأسيس 

 (م1006يناير  .الموافق ) هـ 3616الحجة  يذ 10تاريخ ب 3030161156تجاري رقم السجل البموجب  1005-.1-3ية رقم سوق المالالهيئة  لقرار

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

 .(م1006أبريل  .فق الموا )هـ .361 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  ،دي الهولندي العقاريةشركة السعو تأسست

بموافقة مؤسسة النقد العربي ( م1006مايو  16 الموافق)هـ .361األول جمادى  13 بتاريخ 3030150551بموجب 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 ية المباشرة للبنك من خالل الملكمملوكة بالكامل و تابعة  ذات مسؤولية محدودة شركة لتأمين،لوكالة ا شركة السعودي الهولندي تأسست

مؤسسة النقد العربي  بموافقة( م1033يناير  6الموافق )هـ 3611محرم  .1بتاريخ  3030100150بموجب السجل التجاري رقم  العربية السعودية

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

 دادأسس اإلة -1

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

شا مع نظام مراقبة البنوك التتمموجزة المرحلية الموحدة الالمالية  هقوائم يعد البنككما ". لقوائم المالية المرحلية ا" المتعلق بـ  16المحاسبة الدولي رقم 

علا كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية  ال تشتملو . ملكة العربية السعوديةونظام الشركات بالم

 . 1035ديسمبر  13للسنة المنتهية في كما في و السنوية ةالموحد المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلا جنب مع القوائم المالية

من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر علا تطبيق السياسات المحاسبية المرحلية الموحدة الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية 

  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المسجلة ريفومبال  الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبال  اإليرادات والمصا

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

 .م1035ديسمبر  13القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  األساسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة علا

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز . يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة من حيث السيولة

ي ملزم وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق المالي المرحلية الموحدة فقط عند وجود حق نظام

ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به . الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد

 .وطبقاً لما تم االفصاح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة من قبل أي معيار محاسبي أو رأي،

 . باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألفالمرحلية الموحدة الموجزة تظهر هذه القوائم المالية 
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 توحيد الأسس -  3

شاا ماع السياساات التتم ، عند الضرورة،يرات علا سياساتها المحاسبيةيجراء تغيتم إو . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المحاسبية للبنك

 .المحاسبية للبنك

 لمخااطر تعارض بشاأنهاتسيطر المجموعة علا الشركة المساتثمر فيهاا والتاي ت. التي تسيطر عليها المجموعة المستثمر فيها و الشركاتالشركات التابعة هي 

مختلفة من عالقتهاا بالشاركة المساتثمر فيهاا ولاديها المقادرة علاا التاأثير علاا العائادات مان خاالل ممارساة سالطاتها  لديها حقوق في الحصول علا عوائدأو 

 توقافالتااريخ بادء السايطرة لغاياة  ذإن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة منا. علا الشركة المستثمر فيها

 .السيطرة ارسة مثل هذهعن مم

اعتبااراً مان تااريخ ساريان المرحلياة الموحادة الماوجزة خاالل السانة، إن وجادت، فاي قائماة الادخل المساتبعدة تدرج نتائج أعماال الشاركات التابعاة المقتنااة أو 
يم يام سياساات محاسابية مماثلاة وطارق تقداخماوجزة بإساتتام إعاداد القاوائم المالياة الموحادة ال وقاد .االقتناء أو حتا تاريخ سريان االساتبعاد، حسابما هاو مالئام

 .للمعامالت المشابهه واألحداث األخرى التي وقعت في ظروف مماثلة
 

 : وعلا وجه التحديد، تسيطر المجموعة علا الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة

 (.عطيها القدرة الحالية علا التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيهاموجودة والتي تالحقوق الأي ) سيطرة علا الشركة المستثمر فيها  -

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

 . القدرة علا إستخدام سيطرتها علي الشركة المستثمر فيها للتأثير علا عوائدها -
 

تصويت األغلبية أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ، تقوم المجموعة بالنظر في كافة الحقائق والحاالت لتقييم عندما يكون للمجموعة أقل من حقوق 
 :ما إذا كان لديها السيطرة علا الشركة المستثمر فيها والمتضمنة

 .الترتيب التعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين في الشركة المستثمرة فيها -

 .ترتيبات تعاقدية أخرىحقوق ناشئة من  -

 .حقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن طريق حقوق الملكية مثل األسهم -
 

غيرات في واحدة تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة علا شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت تشير إلا أن هناك ت
ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول المجموعة للسيطرة علا الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان . الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرةأو أكثرمن 

لية ويتم تضمين موجودات ومطلوبات و دخل ومصاريف الشركة التابعة المقتناة خالل السنة في القوائم الما. المجموعة للسيطرة علا الشركة التابعة
 .الشركة التابعة علا سيطرةالالمرحلية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة علا السيطرة ولغاية توقف المجموعة عن 

 
بين جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتداخلة بين شركات المجموعة والمتعلقة بالمعامالت يتم حذف 

 .القوائم المالية توحيدلمجموعة بالكامل عند ضاء اأع
 

وال يتم إدراج القوائم المالية لهذه . تقوم المجموعة بإدارة الموجودات المقتناة علا سبيل األمانة وكذلك األدوات اإلستثمارية االخرى نيابة عن المستثمرين 
 .ثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة علا المنشأةالمنشآت في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بإست

 

 السياسات المحاسبية الهامة -  2

 مااع تلااك المسااتخدمة فااي إعااداد القااوائم الماليااة الموحاادة الساانويةالمرحليااة الموحاادة المااوجزة شااا السياسااات المحاساابية المتبعااة فااي إعااداد القااوائم الماليااة اتتم 

لام تطباق المجموعاة مبكاراً أي . 1036ينااير  3ابتاداءاً مان  الجديادة والتفسايرات ، فيماا عادا إتبااع المعااييرم1035ديسمبر  13ي للسنة المنتهية ف للمجموعة

 .وغير ساري المفعول بعدمعيار او تفسير او تعديل صادر 

، إال أناه لام يكان لهاا تاأثير 1036ت الجديادة تطباق ألول مارة فاي عاام وعلا الرغم من أن هذه المعايير والتعديال. إن طبيعة وتأثير هذه التغييرات مبينه أدناه       

إن طبيعاة وتاأثير كال معياارأو تعاديل جدياد . جوهري علا القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة أو القوائم المالية المرحلياة الموحادة الماوجزة للمجموعاة

 :مبين أدناه
 

 :التعديالت على المعايير الحالية
 

( 11)والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  ،القوائم المالية الموحدة –( 10)عديالت ةلق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ت   -
 االستثمارات في الشركات الزميلة(: 12)االفصاح ةن الحصص في المنشآت األخرى، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

نشأت عند تطبيق االستثناء المتعلق بالمنشآت تناول ثالثة أمور ، وت1036اير ين 3فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تنطبق المعايير علا ال

 ( 30)توضح التعديالت علا المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (. 30)في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  االستثمارية المذكور

المنشأة  في حالة قيامالقوائم المالية الموحدة ينطبق علا المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية وذلك  في عرضالعفاء من بأن اال

فسها منشأة التي ال تعتبر ن استثماريةلمنشأة يد الشركة التابعة إضافة إلا ذلك، يتم فقط توح. بقياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة االستثمارية

  تسمح التعديالت علا معيار. بالقيمة العادلة استثماريةلمنشأة قياس كافة الشركات التابعة يتم . تقدم خدمات إسناد للمنشأة المستثمرة–استثمارية 
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة -  2

من قبل الشركة الزميلة أو  المطبققاء علا قياس القيمة العادلة االب –عند استخدام طرق حقوق الملكية  –للمستثمر ( 16لمحاسبة الدولي رقم ا

 .المشروع المشترك للمنشأة المستثمرة علا حصتها في الشركات التابعة

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

، وتتطلب من المنشأة التي تقوم باالستحواذ علا حصص في عمليات مشتركة 1036يناير  3ي أو بعد تطبق التعديالت علا الفترات السنوية التي تبدأ ف

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

عمال، وأن متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى ال تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي عمليات تجميع األ –( 1)المالية رقم 

إضافة إلا ذلك، يتعين علا المنشآت االفصاح عن المعلومات التي يطلبها المعيار الدولي . الترتيبات المشتركة –( 33)الخاص بالتقارير المالية رقم 

كما تنطبق التعديالت عند قيام . ، والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى بالمتعلقة بعمليات تجميع األعمال(1)لمالية رقم الخاص بالتقارير ا

 .هامنشأة ما بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساهمة بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد األطراف في العمليات المشتركة عند تأسيس

نشاط "إضافة إلا ذلك، توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ علا حصة إضافية في عملية مشتركة ما يشكل فيها نشاط العملية المشتركة 

 .، فإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة المملوكة في العملية المشتركة وذلك في حالة إحتفاظ العملية المشتركة بالسيطرة المشتركة"تجاري

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

 :الحالية فيما يتعلق بـ( 3)، وتوضح متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 1036يناير  3تطبق التعديالت علا الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

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

 . يجوز فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر، وقائمة المركز المالي -

 . لدى المنشآت المرونة في عرض االيضاحات حول القوائم المالية -

ي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية بشكل يجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة الت -

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

الي أو قائمة الربح أو الخسارة وقائمة كما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفردية اإلضافية في قائمة المركز الم

 . الدخل الشامل اآلخر"( قوائم)"

الموجودات غير  –( 32)الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  –( 16)تعديالت ةلق معيار المحاسبة الدولي رقم    -

 الملموسة

، وأنها تقتصر استخدام نسبة االيرادات الناتجة علا إجمالي االيرادات التي 1036يناير  3 تطبق التعديالت علا الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

 .يجوز استخدامها في إطفاء الموجودات غير الملموسة، جداً  ودهفي ظروف محد ،يتوقع أن تنتج من أجل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه

 القوائم المالية المستقلة  –( 15) تعديالت ةلق معيار المحاسبة الدولي رقم   -

في معيار المحاسبة  المذكورة، وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق الملكية 1036يناير  3تنطبق التعديالت علا الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .شاريع المشتركة والشركات الزميلةعن االستثمارات في الشركات التابعة والمفي قوائمها المالية عند المحاسبة ( 16)الدولي رقم 

 

،  16، و 11م التي أجريت على المعيار الدولي إلعداد القوائم المالية 6112يناير  1التعديالت التي سيتم العمل بها ابتداًء من الفترات السنوية  -

  62والمعيار الدولي المحاسبي رقم 

لج التعديالت المشاكل الناتجة عن تطبيق استثناء شركات االستثمار الوارد في المعيار الدولي تعا.  المتعلق بشركات االستثمار وتطبيق استثناء التوحيد

بأن إعفاء الشركات من  30توضح التعديالت علا المعيار الدولي إلعداد القوائم المالية رقم . القوائم المالية الموحدة 30إلعداد القوائم المالية رقم 

سري علا الشركة األم التي تكون شركة تابعة لشركة استثمار تقيس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة، باإلضافة عرض القوائم المالية الموحدة ي

 بأنه يتم فقط توحيد الشركة  التابعة لشركة استثمار والتي التكون شركة  30إلا ذلك، توضح التعديالت علا المعيار الدولي إلعداد القوائم المالية رقم 

 

وتسمح .وتقاس جميع الشركات التابعة األخرى لشركة االستثمار بالقيمة العادلة. شاط االستثمار وتوفر خدمات دعم لشركة االستثمارتمارس ن

للمستثمر عند تطبيق منهجية حقوق " باالستثمارات في شركة زميلة والمشاريع المشتركة"المتعلق  16التعديالت علا معيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب . ين باالحتفاظ بمقياس القيمة العادلة التي تطبقها شركة االستثمارالزميلة أو المشاريع المشتركة علا حصص ملكيتها في الشركات التابعةالمساهم

الت علا م، مع جواز تطبيقها قبل ذلك، التؤثر هذه التعدي1036يناير  3أن تطبق هذه التعديالت بأثر رجعي ويعمل بها ابتداًء من الفترات السنوية 

 .المجموعة لعدم سريان استثناء التوحيد عليها
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة -  2

 1012 – 1011دورة التحسينات السنوية ةلق المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألةوام من 

 :لي ملخصاً بهذه التعديالتوفيما ي، 1036يناير  3علا الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبق التعديالت

بأن التحول عن اتباع تم تعديل المعيار الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة(: 7)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم   -
جد توقف عن اتباع المتطلبات المنصوص عليها في عليه، ال يو. للخطة األصلية اً بل استمرار ،تعتبر خطة جديدة لالستبعاد أحد طرق االستبعاد ال

 (.5)المعيار الدولي الخاصة بالتقارير المالية رقم 

 اإلفصاحات: األدوات المالية(: 5)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم   -

يجب تقويم طبيعة األتعاب والترتيب، . ألصل المالييوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل علا أتعاب يمكن أن تشكل إرتباطاً مستمراً مع ا
تعديل تم كما . ، وأنه يجب إجراء التقويم بأثر رجعي(5)وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  وذلك للتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة

عن  اً هام تحديثاً المالية المرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات  المعيار ليوضح بأن متطلبات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق علا القوائم
 .المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي

 مزايا الموظفين(: 18)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم    -

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

 .وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق لسندات الشركات ذات الجودة الحالية بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية. فيه االلتزام

 التقارير المالية المرحلية(: 32)معيار المحاسبة الدولي رقم    -

التقرير المالي  إليها فيباإلشارة بإدراجها وذلك المطلوبة إما القوائم المالية المرحلية الموجزة أو  المرحليةتعديل بأنه يجب إدراج اإلفصاحات يوضح ال

الشروط  بنفس يجب أن يوفر للمستخدمين المعلومات األخرى في التقرير المالي المرحلي(. مثل مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر)المرحلي الموجز 

 .القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت كما في

 

 اإلستثمارات ، صافي -  7

 :تصنف اإلستثمارات كاآلتي(  أ  

 1016 مارس 31 
 (غير مدققة ) 

 1035ديسمبر  13
 (مدققة )

 1035مارس  13
 (غير مدققة ) 

 51665.3 6516011 6162262 متاحة للبيع
 3.66316663 1065356066 1125172171 مطفأةبالتكلفة ال مقتناةأخرى 
 666535 556365 532682 حتا تاريخ االستحقاق ةمقتنا

 .106615636 13616161.6 1122172212 اإلجمالي

 االستثمارات إةادة تصنيف ( ب        

 بيعهامن  ة واضحة لالحتفاظ بها في المدى المنظور بدالً ، بتحديد بعض االستثمارات المتاحة للبيع، والتي كانت لديها نيم1006يوليو  3قامت االدارة في 

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

هذه، الشتملت  تم إعادة التصنيفتلم  لوو .للبيع متاحة اسهم احتياطيمة العادلة في بين القيمة الدفترية والقي الفرق علا االبقاءوتم ،  القيمة العادلةب

 مارس 13و  مليون لاير سعودي 6666: 1035ديسمبر  13)مليون لاير سعودي  6636علا أرباح قيمة عادلة غير محققة بمبل   االحتياطيات األخرى

مليون لاير  0665: 1035 مارس 13) سعودي لاير مليون .061 بمبل  خسارة تحويل تم هذه الفترة وخالل (.مليون لاير سعودي 31613: 1035

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

 :العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفهاوالدفترية  قيماليعكس الجدول أدناه 

 القيمة العادلة  الدفترية القيمة 

مارس  31 

1016 

 (غير مدققة)

ديسمبر  13

1035 

 (مدققة)

مارس  13

1035 

 (غير مدققة)

مارس  31 

1016 

 (غير مدققة)

ديسمبر  13

1035 

 (مدققة)

مارس  13

1035 

 (غير مدققة)
              

استثمارات متاحة للبيع معاد 
 36.6616 6661.6 672201  36.6115 666151 622715 تصنيفها 
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 القروض والسلف، صافي  -  6

 1005 يونيو 10  1035 مارس 13

 (غير مدققة ) 

  1035ديسمبر  13

 (مدققة )

 1016مارس  31

  (غير مدققة ) 
       

 شخصيةقروض  1520032781 .356315655 3163506116

   حب علا المكشوفسوقروض تجارية  6126112173 6365116656 5561366360

 بطاقات إئتمان  3182687 1316556 15.6351
    

 القروض والسلف العاملة  5228722220 .566.61600 6566616550

 القروض والسلف غير العاملة  2522287 6166113 6116351
    

 إجمالي القروض والسلف 5822122837 5565656110 6666.56511

 ئتماناخسائر  نخفاضا مخصص (122722616) (361556060) (361566565)
    

 القروض والسلف ، صافي 023.013.17 7614121191 6711361936
       

 

 ، صافيخرىاألموجودات ال-  5

: 1035ماارس  13ملياون لاير ساعودي و  165656: 1035ديسامبر 13) ملياون لاير ساعودي  165656مبلا  وقادره   تتضمن الموجاودات األخارى
 تامجهة ذات عالقة وفقا التفاقية ساداد مشاروطة من  استردادهاوالتي في حالة تعثر الطرف األساسي عن سدادها سيتم  (مليون لاير سعودي  661665
 ملياون 36.6.3 الباال  االنخفااض مخصص صافي عن عبارة هو 1036 مارس 13 في كما التعرضإن  .العالقة ذات والجهة المجموعة بين إبرامها

 .سعودي لاير

 

 ودائع العمالء  -  2

 1035مارس  13

 (غير مدققة ) 

 1035ديسمبر  13

 (مدققة )

 1016مارس  31

 (غير مدققة ) 

 

       

 ألجل 2828282711 5165566536 6565006356

 تحت الطلب 3221162232 1165.66106 1066336065

 إدخار 2322226 6516556 6156361

 ىأخر 8822060 3605.66.6 361136505
    

 اإلجمالي 2727222266 6.60666356 556.5.6.06
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 المشتقات    -  8
  

ئمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبال  إن المبال  اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً علا حجم المعامالت القا. يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلا المبال  اإلسمية المتعلقة بها 

 . والتي تقتصر عادًة علا القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق المجموعةتعرض لها ية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي توبالتالي، فإن هذه المبال  اإلسم. التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها 

  

 1035مارس  13في 

 (غير مدققة ) 

 1035ديسمبر  13في 

 ( مدققة ) 

 1016مارس  31في 

 (غير مدققة ) 

 

القيمااااااااة العادلااااااااة  القيمة العادلة السلبية المبال  اإلسمية القيمة العادلة اإليجابية القيمة العادلة السلبية المبال  اإلسمية

 اإليجابية

القيموووووووووة العادلوووووووووة  المبالغ اإلسمية

 بيةالسل

القيمووووووووة العادلووووووووة 

 اإليجابية

 األدوات المالية المشتقة

 : مقتناة ألغراض المتاجرة          

 مقايضات أسعار العموالت  1312525 222373 1523082203 3616513 566055 1560556.10 3636156   656.61   1666666616  

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة 1182687 812035 2122722220 6.6161 156111 3.66656165 31.6566   3116156   1163106301  

 خيارات العمالت والسلع 1112183 1872773 2122112712 36556. 6.6610 1.63566666 .101656   1006666   6065636165  

 تخيارات أسعار العموال 22105 12621 6502200 66155 16663 6506600 366651   366666   6506600  

          

 :مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة          

 مقايضات أسعار العموالت  - 12801 352706 - 36666 .15651 -   16165   31361.1  

 اإلجمالي  2222821 3202716 11122272055 10565.5 3666656 6666066160 63.6161   5056533   ..333656060  

 مقاصةال التفاقيات العادلة القيم 127082783 127082783   363666.61 363666.61  636636111 361116636 

 المقاصة قبل العادلة القيم 128822737 122702118  366.66560 .36115663  36.6366.5 366156.15 
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -  10

  :اإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة فيما يلي بياناً بالتعهدات و 

 1035مارس  13

 (غير مدققة ) 

 1035ديسمبر  13

 (مدققة ) 

 1016مارس  31

  (غير مدققة ) 
       

 خطابات ضمان  1126732702 11653561.5 .5663..116

 إعتمادات مستندية  226072222 561656655 561516130

 قبوالت  327352701 161116560 16.6065.1

 لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض  إلتزامات 327512878 166506551 365366150
       

 اإلجمالي  3223622216 1661656161 11661.6.51
       

 
 
 النقدية وشبه النقدية     - 11

 
  :رحلية الموحدة من اآلتي تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الم 

 1035مارس  13

 (غير مدققة ) 

 1035ديسمبر  13

 (مدققة ) 

 1016مارس  31

  (غير مدققة ) 
       

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 721112665 .56615666 5666666.5

 نظاميةوديعة  (223102615) (666566351) (166616061)
       

365666655 163636535 8012020  

361316063 5166635 1202312 

تسااتحق أرصاادة لاادى البنااوك والمؤسسااات الماليااة األخاارى 

 خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء 
       

 اإلجمالي  121212362 166.66111 66.16..16
       

 
 القطاةات التشغيلية    -11

ة عان القارارات المسؤولالعليا  اإلدارة رير الداخلية المتعلقة بقطاعات المجموعة والتي تتم مراجعتها بإنتظام من قبلللتقا يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقاً 

وفقاا لألحكاام والشاروط  التشاغيلية تتم المعامالت بين القطاعاات. يم األداءيوتق للقطاعات تخصيص المواردل بالبنك من أجل إتخاذ القرارالتشغيلية في البنك 

 غيليةشاالتعمولاة علاا القطاعاات التحمال . مماا يناتج عناه تحويال تكااليف التمويال التشاغيلية القطاعاتعادة إعادة توزيع التمويل بين ارية العادية، ويتم التج

شا مع تلاك المتبعاة اتمبطريقة تالعليا  عنها لإلدارةتقاس االيرادات من األطراف الخارجية المصرح . علا أساس سعر موحد يعادل التكلفة الحديه لألموال

فيماا . 1035ديسامبر  13لم يطرأ أي تعديل علا اسس تحديد القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات مناذ . ي قائمة الدخل المرحلية الموحدةف

 :التي يتم رفع التقارير بشأنهاللمجموعة وتشغيلية قطاعات الاليلي 

 قطاع الشركات 

كماا يقاوم بقباول ودائاع العماالء وتقاديم التمويال الاذي . ، والعماالء االعتبااريينسلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات يقوم قطاع الشركات بتقديم

تشاتمل الخادمات المقدماة للعماالء علاا الخادمات . يشتمل علا القروض ألجل والسحب علا المكشاوف والقاروض المشاتركة وخـاـدمات التمويال التجااري

    .ل شبكة اإلنترنت وخدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء، سواًء الكترونياً أو غير ذلكالمصرفية من خال

 قطاع األفراد

ماا يقاوم هاذا ك. سااعة 16يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـخدمات مركز الهاتف البنكاي علاا مـــــاـدى 

التاي تشاتمل علاا القاروض الشخصاية،  ومنتجاات مصارفية األفارادالقطاع بقبول ودائع العمالء علا شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة، وتقديم خادمات 

 . والسحب علا المكشوف، وبطاقات االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 مال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثماراألة

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

 

 ولجنة الموجودات والمطلوبات المركزية قطاع الخزينة

والعمااالء لعمااوالت واألدوات المشااتقة األخاارى للشااركات يتعاماال قطاااع الخزينااة بشااكل أساسااي مااع أسااواق المااال، وتحوياال العمااالت األجنبيااة وأسااعار ا

 .كما أن هذا القطاع مسؤول عن إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعة. ولحساب المجموعة نفسها االعتباريين

كمااا تتضاامن صااافي . عمليااات إدارة موجااودات ومطلوبااات المجموعااة، والتااي ال تتعلااق بأنشااطة الخزينااة الرئيساايةجنااة الموجااودات والمطلوبااات لشاامل ت

كمااا هااو موافااق عليااه ماان قباال لجنااة الموجااودات والمطلوبااات وتتضاامن الاادخل  مااوالاالدارات علااا تسااعير تحوياال اإلياارادات والمصاااريف الداخليااة لااإل

 .األخرى إلداراتوالمصاريف غير الموزعة والمتعلقة بالمركز الرئيسي وا

 

 . مارس 13في   المنتهيتين حسب القطاعات التشغيلية للفترتين جموعةوإيرادات ونتائج المفيما يلي تحليالً لموجودات  

 (غير مدققة( 1016مارس  31
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األةمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
ولجنة  المركزية

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  االيرادات الخارجية، صافي

 7862733 332811 - 1112185 3212212 صافي دخل العموالت الخاصة

 1052228 (112300) 122672 222112 1752303 دخل األتعاب والعموالتصافي 

 612567 (82111) 166 112682 782016 دخل المتاجرة، صافي

 282312 12857 - 22687 322622 ايرادات أخرى
 - (322232) 12225 702212 (152235) ايراد بين القطاةات(/ مصروف)

 8172701 (102361) 162651 3202621 7522770 إجمالي ايراد القطاع، صافي

 3012070 122385 102320 1522211 822701 إجمالي مصاريف العمليات
  جوهرية أخرىغير نقدية بنود 

 1012170 - - 272126 772862 خسائر ائتمان، صافيانخفاض مخصص 

 (621) (621) - - - ات غير التشغيليةالعملي خسارة

 7112718 (382221) 62331 1102727 2122022 القطاع أرباح

 

 (غير مدققة) 1017مارس  31
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األةمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
ولجنة  المركزية

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  االيرادات الخارجية، صافي

 5156661 (316511) - 3556366 1536035 صافي دخل العموالت الخاصة
 1156666 (356.15) 356610 1.65.6 3.66565 صافي دخل األتعاب والعموالت،

 56655. 166061 16616 36115 666.51 دخل المتاجرة، صافي
 616666 366511 - 3065.5 166.60 ايرادات أخرى

 - 3006666 656 136163 (3116661) ايراد بين القطاةات(/ مصروف)

 1366.5. 3366.61 3.6.06 1506355 5666651 إجمالي ايراد القطاع، صافي
 1.16100 116013 316566 3556065 3016656 إجمالي مصاريف العمليات

  أخرى جوهرية بنود غير نقدية
 3036106 - - 156063 566165 خسائر ائتمان، صافيانخفاض مخصص 

 36653 36653 - - - العمليات غير التشغيلية دخل

 5166.16 16561. 56116 666065 16.6550 القطاع أرباح
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 تتمة - القطاةات التشغيلية    -11

 

 
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األةمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
ولجنة  المركزية

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

      (غير مدققة) 1016مارس  31

 10227222572 1826622122 7702167 1823222212 7228272227  القطاع موجودات

 8621102020 1122682312 132273 1620302673 7227262116  القطاع مطلوبات

      (مدققة)1017ديسمبر  31

 30660506116 1363356656 7212680 3566556666 7228722321  القطاع موجودات

 660616360. 561366106 112767 1.61336635 7822802272  القطاع مطلوبات

      (غير مدققة) 1017مارس  31

 8628222127 1823072223 7212266 1223622630 7125622306  القطاع موجودات

 2622062552 1126052782 152121 3721052217 3226622220  القطاع مطلوبات

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  -13

إستلم البنك الربوط الزكوية . 1036 وبما في ذلك ولغايةعن جميع السنوات "( المصلحة)"قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلا مصلحة الزكاة والدخل 

بمبل   إضافية التي تطالب بدفع إلتزامات، 1030وكذلك ربط جزئي عن عام  .100 ولغاية 1005والضريبية من مصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من 

وقد تم  .ة األجلاإلستثمارات طويلبعض مصلحة بإستقطاع بالزكاة التي نشأت بسبب عدم قبول ال االلتزام اإلضافيويتعلق هذا . مليون لاير سعودي 335

 .مات الزكوية اإلضافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك األخرى في المملكة العربية السعوديةفرض هذه اإللتزا ذي تم بموجبهاإلعتراض علا األساس ال

 .قام البنك باإلعتراض رسمياً علا هذه الربوط وهو في إنتظار رد المصلحة كما

 .بنك تحديد أثر هذه الربوط بصورة موثوق بها، واليمكن لل1036لغاية  1033للسنوات من  النهائية الربوط الزكوية والضريبية جراءولم تقم المصلحة با

 

 المصدرة وربح السهمالمجانية األسهم  - 12
 

مليون لاير سعودي إلا إحتياطي وذلك للنية في زيادة رأسمال البنك من خالل  56535م علا تحويل مبل  1035ديسمبر  35وافق مجلس اإلدارة في 
 63.636 :1036)مليون لاير سعودي  1.5610 قدرهاأرباح  توزيعمجلس اإلدارة  إقترحكما  وك،ممل سهملكل  سهم بواقع وذلك مجانيةأسهم  إصدار

 .للجمعية العمومية غير العاديةللموافقة النهائية  توزيعات األرباح األسهم المجانية وتخضع  (.مليون لاير سعودي
العائدة لمساهمي البنك  على   وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين  م2115 م و2116مارس  31في تهيتينالمن يناألساسي للسهم للفترتالربح تم احتساب 

  .المصدرة ألسهم المجانيةلالتغير في عدد األسهم  والذي إزداد نتيجة  أثر ،بأثر رجعيمليون سهم وذلك إلظهار  571145

 

 العادلة لألدوات المالية  القيم- 17
 

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

  :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 الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة في حالة عدم وجود السوق- 

 الهرمية تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

 : تستخدم المجموعة المستويات الهرمية التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها
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 تتمة –القيمة العادلة لألدوات المالية - 17
  

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

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

  .مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة
   

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

 
 

 المبالغ الدفترية والقيمة العادلة . أ
 

التي لألدوات المالية لقيمة العادلة لمستويات الهرمية البما في ذلك  المالية لمطلوباتالمالية  وا لموجوداتلالعادلة والقيمة القيمة الدفترية التالي  الجدول يوضح

 .بالقيمة العادلة ياسهاقيتم 

 

 _______________________ القيمة العادلة ____________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول دفتريةالقيمة ال 
          

      (غير مدققة) 1016 مارس 31

      بالقيمة العادلة التي تم قياسها الموجودات المالية

 6162262 32232 1552655 2272373 6162262 متاحة للبيعإستثمارات 

 2222821 - 2222821 - 2222821  اإليجابية للمشتقات العادلة القيمة

بالقيمة  سهاالتي لم يتم قيا الموجودات المالية

 العادلة

     

 1202312 1202312 - - 1202312 األخرى-أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 512107 - 132212 752155 532682 حتا تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 

 1122002301 - 1121572102 6172082 1125172171 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 5226212126 5226212126 - - 5223502308 لف، صافيقروض وس

 

 ______________________القيمة العادلة______________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
          

      (مدققةغير ) 6101 مارس 31

      بالقيمة العادلة التي تم قياسها المالية المطلوبات

 1606516 - 1606516 - 1606516  القيمة العادلة السلبية للمشتقات

بالقيمة  التي لم يتم قياسها المالية المطلوبات

 العادلة

     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
6651665.5 - - 6651665.5 6651665.5 

 6565666666 6565666666 - - 6565666666 ودائع العمالء 

 16.116066 16.116066 - - 16.116066 سندات دين ثانوية  
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 _______________________ القيمة العادلة ____________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
          

      (مدققة) 7101 ديسمبر 31

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة ماليةالموجودات ال

 6532013 32232 1232168 2262216 6532013 متاحة للبيعإستثمارات 

 3052785 - 3052785 - 3052785  القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 غيرالمقاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية
     

 5322617 5322617 - - 5322617 ألخرىا-أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 532582 - 172382 722200 572127 حتا تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 

 1022572330 - 1822712101 6122118 1027172022 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 5520712057 5520712057 - - 5622112180 قروض وسلف، صافي

 

 

 _______________________ القيمة العادلة ____________________  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 
          

      (مدققة) 7101 ديسمبر 31

      بالقيمة العادلةالتي تم قياسها  المالية المطلوبات

 3666656 - 3666656 - 3666656  القيمة العادلة السلبية للمشتقات

التي لم يتم قياسها بالقيمة  المالية المطلوبات

 العادلة

     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
361556365 - - 361556365 361556365 

 6.60666356 6.60666356 - - 6.60666356 ودائع العمالء 

 16.066.55 16.066.55 - - 16.066.55 سندات دين ثانوية  

 
 

االستثمارات المقتناة حتا تاريخ االستحقاق واالستثمارات  فيما عدا ،المرحلية الموحدة في قائمة المركز المالي درجةقيم العادلة لألدوات المالية المإن ال
 المرحلية فترية المدرجة في القوائم الماليةعن القيمة الد المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً أة والقروض والسلف األخرى المقتناة بالتكلفة المطف

 وتحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حتا تاريخ االستحقاق، علا أساس ،الموجزةالموحدة 
إن القيم العادلة  .القيمة العادلة لهذه االستثمارات أعاله تم االفصاح عن .ثابتةاألسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير لبعض السندات بعمولة 

ن أسعار العموالت الحالية السائدة في إعن القيمة الدفترية،  للقروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة وودائع العمالء المرتبطة بعموالت ال تختلف جوهرياً 
 .المتعاقد عليهاعن األسعار  تلف جوهرياً السوق لموجودات مالية مماثلة ال تخ

القيمة ن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن إ 
بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن المعدالت  الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل مما يعطي انطباعا بأن المعدالت

 .كذلك فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة متغير يعاد تسعيره كل ستة أشهر. السائدة في السوق
ويشار إلا الفرق بين سعر . ريخ المعاملةبتاتلف عن سعر المعاملة لألداة المالية إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تخ

حيث يتم إطفائه علا مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلا أن يتم تحديد القيمة العادلة . "بربح وخسارة اليوم الواحد"المعاملة وقيمة طريقة التقييم 
 المرحلية في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل ةالالحق اتويتم إثبات التغير. تحقق عند االستبعادتأو  للمالحظة في السوق البيانات القابلةلألداة باستخدام 

 .المؤجلة الواحدالموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم 
سداده بتحويل المطلوبات  مقابل بيع أصل أو الذي سيتم المهعكس السعر الذي سيتم استالتي تإن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلا قياس للقيمة العادلة 

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  ا هذه الطرقلإمدخالت اللمالحظة أو القابلة لر وغالبا ما تكون األسعا .مالية أكثر شيوًعا وأقل تعقيًدااللألدوات 

، حيث أن توفر العموالتالدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتداولة والمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية الموازية كمقايضات أسعار 
يقلل من الحاجة إلا حكم اإلدارة وتقديرها، كما يقلل من نسبة عدم التأكد من تحديد القيم  ا هذه الطرقلإ لمدخالتاألسعار القابلة للمالحظة في السوق وا

بحسب المنتجات واألسواق وقد تتغير حسب أحداث معينة  ا هذه الطرقلإالعادلة، ويختلف توفر هذه األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت 
 .باألسواق الماليةوحاالت عامة تتعلق 

م والمدخالت 1035ديسمبر  13م و1036مارس  13كما في القيمة العادلة من  1مستوى الطرق التقييم المستخدمة في قياس  التالييوضح الجدول 
 :لمالحظة المستخدمةالقابلة لالجوهرية غير 
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المدخالت الجوهرية  طرق التقييم النوع

 لمالحظةل القابلةغير
خلة بين العالقة المتدا

المدخالت الجوهرية 
غير المالحظة وقياس 

 القيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع 
 1مستوى 

 الحالية  قيمةالصافي علا طرق التقييم  تشتمل
 مماثلةدوات مالية ألالمخصومة  يةالنقد اتتدفقوال

 تشتمل. لمالحظةالقابلة لتتواجد فيها أسعار السوق 
دمة في طرق التقييم اإلفتراضات والمدخالت المستخ

العموالت وهوامش ائتمان معدالت خالية من علا 
وغيرها مستخدمة في تقدير  أخرى وعالوات

األسهم، وأسعار و السنداتوأسعار معدالت الخصم،
 العمالت األجنبية تحويالت

 ال يوجد ال يوجد

استثمارات أخرى مقتناة 
 بالقيمة المطفأة

 الحالية  قيمةالصافي علا طرق التقييم  تشتمل
 مماثلةدوات مالية ألالمخصومة  يةالنقد اتتدفقوال

 تشتمل. لمالحظةالقابلة لتتواجد فيها أسعار السوق 
اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم 

العموالت وهوامش ائتمان معدالت خالية من علا 
وغيرها مستخدمة في تقدير  أخرى وعالوات

واألسهم، وأسعار  اتوأسعارالسند معدالت الخصم،
 العمالت األجنبية تحويالت

 اليوجد ال يوجد

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

 .االئتمان هوامشالمالحظة لمنحنيات العائد و السوق

كلما اتسع نطاق أسعار  االئتمان هوامش
 أقل التقييم كانمان، االئت
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ا مقدرة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ عل
 .سمال قويالمجموعة علا االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ برأ

أدنا من رأس  تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحدو. مراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النظاميتقوم اإلدارة يومياً ب
 %.6نا المتفق عليه وهي كون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلا الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدتالمال النظامي وأن 

وبموجب هذه النسب، المعبر عنها كنسبة مئوية، يتم . تقوم اإلدارة بمراقبة كفاية رأسمالها بإستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
الخاصة بها، لموحدة ا المرحلية مركز الماليقياس كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الظاهرة في قائمة ال

 .والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبال  اإلسمية للمشتقات الظاهرة بالمبال  المرجحة لها وذلك إلظهار مخاطرها النسبية

 :نسب كفاية رأس المالورأس المال المساند، و الموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي -يلخص الجدول أدناه الركن األول  

 1035مارس  13 1035ديسمبر  13 1016مارس  31 

 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة) 
    

 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
8822102361 .661156.66 6663656566 

 661006661 665306116 228322817 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 56166.5 1566156 3882220 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 16.306566. 30361366660 10721272115 الموجودات المرجحة المخاطر -إجمالي الركن األول 
    

    

 3065556533 5..33651.6 1121212718 رأس المال األساسي 

 663606361 660566556 210228212 رأس المال المساند 
    

 36651566.6 .356566656 1621262261 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
    

    %نسبة كفاية رأس المال 

 33616 33656 11278 نسبة رأس المال األساسي   

 35666 35656 17228 رأس المال المساند+ نسبة رأس المال األساسي    

 



 البنك السعودي الهولندي

 شركة مساهمة سعودية

 الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 1016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   بآالف الرياالت السعودية
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لكتروناي اإلموقاع الهذه اإلفصاحات علاا  يتم نشرس. 1بموجب أطر العمل التي نصت عليها لجنة بازل  الكمية والنوعية عض اإلفصاحاتبب القياميجب 
مان  للفحاص هذه االفصااحات تخضع وال .مؤسسة النقد العربي السعودي باتوطبقاً لمتطلالمحددة  زمنيةخالل الفترة ال، www.shb.com.sa: للبنك

 .مجموعةقبل مراجعي الحسابات الخارجيين لل

 المقارنة أرقام     -12
 

 إلاالمتعلقة بفترات سابقة  ةف العموالت الخاصة المستحقيراو مص ةخالل الفترة الحالية، تم إعادة تصنيف دخل العموالت الخاصة المستحق
تم اآلن االفصاح . لفترة الحاليةل الحسابات عرضكي تتماشا مع في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  المعنية وجودات والمطلوبات الماليةالم

. الموحدةة المركز المالي المرحلي قائمةضمن الموجودات األخرى والمطلوبات األخرى بشكل منفصل في عن األدوات المالية المشتقة المصنفة سابقاً 
 .والفترات السابقةأالحالية للفترة الموحدة  المرحلية الدخل قائمةعلا  أثر لعمليات إعادة التصنيف هذهليس هناك أي 

 
 .الموجزة ةدإعادة التصنيف علا القوائم المالية المرحلية الموحتم أدناه االفصاح عن أثر 

 

 سابقاً  وردتكما  1017ديسمبر  31
 

 إةادة التصنيف
بعد إةادة لغ المبا 

   التصنيف
      الموجودات

 56663163.0  1666160  5663616650 قروض وسلف، صافي
 13616161.6  166633  1361166665 ستثمارات، صافيا

 5166635  11  5166561 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوكأرصدة 
 10565.5  10565.5  - االيجابية للمشتقاتالعادلة القيمة 

 036356.  (6316560)  365316.16 صافي، موجودات أخرى
 ..66366651  -   ..66366651 

      المطلوبات

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
361566656  1.1  361556365 

 السلبية للمشتقاتالعادلة القيمة 
-  3666656  3666656 

 ودائع العمالء
6666116061  1566333  6.60666356 

 سندات دين ثانوية 
16.006000  66.55  16.066.55 

 مطلوبات أخرى
36.566101  (6336655)  365616166 

 
.660616360  -   .660616360 
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 إةادة التصنيف
بعد إةادة لغ المبا 

   التصنيف
      الموجودات

 6563166.16  1566600  6666616516 قروض وسلف، صافي
 .106615636  166636  1066006155 ستثمارات، صافيا

 361316063  6  361316051 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوكأرصدة 
 63.6161  63.6161  - االيجابية للمشتقات العادلة القيمة

 .3616.610  (166505.)  163556636 صافي، موجودات أخرى
 .066516556  -   .066516556 

      المطلوبات

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
163636566  100  163636666 

 السلبية للمشتقات العادلة القيمة
-  5056533  5056533 

 ودائع العمالء
5565656665  1316661  556.5.6.06 

 سندات دين ثانوية 
16.006000  166666  16.166666 

 رىمطلوبات أخ
165556561  (5656360)  366306601 

 
6666066556  -   6666066556 

 
 




