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مجموعة سامبا المالیة

جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٩إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-١٠-

قائمة الدخل الشامل الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

٢٠١٨
بآالف الریاالت
السعودیـــــــة

٢٠١٧
الریاالتبآالف 

السعودیـــــــة

٥٬٥٢٨٬٧٧٩٥٬٠٢٤٬٢٩٠ةصافي دخل السن

یمكن إعادة تصنیفھاال بنود –األخر للسنة الشاملالدخل
قائمة الدخل الموحدة:إلىالحقاً 

) بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:أسھمموجودات مالیة (
-٤٥٤٬٢٨٧العادلةالتغیر في القیمة -

بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً إلى قائمة –للسنةالدخل الشامل اآلخر 
الدخل الموحدة:

)٢٧٬٣٩٩()٧٩٬١٥٣(العملیات الخارجیةترجمةفروقات 

موجودات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ مدرجةسندات دین 
مالیة متاحة للبیع:

١٣٠٬٤٨١)١٩٠٬١٠٢(التغیر في القیمة العادلة -
)٢٩٬٠٣٧()٩٬٦٠١(مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
١٥٣٬٨٢٦)١٨٬٩٩٧(التغیر في القیمة العادلة -
)٥٦٬١٥٩()٥١٬٩٧٤(مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

١٠٤٬٤٦٠١٧١٬٧١٢للسنةالدخل الشامل اآلخر 

٥٬٦٣٣٬٢٣٩٥٬١٩٦٬٠٠٢ةلسنلإجمالي الدخل الشامل 

العائد على:
٥٬٦٣٩٬٩٢١٥٬١٩٨٬٠٠٧مساھمي البنك 

)٢٬٠٠٥()٦٬٦٨٢(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٥٬٦٣٣٬٢٣٩٥٬١٩٦٬٠٠٢اإلجمالي



مجموعة سامبا المالیة

جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٩إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
-١١-

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

احتیاطیات أخرى

إیضاح(بآالف الریاالت السعودیة)

االحتیاطي رأس المـال
النظــامي

االحتیاطي 
ــام العـــ

إحتیاطي تحویل
عمالت أجنبیة

مدرجة بالقیمة 
العادلة من 

خالل الدخل 
الشامل االخر/ 

موجودات 
مالیة متاحة 

للبیع  

تغطیة مخاطر 
التدفقات 
النقدیة 

أرباح تتوزیعااألرباح المبقاة
ةمقترح

حقوق الملكیة اإلجمالــيأسھم الخزینة
غیر المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨٩٩٬٤٨٤٤٤٬٦٨٢٬١٥٢)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٩٬٥٦٤٬٨٥٣)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٥٠٠)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠، كما ورد سابقاالسنةالرصید في بدایة 
)٢٬٥٢١٬٨٢٥(-)٢٬٥٢١٬٨٢٥(--)٢٬٥٢١٬٥٣١(-)٢٩٤(----٤-٢السیاسة المحاسبیةأثر التغیر في 

٤٢٬٠٦٠٬٨٤٣٩٩٬٤٨٤٤٢٬١٦٠٬٣٢٧)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٧٬٠٤٣٬٣٢٢)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠المعدّلالرصید في بدایة السنة 
-----)١٬٣٨٢٬١٩٥(----١٬٣٨٢٬١٩٥-١٥محول إلى االحتیاطي النظامي

٧٢٬٣٧٢-٢٥٬٦٥٠٧٢٬٣٧٢-٤٦٬٧٢٢------صافي التغیرات في أسھم الخزینة
٢٠١٨توزیعات أرباح مدفوعة لعام 

)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(-)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(--)٣٬٠٨٨٬٣٤٨(------٢٥(نھائیة) ٢٠١٧مرحلیة) ولعام (
----١٬٩٩٨٬٠٠٠)١٬٩٩٨٬٠٠٠(------(نھائیة)٢٠١٨لعام مقترحةتوزیعات أرباح 

٣٩٬٠٤٤٬٨٦٧٩٩٬٤٨٤٣٩٬١٤٤٬٣٥١)٩٩٦٬٠٩٣(٦٢١٬٥٠١١٬٩٩٨٬٠٠٠)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٢٠٦)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠اإلجمالي الفرعي
٥٬٥٢٠٬١٤٩٨٬٦٣٠٥٬٥٢٨٬٧٧٩--٥٬٥٢٠٬١٤٩---صافي دخل السنة

اآلخر الدخل الشامل(الخسارة الشاملة األخرى) 
١٠٤٬٤٦٠)١٥٬٣١٢(١١٩٬٧٧٢--)٧٠٬٩٧١(٢٧٤٬٦٨٥)٨٣٬٩٤٢(---١٦للسنة

٥٬٦٣٣٬٢٣٩)٦٬٦٨٢(٥٬٦٣٩٬٩٢١--٥٬٥٢٠٬١٤٩)٧٠٬٩٧١(٢٧٤٬٦٨٥)٨٣٬٩٤٢(---إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٦٥٣٬٠٠٠()٦٥٣٬٠٠٠(--)٦٥٣٬٠٠٠(------٢٥للسنة الحالیة–لزكاة وضریبة الدخلامخصص 

)١٬٨١٦٬٠٥٩()١٬٨١٦٬٠٥٩(--)١٬٨١٦٬٠٥٩(------٢٥سنوات سابقة-مخصص الزكاة 
٤٢٬٢١٥٬٧٢٩٩٢٬٨٠٢٤٢٬٣٠٨٬٥٣١)٩٩٦٬٠٩٣(٣٬٦٧٢٬٥٩١١٬٩٩٨٬٠٠٠)٩٩٬٧٩٧(٥٩٢٬٨٩١)٢٧٥٬١٠٢(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٬١٩٣٬٢٣٩١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة السنة

٤٢٬٤٤٣٬٢٧٩١٠١٬٤٨٩٤٢٬٥٤٤٬٧٦٨)١٬٠٤٥٬٦٢٣(٧٬٨٨٤٬٦٠٦٩٩٧٬٧٥٣)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٥٤٬٩٧١١٣٠٬٠٠٠الرصید في بدایة السنة 
-----)١٬٢٥٦٬٠٧٣(----١٬٢٥٦٬٠٧٣-١٥محول إلى االحتیاطي النظامي

٥٨٬٧٣٥-٢٣٬٨٨٠٥٨٬٧٣٥-٣٤٬٨٥٥------صافي التغیرات في أسھم الخزینة
٢٠١٧توزیعات أرباح مدفوعة لعام 

)٢٬٤٩٢٬١٥٣(-)٢٬٤٩٢٬١٥٣(-)٩٩٧٬٧٥٣()١٬٤٩٤٬٤٠٠(------٢٥(نھائیة) ٢٠١٦مرحلیة) ولعام (
٤٠٬٠٠٩٬٨٦١١٠١٬٤٨٩٤٠٬١١١٬٣٥٠)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٥٬١٦٨٬٩٨٨)١٢٦٬٤٩٣(٢١٧٬٠٥٦)١٦٨٬٩٩١(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠اإلجمالي الفرعي
٥٬٠٢١٬٠٦٥٣٬٢٢٥٥٬٠٢٤٬٢٩٠-٥٬٠٢١٬٠٦٥------صافي دخل السنة

(الخسارة الشاملة األخرى) الدخل الشامل االخر 
١٧١٬٧١٢)٥٬٢٣٠(١٧٦٬٩٤٢---١٠١٬٤٤٤٩٧٬٦٦٧)٢٢٬١٦٩(---١٦للسنھ

٥٬١٩٦٬٠٠٢)٢٬٠٠٥(٥٬١٩٨٬٠٠٧--١٠١٬٤٤٤٩٧٬٦٦٧٥٬٠٢١٬٠٦٥)٢٢٬١٦٩(---إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٦٢٥٬٢٠٠(-)٦٢٥٬٢٠٠(--)٦٢٥٬٢٠٠(------٢٥لزكاة وضریبة الدخلامخصص 

٤٤٬٥٨٢٬٦٦٨٩٩٬٤٨٤٤٤٬٦٨٢٬١٥٢)١٬٠٢١٬٧٤٣(-٩٬٥٦٤٬٨٥٣)٢٨٬٨٢٦(٣١٨٬٥٠٠)١٩١٬١٦٠(٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٨١١٬٠٤٤١٣٠٬٠٠٠الرصید في نھایة السنة 
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنتین المنتھیتین في 

عــــام-١

٣في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرســوم الملكي رقم م/-شركة مساھمـة سعودیـة -تأسست مجموعة سامبا المالیة (البنك) 
یولیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠شعبان ٢٩م). وقد بدأ البنك أعمــالھ بتاریخ ١٩٨٠فبرایر ١٢ھـ (الموافق ١٤٠٠ربیع األول ٢٦بتاریخ 
١٠١٠٠٣٥٣١٩قلت إلیھ عملیات سیتي بنك في المملكة العربیة السعودیة. یعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م) بعد أن إنت١٩٨٠
فرعاً) في المملكة ٣٧: ٧٢٠١فرعًا (٧٢م) من خالل شبكة فروعھ وعددھا ١٩٨٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٠١صفر ٦بتاریخ 

٠٢٩٣٫بدوام كامل في نھایة السنة وفروعھ بالخارج. بلغ عدد موظفي البنك)فروع٣: ٧٢٠١(في الخارجفروع٣والعربیة السعودیة 
الرئیسي ھو: طریق الملك عبدالعزیز، هوعنوان مركز،ةموظف). إن البنك مدرج في سوق األسھم السعودی٦٠٣٣٫: ٧٢٠١موظفًا (
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٢١الریاض ٨٣٣ص. ب 

متوافقة معمنتجات بنكیة لعمالئھالبنك في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة والخدمات ذات العالقة. كما یقدم البنكتتمثل أھداف 
.اإلسالمیةعةیشرال

:المجموعة")(ویشار الیھا ھنا بشكل جماعي بـ"تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة المذكورة أدناه

(سامبا كابیتال)ماروإدارة اإلستثلألصولشركة سامبا -
باسم/ ، قام البنك بتأسیس شركة تابعة مملوكة لھ بالكامل یةسوق المالالطبقًا لـ "الئحة أعمال األوراق المالیة" الصادرة عن ھیئة 

شعبان ٦الصادر من الریاض بتاریخ ١٠١٠٢٣٧١٥٩بموجب السجل التجاري رقم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار 
) إلدارة خدمات البنك االستثماریة وأنشطة إدارة األصول فیما یتعلق بعملیات التعامل، ٢٠٠٧أغسطس ١٩ھـ (الموافق ١٤٢٨

، وبدأت بمباشرة یةسوق المالالمن ِقبل ھیئة . وقد تم الترخیص للشركةوحفظ األوراق المالیةوالترتیب، واإلدارة، وتقدیم المشورة، 
إلى شركة مساھمة مقفلة في من شركة ذات مسؤولیة محدودة سامبا كابیتالتم تحویل .٢٠٠٨ینایر ١٩من اعتباراً أعمالھا فعلیاً  

مقفلة.المساھمة الللشركةالسجل التجاريتاریخ)، أي٢٠١٧أبریل ٢٥(الموافق ھـ١٤٣٨رجب ٢٨

التي تم تأسیسھا في مملوكة بالكامل "شركة سامبا لالستثمار العقاري"، قامت سامبا كابیتال بتأسیس شركة تابعة٢٠١٧عام خالل 
ھـ ١٤٣٨شوال ٢٣الصادر في مدینة الریاض بتاریخ١٠١٠٧١٥٠٢٢المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

بالنیابة وإدارة المشاریع العقاریةبوتقومالشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة (ملكیة فردیة) تم تأسیس ).٢٠١٧یولیو ١٧(الموافق 
تدیره شركة سامبا كابیتال.استثماريصندوق عن 

، الباكستانسامبا بنك لیمیتد-
ذات العالقة، وھي ماتأعمال المصرفیة التجاریة والخدبباكستان للقیام في تأسست،٪٨٤٫٥١بنسبة مملوكة للبنكشركة تابعة 

سوق األسھم في باكستان.مدرجة في

ست أوف شور كابیتال لیمیتد (سي أو سي إل)إنف–شركة كو -
إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل تأسست وفقاً لقانون جزر الكایمن لغرض شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، وھي 
قامت شركة أي سي سي إل سي أو سي إل.سي سي إل) والمملوكة بالكامل لشركةانفستمنت كابیتال (كایمن) لیمتد (أيشركة

بجزر شركة ذات مسؤولیة محدودة كو انفست المحدودة وھي أیضًا رأسمال شركة أكسس في٪ تقریبًا ٤١٫٢بنسبةستثمارالبا
ت في الخارج.اتقوم بإدارة االستثمارالكایمن 

شركة سامبا للعقارات-
الصادر ١٠١٠٢٣٤٧٥٧وھي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

بعد كشركة ذات مسؤولیة محدودة ). وقد تأسست الشركة ٢٠٠٧یونیو ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ٩في الریاض بتاریخ 
البنك.یة نیابة عن ربي السعودي للقیام بإدارة المشاریع العقارالحصول على موافقة مؤسسة النقد الع

ألسواق العالمیة المحدودةلسامباشركة-
بغرض ٢٠١٦فبرایر ١وھي شركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في جزر الكایمن بتاریخ 

.٢٠١٦التجاریة في الربع الرابع لعام إدارة بعض معامالت الخزینة. بدأت الشركة عملیاتھا 



مجموعة سامبا المالیة

-١٤-

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٢

الموحدة:فیما یلي بیاناً بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة

االلتزامبیان ١-٢

لمحاسبة ابشأنمؤسسة النقد العربي السعوديالمعدلة من قبلالدولیة للتقریر الماليوفقًا للمعاییر الموحدة ُتعد القوائم المالیة 
تعد المجموعة قوائمھا المالیة الموحدة لتتوافق مع نظام مراقبة كما.أدناه)٢-٢(انظر اإلیضاح رقم الزكاة والضریبةعن

.والنظام األساسي للبنكونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة ،البنوك

أسس اإلعداد والعرض٢-٢

:یليلماوفقاللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعدادتم

"الدخلوضریبةالزكاةعنلمحاسبةي بشأن االسعودالعربيالنقدمؤسسةقبلمنالمعدلةالدولیة للتقریر الماليالمعاییر"-
تطبیقباستثناءالدولیة،المحاسبةمعاییرمجلسعنالصادرةالدولیة للتقریر الماليالمعاییرجمیعاعتمادتتطلبوالتي

"الرسوم"الدولیةالمالیةالتقاریرر تفسیلجنة) الصادر عن ٢١التفسیر (و"الدخلضرائب"-١٢الدوليةالمحاسبیارمع
١١بتاریخ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةلتعمیموفقاو.الدخلوضریبةبالزكاةبقدر تعلقھا

تعمیم" الدخلوضریبةالزكاةعنبالمحاسبةالمتعلقةالتوضیحاتبعضخاللمنالالحقةوالتعدیالت٢٠١٧أبریل
ضمنالمساھمینحقوقخاللمنسنويربعأساسعلىالدخلوضریبةالزكاةتستحق،"السعوديالعربيالنقدمؤسسة
، والمبقاةاألرباح

.للبنكاألساسيوالنظامالسعودیةالعربیةالمملكةفيالشركاتونظامالبنوكمراقبةنظامحكامأ-

الصادرة عنعالوة على ذلك، ألغى تعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور أعاله المعاییر المحاسبیة للبنوك التجاریة 
لسیاسة المحاسبیة اصبخصو٢٧-٢. انظر إیضاح ٢٠١٧ینایر ١من اعتباراً مطبقةالسعودي ولم تعد العربيمؤسسة النقد 

.الدخلللزكاة وضریبة

وسندات الدین المدرجة لمشتقاتلالقیاس بالقیمة العادلةالتاریخیة، باستثناءالتكلفةالقوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ یتم إعداد
تھا العادلة من خالل قائمة الدخلالمدرجة قیمالمالیةوالموجودات والمطلوبات، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

. باإلضافة إلى ذلك، وطبقًا لما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاحات ذات بالقیمة الحالیة اللتزاماتھاھنیومنافع الموظفین المب
بقدر المخاطر التي یتم تغطیتھا.لعالقة، فإن الموجودات والمطلوبات المالیة مغطاة المخاطر یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة ا

، یتبع البنك التقویم المیالدي ألغراض إعداد القوائم المالیة الموحدة. لبنكلالنظام األساسي) من ٣٧بمقتضى المادة (

تظھر القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف. 

أسس توحید القوائم المالیة٣-٢
تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالیة والشركات التابعة لھا. یتم إعداد 

إنفست أوف -س الفترة المالیة للبنك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة باستثناء شركة كوالقوائم المالیة للشركات التابعة لنف
شور كابیتال لیمیتد(سي أو سي إل) التي تعد قوائمھا المالیة حتى تاریخ نھایة الربع السابق وذلك ألغراض التوحید حتى تتمكن 

یتم تسویة أیة تغیرات جوھریة خالل الفترة المرحلیة ألغراض ة. من اإللتزام بالجدول الزمني لتقدیم التقاریر المالیة للمجموع
وعند الضرورة، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم إضافة لذلك توحید القوائم المالیة. 

للبنك.الموحدةالمالیة

عند توحید القوائم المالیة.المجموعةبین شركات تم استبعاد األرصدة والمعامالت الھامة 
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تعرض بشأنھا لمخاطر تعلى منشأة ما عندما المجموعةسیطر ت. المجموعةسیطر علیھا تت التي المنشآالشركات التابعة ھي 
العوائد من تلكالمقدرة على التأثیر علىابالمنشأة ولدیھاحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھالدیھیكون وأ

من تاریخ انتقال السیطرة إلى اعتباراً یتم توحید نتائج أعمال الشركات التابعة على تلك المنشأة.اخالل ممارسة سلطاتھ
السیطرة. إن نتائج الشركات التابعة المشتراةعن ممارسةالمجموعةتوقفویتم إیقاف توحید نتائج أعمالھا من تاریخ المجموعة

من تاریخ الشراء أو حتى تاریخ االستبعاد، حسب ما ھو اعتباراً أو المستبعدة خالل السنة یتم إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة
مالئم.

الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة، بشكل مباشر أو أو ، الحصة في صافي الدخل ملكیة غیر المسیطرةتمثل حقوق ال
ویتم عرضھا في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة ،الشركات التابعةفي موعةالمجغیر مباشر، من قبل 

مساھمي البنك.الملكیة العائدة لالمركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق 

عملیات شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة عن محاسبة الیستخدم البنك طریقة الشراء المحاسبیة في 
بالقیمة العادلة ،القابلة للتمییز المشتراةالمحتملةوااللتزاماتوالمطلوبات . یتم قیاس الموجوداتالتبادلفي تاریخ للمبلغ المدفوع
كــ المشتراه تقید الزیادة في تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمییز .بتاریخ الشراء

شھرة".-"موجودات غیر ملموسة 

)، إن البنك طرف في شركات ذات غرض خاص تم ١باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإلیضاح رقم (
ة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط لتسھیل ترتیبات التمویل المتوافقة مع الشریعة. وقد تبین للبنك أن تأسیسھا بموجب موافق

ھذه المنشآت ال یمكن توحیدھا لعدم سیطرتھ علیھا. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات ھذه المنشآت في محفظة القروض والسلف 
الخاصة بالبنك.

نتیجة تطبیق المعایر الجدیدةفي السیاسات المحاسبیة اتالتغیرأثر ٤-٢

باستثناء ما یلي:السابقةلسنة االمستخدمة فيتلكمعالمتبعةالسیاسات المحاسبیة تتماشى

، اتبعت المجموعة أثنین من المعاییر المحاسبیة الجدیدة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة ٢٠١٨ینایر ١اعتبارًا من 
وقد تم توضیح أثر ھذین المعیارین أدناه: الدولیة، 

: اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

والذي ٢٠١٤: "اإلیرادات من العقود مع العمالء" الصادر في شھر مایو ١٥اتبعت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
طریقة ١٥. یوضح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ في أو بعد یجب تطبیقھ إلزامیاً على الفترات السنویة

واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإلیرادات مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات المذكورة حالیاً 
. قامت المجموعة بإجراء تقویم داخلي، وبموجبھ تبین ریر الماليالدولیة للتقفي العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر 

أي أثر جوھري على سیاسة إثبات اإلیرادات الخاصة بالمجموعة ١٥بانھ لن ینتج عن إتباع المعیار الدولي للقریر المالي 
المطبقة. الدولیة للتقریر الماليوالتي تتفق مع المعاییر 

"األدوات المالیة": ٩الدولي للتقریر المالي المعیار

وذلك اعتباراً من ٢٠١٤األدوات المالیة، الصادر في شھر یولیو –٩بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي قامت المجموعة
تغیراً ھاماً عن معیار المحاسبة ٩. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١لھ في اإللزامي تاریخ التطبیق 

االثبات والقیاس. یجمع المعیار الجدید التغیرات األساسیة إلى المحاسبة عن الموجودات المالیة –المالیة : األدوات ٣٩دولي ال
وإلى بعض النواحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالیة.

االستمرار في المحاسبة عن تغطیة المخاطر طبقاً للمتطلبات ت المجموعة، اختار٩وكما یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي 
.٣٩المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي 
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تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة 
تمل المعیار الدولي للتقریر المالي  ة بالتكلفة المطفأة، ٩یش یة للموجودات المالیة وھي: مقاس اس نیف أس على ثالثة فئات تص

امل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل  تثناء قائمة الدخلوبالقیمة العادلة من خالل الدخل الش نیف عادة، باس . یحدد ھذا التص
تقات ل المالي وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. أدوات حقوق الملكیة والمش اس نموذج األعمال الذي یدار بموجبھ األص ، على أس

بة الدولي  نیف الحالیة المذكورة في معیار المحاس تبعد المعیار فئات التص تثمارات المقتناة حتى ٣٩یس وذلك فیما یتعلق باالس
لذمم المدینة، والمتاحة للبیع. و تحقاق، والقروض وا لدولي للتقریر المالي تاریخ االس ل ٩بموجب المعیار ا ، یحظر فص

المشتقات المدمجة في عقود یكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق المعیار. وبدالً من ذلك، یتم تقویم كامل األداة المختلطة 
، أنظر القسم ٩المالي ألغراض التصنیف. ولتوضیح كیفیة قیام البنك بتصنیف الموجودات المالیة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر

المعني من السیاسات المحاسبیة الھامة.

بة الدولي ٩لقد أبقى المعیار الدولي للتقریر المالي  وص علیھا في معیار المحاس كل كبیر على المتطلبات المنص ٣٩بش
بة الدولي  نیف المطلوبات المالیة. ومع ذلك، بالرغم من أنھ طبقاً لمعیار المحاس وص تص إثبات كافة تغیرات ، تم ٣٩بخص

، فإن تغیرات القیمة العادلة، طبقاً للمعیار الدولي قائمة الدخل الموحدةالقیمة العادلة للمطلوبات المدرجة بالقیمة العادلة في 
تم إظھارھا على النحو التالي:٩للتقریر المالي 

تمان للمصدر في الدخل الشامل اآلخر، وتم إظھار مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئ·
.قائمة الدخل الموحدةتم إظھار المبلغ المتبقي للتغیر في القیمة العادلة في ·

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
تبدل المعیار الدولي للتقریر المالي  ارة المتكبدة" ٩لقد اس وص علیھ فينموذج "الخس بة الدولي المنص ٣٩معیار المحاس

ارة االئتمان المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي  ارة االئتمان ٩بنموذج "خس ص خس جیل مخص من البنك تس
سویاً قائمة الدخلالمتوقعة لكافة القروض والموجودات المالیة األخرى (سندات الدیون) غیر المقتناة بالقیمة العادلة من خالل 

اس خسارة االئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر مع ال ص على أس تزامات القروض وعقود الضمان المالي. یحدد المخص
أتھا. وفي تلك الحالة، یتم  كل جوھري منذ نش ھرًا القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت بش ر ش على مدى االثنى عش

اس احتمال التعثر على  ص على أس روط تعریفھا تحدید المخص ل. وإذا كانت الموجودات المالیة تفي بش مدى عمر األص
ارة  اس التغیر في خس ص على أس توى ائتماني منخفض، یتم تحدید المخص تحدثة ذات مس تراة أو مس كموجودات مالیة مش

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

الترتیبات االنتقالیة
ب ات المحاس یاس ، والذي معدلبأثر رجعي٩یة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي تم تطبیق التغیرات في الس

.لتطبیق المعیار ضمن حقوق الملكیةیتطلب إثبات األثر المتراكم 

یتم إثبات أي فرق في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ·
یاطیاتفي األ٩ قاة واالحت نایر ١كما في األخرىرباح المب ة لعام ٢٠١٨ی یھ، ال تعكس المعلومات المعروض . عل

مالي ٢٠١٧ لدولي للتقریر ال یار ا مذكورة في المع بات ال قارنة مع المعلومات ٩المتطل لة للم قاب ھا غیر  فإن تالي  بال ، و
.٩طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨المعروضة لعام 

بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:تم إجراء عملیات التقویم التالیة·
تحدید نموذج األعمال المقتنى من خاللھ األصل المالي..١
تخصیص وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المخصصة سابقاً على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل .٢

قائمة الدخل.
حقوق الملكیة غیر المقتناه ألغراض المتاجرة كـ "مدرجة بالقیمة العادلة تخصیص بعض االستثمارات في أدوات .٣

من خالل الدخل الشامل اآلخر". 

أ عن عرض آثار  ینش ة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، یجب التحدید فیما إذا س ص بة للمطلوبات المالیة المخص بالنس
بي في  امل اآلخر أي عدم تماثل محاس درة في الدخل الش أم الموحدة قائمة الدخلالتغیرات في مخاطر االئتمان للجھة المص

سیضخمھ.

ندات الدان لم تزداتم االفتراض بأن مخاطر االئتم بة لس كل جوھري بالنس ة بتاریخ ید بش ن التي تحمل مخاطر ائتمان منخفض
.٩التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةأ )  
٩إعادة تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بتاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي )١

، وفئات القیاس الجدیدة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي ٣٩یوضح الجدول التالي فئات القیاس األصلیة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
:٢٠١٨ینایر ١كما في الخاصة بالبنك المالیة للموجودات والمطلوبات٩

التصنیف األصلي طبقاً 
لمعیار المحاسبة الدولي 

٣٩

التصنیف الجدید طبقاً 
للمعیار الدولي للتقریر 

٩المالي 

القیمة الدفتریة 
األصلیة طبقاً لمعیار 

٣٩المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة طبقاً للمعیار 

الدولي للتقریر 
٩المالي 

بآالف الریاالت السعودیة
الموجودات المالیة 

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة
١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٠٧٬٩٤٦بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

استثمارات، صافي:
مدرجة بالقیمة العادلة من سندات بعمولة ثابتة-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٣١٥٬٣٤٦٣١٥٬٣٤٦خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من استثمارات مركبة-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٦٢٬٧٨٤٦٢٬٧٨٤خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من صنادیق تحوط-

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

١٬٨٩٨٬٩٤١١٬٨٩٨٬٩٤١خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیع سندات بعمولة ثابتة وعائمة-

٢٠٬٧٦٦٬٤٣٤٢٠٬٧٥٢٬٩٣٨خالل الدخل الشامل اآلخر
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیعواستثمارات خاصةأسھم -

٨٢١٬٤٥٩٨٢١٬٤٥٩خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من متاحة للبیعأسھم واستثمارات خاصة-

٢٬٧٩٨٬٦٩٣٢٬٧٩٨٬٦٩٣خالل الدخل الشامل اآلخر
العادلة من مدرجة بالقیمة بالتكلفة المطفأةسندات بعمولة ثابتة وعائمة -

٢٥٬٩١٦٬٢٢١٢٥٬٨٩٨٬١٤٥خالل الدخل الشامل اآلخر
١١٬٣٣٢٬٥٣٢١١٬٣١٨٬٨٤٦بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمضاربة-

مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات
خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من 
٦٬٥١٤٬٧٠٨٦٬٥١٤٬٧٠٨خالل قائمة الدخل

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧بالتكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةقروض وسلف، صافي 
٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة موجودات أخرى

٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨٢٩٤٢٢٣٬٩٥٧٬
المطلوبات المالیة 

٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٣٦٣٬١١١بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة ودائع العمالء
مدرجة بالقیمة العادلة من ودائع العمالء

خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٥٥٩٬٥٤٣٥٥٩٬٥٤٣خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من مشتقات

الدخلخالل قائمة
مدرجة بالقیمة العادلة من 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨خالل قائمة الدخل
٤٬٤١٣٬٥٩٤٥٬٩٨٥٬٤٣٥بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مطلوبات أخرى

١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠١٨٤٬٤٣٥٬٨٥١
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عند تطبیق ٩طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي إلى القیمة الدفتریة ٣٩الدولي المحاسبة معیار تسویة القیمة الدفتریة طبقاً ل)٢
٩المعیار الدولي للتقریر المالي 

عند ٩ للمعیار الدولي للتقریر الماليإلى القیمة الدفتریة طبقاً ٣٩یوضح الجدول أدناه تسویة القیمة الدفتریة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
:٢٠١٨ینایر ١في ٩ى المعیار الدولي للتقریر الماليالتحول إل

القیمة الدفتریة طبقاً 
لمعیار المحاسبة 

٣١كما في ٣٩الدولي 
إعادة القیاسإعادة التصنیف٢٠١٧دیسمبر 

القیمة الدفتریة طبقاً 
للمعیار الدولي 

كما ٩للتقریر المالي 
٢٠١٨ینایر ١في 

بآالف الریاالت السعودیة
:الموجودات المالیة

بالتكلفة المطفأة
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦--٢٥٬١٩٥٬٠٦٦نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

١١٬٠٠٧٬٩٤٦)٢٣٬٥٣٤(-١١٬٠٣١٬٤٨٠أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١١٬٣١٨٬٨٤٦)١٣٬٦٨٦()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣، صافيإستثمارات

١١٦٬٨٠٣٬٥٣٧)٨٨١٬١٩٢(-١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩، صافيقروض وسلف
٥٦٨٬٨٨٥--٥٦٨٬٨٨٥موجودات أخرى 

١٦٤٬٨٩٤٬٢٨٠)٩١٨٬٤١٢()٢٥٬٩١٦٬٢٢١(١٩١٬٧٢٨٬٩١٣االجمالي بالتكلفة المطفأة 

متاحة للبیع 
--)٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦(٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦، صافيإستثمارات

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٦٬٦٥١٬٠٨٣)٣١٬٥٧٢(٤٦٬٦٨٢٬٦٥٥-)سندات دینإستثمارات (

٢٬٧٩٨٬٦٩٣-٢٬٧٩٨٬٦٩٣-إستثمارات (حقوق ملكیة)
إجمالي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٤٩٬٤٤٩٬٧٧٦)٣١٬٥٧٢(٤٩٬٤٨١٬٣٤٨-اآلخر

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٣٬٠٩٨٬٥٣٠-٢٬٢٧٧٬٠٧١٨٢١٬٤٥٩، صافيإستثمارات

٦٫٥١٤٫٧٠٨--٦٫٥١٤٫٧٠٨مشتقات 
٩٫٦١٣٫٢٣٨-٨٫٧٩١٫٧٧٩٨٢١٬٤٥٩الدخل قائمة إجمالي المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

المطلوبات المالیة
بالتكلفة المطفأة

٦٬٥٥١٬٤٦٤--٦٬٥٥١٬٤٦٤أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٦٧٫٣٦٣٫١١١--١٦٧٫٣٦٣٫١١١ودائع العمالء 

١٬٥٧١٬٨٤١٥٬٩٨٥٬٤٣٥-٤٬٤١٣٬٥٩٤مطلوبات أخرى 
١٬٥٧١٬٨٤١١٧٩٬٩٠٠٬٠١٠-١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩االجمالي بالتكلفة المطفأة

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
٥٥٩٫٥٤٣--٥٥٩٫٥٤٣ودائع العمالء 

٣٫٩٧٦٫٢٩٨--٣٫٩٧٦٫٢٩٨مشتقات 
٤٫٥٣٥٫٨٤١--٤٫٥٣٥٫٨٤١القیمة العادلة من خالل قائمة الدخلبإجمالي المدرجة 

األثر على األرباح المبقاة واالحتیاطیات األخرى)٣
االحتیاطیات األرباح المبقاة 

األخرى 
بآالف الریاالت السعودیة

٩٫٥٦٤٫٨٥٣٩٨٫٥١٤)٢٠١٧دیسمبر ٣١(٣٩طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي الرصید الختامي 
)٢٩٤()٢٫٣٦٣(٩إعادة تصنیف / إعادة قیاس طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

، ٩إثبات مخصص انخفاض االئتمان المتوقع طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
والتزامات القروض وعقود الضمان المالي، بما في ذلك مدیني عقود اإلیجار (

-)٢٫٥١٩٫١٦٨(شاملة تلك المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
٧٫٠٤٣٫٣٢٢٩٨٫٢٢٠)٢٠١٨ینایر ١(٩الرصید االفتتاحي طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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بة الدولي ب )    جل طبقاً لمتطلبات معیار المحاس ص انخفاض االئتمان المس ویة مخص مل الجدول أدناه على تس ص ٣٩یش إلى مخص
:٩انخفاض االئتمان المسجل طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
(معیار المحاسبة 

إعادة القیاسإعادة التصنیف)٣٩الدولي 

٢٠١٨ینایر ١
(المعیار الدولي 
)٩للتقریر المالي 

بآالف الریاالت السعودیة 
موجودات)/٣٩معیار المحاسبة الدولي (قروض وذمم مدینة 

)٩للتقریر المالي بالتكلفة المطفأة (المعیار الدولي مدرجة مالیة 
٢٣٬٥٣٤٢٣٬٥٣٤--أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٣٬٦٨٦١٣٬٦٨٦--، صافي إستثمارات
٨٨١٬١٩٢٢٬٨٥٥٬٨١٣-١٬٩٧٤٬٦٢١قروض وسلف، صافي 

٩١٨٬٤١٢٢٬٨٩٣٬٠٣٣-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

حقاق (معیار موجودات مالیة متاحة للبیع ومقتناة حتى تاریخ االست
موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة )٣٩المحاسبة الدولي 

)٩(المعیار الدولي للتقریر المالي 

٢٨٬٩١٥٢٨٬٩١٥--إستثمارات، صافي

١٬٥٧١٬٨٤١١٬٥٧١٬٨٤١--التزامات القروض وعقود الضمان المالي

٢٬٥١٩٬١٦٨٤٬٤٩٣٬٧٨٩-١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ج )
:الموحدةیوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الظاھرة في قائمة المركز المالي

)٩للتقریر المالي معیار الدولي ال(٢٠١٨دیسمبر٣١

مصنفة إلزامیاً 
بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مخصصة 
مدرجة ك

بالقیمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
سندات –اآلخر 

دین

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
–اآلخر 

استثمارات في 
أدوات حقوق 

التكلفة المطفأةملكیة
إجمالي القیمة 

الدفتریة
السعودیةبآالف الریاالت 

الموجودات المالیة 
٢٥٬٤١٩٬٦٠٤٢٥٬٤١٩٬٦٠٤----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١٧٬٦٢٢٬٠٢٦----األخرى

٣٬٠٩٦٬٧٩١٢٬٢٢١٬٨٤٥٤٧٬١٠٧٬٣٥٢٣٬١٩٣٬٤٤٨١٠٬٧٣٠٬٨١٨٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤استثمارات، صافي
٣٬٤٤٥٬٧٧٢----٣٬٤٤٥٬٧٧٢مشتقات

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢----قروض وسلف، صافي
٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى 

٦٬٥٤٢٬٥٦٣٢٬٢٢١٬٨٤٥٤٧٬١٠٧٬٣٥٢٣٬١٩٣٬٤٤٨١٦٨٬١٧٩٬٦٤٩٢٢٧٬٢٤٤٬٨٥٧إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
٧٬٨٧١٬٥٧٤٧٬٨٧١٬٥٧٤----لبنوك والمؤسسات المالیة األخرىلأرصده 

١٦٩٬٢١٩٬٣٣٩١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦---٩٥٠٬٧٠٧ودائع العمالء 
٢٬٣٥٥٬١٠٠----٢٬٣٥٥٬١٠٠مشتقات 

٧٬٢٣٣٬٠٤٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩----مطلوبات أخرى 
١٨٤٬٣٢٣٬٩٦٢١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩---٣٬٣٠٥٬٨٠٧المالیةإجمالي المطلوبات 
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)٣٩(معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٧دیسمبر٣١

مقتناه ألغراض 
المتاجرة / مدرجة 
بالقیمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

مخصصة 
كمدرجة 

بالقیمة العادلة 
مة ئمن خالل قا

الدخل
مقتناه حتى تاریخ 

االستحقاق
قروض وذمم 

التكلفة المطفأةمتاحة للبیعمدینة 
القیمة إجمالي

الدفتریة

بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات المالیة 
٢٥٬١٩٥٬٠٦٦٢٥٬١٩٥٬٠٦٦-----نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
١١٬٠٣١٬٤٨٠١١٬٠٣١٬٤٨٠-----األخرى

٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠-٣١٥٬٣٤٦١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠استثمارات، صافي
٦٬٥١٤٬٧٠٨-----٦٬٥١٤٬٧٠٨مشتقات

١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩--١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩---قروض وسلف، صافي
٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥-----موجودات أخرى 

٦٬٨٣٠٬٠٥٤١٬٩٦١٬٧٢٥٣٬١٧٨٬٩٣٠١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦٧٠٬٨٦٥٬٢٥٤٢٢٤٬٩٠٧٬٢٧٨إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة 
أرصده للبنوك والمؤسسات المالیة 

٦٬٥٥١٬٤٦٤٦٬٥٥١٬٤٦٤-----األخرى
١٦٧٬٣٦٣٬١١١١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤---٥٥٩٬٥٤٣-ودائع العمالء 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-----٣٬٩٧٦٬٢٩٨مشتقات 
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤-----مطلوبات أخرى 

١٧٨٬٣٢٨٬١٦٩١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠---٣٬٩٧٦٬٢٩٨٥٥٩٬٥٤٣المالیةإجمالي المطلوبات 

تصنیف الموجودات المالیة
امل  ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش نف األص عند االثبات األولي لھ، یص

خالل قائمة الدخل.اآلخر، أو بالقیمة العادلة من 

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
رطین التالیین، وفي حالة عدم تخص تیفاء كل من الش ل المالي على أنھ مقاس بالتكلفة المطفأة إذا ما تم اس نف األص ھ ییص ص

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، ویحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ -

ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة -
على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
رطین التالیین وفي حالة عدم یت تیفاء كل من الش امل اآلخر إذا ما تم اس ند الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش م قیاس س

تخصیصھ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

یل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودا- من نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحص ل ض ت یحتفظ باألص
المالیة، و

ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة -
على المبلغ األصلي القائم.

شامل اآلخر الحقاً بالقیمة العادلة، وتدرج المكاسب  سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال والخسائر الناتجة یتم قیاس 
ائر تحویل العمالت األجنبیة في  عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخس

قائمة الدخل الموحدة.

أدوات حقوق الملكیة 
بة  تثمارات في عند االثبات األولي لھا، بالنس غراض المتاجرة، یجوز للمجموعة أن أدوات حقوق الملكیة المقتناه لغیر ألالس

تختار بشكل ال رجعة فیھ عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس 
.ةكل استثمار على حد
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الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ة بالقیمة العادلة من خالل  نف كافة الموجودات المالیة األخرى كمقاس أدوات حقوق مل ذلكقائمة الدخل. یمكن أن یشتص
القیمة العادلة من خالل ـ "الملكیة المقتناه ألغراض المتاجرة، وسندات الدین غیر المصنفة كمدرجة بـ "التكلفة المطفأة" أو ب

الدخل الشامل اآلخر".

افة إلى  ل إض كل ال رجعة فیھ أي أص ص بش إذا كان یفي بمتطلبات –ذلك، عند االثبات األولي، یجوز للمجموعة أن تخص
امل اآلخر  ھ بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القیام –قیاس

خالف ذلك.بینشأ ساثل المحاسبي والذي بشكل جوھري عدم التم–بذلك یزیل أو یقلص 

تثناء خالل الفترة التي تقوم فیھا المجموعة بتغییر نموذج  نیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي لھا، باس ال یعاد تص
أعمال إدارة الموجودات المالیة.

تقویم نموذج األعمال
فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس أفضل تقوم المجموعة بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم

طریقة إلدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:

تیجیة وبشكل خاص، فیما إذا كانت استراالسیاسات واألھداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبیق تلك السیاسات عملیاً.-
اإلدارة تركز على تحقیق إیرادات العمولة المتعاقد علیھا، والحفاظ على معدل عمولة معینة، ومطابقة فترة الموجودات 

المالیة مع مدة المطلوبات التي تمولھا تلك الموجودات المالیة أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات.

ر بذلك إلى إدارة المجموعة.كیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقری-

من نموذج األعمال)، وكیفیة إدارة - المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ض
تلك المخاطر.

اس القیمة العادلة للموجودات المدارة أو - بیل المثال فیما إذا تم التعویض على أس كیفیة تعویض مدراء األعمال، على س
تدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، وال

تقبلیة. - اط المبیعات المس أن نش باب تلك المبیعات والتوقعات بش ابقة وأس تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات الس
بان بمفردھا، ولكن كجزء من التقویم المعلومات المتعلقة بوبالرغم من ذلك، فإن  تلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحس

الكلي لكیفیة تحقیق األھداف الموضوعة من قبل المجموعة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

خذ باالعتبار ما یسمى تصورات یتم القیام بتقویم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول یمكن أن تحدث دون األ
كل مختلف عن توقعات المجموعة  غط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بش وأ حالة" أو "حالة ض "أس
من نموذج األعمال تلك، لكن تقوم  نیف باقي الموجودات المالیة المحتفظ بھا ض لیة، فإن المجموعة ال تقوم بتغییر تص األص

ه المعلومات عند تقویم نموذج األعمال للموجودات المالیة التي تم استحداثھا أو شراؤھا حدیثاً.بإدراج ھذ

اس القیمة العادلة  بالقیمة العادلة من –یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا على أس
لمالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.خالل قائمة الدخل لعدم االحتفاظ بھذه الموجودات ا

تقویم التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 
لي" القیمة العادلة للموجودات المالیة بتاریخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل ألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األص

العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل 
فترة ما، وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى مثل (مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) وھامش الربح.

لي والعمولة، تیة التعاقدیة تمثل فقط دفوعند تقویم فیما إذا كانت التدفقات النقد بان عات من المبلغ األص أخذ المجموعة بالحس
رط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ  تمل على ش ل المالي یش مل ذلك فیما إذا كان األص روط التعاقدیة لألداه، ویش الش

المجموعة بعین االعتبار:أخذ ذا الشرط. وإلجراء ھذا التقویم، تالتدفقات النقدیة التي ال تستوفى ھ

األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.-
خصائص الرفع المالي.-
السداد المبكر وشروط التمدید.-
روط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدیة من موجودات محددة، مثل (الترتیبات المتعلقة بحق عدم - الش

الرجوع)، و
. )مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت(تي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود الخصائص ال-
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التخصیص بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ینایر ١، قامت المجموعة بتخصیص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وقبل عند اإلثبات األولي

المجموعة أیضاً بتخصیص بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادل من خالل قائمة الدخل ألنھ یتم إدارة وتقویم ، قامت ٢٠١٨
والتصریح عن ھذه الموجودات داخلیاً على أساس القیمة العادلة.

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 
واق المال، وودائع العمالء،  ل، إثبات كافة ودائع أس ندات الدین األخرى یتم، في األص والقروض ألجل، والدیون الثانویة، وس

المصدرة بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف المعامالت.

ھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت  وبعد ذلك، تقاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة ما لم یكن مطلوباً قیاس
.٩العادلة من خالل قائمة الدخل طبقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي المجموعة قیاسھا كمطلوبات بالقیمة 

بالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خیار القیمة العادلة، بعد االثبات األولي لھا، 
ة بالمجموعة یتم عرض ایة تغیرات في القیمة العادلة تتعلق بالتغیرات في  تقلة في –مخاطر االئتمان الخاص ورة مس بص

الدخل الشامل اآلخر، ویتم عرض كافة التغیرات األخرى في القیمة العادلة في قائمة الدخل. ال یعاد تدویر المبالغ المدرجة في 
لة  لدخل حتى في حا ة بالمجموعة إلى قائمة ا امل اآلخر المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاص لدخل الش التوقف عن إثبات ا

المطلوبات وتحقق المبالغ.

ھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تدرج كافة  مانات المالیة والتزامات القروض التي تختار المجموعة قیاس بة للض بالنس
تغیرات القیمة العادلة في قائمة الدخل.

قیاس القیمة العادلة٥-٢

مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم ذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو السعر المدفوع لتحویل ُتعرف القیمة العادلة بأنھا السعر ال
یتم إما في السوق مطلوبات ماافتراض أن بیع أصل أو تحویل بقیاس القیمة العادلة یتم. القیاسمتعاملین في السوق بتاریخ بین

فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق األساسي.قاسواأل، أو في أكثر المطلوباتاألساسي لألصل أو 

في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو بافتراض أن المتعاملینللموجودات أو المطلوباتالقیمة العادلة تُقاس
لة لألدوات المالیة المتداولة في المطلوبات وأن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منفعة اقتصادیة. تحدد القیمة العاد

اسواق نشطة على أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملین. بالنسبة لألدوات المالیة األخرى 
اً للظروف. یم المالئمة وفقیفي األسواق النشطة، تحدد القیمة العادلة باستخدام طرق التقبتاریخ إعداد القوائم المالیةغیر المتداولة

یم على طریقة السوق (أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقاً لشروط التعامل مع األطراف األخرى بعد تعدیلھا یتشتمل طرق التق
وطریقة اإلیرادات (أي تحلیل التدفقات النقدیة )عند الضرورة، وعلى أساس القیمة السوقیة الحالیة ألدوات مماثلة لھا تماماً 

تسعیر الخیارات باستخدام بیانات السوق المتوفرة والمؤیدة بطریقة ممكنة معقولة). یأخذ قیاس القیمة العادلة ونماذجالمخصومة 
للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق االستخدام األفضل 

.من األصل عن طریق االستخدام األفضل واألقصى لھونسیستفیدنذیلألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق وال

تحویل بین تم أيذا فیما إالمجموعة تقررفي القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، المثبتةبالنسبة للموجودات والمطلوبات 
لقیاس األدنى التي تعتبر ھامةمستوى مدخالت العلى بناءً التصنیف (تقییمالمستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة 

.ةمالیفترة) في نھایة تاریخ كل ككلالقیمة العادلة 

خصائصھا وطبیعتھا، والمطلوبات بحسبالموجودات فئاتوألغراض اإلفصاح عن القیمة العادلة، تقوم المجموعة بتحدید 
.ك التسلسل الھرمي للقیمة العادلةوكذلبھاوالمخاطر المتعلقة 
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األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة٦-٢

، استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الدولیة للتقریر المالي، طبقا للمعاییر الموحدةیتطلب إعداد القوائم المالیة
بیق السیاسات عند تطحكمھاالھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما یتطلب من اإلدارة استخدام 

المجموعةالمحاسبیة للمجموعة. یتم تقییم ھذه التقدیرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة 
وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقا للظروف 

احي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام:والمعطیات. وفیما یلي النو

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل وسندات الدیناالئتمان على األدوات المالیة المقتناه بالتكلفة المطفأة انخفاض خسائر أ )
الدخل الشامل اآلخر.

للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا. تمثل االخاصة بھالقروض، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ مجموعةقوم الت
المعلومات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد من 

) ب(٢٨. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح د علیھاالت واألمور التي یعتممعنیة من أجل اختیار مختلف المدخاالفتراضات ال
لمزید من المعلومات. 

القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولةب)

. وفي حالة استخدام طرق التقییمتحدد القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق 
، ومراجعتھا دوریًا من قبل موظفین التحقق من صحتھافي تحدید القیمة العادلة، فإنھ یتم ،بما في ذلك النماذج،التقییم

للتأكد بأن المخرجات تعكس البیانات الفعلیة التقییم. یتم معایرة كافة طرق بالتقییممؤھلین مستقلین عن الجھة التي قامت 
لبیانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر االتقییموأسعار السوق المقارنة. وبقدر المستطاع، تستخدم طرق 

والطرف اآلخر) والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقدیرات. إن تغیر مجموعةاإلئتمان (الخاصة بال
ة.اإلفتراضات المتعلقة بھذه العوامل یمكن أن یؤثر على القیمة العادلة المسجلة لألدوات المالی

التسویةتاریخ ٧-٢

. إن العملیات التسویةیتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع األدوات المالیة بتاریخ 
المتعلقة بشراء وبیع األدوات المالیة ھي العملیات التي تتطلب أن یتم تسلیم الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا اإلعتیادیة

ر تساب أي تغیباحمجموعةقوم التاألنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق. بالنسبة لألدوات المالیة المقتناه بالقیمة العادلة، 
التداول وتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة .في القیمة العادلة بین تاریخ

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر٨-٢
یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة. تحدد القیمة العادلة عادةً بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم 

رى، حسبما ھو مالئم. التدفقات النقدیة وطرق التسعیر األخ

تصنف األدوات المالیة المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءًا من عملیة تغطیة فعالة. تدرج أیة 
تغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 

٢٠١٨ینایر ١من اعتبارًا السیاسة المتبعة 

فصل المشتقات ال یتم، ٩بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي.)مضیفدعقالمشتقات في ترتیب تعاقدي (ادراجیمكن 
األداة المالیة المختلطة كاملموییتم تق،نطاق المعیار. بدال من ذلكأصل مالي یقع ضمنمضیفھایكون المدمجھ في عقود

لتصنیف..األغراض
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٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة قبل 
ضمن أدوات مالیة أخرى كمشتقات منفصلة، وتسجل بالقیمة العادلة إذا كانت خصائصھا االقتصادیة المدرجةالمشتقاتتعامل 

ال ترتبط بشكل وثیق بالعقد المضیف، وأن العقد المضیف نفسھ غیر مقتنى ألغراض المتاجرة أو مدرج بالقیمة ومخاطرھا
ات مالیة أخرى والمنفصلة عن العقد المضیف بالقیمة العادلة والعادلة من خالل قائمة الدخل. تسجل المشتقات المدرجة ضمن أد

القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة. ویتم إثبات التغیرات في،في المحفظة التجاریة

محاسبة تغطیة المخاطر 
تصنف عملیات تغطیة المخاطر إلى فئتین ھما: (أ) تغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغیرات في القیمة العادلة 

التي تغطي مخاطر التغیرات في التدفقات للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتھا و (ب) تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة و
النقدیة سواًء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة.

بدایة عندولكي تكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر، فإنھا تتطلب بأن تكون تغطیة المخاطر ذات فعالیة عالیة 
التغطیة، بحیث یتم تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة الخاصة بأداة تغطیة المخاطر بشكل فعال مع التغیرات 
التي طرأت على البند الذي تمت تغطیة مخاطره، ویجب أن تكون ھذه التغیرات قابلة للقیاس بشكل موثوق بھ. وعند بدایة 

تحدید أداة تغطیة المخاطر والبند الذي سیتم ثیق إستراتیجیة وأھداف إدارة المخاطر بما في ذلكتغطیة المخاطر، یجب تو
، یتم تقییم مدى فعالیة الحقاً . من قبل المجموعةتغطیتھ وطبیعة المخاطر المغطاة وطریقة تقییم مدى فعالیة تغطیة المخاطر

ة المخاطر عند التوقف عن تخصیصھا أو عند إنتھاء سریان تغطیة المخاطر بصورة مستمرة. یتم التوقف عن محاسبة تغطی
أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو عندما لم تعد مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر.

ط محاسبة تغطیة المخاطر، تدرج أیة مكاسب أو خسائر ناشئة عن وبالنسبة لعملیات تغطیة مخاطر القیمة العادلة التي تفي بشر
القیمة العادلة للبند التغیر في عادة قیاس أدوات تغطیة المخاطر بقیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة . ویتم تسویة إ

الذي تمت تغطیة مخاطره مقابل القیمة الدفتریة لذلك البند، ویدرج في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فیھا 
ادلة لألدوات المالیة المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطیة المخاطر، عندئذ یتم تغطیة مخاطر القیمة الع

إطفاء تسویة القیمة الدفتریة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة مغطاة 
المخاطر. 

ط محاسبة تغطیة المخاطر، یتم في األصل إثبات الجزء ولتدفقات النقدیة التي تفي بشرأما بالنسبة لعملیات تغطیة مخاطر ا
تغطیة فّعالة، في اإلحتیاطیات األخرى الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطیة أداة المخاطر، التي تم تحدیدھا على أنھا

. من المتوقع أن طیة، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدةضمن حقوق المساھمین، على أن یتم إثبات الجزء غیر الفعّال من التغ
كون تغطیة المخاطر ذات فعالیة عالیة إذا كانت التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة الخاصة بتغطیة المخاطر خالل ت

التسویةهحقق ھذتتن أ٪ وكان من المتوقع ١٢٥٪ إلى ٨٠المخاطر من قبل أداة التغطیة في حدود تسویةالفترة التي تم فیھا 
یتم، في األصل، تحویل .في الفترات المستقبلیة. یتم إثبات عدم فعالیة التغطیة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرة

على ة بند المغطى مخاطرللفترة التي یؤثر فیھا الالموحدة مة الدخل ى قائاألرباح أو الخسائر المثبتة في االحتیاطیات األخرى إل
قائمة الدخل الموحدة.

العمالت األجنبیة٩-٢

العملة الوظیفیة للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت ر أیضًا تظھر القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یعتب
النقدیةاألجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات 

االستثمارات في العملیات الخارجیة)التي تعتبر جزءاً من صافي النقدیة(عدا البنود المسجلة بالعمالت األجنبیة في نھایة السنة
إعداد القوائم المالیة الموحدة. تحّول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة بتاریخ بأسعار الصرف السائدة سعودياللایرلل

تدرج مكاسب أو خسائر العادلة والمسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل الفوریة السائدة بالتاریخ الذي تحدد فیھ القیمة العادلة.
تحویل البنود غیر النقدیة كجزء من تسویة القیمة العادلة وذلك إما في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساھمین ویتوقف ذلك 

التي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعملة اجنبیة والموجودات والمطلوبات غیر النقدیة تحّول.على األصل المالي المعني
بأسعار الصرف السائدة كما في تاریخ المعاملة األولیة.

تقیّد أو تحّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغیر المحققة من عملیات التحویل في قائمة الدخل الموحدة. 

اد تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاریخ إعد
القوائم المالیة الموحدة. تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة. 
وعند توحید القوائم المالیة، تدرج فروقات التحویل الناجمة عن تحویل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجیة ضمن حقوق 

.لشامل الموحدةمن خالل قائمة الدخل االملكیة
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المقاصة١٠-٢

الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافیھا في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي یتم إجراء المقاصة بین
نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید مجموعةملزم وعندما یكون لدى ال

المطلوبات في آن واحد. 

إثبات اإلیرادات ١١-٢

، وسرى ٢٠١٤: اإلیرادات من العقود مع العمالء، الصادر في شھر مایو ١٥طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
. یوضح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر ١مفعولھ لتطبیقھ بصورة إلزامیة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

اسبة عن اإلیرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرشادات الحالیة المتعلقة بإثبات نموذج واحد شامل بشأن المح١٥
اإلیرادات المذكورة حالیاً في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر الدولیة للتقریر المالي. 

كمًال من العائد الفعلي ألي أداة مالیة، یتم إثبات دخل ومصاریف العموالت الخاصة، بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءًا م
دخل تسویةیتم في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طریقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. 

العموالت الخاصة عن القروض والسلف المستلمة وغیر المحققة مقابل الموجودات ذات العالقة.

الخدمات البنكیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقدیم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض یتم إثبات أتعاب 
التي غالباً ما یتم استخدامھا، فیتم تأجیلھا مع التكلفة المباشرة المتعلقة بھا، ویتم إثباتھا كتسویة للعائد الفعلي على تلك القروض

، طبقاً زمني-المحافظ المدارة والخدمات االستشاریة والخدمات األخرى، على أساس نسبيعند استخدامھا. یتم إثبات أتعاب
لعقود الخدمات المعنیة. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطیط المالي وخدمات الحفظ والوصایة 

نة، فیتم إثباتھا بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. یتم والخدمات المماثلة األخرى التي یتم تقدیمھا على مدى فترة معی
ـ "مطلوبات األتعابُیصنف دخل إثبات توزیعات األرباح عند اإلعالن عنھا واإلقرار بأحقیة استالمھا. المستلم وغیر المتحقق ك

أخرى".

المستلمة وتكالیف المعامالت والعالوات أو إن احتساب معدل العمولة الفعلي یتضمن كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو 
الخصومات والتي تمثل جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكالیف المعامالت تكالیف عرضیة تتعلق مباشرة بشراء 

أو إصدار موجودات أو مطلوبات مالیة.

ي القوائم المالیة الموحدة، تشتمل "أرباح تحویل ألغراض العرض فویتم إثبات أرباح تحویل العمالت األجنبیة عند نشأتھا. 
العمالت األجنبیة، صافي" على أرباح وخسائر التحویل الناجمة عن األدوات المالیة المشتقة وعن تحویل الموجودات 

والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة.

اتفاقیات البیع وإعادة الشراء١٢-٢

المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائھا في تاریخ مستقبلي محدد (إتفاقیة إعادة شراء) المالیةاألوراق في إثبات مجموعةستمر الت
في قائمة المركز المالي الموحدة، ویتم قیاسھا وفقاً للسیاسات المحاسبیة المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة، 

وسندات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل لدخل، واالستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة ا
بالتكلفة المطفأة. یتم إظھار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منھ بموجب ھذه اآلخر واالستثمارات المقتناه

بما ھو مالئم. ویتم إعتبار الفرق بین سعر اإلتفاقیات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أو ودائع العمالء، حس
العائد الفعلي. أساس البیع وإعادة الشراء كمصاریف عموالت خاصة، ویستحق على مدى فترة إتفاقیة إعادة الشراء على 
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إعادة بیع) في قائمة المركز الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (إتفاقیةإثباتال یتم 
. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه اإلتفاقیات في مجموعةالمالي الموحدة لعدم انتقال السیطرة على تلك الموجودات إلى ال

رى أو القروض والسلف، حسبما ھو بنوك والمؤسسات المالیة األخالنقدیة واألرصدة لدى بنوك مركزیة أو األرصدة لدى ال
على ویستحق على مدى فترة إتفاقیة إعادة البیع،یتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع كدخل عموالت خاصةمالئم. و
. الفعليالعائدأساس 

االستثمارات١٣-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة اعتبارًا من 

لموحدة على ما یلي: اتشتمل االستثمارات الظاھرة في قائمة المركز المالي 

الدین ھذه بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعامالت المباشرة سنداتسندات دین مقاسھ بالتكلفة المطفأة. یتم في األصل قیاس -
العرضیة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. 

الدین وأدوات حقوق الملكیة المقاسة إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المدرجة بالقیمة العادلة من سندات-
. قائمة الدخل الموحدة. یتم قیاس ھذه األدوات بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیرات مباشرة في الدخلخالل قائمة

ل الدخل الشامل اآلخر، ودین مقاسة بالقیمة العادلة من خالسندات-
أدوات حقوق ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -

الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إثبات المكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل لسنداتبالنسبة 
بنفس الطریقة المتبعة بشأن الموجودات المالیة المقاسة قائمة الدخل الموحدةھا في اآلخر باستثناء البنود التالیة والتي یتم إثبات

بالتكفلة المطفأة.

باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. الخاصةالعمولةدخل-
المتوقعة وعكس القید، و االئتمانخسائر -
أرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة.-

أو الخسارة نیف الربح ، یعاد تصاألخرل الدخل الشاملالدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالسنداتوفي حالة التوقف عن إثبات 
. قائمة الدخل الموحدةإلى الموحدةحقوق الملكیةقائمة التغیرات في المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من 

في القیمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق لقد اختارت المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغیرات 
وال رجعھ وان ذلك على حده عند االثبات األولي أداهالملكیة غیر المقتناة ألغراض المتاجرة. یتم ھذا االختیار على أساس كل 

على االطالق، وال یتم الموحدةقائمة الدخل إلى هوخسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ھذأرباحتصنیف ال یعادفیھ.
لم تمثل بصورة ماقائمة الدخل الموحدة . یتم اثبات توزیعات األرباح في قائمة الدخل الموحدةاثبات أي انخفاض في القیمة في 

ر والخسائاألرباحوفي ھذه الحالة یتم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر. تحول ،تثمارساالتكلفةلجزء منواضحة استردادًا 
االستثمار. ھذا التراكمیة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاه عند استبعاد 

٢٠١٨ینایر ١السیاسات المتبعة قبل 

كافة االستثمارات بالقیمة العادلة باستثناء االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل، إثبات في األصل،،یتم
لقیمة العادلة عند االثبات اقیاسشاملة تكالیف الشراء المتعلقة باإلستثمارات. ال تتم إضافة تكلفة المعامالت، إن وجدت، إلى

تطفأ العالوة أو الخصم .والمتضمنة في قائمة الدخل الموحدةة من خالل قائمة الدخلقیمتھا العادلةاألولي لالستثمارات المدرج
. وترحل إلى قائمة الدخل الموحدةعلى أساس العائد الفعلي

بالنسبة لألوراق المالیة التي یتم تداولھا في األسواق المالیة النظامیة، تحدد القیمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق 
الصنادیق واالستثمارات في. تحدد القیمة العادلة للموجودات المدارة إعداد القوائم المالیة الموحدةعند انتھاء العمل في تاریخ 

.عنھعلى أساس صافي قیمة الموجودات المعلناالستثماریة 
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أما بالنسبة لألوراق المالیة غیر المتداولة بالسوق، یتم إجراء تقدیر مناسب للقیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة الحالیة 
أساس ما یخص تلك األوراق لألدوات األخرى المشابھة لھا تقریباً، أو على أساس التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة أو على 

المالیة من صافي الموجودات ذات الصلة.

القیاس الالحقحدد ی، ال یسمح عادًة بإجراء أیة تحویالت بین فئات االستثمارات المختلفة. وبعد اإلثبات األولي لالستثمارات
-لكل فئة من فئات االستثمار على النحو التالي:

المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل اإلستثماراتأ )

ـ "إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة" أو كـ "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة  تصنف اإلستثمارات ضمن ھذه الفئة ك
ألغراض المتاجرة بشكل أساسي . یتم شراء االستثمارات المقتناةوذلك عند اإلثبات األولي لھامن خالل قائمة الدخل"

بالنسبة لألداة التي تعتبر جزءاً من محفظة مصنفة كاستثمارات مقتناة . خالل فترة وجیزةلغرض البیع أو إعادة الشراء 
ویجوز تصنیف ألغراض المتاجرة قد تشتمل على بنود محتفظ بھا لمدة أطول حسب ظروف السوق أو موقف اإلدارة. 

أو قللت بشكل خفضتدارة كـ "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل" إذا من قبل اإلاتاإلستثمار
(ُیشار إلیھ أحیانًا بـ "عدم التوافق المحاسبي") والذي قد یظھر بشكل عدم التماثل في القیاس أو االثباتجوھري من 

مجموعة من أن أسس مختلفة، أو وفقآخر نتیجة لقیاس الموجودات أو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر
على أساس القیمة العادلة، طبقاً إلدارة اؤھاوتقییم أداالموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة أو كالھما قد تم إدارتھ

لكبار المخاطر أو استراتیجیة اإلستثمار الموثقة والمعلومات الخاصة بالمجموعة على ذلك األساس المقدمة داخلیًا 
. لمجموعةابفي اإلدارة موظ

وبعد اإلثبات األولي، تقاس االستثمارات بالقیمة العادلة، ویتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن أي تغیر في القیمة 
العادلة في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فیھا.  

االستثمارات المتاحة للبیع ب)

، بعد اقتنائھا، بالقیمة العادلة. وبالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبیع التي لم یتم تغطیة مخاطر تقاس ھذه اإلستثمارات
من خالل قائمة الدخل الشامل قیمتھا العادلة، یتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغیر في القیمة العادلة مباشرة

لك اإلستثمارات أو إنخفاض القیمة العادلة ضمن حقوق المساھمین لحین انتفاء أسباب إثبات تفي احتیاطيالموحدة
في قائمة الدخل –المثبتة سابقًا ضمن حقوق المساھمین –، وعندھا یتم إظھار الربح أو الخسارة المتراكمة قیمتھا

الموحدة للفترة. 

القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع،  والتي تعتبر جزءًا من یتم إدراج الربح أو الخسارة الناجمة عن التغیر في 
تغطیة فعالة، مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بقدر التغیرات في القیمة العادلة التي تمت تغطیة مخاطرھا. 

اإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأةج)

عدا تلك المشتراه –ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا وغیر المتداولة في سوق مالي نشط تصنف اإلستثمارات
ـ "إستثمارات مقتناة بالتكلفة –قصیرة، والتي لم یتم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع خالل فترةبنیة بیعھا مباشرةً أو  ك

بالتكلفة المطفأة، ناقصاً مخصص اإلنخفاض قیمتھا العادلةطرالمطفأة". تظھر ھذه اإلستثمارات التي لم یتم تغطیة مخا
في قیمتھا. یتم إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض 

قیمتھا. 
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اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقد )

ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا والتي لھا تاریخ استحقاق محدد، مع توفر النیّة اإلیجابیة تصنف اإلستثمارات
بخالف االستثمارات التي تفي بأسس تعریف -والمقدرة لدى المجموعة على اإلحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
االستثمارات المقتناهستثمارات المتاحة للبیع" أو ""االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل" أو "اال

بالتكلفة المطفأة"، كاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق. یتم الحقاً قیاس ھذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة ناقصاً 
بتاریخ الشراء مخصص اإلنخفاض في قیمتھا. یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم

وباستخدام طریقة العائد الفعلي.

یتم إثبات أیة أرباح أو خسائر عن ھذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند انتفاء أسباب إثبات تلك االستثمارات 
أو انخفاض قیمتھا.

حتى تاریخ االستحقاق" ال یمكن بیعھا أو إعادة تصنیفھا دون أن تتأثر إن االستثمارات المصنفة كـ "استثمارات مقتناة
تصنیفھا كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة لى استخدام ھذا التصنیف، وال یمكنعمجموعةمقدرة ال

أو السداد المبكر كونھا استثمارات طویلة األجل.

القروض والسلف١٤-٢

٢٠١٨ینایر ١اعتبارًا من السیاسات المتبعة 

ف المعامالت یتم في األصل قیاس ھذه القروض والسلف بالقیمة العادلة زائدًا تكالیتقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة.
باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. المطفأةقاس الحقاً بالتكلفة المباشرة العرضیة، وت

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 

، وغیر متداولة في سوق مالي نشط.القروض والسلف ھي موجودات مالیة غیر مشتقة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا

بعد اإلثبات األولي .بالقیمة العادلة شاملة مصاریف الشراء المتعلقة بھا، إن وجدت،في األصلتقاس كافة القروض والسلف،
یة تحویالت بین فئات القروض والسلف المختلفة. للقروض والسلف، ال یسمح عادة بإجراء أ

بالتكلفة المطفأة. بالنسبة تظھر قیمتھا العادلةالقروض والسلف غیر المتداولة في سوق مالي نشط والتي لم یتم تغطیة مخاطر
یتھ مقابل القیمة الذي تم تغطبالقیمة العادلة للبندللقروض والسلف التي تمت تغطیة مخاطرھا، یتم تسویة الجزء المتعلق 

الدفتریة.

ألغراض العرض في القوائم المالیة الموحدة، یتم خصم مخصص خسائر االئتمان من حساب القروض والسلف.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة١٥-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة اعتبارًا من 
بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة تقوم المجموعة

قائمة الدخل:من خالل 
.دینسنداتتعتبر الموجودات المالیة التي ·
التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان.·
السلف والقروض، و·
.والمؤسسات المالیة األخرىاألرصدة لدى البنوك ·
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بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بإستثناء األدوات المالیة تقوم المجموعة
:شھراً ١٢ن المتوقعة لھا على مدى التالیة والتي یتم قیاس خسائر االئتما

الدین التي تبین بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وسندات·
كل جوھري عقود اإلیجار)مدیني(فیما عدا األدوات المالیة األخرى· ة بھا بش التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاص

منذ االثبات األولي لھا.

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

المتوقعة تقدیرًا احتمالھ مرجح لخسائر االئتمان، ویتم قیاسھا على النحو التالي:تمثل خسائر االئتمان 
توى ائتمان منخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: بالقیمة الحالیة للعجز النقدي · الموجودات المالیة التي لیس لھا مس

استالمھا).تتوقع المجموعة(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي 
توى االئتمان· ي المنخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة الموجودات المالیة ذات المس

والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.
تحقة · حوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المس في حالة للمجموعةالتزامات القروض غیر المس

، واستالمھاتتوقع المجموعة ت النقدیة التي سحب االلتزام والتدفقا
استردادھا.تتوقع المجموعة ناقصاً أیة مبالغ عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعھا لحامل العقد ·

الموجودات المالیة المعدلة

روط الموجودات المالیة أو تعدیلھا، أو تبدیل الموجودات المالیة الح الیة بأخرى جدیدة نتیجة في حالة إعادة التفاوض على ش
عوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم إجراء تقویم للتأكد فیما إذا یجب التوقف عن اثبات الموجودات المالیة، ویتم قیاس  ص

خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
ل الحالي، فإنھ یتم إدراج الت· دفقات النقدیة المتوقعة الناتجة إذا لم یؤدي التعدیل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األص

عن األصل المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.
ل الجدید · ل الحالي، فإنھ یتم اعتبار القیمة العادلة المتوقعة لألص إذا أدى التعدیل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األص

ل المالي الحالي  اب العجز النقدي كتدفقات نقدیة نھائیة من األص بتاریخ التوقف عن اثباتھ. یدرج ھذا المبلغ في احتس
مھ اعتباراً من التاریخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاریخ اعداد القوائم  ل المالي الحالي الذي یتم خص من األص

المالیة باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.

لمستوى االئتماني المنخفضالموجودات المالیة ذات ا

جلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة ، بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالیة المس
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض. یعتبر األصل المالي بأنھالدین المدرجة وسندات

ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.

ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة:
صعوبات مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر.·
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،·
.للمجموعةوفق شروط غیر مالئمة المجموعةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل ·
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، و·
إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة.·



مجموعة سامبا المالیة

-٣٠-

الذي یعاد التفاوض بشأنھ بسبب تدھور وضع الجھة المقترضة یعتبر عادة ذي مستوى ائتمان منخفض ما لم یكن إن القرض
ھناك دلیالً على أن خطر عدم استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفض بشكل جوھري وأنھ ال توجد مؤشرات أخرى على 

یوماً فأكثر قروضاً منخفضة القیمة.٩٠فراد المتأخرة السداد لمدة االنخفاض في القیمة. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األ

توى ائتماني منخفض، فإن  یادیة ذي مس تثمار في الدیون الس أخذ بعین تالمجموعةعند إجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان االس
االعتبار العوامل التالیة:

تقویم السوق للجدارة االئتمانیة.·
لجدارة االئتمانیة.تقویم وكاالت التصنیف ل·
مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدین الجدید.·
احتمال جدولة القرض مما یؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرھاً.·
وعة لتأمین الدعم الالزم كقرض آخیر لذلك البل· ھا البیانات العامة من آلیات الدعم الدولیة الموض د. والنیة التي تعكس

یاسیة) اآللیاتالحكومات والوكاالت الستخدام ھذه األلیات. ویشمل ذلك تقویماً لعمق تلك  (بغض النظر عن النیة الس
وعما إذا كانت ھناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 
على النحو التالي:الموحدة یتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 

الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.·
، وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى".وعقود الضمان المالي: تظھر عادة كمخصصالتزامات القروض ·
شامل اآلخر: ال یتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز أدوات· الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال

ص ألن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات تعتبر بمثابة القیمة العادلة لھا.ةالموحدالمالي اح عن مخص یتم اإلفص
.ثباتھ في احتیاطي القیمة العادلةالخسائر، ویتم ا

الشطب
نداتیتم اثبات القروض  تردادھا.وس ویكون ذلك عادةً الدین (في جزء منھا أو بمجملھا) عند عدم وجود توقعات معقولة الس

ادر دخل یمكن أن تحقق تدفقات نقدیة كافة لسداد  ة موجودات أو مص عندما تحدد المجموعة بأنھ ال یوجد لدى الجھة المقرض
طب. عة للش طة التعزیز امتثاالً إلجراءات المبالغ الخاض طوبة ألنش ع الموجودات المالیة المش أن المجموعةال تزال تخض بش

تحقة.استرداد المبالغ المس

١٨ینایر ١قبلالمتبعة السیاسة

، إجراء تقییم لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود إنخفاض في قیمة إعداد كل قوائم مالیة موحدةتاریخ بیتم، 
على مؤشرات أي من الموجودات المالیة أو مجموعة من الموجودات المالیة. یشتمل الدلیل الموضوعي على وقوع اإلنخفاض

توحي بأن الجھة المقترضة تعاني من صعوبات مالیة ھامة، أو اإلخفاق أو التأخر عن سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة، 
أو احتمال اإلفالس، أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في 

لمستقبلیة التقدیریة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. وفي حالة التدفقات النقدیة ا
وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تحدید القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، ویتم إثبات أیة خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض 

افي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.بالتغیرات في قیمتھا الدفتریة على أساس ص

في حال تخفیض قیمة الموجودات المالیة إلى ، ال یتم شطب الموجودات المالیة إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصیل الممكنة لھا
سعر العمولة الخاصة المستخدم في قیمتھا المقدرة القابلة لالسترداد، یتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على أساس 

خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس القیمة القابلة لالسترداد.

وقع بعد إثبات یعود بصورة موضوعیة إلى حدثنخفاضالاوإن ھذافي فترة الحقة االنخفاضوإذا انخفض مبلغ خسارة
وذلك بتعدیل حساب المخصص، كما یتم سابقاً، اي تم إثباتھالتخسارة االنخفاض في القیمةاالنخفاض، فإنھ یتم عكس خسارة 

إثبات المبلغ الذي تم عكسھ في قائمة الدخل الموحدة.
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القیام بمصادرة دونتتم إعادة جدولة القروض بھدف إدارة العالقات مع العمالء وزیادة فرص التحصیل للحیلولة، إن أمكن، 
أو االحتفاظ بالرھونات المقدمة. قد تتضمن ھذه العملیة تمدید فترات السداد و (أو) االتفاق على شروط اقراض جدیدة. وعند 

دارة، بشكل مستمر، بمراجعة القروض التي أعید اإلاالنتھاء من إعادة الجدولة، فإن القرض ال یعتبر متأخر السداد. تقوم 
ن أن كافة الشروط قد تم استیفائھا وأنھ سیتم االلتزام بالدفعات المستقبلیة. جدولتھا للتأكد م

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المقتناة  بالتكلفة المطفأةأ )

أو أكثر ُتصنف الموجودات المالیة كموجودات منخفضة القیمة عند وجود دلیل موضوعي على االنخفاض نتیجةً لوقوع  حدث
أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل (حدث خسارة) وأن لحدث الخسارةبعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات

المالي أو لمجموعة من الموجودات  المالیة والتي یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.

أي قرض أو أي من الموجودات المالیة األخرى المقتناة یتم تكوین مخصص خاص لخسائر االئتمان الناتجة عن انخفاض قیمة 
بالتكلفة المطفأة عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل المبالغ المستحقة. یمثل مبلغ 

ابلة لالسترداد تمثل القیمة المخصص الخاص الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة المقدرة القابلة لالسترداد. إن القیمة المقدرة الق
الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بما في ذلك القیمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة 

.العمولة الخاصة الفعلیة األصليسعرعلى أساس 

باإلضافة إلى المخصص الخاص لخسائر االئتمان، یتم تكوین مخصص لقاء أي إنخفاض جماعي على أساس المحفظة وذلك 
عند وجود دلیل موضوعي على وجود خسائـر غیر محددة بتاریخ إعداد القوائـم المالیة الموحدة. ویتم تقدیر ھذا المخصص 

ددة للمقترض أو مجموعة من المقترضین والوضع االقتصادي الحالي على عدة عوامل تتضمن تصنیفات االئتمان المحبناءً 
معلومات متاحة عن حاالت اإلخفاق السابقة. یتم ةوخبرة المجموعة في التعامل مع المقترض أو مجموعة من المقترضین وأی

أثر الظروف الحالیة السائدة.  تعدیل الخبرة السابقة بشأن الخسائر باستخدام البیانات الحالیة القابلة للمالحظة وذلك إلظھار

بالنسبـة للموجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة، یتم تسویة القیمة الدفتریة لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب 
مخصص، ویدرج مبلغ التسویة في قائمة الدخل الموحدة.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیعب)

بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع والمقتناة بالقیمة العادلة، فإنھ في حالة إثبات الخسارة مباشرة ضمن حقوق الملكیة، یتم 
إذا تحویل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل الموحدة عندما یعتبر األصل منخفض القیمة.

الدیون في فترة الحقة وإن ھذه الزیادة تتعلق بشكل موضوعي بحدث ائتمان بعد إثبات خسائر ألدواتازدادت القیمة العادلة 
االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة، یتم عكس خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة.

في القیمة العادلة عن التكلفة المستمرن االنخفاض الجوھري أو المتاحة للبیع، فإالملكیةفي أدوات حقوقالستثمارات لبالنسبة 
یعتبر دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة. ال یسمح باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة ضمن قائمة الدخل 

اج االنخفاض بالسجالت یجب أن الموحدة طالما ظل األصل قائمًا بالسجالت، وعلیھ فإن أي زیادة في القیمة العادلة بعد إدر
التي تم إثباتھا في –تسجل فقط ضمن حقوق المساھمین. عند التوقف عن اإلثبات، یتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة 

في قائمة الدخل الموحدة للفترة.-السابق ضمن حقوق المساھمین 

العقارات األخرى المملوكة ١٦-٢
العادیة، بعض العقارات وذلك سدادًا للقروض والسلف المستحقة. تعتبر ھذه العقارات اأعمالھ، خالل دورة مجموعةتؤول لل

قھا للقروض والسلف المعنیة أو القیمة العادلة األولي، بصافي القیمة الممكن تحقموجودات متاحة للبیع، وتظھر عند اإلثبات 
الحالیة للعقارات المعنیة ناقصاً تكالیف البیع. 

بات األولي لھا، یتم إعادة تقییم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقیمة الدفتریة أو صافي القیمة وبعد اإلث
ن االستبعاد والخسائر غیر المحققة الناتجة عالممكن تحققھا، أیھما أقل. یحمل دخل اإلیجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة 

قائمة الدخل الموحدة.لىععن إعادة تقییم العقارات األخرى 
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الممتلكات والمعدات ١٧-٢
تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة بعد خصم االستھالك المتراكم. ال یتم استھالك األراضي المملوكة. تستھلك تكلفة 

-الممتلكات والمعدات األخرى بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات وكما یلي:

سنة ٣٣المباني 
، أیھما أقصر.)سنوات١٠(العمر اإلنتاجيفترة اإلیجار أوارات المستأجرة تحسینات العق

سنوات ٧حتى األثاث والمعدات والسیارات 

، مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات ومن ثم تعدیلھا إذا لزم األمر. موحدةإعداد كل قوائم مالیةیتم، بتاریخ 
لمعدات في قائمة الدخل الموحدة.ائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات واتدرج المكاسب والخس

الشھرة-الموجودات غیر الملموسة ١٨-٢
تمثل الشھرة الزیادة في تكلفة الشراء عن القیمة العادلة لحصة البنك في الموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة القابلة 

المشتراة بتاریخ الشراء. تظھر الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة والتي یتم للتمییز الخاصة بالشركة التابعة 
تحمیلھا على قائمة الدخل الموحدة. یتم إجراء اختبار للشھرة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك مرة واحدة في السنة أو 

ال یمكن عكس خسارة االنخفاض ي إمكانیة انخفاض قیمتھا الدفتریة.أكثر وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إل
في القیمة المسجلة مقابل الشھرة.

المطلوبات المالیة١٩-٢

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة اعتبارًا من 

األدوات المالیة األخرى (بما في ذلك ھا، یتم إثبات  كافةحداثتقوم المجموعة، في األصل، بإثبات المطلوبات المالیة بتاریخ است
عملیات الشراء والبیع االعتیادیة للموجودات المالیة) بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام 

التعاقدیة لألداة. 

لعادلة من خالل قائمة الدخل، امدرجة بالقیة یتم، في األصل، قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة زائداً، في حالة البنود غیر ال
بخالف الضمان المالي والتزامات ،تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرةً بشرائھا أو إصدارھا. تصنف المجموعة مطلوباتھا المالیة

إثبات المطلوبات كمقاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقوم المجموعة بالتوقف عن ،القروض
أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا. التعاقدیةالمالیة عند تنفیذ التزاماتھا 

٢٠١٨ینایر ١السیاسة المتبعة قبل 

كافة المطلوبات المالیة التي تشتمل على ودائع العمالء، وودائع أسواق المال، وسندات الدین المصدرة ثباتإفي األصل، یتم، 
كالیف االقتناء، ویستثنى من ذلك، المطلوبات المالیة المقتناة بالقیمة العادلة المدرجة من خالل قائمة بالقیمة العادلة ناقصًا ت

الدخل، حیث ال یتم خصم تكالیف االقتناء، إن وجدت، من قیاس القیمة العادلة عند اإلثبات األولي، وتدرج في قائمة الدخل 
الموحدة.

ویتم الحقًا قیاس جمیع المطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة خاصة، عدا تلك المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل، 
بالتكلفة المطفأة والتي یتم احتسابھا بعد األخذ بعین االعتبار الخصم أو العالوة عند السداد. یتم تسویة الودائع المرتبطة بعمولة 

ھا بالقیمة العادلة بقدر المخاطر التي یتم تغطیتھا. خاصة والمغطاة مخاطر

تتكون المطلوبات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل من مطلوبات مالیة مرتبطة بالسوق وتمثل ودائع العمالء 
تاریخ االستحقاق، یتم سداد أصل وذلك في حالة مقارنة معدل العائد بأداء األدوات المعنیة مثل العمالت واألسھم والبضائع. وب

المبلغ إلى العمیل طبقًا للشروط المتعاقد علیھا. وبعد االثبات األولي لھا، یعاد قیاس ھذه الودائع بالقیمة العادلة، وتدرج أیة 
أرباح أو خسائر ناتجة عن تغیرات القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة.

امات القروضعقود الضمان المالي وإلتز٢٠-٢

تقوم المجموعة، خالل دورة األعمال االعتیادیة، بتقدیم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستندیھ وضمانات وقبوالت. 
إثبات الضمانات المالیة ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة والتي تمثل قیمة ،یتم في األصل

المطفأة، أو أفضل تقدیر غیرلمستلمة. وبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس التزامات المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوةالعالوة ا
للمصاریف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، ناجمة عن الضمانات، أیھما أعلى. یتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل 

الموحدة على مدى فترة الضمان.
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المخصصات٢١-٢

ومن المحتمل أن یتطلب األمر استخدامعن أحداث سابقة جتناالمخصصات عند وجود التزام قانوني حالي أو متوقعیتم إثبات
. االلتزام وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھلسدادلموارد ا

النقدیة وشبھ النقدیة٢٢-٢

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، تعّرف النقدیة وشبھ النقدیة بأنھا تلك المبالغ المدرجة في النقدیة واألرصدة لدى 
. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات )باستثناء الودیعة النظامیة(، إعادة الشراء العكسيبنوك مركزیة واتفاقیات 

أو أقل.ثالثة اشھرتستحق خالل المالیة األخرى التي

التوقف عن إثبات األدوات المالیة ٢٣-٢

أو تحویلھ وأن یتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إنتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة بالتدفقات النقدیة الخاصة بھذا األصل
موجودات مالیة، حّولت. في الحاالت التي تظھر فیھا دالالت على أن المجموعة التحویل سیكون مؤھًال للتوقف عن االثبات

یتم التوقف عن اإلثبات في حال قیام المجموعة بتحویل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة الموجودات. وفي الحاالت 
لموجودات، یتم التوقف عن اإلثبات فقط في أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة اتحویلالتي ال یتم فیھا 

حالة تخلي المجموعة عن السیطرة على الموجودات المالیة. تقوم المجموعة بتسجیل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل 
في حالة الحصول على الحقوق واإللتزامات أو االحتفاظ بھا الناتجة عن ھذه العملیات.

) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید ١فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل، و (وعند التوقف عند اثبات أصل مالي، 
) أیة مكاسب أو خسائر تراكمیة تم إثباتھا سابقاً ضمن الدخل ٢تم الحصول علیھ مطروحاً منھ أي التزام جدید تم التعھد بھ)، و (

الشامل اآلخر یجب أن یتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة.

 یتم إثبات أیة مكاسب أو خسائر تراكمیة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة ال
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات ھذه األدوات. یتم إثبات أي حصة 

لة المؤھلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائھا واالحتفاظ بھا من قبل المجموعة كموجودات أو في الموجودات المالیة المحو
مطلوبات منفصلة. 

یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة وذلك فقط عند إستنفاذھا، أي عندما یتم تنفیذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو 
إنتھاء مدتھ.

أساس األسھمالدفعات على ٢٤-٢
امج) والمعتمدة ن(البرالدفعات المسددة على أساس األسھمعلى أساس امج تحفیزي محسوبنیقدم البنك لموظفیھ المؤھلین بر

من مؤسسة النقد العربي السعودي.

سلفًا ولفترة وبموجب شروط المكافأة طویلة األجل على أساس األسھم، یمنح الموظفین المؤھلین بالبنك أسھم بأسعار محددة 
محددة. وبتواریخ االستحقاق المحددة بموجب شروط البرنامج، یسلم البنك األسھم المخصصة إلى الموظفین شریطة إتمام 

شروط االكتساب بصورة مرضیة.

یمة السوقیة لبرنامج بالرجوع إلى القل. تحدد القیمة العادلة األسھمامج على أساس القیمة العادلة في تاریخ منح نتقاس تكلفة البر
التدفقات النقدیة المخصومة.نموذجلألسھم في بدایة البرنامج باستخدام 

امج على مدى الفترة التي یتم خاللھا الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتھي بالتاریخ الذي یستحق فیھ الموظفین نیتم إثبات تكلفة البر
امج بتاریخ إعداد كل نالبراھذالتي یتم احتسابھا بموجب–ة ). تظھر المصاریف التراكمیاالكتساب(تاریخ األسھم المعنیین 

، وأفضل تقدیرات البنك لعدد األسھم التي سیتم منحھا االكتسابالمدى الذي انتھت إلیھ فترة –االكتسابقوائم مالیة حتى تاریخ 
لحركة في المصاریف التراكمیة المثبتة في نھایة المطاف. یمثل المبلغ المحمل أو المقید على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، ا

في بدایة ونھایة تلك الفترة. 

یقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقیة مع طرف ثالث محاید لشراء األسھم المعنیة 
قاً لشروط ھذه االتفاقیة، لن یكون البنك، في امج. وطبنالبراقة بتلك األسھم بموجب ھذوذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعل

لألسھم المعنیة. القانونيأي وقت من األوقات، المالك 
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لموظفین االتزامات منافع٢٥-٢

طبقاً ألحكام وفق أسس إكتواریةات مخصصالیتم احتساب ،البرنامجاذنھایة الخدمة لموظفیھ. وطبقاً لھالبنك برنامج مكافأة لدى
المحلیة المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في الخارج.النظامیةنظام العمل والعمال السعودي والمتطلبات 

تحدد القیمة الحالیة االلتزامات منافع الموظفین وذلك بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المعده باستخدام معدالت العمولة 
شروط االلتزام المعني. یتم تقاربالتي ستدفع بھا المنافع، ولھا شروط والمسجلة بالعملةة عالیة الجودة على السندات الحكومی

إثبات مصاریف العموالت الخاصة والمصاریف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة. 

أسھم الخزینة ٢٦-٢
إظھارھا كبند مخصوم من حقوق الملكیة بعد تعدیلھا بتكالیف المعامالت وتوزیعات األرباح تقید أسھم الخزینة بالتكلفة ویتم 

وأرباح أو خسائر بیع ھذه األسھم. وبعد شرائھا، یتم إثبات ھذه األسھم بمبلغ یعادل المبلغ المدفوع.

ك إلبراء ذمتھ من التزاماتھ بموجب یقوم البنك بشراء ھذه األسھم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذل
أساس األسھم، وتشتمل أیضاً على األسھم المشتراه عند سداد دین العمیل.المسددهالبرامج التحفیزیة للدفعات 

الزكاة وضریبة الدخل ٢٧-٢
على المساھمین السعودیین وغیر السعودیین، الزكویة والضریبیة السعودیة، تعتبر الزكاة وضریبة الدخل إلتزاماتلألنظمةطبقاً 

على التوالي. 

تحسب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص علیھا في األنظمة 
الزكویة. تحسب ضریبة الدخل على حصة المساھمین غیر السعودیین في صافي دخل السنة.

یقوم البنك باحتساب االلتزامات الزكویة والضریبیة على أساس ربع سنوي: وفي السابق، كانت الزكاة وضریبة الدخل تخصم 
وكان یتم إثباتھا كمطلوبات في ذلك الوقت. ،للمساھمینفعھادیعات األرباح عند زمن تو

من األرباح دفعھا نیابًة عن المساھمین وتخصمال یتم تحمیل الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة، حیث یتم 
تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضریبة الدخل وفقاً للقوانین واألنظمة في البلدان التي تعمل . الموزعة للمساھمین

فیھا.

خدمات إدارة االستثمار٢٨-٢
وخدمات استشاریة من خالل إحدى الشركات التابعة. تتضمن ھذه الخدمات إدارة یقدم البنك لعمالئھ خدمات إدارة اإلستثمارات

المحافظ على أساس إختیاري وغیر إختیاري، وإدارة الصنادیق اإلستثماریة بالتنسیق مع مستشاري إستثمار متخصصین. یدرج 
أو اإلستثمارات المتاحة للبیعقائمة الدخلاستثمار البنك في ھذه الصنادیق ضمن االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة من خالل

. كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.المدرجة خالل الدخل الشامل اآلخر

صندوق االستثمار عادة على تقییم إجمالي الحصص االقتصادیة للبنك في بالسیطرة علىإذا كان البنك یقوم التأكد فیمایتوقف
أنھ یعمل كوكیل للمستثمرین تبینمدیر الصندوق. واستنادًا إلى التقییم الذي أجراه البنك، فقد بإقالةندوق وحق المستثمر الص

في جمیع الحاالت ولذلك لم یتم توحید ھذه الصنادیق في ھذه القوائم المالیة.

تمناً علیھا، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك، بصفتھ وصیاً أو مؤإضافة إلى ذلك،
.للمجموعةوبالتالي ال تدرج في قائمة المركز المالي الموحدة لھ،التابعة

الھیئة الشرعیةالمعتمدة منالمنتجات البنكیة ٢٩-٢
الشریعة اإلسالمیة والمعتمدة من إضافة إلى المنتجات البنكیة التقلیدیة، یقدم البنك لعمالئھ بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام 

قبل الھیئة الشرعیة.

وطبقاً الدولیة للتقریر الماليیتم معالجة كافة المنتجات البنكیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة محاسبیاً بإستخدام المعاییر 
للسیاسات المحاسبیة المذكورة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
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رصدة لدى البنوك المركزیةالنقدیة واأل-٣
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٢٦٩٬٢١٥١٬٢١٤٬٤٤٨نقد في الصندوق

٨٬٨٢٧٬٢٤٢٩٬٢٤٢٬١٧٩ودیعة نظامیة
١٥٨٬٢٠٠٦٦٥٬٠٢٦حساب جاري

١٥٬١٦٤٬٩٤٧١٤٬٠٧٣٬٤١٣إیداعات أسواق المال
٢٥٬٤١٩٬٦٠٤٢٥٬١٩٥٬٠٦٦اإلجمالي

یتعین على المجموعة، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بودیعة نظامیة 
، وألجل، والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزیة أخرى بنسب مئویة محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار

شراء عكسي) إعادة (األخرى تحسب في نھایة كل شھر. تمثل إیداعات أسواق المال أوراق مالیة مشتراة بموجب اتفاقیة إعادة بیع 
مع مؤسسة النقد العربي السعودي. 

والمؤسسات المالیة األخرىاألرصدة لدى البنوك-٤
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٬٣٠٤٬٥٦٨٣٬٢٣٠٬٣٦٧حسابات جاریة

١٤٬٣١٧٬٤٥٨٧٬٨٠١٬١١٣إیداعات أسواق المال
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١١٬٠٣١٬٤٨٠اإلجمالي

ستثمارات ، صافياال-٥

تصنف االستثمارات كاآلتي: أ )

العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمةمدرجة )١
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٩٠٥٬٦٠٩٢٦٢٬١٥٩٣١٦٬٢٣٦٥٣٬١٨٧٢٬٢٢١٬٨٤٥٣١٥٬٣٤٦سندات بعمولة ثابتة
١٩٤٬١٦٧٦٢٬٧٨٤١٩٤٬١٦٧٦٢٬٧٨٤--استثمارات مركبة

١٬٦٥٥٬٢٧١١٬٨٩٨٬٩٤١١٬٦٥٥٬٢٧١١٬٨٩٨٬٩٤١--صنادیق تحوط
-٧٩٤٬٧١٦-٧٩٤٬٧١٦--أسھم خاصة 

-٤٥٢٬٦٣٧-٢٬٤٤٧-٤٥٠٬١٩٠أسھم
المدرجة إجمالي االستثمارات

قیمتھا العادلة من خالل قائمة
٢٬٣٥٥٬٧٩٩٢٦٢٬١٥٩٢٬٩٦٢٬٨٣٧٢٬٠١٤٬٩١٢٥٬٣١٨٬٦٣٦٢٬٢٧٧٬٠٧١الدخل

متاحة للبیع مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ )٢
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٤٬٠٧٥٬٢١٩٢٬٣٧٨٬١١٩٤٬٣٠٧٬٣٢٠٧٬٣٦٩٬١٥٥١٨٬٣٨٢٬٥٣٩٩٬٧٤٧٬٢٧٤سندات بعمولة ثابتة

١٩٬٢٧٣٬٨١٨٤٬٢٢٧٬٧٧٤٩٬٤٥٠٬٩٩٥٦٬٧٩١٬٣٨٦٢٨٬٧٢٤٬٨١٣١١٬٠١٩٬١٦٠سندات بعمولة عائمة 
٦٢٠٬٩٥٦-٦٢٠٬٩٥٦---أسھم خاصة

٣٬١٧٦٬٧٣٢٢٬٩١٨٬٧٠٤١٦٬٧١٦٨٠٬٤٩٢٣٬١٩٣٬٤٤٨٢٬٩٩٩٬١٩٦أسھم
مدرجة الاالستثماراتإجمالي 

بالقیمة العادلة من خالل 
المتاحة الدخل الشامل اآلخر/ 

٣٦٬٥٢٥٬٧٦٩٩٬٥٢٤٬٥٩٧١٣٬٧٧٥٬٠٣١١٤٬٨٦١٬٩٨٩٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦للبیع
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كاستثمارات في أدوات حقوق في أدوات حقوق الملكیةبعض االستثمارات بتخصیص، قامت المجموعة ٢٠١٨ینایر ١في 
وقد ، تم تصنیف ھذه االستثمارات كمتاحة للبیع. ٢٠١٧. في عام ملكیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

باالستثمارات على المدى االحتفاظھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنھ یتوقعتخصیصتم 
.سعوديملیون لایر١٣٩٫٧األرباح المحققة بموجب ھذه االستثمارات تصل إلى توزیعات ألغراض إستراتیجیة وأن الطویل

خسائر أو أرباحة، ولم یكن ھناك أي تحویالت ألی٢٠١٨أي من ھذه االستثمارات االستراتیجیة خالل عام استبعادلم یتم 
ضمن حقوق الملكیة المتعلقة بھذه االستثمارات.تراكمیة

االستثمارات المقتناه حتى تاریخ االستحقاق)٣
اإلجماليخارج المملكة

٢٠١٨
بآالف الریـاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٣٬١٧٨٬٩٣٠-٣٬١٧٨٬٩٣٠-سندات بعمولة ثابتة
االستثمارات المقتناه إجمالي 

٣٬١٧٨٬٩٣٠-٣٬١٧٨٬٩٣٠-حتى تاریخ االستحقاق

بالتكلفة المطفأة، صافياالستثمارات المقتناه )٤
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨
الریاالت بآالف

السعودیـــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف

السعودیـــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٠٬٥٩٨٬٧٢٥١٨٬١٤٨٬٦٠٥١٣٥٬١٨٣١٥٧٬٤٥٢١٠٬٧٣٣٬٩٠٨١٨٬٣٠٦٬٠٥٧سندات بعمولة ثابتة

١٥٬٢٩٤٬٥١٣---١٥٬٢٩٤٬٥١٣-سندات بعمولة عائمة
٤٦٩٬٢٥٣-٤٦٩٬٢٥٣---استثمارات مضاربة

-)٣٬٠٩٠(---)٣٬٠٩٠(مخصص انخفاض االئتمان 
إجمالي االستثمارات المقتناة 

١٠٬٥٩٥٬٦٣٥٣٣٬٤٤٣٬١١٨١٣٥٬١٨٣٦٢٦٬٧٠٥١٠٬٧٣٠٬٨١٨٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣بالتكلفة المطفأة
٤٩٬٤٧٧٬٢٠٣٤٣٬٢٢٩٬٨٧٤١٦٬٨٧٣٬٠٥١٢٠٬٦٨٢٬٥٣٦٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٦٣٬٩١٢٬٤١٠إجمالي االستثمارات، صافي

فیما یلي تحلیًال لمكونات االستثمارات: )ب
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت السعودیـــــــة
٢٠١٧

بآالف الریـــاالت السعودیـــــــة
اإلجماليغیر متداولةمتداولةاإلجماليمتداولةغیر متداولة

٨٬٠٨٧٬١٠٤٢٣٬٢٤٨٬٠٩٨٣١٬٣٣٥٬٢٠٢١٢٬٥٨٤٬٢١٧١٨٬٩٦٣٬٣٩٠٣١٬٥٤٧٬٦٠٧سندات بعمولة ثابتة
١٣٬١١٢٬٥٩٥١٥٬٦١٢٬٢١٨٢٨٬٧٢٤٬٨١٣١٠٬٨٥٢٬٧٦٠١٥٬٤٦٠٬٩١٣٢٦٬٣١٣٬٦٧٣سندات بعمولة عائمة

٣٬٦٤٣٬٣٧٠٧٩٧٬٤٣١٤٬٤٤٠٬٨٠١٣٫٠٠٣٫٥٠٤٦١٦٫٦٤٨٣٫٦٢٠٫١٥٢أسھم
٤٦٩٬٢٥٣٤٦٩٬٢٥٣----استثمارات مضاربة

١٬٨٤٩٬٤٣٨١٬٨٤٩٬٤٣٨٦٢٬٧٨٤١٫٨٩٨٫٩٤١١٫٩٦١٫٧٢٥-أخرى
٢٤٬٨٤٣٬٠٦٩٤١٬٥٠٧٬١٨٥٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٢٦٫٥٠٣٫٢٦٥٣٧٫٤٠٩٫١٤٥٦٣٬٩١٢٬٤١٠اإلجمالي

وسندات وصكوك تشتمل السندات غیر المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمیة حكومیة سعودیة وسندات سعودیة بعمولة عائمة 
التسعیر نموذجباستخدام إما الدفتریةصنادیق تحوط واستثمارات خاصة. ونظرًا لطبیعة سوق ھذه السندات، تحدد قیمتھاوخزینة 
على سندات مرھونة أعاله تشتمل السندات بعمولة ثابتة .ةمستقلةف ثالثاطرقبل أالمعلن منالموجودات قیمة أو صافي المالئم

ملیون لایر سعودي كما في ١٫١٩٧بلغت القیمة الدفتریة لھذا السندات.عادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرینبموجب إتفاقیات إ
.(د)١٧اإلیضاح رقم أیضاً (انظرملیون لایر سعودي).٤٫٨٦٧: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١

تجاري محدد. لغرضللعمالء أموالللبنك تقدیم وبموجبھا یمكنالمضاربة ھي عبارة عن ترتیبات تم اعتمادھا من الھیئة الشرعیة 
االستثمارات "ضمن استثمارات المضاربة تدرجسبقاً. ممحددة أسس یتم تقاسم عوائد ھذه الترتیبات من قبل البنك والعمیل وفق

.إن القیمة العادلة الستثمارات المضاربة ھذه ال یتوقع بأن تختلف كثیراً عن قیمتھا الدفتریة. "بالتكلفة المطفأةالمقتناه
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حتى تاریخ اإلستحقاق واإلستثمارات المقتناهفیما یلي تحلیًال لألرباح والخسائر غیر المحققة والقیمة العادلة لإلستثمارات )ج
المقتناه بالتكلفة المطفأة:

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨

القیمة الدفتریة

إجمالي 
األرباح 
غیر 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غیر 

القیمة الدفتریةالقیمة العادلةالمحققة

إجمالي 
األرباح غیر 

المحققة

إجمالي 
الخسائر غیر 

العادلةالقیمة المحققة
استثمارات مقتناة حتى 

تاریخ االستحقاق
٣٫٢٦١٫٣٨٤-٣٫١٧٨٫٩٣٠٨٢٫٤٥٤----سندات بعمولة ثابتة

مجموع االستثمارات 
المقتناة حتى تاریخ 

٣٫٢٦١٫٣٨٤-٣٫١٧٨٫٩٣٠٨٢٫٤٥٤----االستحقاق

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
١٧٬٨٧٤٬٤٢٧)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨١٨٬٣٠٦٬٠٥٧٣٬١٥٥)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨سندات بعمولة ثابتة

١٥٬٢٩٤٬٥١٣--١٥٬٢٩٤٬٥١٣----سندات بعمولة عائمة
٤٦٩٬٢٥٣--٤٦٩٬٢٥٣----استثمارات مضاربة

إجمالي االستثمارات 
٣٣٬٦٣٨٬١٩٣)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨٣٤٬٠٦٩٬٨٢٣٣٬١٥٥)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨المقتناة بالتكلفة المطفأة

٣٦٬٨٩٩٬٥٧٧)٤٣٤٫٧٨٥(١٠٬٣٦٨٬٩٣٨٣٧٬٢٤٨٬٧٥٣٨٥٬٦٠٩)٣٦١٬٨٨٠(-١٠٬٧٣٠٬٨١٨المجموع الكلي

فیما یلي تحلیًال لإلستثمارات حسب األطراف األخرى: )د

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٤٥٬٦٧٠٬٠٢٢٤٦٬٤١٦٬٢٨٠حكومیة وشبھ حكومیة

٨٬٨٩٩٬٩٢٤١٢٬٣٢٦٬٣٨٥بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٩٬٩١٩٬١٤٢٢٬١٩٧٬٥٢٥شركات

١٬٦٦٣٬٨٠٦١٬٨٩٨٬٩٤١صنادیق تحوط
١٩٧٬٣٦٠١٬٠٧٣٬٢٧٩أخرى

٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤٦٣٬٩١٢٬٤١٠اإلجمالي
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القروض والسلف، صافي-٦

على النحو التالي:المصنفھ كمقتناه بالتكلفة المطفأة تصنف القروض والسلف )أ

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨
بطاقـــــــات 
ائتمــــــان

قــــــــــروض 
شخصیـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوعأخـــــرىتجاریــــــــــة

١٬٤١٧٬٥٢٣١٦٬١٦٥٬٠٨٦٩٧٬١١٧٬٣٩٤١٢٩٬١٣٤١١٤٬٨٢٩٬١٣٧القروض والسلف العاملة
١٠٬٦١٧١٬٤٧٢٬٦٤٩٦٬١٤١١٬٤٨٩٬٤٠٧-القروض والسلف غیر العاملة

١٬٤١٧٬٥٢٣١٦٬١٧٥٬٧٠٣٩٨٬٥٩٠٬٠٤٣١٣٥٬٢٧٥١١٦٬٣١٨٬٥٤٤جمالي اإل
)٢٬٦٠٩٬٩٨٢()٥٬٤٢٨()٢٬١٦٦٬٩٥٢()٣١٦٬٩٧٨()١٢٠٬٦٢٤(اإلئتمانانخفاضمخصص 

١٬٢٩٦٬٨٩٩١٥٬٨٥٨٬٧٢٥٩٦٬٤٢٣٬٠٩١١٢٩٬٨٤٧١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢صافي،القروض والسلف

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
بطاقـــــــات 
ائتمــــــان

قــــــــــروض 
شخصیـــــــة

قروض وسلف 
المجمـــــــوعأخـــــرىتجاریــــــــــة

مقتناة بالتكلفة المطفأة
١٬٥٤٩٬٦٢٣١٧٬٠٢١٬٦٩٩٩٩٬٧٨٦٬٤٤٠١٧٤٬٢٧٣١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥القروض والسلف العاملة

١٣٬٣٦٣١٬١٠٣٬٤٦٠١٠٬٤٩٢١٬١٢٧٬٣١٥-القروض والسلف غیر العاملة

١٬٥٤٩٬٦٢٣١٧٬٠٣٥٬٠٦٢١٠٠٬٨٨٩٬٩٠٠١٨٤٬٧٦٥١١٩٬٦٥٩٬٣٥٠جمالي اإل
)١٬٩٧٤٬٦٢١()٦٬٨٠٨()١٬٦٨٨٬٦٧٨()٢٢٦٬٦٩٣()٥٢٬٤٤٢(اإلئتمانانخفاضمخصص 

١٬٤٩٧٬١٨١١٦٬٨٠٨٬٣٦٩٩٩٬٢٠١٬٢٢٢١٧٧٬٩٥٧١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩صافي،القروض والسلف

، تشتمل القروض والسلف، صافي، على منتجات بنكیة متوافقة مع الشریعة وتتعلق بعملیات تمویل المرابحة، واإلجاره، والتورق
٧١٫٠٧٩: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٦٧٫٥٤٠والتي تم إظھارھا بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص خسائر االئتمان والبالغة 

ملیون لایر سعودي).

حركة مخصص خسائر االئتمان على النحو التالي:كانت ب ) 

بطاقـات ائتمـان(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
قروض 
شخصیة

قروض و سلف
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

٥٢٬٤٤٢٢٢٦٬٦٩٣١٬٦٨٨٬٦٧٨٦٬٨٠٨١٬٩٧٤٬٦٢١الرصید في بدایة السنة، كما ورد سابقاً 
أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة (إیضاح 

٥٢٬٨٨٤٩٤٬١٠٧٧٣١٬٦٠٧٢٬٥٩٤٨٨١٬١٩٢ب)٤-٢
١٠٥٬٣٢٦٣٢٠٬٨٠٠٢٬٤٢٠٬٢٨٥٩٬٤٠٢٢٬٨٥٥٬٨١٣المعدلالرصید في بدایة السنة

١٣٢٬٠٨٩)١٬٩٦٥(١٠٦٬٣٤٦)٧٥٠(٢٨٬٤٥٨خالل السنة، صافيمخصص
)٢٥٠٬٠٦٤(-)٢٤٩٬٩٣٩()١٢٥(-دیون معدومة مشطوبة

)١٢٩٬٤٠١()٧٬٤٥٧()١٠١٬٠٥٢()١٬٠٣٧()١٩٬٨٥٥(مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 
٥٬٤٤٨١٬٥٤٥)٨٬٦٨٨()١٬٩١٠(٦٬٦٩٥تسویات تحویل عمالت

١٢٠٬٦٢٤٣١٦٬٩٧٨٢٬١٦٦٬٩٥٢٥٬٤٢٨٢٬٦٠٩٬٩٨٢نھایة السنةالرصید في

بطاقـات ائتمـان(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
قروض 
شخصیة

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

٤١٬٠٢٨٢٢٧٬٣٣٧١٬٥٨٦٬٢٧٠١٧٬٠٤٠١٬٨٧١٬٦٧٥الرصید في بدایة السنة
١٦٨٬٤٤٦)٩٬٤١٨(١١٬٤١٤٥٩٢١٦٥٬٨٥٨خالل السنة، صافيمخصص

)٤٣٬٩٦١()٣٠()٤٣٬٨١٦()١١٥(-دیون معدومة مشطوبة
)١٧٬١٣٤()٢٧٤()١٦٬٥٣٥()٣٢٥(-مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 

)٤٬٤٠٥()٥١٠()٣٬٠٩٩()٧٩٦(-تسویات تحویل عمالت
٥٢٬٤٤٢٢٢٦٬٦٩٣١٬٦٨٨٬٦٧٨٦٬٨٠٨١٬٩٧٤٬٦٢١الرصید في نھایة السنة

قائمة الدخل علىملیون لایر سعودي)٢٨٧٫٢: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي١٥٥٫٥بتحمیل مبلغ قدره،خالل السنةالمجموعةت قام
.الموحدة ضمن مخصص خسائر االئتمان والذي تم إظھاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة
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والسلفالجودة االئتمانیة للقروضج )

منخفضة القیمةال) تحلیل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغیر ١

(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
بطاقـات 
قروض شخصیةائتمـان

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

٣٬٥٥٩٬٩٩٠-١٠٢٬٤٦٣٨١٤٬٢٤٩٢٬٦٤٣٬٢٧٨یوماً ٩٠أقل من 
٢٤٢٬٥٠٦-٣١٬٤٢٩٧٥٬١٢٣١٣٥٬٩٥٤یوماً فأكثر٩٠

٣٬٨٠٢٬٤٩٦-١٣٣٬٨٩٢٨٨٩٬٣٧٢٢٬٧٧٩٬٢٣٢اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
بطاقـات 
قروض شخصیةائتمـان

قروض و سلف 
المجمـــوعأخـرىتجاریــــة

٢٬١٤٠٬٣٨٨-١٠١٬٩١٧٧٧٩٬٠٨٠١٬٢٥٩٬٣٩١یوماً ٩٠أقل من 
٢٤٣٬٨١٧-٣١٬٧٩٥٩٣٬٩٨٣١١٨٬٠٣٩یوماً فأكثر٩٠

٢٬٣٨٤٬٢٠٥-١٣٣٬٧١٢٨٧٣٬٠٦٣١٬٣٧٧٬٤٣٠اإلجمالي

بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادیة:فیما یلي تحلیالً ) ٢

٨٢٠١
القروض والسلف 

العاملة
القروض والسلف 

غیر العاملة
مخصص خسائر

االئتمان
القروض والسلف، 

صافي
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
١٣٦٦٥٣٬٣٤٦-٦٥٣٬٤٨٢حكومیة وشبھ حكومیة

٦٬٥٤١٤٬٧٦٠٬٧٧٣-٤٬٧٦٧٬٣١٤بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٤٬١٤٤٬٣٤٨٤٤٠٢٠٬٤١٧٤٬١٢٤٬٣٧١زراعة وأسماك

١٧٬٩١٣٬١٨٧١٦٢٬٦١٦٢٨٢٬٦٦٤١٧٬٧٩٣٬١٣٩تصنیع
٩٬٢٤٨١٬٩٩٠٬٨٢٦-٢٬٠٠٠٬٠٧٤مناجم وتعدین

١٣٬٣٧١٬١٠٤١٥٬٨٤٩٤٥٬٢٣٢١٣٬٣٤١٬٧٢١كھرباء، ماء، غاز، وخدمات صحیة
١٥٬١٠١٬٣١٦٩٦٩٬٩٩٧١٬١٣٥٬١٨٦١٤٬٩٣٦٬١٢٧وإنشاءاتبناءً 

١٧٬٤٩٩٬٤٣٠٢٩٨٬٥٢١٤١٢٬٧٨٢١٧٬٣٨٥٬١٦٩تجارة
٨٬٠٢٢٬٨٠٩١٬٤٠٢٤٣٬٥٣٨٧٬٩٨٠٬٦٧٣نقل واتصاالت

٢٬٦٥٦٬٤٣٦٩٤١٣٧٬٢٨٢٢٬٦٢٠٬٠٩٥خدمات
١٨٬١٠٦٬٨٧٤٢٣٬٠٥٤٤٤٧٬١٥٩١٧٬٦٨٢٬٧٦٩قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

١٠٬٥٩٢٬٧٦٣١٦٬٥٨٧١٦٩٬٧٩٧١٠٬٤٣٩٬٥٥٣أخرى
١١٤٬٨٢٩٬١٣٧١٬٤٨٩٬٤٠٧٢٬٦٠٩٬٩٨٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢اإلجمالي

٧٢٠١
القروض والسلف 

العاملة
القروض والسلف 

غیر العاملة
مخصص خسائر

االئتمان
القروض والسلف، 

صافي
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
بآالف الریاالت

السعودیـــــة
٢٤٢٦٨١٬٦١٢-٦٨١٬٨٥٤حكومیة وشبھ حكومیة

١٩٬٦٢٧٥٬٠٠٩٬٠٨٩-٥٬٠٢٨٬٧١٦بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٤٬٠٥٠٬٦٠٨٤٤٠٩٬٤١٥٤٬٠٤١٬٦٣٣زراعة وأسماك

١٨٬٧٦١٬٣٠٩١٩٢٬٢٦٢٢٥١٬٦٩٧١٨٬٧٠١٬٨٧٤تصنیع
٧٬٠١٩١٬٤٢٩٬٠٠٨-١٬٤٣٦٬٠٢٧مناجم وتعدین

١٢٬٠٥٩٬٢٦٩٢٠٬٠٤٨٤٦٬٩٠٨١٢٬٠٣٢٬٤٠٩كھرباء، ماء، غاز، وخدمات صحیة
١٦٬٦٤٨٬٩٣٩٧١٠٬٧٠١١٬٠٠١٬٩٨٦١٦٬٣٥٧٬٦٥٤وإنشاءاتبناءً 

١٨٬١١٠٬٨٢٧١٦٥٬٦٧٢١٦١٬٢٦٤١٨٬١١٥٬٢٣٥تجارة
٩٬١٥٣٬٦٨٣١٬٤٠٢٣٨٬٠١١٩٬١١٧٬٠٧٤نقل واتصاالت

٢٬٧٧٥٬٧٧١٩٤١٢٦٬١٦٥٢٬٧٥٠٬٥٤٧خدمات
١٨٬٥٧١٬٣٢٢١٣٬٣٦٣٢٧٩٬١٣٥١٨٬٣٠٥٬٥٥٠قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

١١٬٢٥٣٬٧١٠٢٢٬٤٨٦١٣٣٬١٥٢١١٬١٤٣٬٠٤٤أخرى
١١٨٬٥٣٢٬٠٣٥١٬١٢٧٬٣١٥١٬٩٧٤٬٦٢١١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩اإلجمالي
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الضماناتد)  

القروض والسلف:كل فئة من فئاتبالقیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا لدى البنك مقابلفیما یلي تحلیالً 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریــاالت 

السعودیـــــــة
٤٨٬٥٤٧٬٤٣٥٦٣٬٠٢١٬٣٤٣غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة

٣٬٦٩٨٬١٩٤١٬٩٥٢٬٨٥٨متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة
٢٢٢٬٤٠٣٢٤٤٬٧٥٥منخفضة القیمة

٥٢٬٤٦٨٬٠٣٢٦٥٬٢١٨٬٩٥٦اإلجمالي

القابلةالضمانات غیر تلك بقبولیقوم البنك وعقارات. وأوراق مالیة متداولة، ،وضمانات مالیة،ودائعتشتمل الضمانات على 
لم تتغیر سیاسات المجموعة بھا في حالة إخفاق العمیل في السداد.التصرفللتحویل إلى مبالغ نقدیة (مثل العقارات) بغرض 

أي تغیر جوھري في الجودة الكلیة للضمانات التي والیوجد،ى الضمانات بصورة جوھریة خالل السنةالمتعلقة بالحصول عل
محتفض بھا من قبل المجموعة منذ السنة الماضیة.

، صافي الممتلكات والمعدات-٧

األراضي 
والمباني

بآالف الریاالت 
السعودیة

تحسـینات 
العقارات 

المستأجرة
بآالف الریاالت 

السعودیة

األثاث 
والمعدات 

والسیـــارات
الریاالت بآالف 

السعودیة

٢٠١٨
اإلجمالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٠١٧
اإلجمالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

:التكلفة
٩١٨٬٤٩٢٦٧٥٬٩٧٠١٬٤١١٬١٣٤٣٬٠٠٥٬٥٩٦٢٬٩١٧٬٠٠٤الرصید في بدایة السنة

١٬٩٥٦١٣٬٠٨٢٤٥٬٨٣٩٦٠٬٨٧٧٩٦٬٤٢٦اإلضافات
)٦٬٧٨٦()١٬٨٠٦()١٬٧٧٢()٣٤(-اإلستبعادات

)١٬٠٤٨()٥٬١٢٧()٥٬١٢٧(--تسویات تحویل عمالت
٩٢٠٬٤٤٨٦٨٩٬٠١٨١٬٤٥٠٬٠٧٤٣٬٠٥٩٬٥٤٠٣٬٠٠٥٬٥٩٦الرصید في نھایة السنة

:اإلستھالك المتراكم
٥٨٥٬٩٢٣٥٦٩٬٦١٨١٬٢٨٢٬٢٤٥٢٬٤٣٧٬٧٨٦٢٬٣٢٠٬٩١٩الرصید في بدایة السنة

١١٬١٣٧٣١٬٦٧٩٦٩٬٦١٠١١٢٬٤٢٦١٢٣٬٥٦٥المحّمل للسنة
)٦٬٥٣٤()٨٩٤()٨٩٤(--االستبعادات

)١٦٤(٤٬٥٢٩٤٬٥٢٩--تسویات تحویل عمالت
٥٩٧٬٠٦٠٦٠١٬٢٩٧١٬٣٥٥٬٤٩٠٢٬٥٥٣٬٨٤٧٢٬٤٣٧٬٧٨٦الرصید في نھایة السنة
٢٠١٨٣٢٣٬٣٨٨٨٧٬٧٢١٩٤٬٥٨٤٥٠٥٬٦٩٣دیسمبر ٣١فيكما صافي القیمة الدفتریة 
٢٠١٧٣٣٢٬٥٦٩١٠٦٬٣٥٢١٢٨٬٨٨٩٥٦٧٬٨١٠دیسمبر ٣١فيكما صافي القیمة الدفتریة 

٢٬١٨٧٬٧٥٠٢٬٠٧١٬٠٧٤أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٣٨٬٨٨٤اإلجمالي

الموجودات األخرى-٨
٢٠١٨

بآالف الریاالت
السعودیــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت
السعودیــــــة

٢٠٧٬٣٧٩١٥٨٬٨٧١نةمدیذمم 
٥٬٤٤٧٤٬٧٥٧عقارات أخرى، صافي 

١٦٬٩٢١٢١٬٤٠٤شھرة
٤٦٨٬٨٩٢٣٨٣٬٨٥٣أخرى

٦٩٨٬٦٣٩٥٦٨٬٨٨٥اإلجمالي
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المشتقات -٩
-تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، باستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة ولتغطیة المخاطر:

وتمثل اتفاقیات تعاقدیة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. وبالنسبة لمقایضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم المقایضات:
األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات العمالت، فیتم 

ر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقایضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنھ یتم بموجبھا تبادل العموالت بسع
بموجبھا تبادل أصل المبلغ زائدًا دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في وھي عبارة عن إتفاقیاتالعقود اآلجلة والمستقبلیة:
المستقبل. العقود اآلجلة ھي عقود یتم تصمیمھا خصیصاً لتلبیة احتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود

الت فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة في األسواق المالیة النظامیة. الصرف األجنبي والعقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العمو

وھي عبارة عن عقود مستقبلیة خاصة بأسعار العموالت یتم تداولھا بشكل فردي خارج األسواق المالیة إتفاقیات أسعار العموالت اآلجلة:
لیھ وسعر السوق في تاریخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ النظامیة وتنص على أن یسدد نقدًا الفرق بین سعر العمولة المتعاقد ع

خالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا.

وھي عبارة عن إتفاقیات تعاقدیة، یمنح بموجبھا البائع (مصدر الخیار) الحق، ولیس اإللتزام، للمشتري (المكتتب بالخیار) لبیع الخیارات:
مالیة بسعر محدد سلفاً في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنیة المحددة.أو شراء عملة أو بضاعة أو أسھم أو أداة

وھي عبارة عن خیارات على المقایضات والتي تتطلب وجود خیارات على مكونات المقایضة بسعر ثابت. تمنح خیارات المقایضات:
االلتزام، إلبرام المقایضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة ري أو المكتتب بالخیار الحق، ولیس تخیارات المقایضات المش

عائم بتاریخ مستقبلي.بسعر 

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق ذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف.المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبیعات، وأخالخاصة بالمجموعة وتتعلق معظم المشتقات

ویتعلق أخذ المراكز بإدارة یض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. المبیعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخف
وتتعلق موازنة أسعار .مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغیرات اإلیجابیة في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات

.بتحدید واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلكالصرف 

المشتقات المقتناة ألغراض تغطیة المخاطر 
لمخاطر العمالت االمشتقات ألغراض تغطیة المخاطر وذلك لتقلیل تعرضھمجموعةستخدم الت، اومطلوباتھاكجزء من إدارة موجوداتھ

العموالت. ویتم ذلك عادة من خالل تغطیة مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتیجیة تغطیة المخاطر المتعلقة بقائمة وأسعار 
تقات المركز المالي ككل. إن التغطیة اإلستراتیجیة للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطیة المخاطر الخاصة، وتقید المشتقات ذات العالقة كمش

مقتناه ألغراض المتاجرة .

مقایضات مجموعةستخدم التتغطیة مخاطر عمالت محددة . كما لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات العمالت مجموعةستخدم الت
.عار ثابتةأسعار العموالت والعقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت لتغطیة مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأس

أیضًا مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم . مجموعةستخدم التو
وفي مثل ھذه الحاالت، یجب توثیق طبیعة تغطیة المخاطر وأھدافھا رسمیاً ، بما في ذلك تفاصیل البنود المغطاة وأداة تغطیة المخاطر، 

قید ھذه المعامالت كتغطیة مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة . ویتم

یخ یعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبالغ االسمیة للفترة المتبقیة حتى تار
المعامالت القائمة في نھایة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة اإلستحقاق. أن المبالغ االسمیة، التي تعتبر مؤشراً على حجم 

والتي تقتصر عادة مجموعةتعرض لھا التإن ھذه المبالغ اإلسمیة ال تعبر عن مخاطر االئتمان، التي فالمستقبلیة المتعلقة بھا. وبالتالي، 
على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات، أو مخاطر السوق. 

العقود المشمولة بإتفاقیات كافةبالقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك، یتم إظھار ت في قائمة المركز المالي الموحدة یتم إظھار كافة المشتقا
وأمنالعادلة اإلیجابیة أو السلبیة مع الضمانات النقدیة المستلمةالقیمةحیثما ینطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي ،ة بالصافيرئیسیمقاصة 

.الطرف اآلخر بموجب إتفاقیة مقاصة رئیسیة ساریة المفعولالمدفوعة إلى 
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لھا على أساس الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق:والمبالغ اإلسمیةوالقیمة العادلةباألدوات المالیة المشتقة فیما یلي تحلیالً 

المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ اإلستحقاق

٢٠١٨
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

سنوات٥-١شھر١٢-٣أشـھر٣خالل المبلغ اإلسميالسلبیة
أكثر من

سنوات٥

المقتناة ألغراض المتاجرة :

٣٬٢٩٦٬٥٣٤٢٬٥٧٣٬٦٨٣١٣٧٬١٠٥٬٢١٦٧٬٠٠٦٬٨٠٦١٣٬٥٣٩٬٢٨٢٩٣٬٩٨٣٬٨٦٠٢٢٬٥٧٥٬٢٦٨مقایضات أسعار العموالت 
المستقبلیة الخاصةالعقود

٦٦٬٩٧٠٩٥٬٠٥٢١٠٬٤٥٥٬٠٢٨٢٬٢٤٧٬٠٦٣٣٤٥٬٠٠٠٧٬٧٣٦٬١٤٥١٢٦٬٨٢٠بأسعار العموالت، والخیارات
-٥٧٬٥٧٢٦٥٬٨٢٥١٤٬٣٨٩٬٩٣٦٥٬٧٣٦٬٩٥٠٢٬١٧٤٬٩٢٢٦٬٤٧٨٬٠٦٤عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

--٥٣٬١٤٦٥٢٬٦٥٤١٬٥٥٦٬٧٨٦١٬٠٥٧٬٢٩٩٤٩٩٬٤٨٧خیارات العمالت 
-------خیارات المقایضة

--١٥٩٬٥٢٩١٧٨٬٦٢٢٢٬٧٠٤٬٣٤٦١٥٬٠٠٠٢٬٦٨٩٬٣٤٦خیارات األسھم والبضائع

القیمة المقتناة لتغطیة مخاطر 
العادلة:

العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار 
---١٧٬٧٣١١٬٨٤٢٬٣٧٥١٬٨٤٢٬٣٧٥-ت والخیاراتالالعمو

٣٧٥٬٠٠٠٣٬١٨٧٬٥٠٠--٦١٬٢٥٣١١٧٬٦٩٤٣٬٥٦٢٬٥٠٠مقایضات أسعار العموالت

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 
:النقدیة

١٩٬٩٤٣٥٩٬٨٩٨٤٬٥٣٢٬٥٠٠١٧٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٦٦٢٬٥٠٠٣٬٥٨٠٬٠٠٠مقایضات أسعار العموالت

٣٬٧١٤٬٩٤٧٣٬١٦١٬١٥٩١٧٦٬١٤٨٬٦٨٧١٨٬٠٧٥٬٤٩٣١٩٬٣٦٨٬٠٣٧١٠٩٬٢٣٥٬٥٦٩٢٩٬٤٦٩٬٥٨٨اإلجمالي الفرعي 

المستلمة/الضمانات النقدیة
)٨٠٦٬٠٥٩()٢٦٩٬١٧٥(المدفوعة

٣٬٤٤٥٬٧٧٢٢٬٣٥٥٬١٠٠اإلجمالي

المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ اإلستحقاق

٢٠١٧
القیمة العادلة 

اإلیجابیة
القیمة العادلة 

سنوات٥-١شھر١٢-٣أشـھر٣خالل المبلغ اإلسميالسلبیة
أكثر من

سنوات٥

المقتناة ألغراض المتاجرة :

٦٬٢٣١٬٣١٤٤٬٩٧٠٬٥٥٨١٤١٬٦٧٢٬٤٩٣٩٬٨٢٣٬٨٦٤١٥٬٤٩٨٬٦٨٤٩١٬٩٨٨٬٠٢٥٢٤٬٣٦١٬٩٢٠مقایضات أسعار العموالت 
العقود المستقبلیة الخاصة

٣٥٬٤٥٥٤٠٬٣٠٠١٢٬٤٠٤٬٥٣٢٥٬٩٣٣٬٦٢٩٨٤٠٬٥٠٠٤٬٩٧٢٬٢٢٠٦٥٨٬١٨٣بأسعار العموالت، والخیارات
-١٣٩٬٥٧٤١٨٦٬١٠٨٢٩٬١١٨٬٤٠٦١١٬٧١٩٬٣٣٠١٢٬٣٥٠٬٨٥١٥٬٠٤٨٬٢٢٥عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

-١٢٠٬٣١٦١٢١٬٣٩٥٨٬٠٠٠٬٥٨٥٣٬٨٣٨٬٠٢٩٣٬٨٩٠٬٧٣٩٢٧١٬٨١٧خیارات العمالت 
--٤٬٤٩٨٬٣١٠-١٦٬٥٣٧٢٣٣٤٬٤٩٨٬٣١٠خیارات المقایضة

-١٬٢٦٥٬٠٠٠-١١٥٬٦١٨١١٥٬٦١٨١٬٣٤٢٬٤٧٨٧٧٬٤٧٨خیارات األسھم والبضائع

القیمة المقتناة لتغطیة مخاطر 
العادلة:

العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار 
-------العموالت والخیارات

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 
:النقدیة

٧٧٠٬٠٠٠٩٥٢٬٥٠٠٣٬٠٢٥٬٠٠٠-٤٣٬٢١٨١٤٬٢٦١٤٬٧٤٧٬٥٠٠مقایضات أسعار العموالت

٦٬٧٠٢٬٠٣٢٥٬٤٤٨٬٤٧٣٢٠١٬٧٨٤٬٣٠٤٣١٬٣٩٢٬٣٣٠٣٧٬٨٤٩٬٠٨٤١٠٤٬٤٩٧٬٧٨٧٢٨٬٠٤٥٬١٠٣اإلجمالي الفرعي 

المستلمة/الضمانات النقدیة
)١٬٤٧٢٬١٧٥()١٨٧٬٣٢٤(المدفوعة

٦٬٥١٤٬٧٠٨٣٬٩٧٦٬٢٩٨اإلجمالي
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:وقیمتھا العادلة،وأداة تغطیة المخاطر،وطبیعة المخاطر المغطاة،مخاطرھاالمغطاة ول أدناه ملخصاً بالبنود اعكس الجدت

أداة التغطیةطبیعة التغطیةالقیمة العادلةوصف البنود المغطاة 
القیمة العادلة

اإلیجابیة 
القیمة العادلة 

السلبیة

٨٢٠١
بآالف الریاالت السعودیة

١٩٬٩٤٣٥٩٬٨٩٨مقایضات أسعار العموالتتدفق نقدي٤٬٥٤١٬٢٢٢سندات بعمولة عائمة
العقود المستقبلیة الخاصة بأسعار قیمة عادلة٩٩٨٬٥٧٣سندات بعمولة ثابتة

٤٢٬٨٨٣-العموالت والخیارات
٦١٬٢٥٣١١٧٬٦٩٤مقایضات أسعار العموالتعادلةقیمة ٣٬٣٢٧٬٦٣٢بعمولة ثابتةعقود مستقبلیة 

٧٢٠١
بآالف الریاالت السعودیة

٤٣٬٢١٨١٤٬٢٦١مقایضات أسعار العموالتتدفق نقدي٤٬٧٥٦٬٧٢٣سندات بعمولة عائمة

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغیر أغراض المتاجرة والتي المستقبلیةللتغیرات في التدفقات النقدیةالمجموعةتعرض ت

للتحوط ضد مخاطر كأداةالخاصة مقایضات أسعار العموالتبشكل عامتستخدم المجموعةبسعر متغیر. لة خاصةوتحمل عم
اطر العمالت األجنبیة عة لمخ. ونتیجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبیة، تتعرض المجموأسعار العموالت الخاصة ھذه

أسعار العموالت الخاصة المغطاة بمقایضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.رطومخا

وقع تیوالتاریخ الذي من البند المغطىالنقدیة التدفقاتالفترات التي یتوقع أن تحدث خاللھا،دیسمبر٣١، كما في الجدول أدناهیبین
:الموحدةقائمة الدخلبأن تؤثر فیھ على 

٨٢٠١
اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢–٣اشھر ٣خالل بآالف الریاالت السعودیة

٥٧٬٩٣١١٦٥٬٩٥٤٥٨١٬٦٢٠٢٨٣٬٣٠١١٬٠٨٨٬٨٠٦التدفقات النقدیة الواردة

٧٢٠١
اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢–٣اشھر ٣خالل بآالف الریاالت السعودیة

١٧٬٨٢٨٨٦٬٨٣٠٤٨٩٬٧٨٠٤٢٢٬٥١٨١٬٠١٦٬٩٥٦التدفقات النقدیة الواردة

ؤسسات مالیة، مع ممجموعة) تقریباً من عقود القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات الخاصة بال٪٢٥: ٢٠١٧(٪٣٣تم إبرام ما نسبتھ
إعداد القوائم المالیة كما في تاریخ ىخرأف اطرأأيالعادلة اإلیجابیة مع) من عقود القیمة ٪١٣: ٢٠١٧(٪١٣بینما أبرم أقل من

.الموحدة

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى-١٠
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٬٩٥٣٬٠٩٧٥٨٠٬٦٦٥حسابات جاریة

٥٬٩١٨٬٤٧٧٥٬٩٧٠٬٧٩٩ودائع أسواق المال
٧٬٨٧١٬٥٧٤٦٬٥٥١٬٤٦٤اإلجمالي

ملیون ٣٫٨٢٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٤٥بل بیع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرھا ودائع أسواق المال على ودائع مقاتشتمل
رائھا في تواریخ مستقبلیة محددة.إلعادة شاتفاقیةلایر سعودي) مع 
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ودائع العمالء  -١١
تتكون ودائع العمالء مما یلي: 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٩٣٬٨٨٠٬١٩٢٩٩٬٥٤٦٬١١٢تحت الطلب

٧٬٦٩٩٬٦٠٢٧٬٢٢٤٬٥١٣ادخار
٦٢٬٤٦٠٬٩٢٩٥٤٬٨٨٤٬١١٥ألجل

٦٬١٢٩٬٣٢٣٦٬٢٦٧٬٩١٤أخرى

١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤اإلجمالي

ملیون لایر سعودي ٣٣٫٩٩٩قدرهبمبلغمتوافقة مع الشریعة تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكیة
ملیون لایر سعودي).٣٠٫٤٢٨: ٢٠١٧(

ریـال ملیون٦٨١: ٢٠١٧(ملیون ریـال سعودي ٣٩٣قدرھا ثابتةبعمولةعلى ودائع مقابل بیع سنداتألجل الودائع تشتمل 
مستقبلیة محددة.تواریخ إلعادة شرائھا في ) مع اتفاقیاتسعودي

ملیون لایر سعودي)٥٦٠: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩٥١قدرھا مرتبطة بالسوق عمالءالودائع ألجل على ودائع تشتمل
واحدنوععندما تشتمل على تصنف الودائع على ھذا النحو.مصنفة كـ "مطلوبات مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل"

یتم تقییمھا على أساس القیمة العادلة وفقاً الستراتیجیة إدارة المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى، أو من المشتقات المالیة أو أكثر
لم یكن ھناك أرباح أو خسائر جوھریة تعود للتغیرات في مخاطر االئتمان على ھذه الودائع .مجموعةالمخاطر الموثقة لدى ال

.٢٠١٧و ٢٠١٨خالل عامي 

ملیون لایر سعودي) كضمانات ١٫٣٢٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٫١٥٨كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره
محتجزة لقاء التسھیالت الممنوحة للعمالء. 

عمالت أجنبیة تفاصیلھا كاآلتي:بتشتمل الودائع أعاله على ودائع 
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٤٬٣٤٤٬٩٨١١٠٬٣٤٦٬٣٨٧تحت الطلب

١٬٠٨٢٬٦٦٧١٬٠٧٩٬٨٥٢ادخار
٢١٬٨٦٢٬٤٢٨١٠٬٧٧٩٬٣٩٢ألجل

٢٤٠٬٢٤٢٣٣٨٬١٢٤أخرى

٢٧٬٥٣٠٬٣١٨٢٢٬٥٤٣٬٧٥٥اإلجمالي

المطلوبات األخرى-١٢
٢٠١٨٢٠١٧

بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

٨٢٨٬٣٣٦٩٧٦٬٣٨٠ةدائنذمم 
٥١٧٬٥٠٠٤٣٦٬٦٠٤)١٣(ایضاح التزامات منافع الموظفین
٢٤٧٬٧٧٩٢٧٩٬٥٢٩دخل أتعاب غیر مكتسب

٧٬٤١٤٢١٬٣٤٠عمالء مقابل عملیات االكتتاب العام ودائع
الدفع إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقیة ةمستحقمبالغ 

-١٬٨٥٢٬٨٥٠)ج٢٥(إیضاح التسویة
التزامات القروض وعقود الضمان مخصص انخفاض االئتمان مقابل 

-١٬٦٣٥٬٩٥١)ج٢٨(إیضاح المالي
٢٬١٤٣٬٢١٩٢٬٦٩٩٬٧٤١أخرى

٧٬٢٣٣٬٠٤٩٤٬٤١٣٬٥٩٤اإلجمالي
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الموظفین نافعمالتزامات -١٣

طریقة بكتوارياالتقییم للت وفقاستحقامالتحسب. السعوديوالعمال العمل نظاملطبقاً نھایة الخدمة لموظفیھ أةمكافلبرنامجالبنكلدى
في قائمة المركز المالي المدرجة فیما یلي المبالغ استحقاقھا.عندالمنافعویتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االئتمان المتوقعة وحدة 

على قیمتھ الحالیة: بناءً والحركة في االلتزام خالل السنة الموحدة

٢٠١٨٢٠١٧
بآالف الریاالت 

السعودیــــــة
بآالف الریاالت 
السعودیــــــة

٤٢٨٬٥٢٦٣٧٣٬٢٥٧السنةالرصید في بدایة 
١٠٢٬٩٨٥٧٨٬٣٤٣تكلفة الخدمة الحالیة

١٦٬٤٤٦١٥٬٤٧٥مصروف عمولة خاصة
)٣٨٬٥٤٩()٣٥٬٠٧٧(مدفوعةمنافع

٥١٢٬٨٨٠٤٢٨٬٥٢٦السنةالرصید في نھایة 

. بلغت قیمة المخصصتقییم مدى كفایة المخصص القائمخالل الربع الرابع من كل سنة من أجلیتم إجراء التقییم االكتواري المستقل 
ھناك العدید ملیون لایر سعودي). ٤٣٦٫٦: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥١٧٫٥لتقییم االكتواري كما في نھایة السنة المجنب لقاء ا

معدل الخصم ومستوى زیادة اعتباروبموجبھا تم المحددة المنافعفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة الحالیة اللتزامات االمن 
.) على التوالي٪٢٠١٧:٢(٪٢) و٪٢٠١٧:٤(٪٤٫٥یفترض أن یكون بنسبة وافتراضیاً أساسیاً الرواتب 

المستخدم كان معدل الخصم فیما لو لایر سعودي) ٤٥١٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٤١٫٦إلى ة االكتواریااللتزامات ستزداد
فیما لو ملیون لایر سعودي) ٤٠٨٫١: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٨٧٫٣إلىخفض االلتزاماتنوست٪١بنسبةأقل في االفتراض

ملیون لایر سعودي ٥٤٢٫٠إلى ة االكتواریااللتزامات ادزدست. وبالمثل، ٪١بنسبة أعلى معدل الخصم المستخدم في االفتراض كان 
خفض نوست٪١بنسبة أعلى زیادة الرواتب المستخدم في االفتراض كان معدل فیما لو ملیون لایر سعودي) ٤٣٩٫٩: ٢٠١٧(

زیادة الرواتب المستخدم في في حال كان معدلملیون لایر سعودي)٤١٨٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٨٦٫٥إلى االلتزامات 
.سنوات٥تقریباً المحددة المنافعالمرجح لفترة التزاممتوسط الیبلغ . ٪١بنسبة أقل االفتراض 

رأس المال-١٤

، قیمة كل سھم ملیون سھم)٢٫٠٠٠: ٢٠١٧(سھملیون م٢٫٠٠٠مال البنك المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل منن رأسیتكو
لایر سعودي.١٠

االحتیاطیات النظامیة والعامة-١٥

٪ من صافي دخل ٢٥ل عن لبنك، یجب تحویل ما ال یقلاألساسيوالنظام بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة السعودیة 
خالل .حالیاً إن ھذا اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع السنة إلى اإلحتیاطي النظامي حتى یساوي ھذا اإلحتیاطي رأس المال المدفوع.

) إلى االحتیاطي النظامي من سعوديملیون لایر ٢٠١٧:١٫٢٥٦ملیون لایر سعودي (١٫٣٨٢مبلغ قدره قام البنك بتحویلالسنة، 
لبنك.لاألرباح المبقاة 

. ما یرى ذلك مالئماً عندلغ لالحتیاطي العام لمواجھة المخاطر البنكیة العامةابتجنیب مبكما یقوم البنك
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مة العادلةیالقاحتیاطیات -١٦

كانت حركة احتیاطیات القیمة العادلة خالل السنة المتعلقة بحقوق ملكیة مساھمي المجموعة كاآلتي: 

(بـاالف الریاالت السعودیة)

تغطیة مخاطر ٢٠١٨
التدفقات النقدیة

مدرجة موجودات
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر
المجموع

٣١٨٬٥٠٠٢٨٩٬٦٧٤)٢٨٬٨٢٦(، كما ورد سابقاً السنةالرصید في بدایة 
)٢٩٤()٢٩٤(-أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة

٢٨٤٬٢٨٦٢٦٥٬٢٨٩)١٨٬٩٩٧(التغیر في القیمة العادلة خالل السنة 
)٦١٬٥٧٥()٩٬٦٠١()٥١٬٩٧٤(محول الى قائمة الدخل الموحدة

٥٩٢٬٨٩١٤٩٣٬٠٩٤)٩٩٬٧٩٧(الرصید في نھایة السنة

(بـاالف الریاالت السعودیة)
تغطیة مخاطر ٢٠١٧

التدفقات النقدیة
مالیة موجودات

المجموعمتاحة للبیع

٢١٧٬٠٥٦٩٠٬٥٦٣)١٢٦٬٤٩٣(الرصید في بدایة السنة
١٥٣٬٨٢٦١٣٠٬٤٨١٢٨٤٬٣٠٧التغیر في القیمة العادلة خالل السنة

)٨٥٬١٩٦()٢٩٬٠٣٧()٥٦٬١٥٩(قائمة الدخل الموحدةمحول الى 
٣١٨٬٥٠٠٢٨٩٬٦٧٤)٢٨٬٨٢٦(الرصید في نھایة السنة

التعھدات واإللتزامات المحتملة-١٧

الدعاوى القضائیة أ  )
تكالیفتوقع تكبد حیث أنھ ال ی٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١لم یجنب أي مخصص لقاء الدعاوى القضائیة القائمة كما في 

جوھریة .

التعھدات الرأسمالیة ب )
ملیون لایر ٢٤٢: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي٣٦٢مجموعةالتعھدات الرأسمالیة لدى البلغت

.معداتراءني وشامبإنشاء بوتتعلق سعودي) 

مات المحتملة المتعلقة باإلئتمانالتعھدات واإللتزاج )
المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندیة، والضمانات، والقبوالت، وااللتزاماتتتكون التعھدات 

ئتمان. إن الغرض الرئیسي من وراء ھذه األدوات ھو ضمان توفیر األموال للعمالء اإللمنح غیر القابلة للنقضوااللتزامات
بالسداد في حالة مجموعةالتي تمثل ضمانات غیر قابلة للنقض من قبل ال(دات المستندیة عند طلبھا. إن الضمانات وإالعتما

تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملھا القروض والسلف. )عدم تمكن العمیل من الوفاء بإلتزاماتـھ تجاه األطـراف األخرى
، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف اآلخر بسحب مجموعةالتي تعتبر بمثابة تعھدات خطیة من ال(إن اإلعتمادات المستندیة 

تمثل . بالبضاعة التي تخصھا، وبالتالي فإنھا غالبًا ما تحمل مخاطر أقلعادًة مضمونة )األموال وفق شروط وأحكام خاصة
ت قبل سدادھا والقبتقدیم معظم المجموعةتوقع الت.لسداد الكمبیاالت المسحوبة من قبل العمالءمجموعةالقبوالت تعھدات ال

توقع بأن یفي تمجموعةفتقل كثیرًا عن المبلغ الملتزم بھ ألن الاألدوات. أما المتطلبات النقدیة بموجب ھذه من قبل العمالء
العمالء بإلتزاماتھم األساسیة.

ض وسلف وضمانات تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غیر المستخدم من التسھیالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قرو
واعتمادات مستندیة. وفیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة 
لخسارة بمبلغ یعادل إجمالي االلتزامات غیر المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیده فورًا، یتوقع أن 

ثیر من إجمالي االلتزام غیر المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معاییر یكون أقل بك
إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة ألن العدید من ھذه 

اؤھا بدون تقدیم التمویل المطلوب.االلتزامات یتم انھاؤھا أو انتھ
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:الخاصة بالمجموعةالمحتملة المتعلقة باالئتمان وااللتزاماتلقاء التعھدات باالستحقاقات التعاقدیةفیما یلي تحلیًال )١

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل (بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١

٤٬٩٦١٬٨٨١-٢٬٩٦٧٬٧٨٣١٬٥١١٬٥١٨٤٨٢٬٥٨٠اعتمادات مستندیة
٨٬١٦٦٬٤٣٥١٣٬٨٤٩٬٤٧٥٩٬٣٥٢٬٠١٣١٬٥١٧٣١٬٣٦٩٬٤٤٠خطابات ضمان

١٬١٧٩٬٧٣١٣٢٤٬٥٤٤١٬٠٨٨٩٬٣٢٢١٬٥١٤٬٦٨٥قبوالت 
٢٬٦١٤٬٢٧٦-١٤٢٬١٤٥٤٢٬٥٦٠٢٬٤٢٩٬٥٧١التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان 

٨٬٠٢٠٥٩٬٨٩٣٧٦٢٬٢٠٥٨٣٠٬١١٨-أخرى 

١٢٬٤٥٦٬٠٩٤١٥٬٧٣٦٬١١٧١٢٬٣٢٥٬١٤٥٧٧٣٬٠٤٤٤١٬٢٩٠٬٤٠٠اإلجمالي 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل (بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
٥٬٨٠٥٬٢١٩-٢٬٨٨٢٬٦١٤٢٬٦١٧٬١٠١٣٠٥٬٥٠٤اعتمادات مستندیة

١٠٬٥٢٣٬٧٣٠١٥٬٣٤٠٬٤٩٠٨٬١٨٥٬٩٤١١٬٨١٥٣٤٬٠٥١٬٩٧٦خطابات ضمان
١٬٠٠٩٬٣٠٢٨١١٬٥١٧٣٬٨٤٧٩٬٣٧٦١٬٨٣٤٬٠٤٢قبوالت 

١٬٣٨٣٬١٧٢٦٩٤٬٥٠٨٨٩٦٬١٤٧١٠٠٬٠٠٠٣٬٠٧٣٬٨٢٧التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان 
٨٬٠٢٠٧١٬٢٢٨٦٠٧٬٩٢٩٦٨٧٬١٧٧-أخرى 

١٥٬٧٩٨٬٨١٨١٩٬٤٧١٬٦٣٦٩٬٤٦٢٬٦٦٧٧١٩٬١٢٠٤٥٬٤٥٢٬٢٤١اإلجمالي 

ما ٢٠١٨دیسمبر ٣١والقائمة كما في -ن إلغاؤھا في أي وقت من قبل المجموعةالتي یمك-ات زء غیر المستخدم مـن االلتزامبلغ الج
عودي).ملیون لایر س٨٨٫٠٥٧: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩٨٫٢١٠مجموعھ 

حسب األطراف األخرى:المتعلقة باالئتمان المحتملة وااللتزاماتفیما یلي تحلیًال بالتعھدات )٢

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٥٬٩٥٥٬٣٩٠٤٠٬٣٤٥٬٨٠٥شركات

٥٬٠١٣٬٣٧٠٤٬٨٠٤٬٢٩٤بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٣٢١٬٦٤٠٣٠٢٬١٤٢أخرى

٤١٬٢٩٠٬٤٠٠٤٥٬٤٥٢٬٢٤١اإلجمالي

الموجودات المرھونةد  )

-:للقروضكضماناتوغیرھالدى المؤسسات المالیة األخرىفیما یلي تحلیًال للموجودات المرھونة

٢٠١٨
بآالف الریاالت السعودیة

٢٠١٧
بآالف الریاالت السعودیة

المطلوبات ذات ــوداتـالموجــ
العالقــة

ات ذات لمطلوباالموجـــودات
العالقة

استثمارات مصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة 
متاحة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ 

قائمة العادلة فيقیمتھامدرجة للبیع، و
١٬١٩٦٬٦١٢١٬١٦٥٬٥٢١٤٬٨٦٧٬٢٨٣٤٬٨٥٤٬٥٣٣الدخل

متعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیةاإللتزامات الھـ )

.٢٠١٧و ٢٠١٨ر ـدیسمب٣١اء كما في ـة لاللغـة غیر قابلـار تشغیلیـود إیجـعقب ـات بموجـال یوجد التزام
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دخل ومصاریف العموالت الخاصة -١٨

ة على: دخل العموالت الخاص

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
استثمارات:

٦١٧٬٣٣٩٦٥٨٬٨٠٣متاحة للبیع/خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقیمة العادلة من 
استثمارات مقتناة ومقتناه حتى تاریخ االستحقاق مقتناه بالتكلفة المطفأة/ 

١٬٠٧٢٬٨١٢٧٨١٬٨٤١بالتكلفة المطفأة
١٬٦٩٠٬١٥١١٬٤٤٠٬٦٤٤

٤٥٠٬٨٧٤٣٥٢٬١٩٥أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٥٬٣٩٧٬١٦٥٥٬١٣٤٬٩٠١قروض وسلف

٧٬٥٣٨٬١٩٠٦٬٩٢٧٬٧٤٠اإلجمالي

ة على:مصاریف العموالت الخاص
١٨٨٬٤٢٠٢١٠٬٢٩٨أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٬١٩٧٬٨٧٨٩٨٥٬٢١٧ودائع العمالء
١٬٣٨٦٬٢٩٨١٬١٩٥٬٥١٥اإلجمالي

، صافيدخل األتعاب والعموالت-١٩

على:والعموالتدخل األتعاب 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٢٨٠٬٧٣٧٢٩٥٬٥٤٤تداول األسھم وإدارة الصنادیق

٣٢٧٬٥٨٢٣٧٨٬٦٠٦تمویل تجاري
١٠٧٬٨١٢١١٦٬٤٩٢تمویل شركات واستشارات

٨٤٨٬٦١١٨٠٣٬٥٣٢خدمات بنكیة أخرى
١٬٥٦٤٬٧٤٢١٬٥٩٤٬١٧٤اإلجمالي

على:مصاریف األتعاب والعموالت
)١١٥٬٤٦٢()١٣٠٬٠٧٨(بطاقات

)٥٥٬٩٧٧()٧١٬٣١٣(خدمات بنكیة أخرى
)١٧١٬٤٣٩()٢٠١٬٣٩١(اإلجمالي

١٬٣٦٣٬٣٥١١٬٤٢٢٬٧٣٥دخل األتعاب والعموالت، صافي

المتاجرة، صافيدخل-٢٠
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٧١٬٢٣٩١٥٬٦٥٣سندات دین

٧٨٬٧٢٤)١٠٬٣٠٧(وأخرىمشتقات
٦٠٬٩٣٢٩٤٬٣٧٧اإلجمالي

، صافي  المقتناة لغیر أغراض المتاجرةاإلستثمارات مكاسب -٢١
٢٠١٨

بآالف الریـــاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
الریـــاالت بآالف 

السعودیـــــــة
إستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ 

٩٬٦٠١٢٨٬١٩٥متاحة للبیع
٨٤٢-مقتناه بالتكلفة المطفأة أخرى إستثمارات بالتكلفة المطفأة/ 

٩٬٦٠١٢٩٬٠٣٧اإلجمالي
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، صافيدخل العملیات األخرى-٢٢
٢٠١٨

الریـــاالت بآالف 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
٣٠٠٧٬٧٩٢استبعاد ممتلكات ومعداتربح 

٢٬٣٤١-ربح استبعاد عقارات أخرى 
١٧١٬٢١٥١٥٢٬٧٧٢توزیعات أرباح
٨٬٦٨٦١٬٥١٢إیرادات أخرى

١٨٠٬٢٠١١٦٤٬٤١٧اإلجمالي

رواتب الموظفین وما في حكمھا -٢٣

تتوافق سیاسة التعویضات الخاصة بالبنك مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي والمعاییر الدولیة لالستقرار المالي فیما یتعلق 
وشركاتھا التابعة مجموعة في المملكة العربیة السعودیة وفروعھا في الخارج الالسیاسة على جمیع األعمال عبر ھذهبالتعویضات. تطبق 

لدى سامبا كما مجموعة. الفیھاتعملالتيالمملوكة بالكامل بقدر ما یتماشى مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة للبلدان المضیفة المعنیة 
سیاسة تعویضات تتماشى مع تعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي واألنظمة والقواعد المحلیة. یمیتدبنك ل

وقیاس أدائھم وعملیة تقییم أدائھم ھم اللذین یتم تحدید أھدافتحدد السیاسة المتبعة من قبل البنك في ھذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفین 
كباروفق نظام نقاط متوازن یربط تقییم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك. تتكون فئة كبار الموظفین من 

الذین یتولون مناصب قیادیة وال یخضع تعیینھم ألي اعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي)، اء التنفیذیین (المدراءالمدر
یقومون(المدراء الذین قد یكونون أو ال یكونون في مناصب علیا ولكنھم والموظفین األساسیین الذین یقومون بمھام تنطوي على مخاطر

مخاطر (المدراء الذین قد ن الذین یقومون بمھمام تشمل علىمراقبیالمجموعة) والتحمل المخاطر نیابة عن بر بشكل مباشر أو غیر مباش
مجموعة). المخاطر نیابة عن تشمل على بشكل مباشر أو غیر مباشر في أدوار یقومونیكونون أو ال یكونون في مناصب علیا ولكنھم 

نات متغیرة (ب) مكوإضافة إلى راتب األساسي والبدالت والمزایا مكونات ثابتة تتمثل بالمن (أ) مجموعة الیتكون ھیكل التعویضات في 
. تم تصمیم ھذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولیة ودور الموظف، وكذلك المجال على أساس األسھموالدفعاتتتمثل بمكافآت األداء

التجاري الذي یعمل فیھ الموظف.

، والذي یأخذ في مجموعةالبالخاصةبالمخاطرمن صافي الدخل المعدَّلةمشتقمجموعةالبةاصالتعویضات المتغیرة الخحزمةإن 
من مخاطر الخسائر المستقبلیة المحتملة. والتقلیلمجموعة اللھامة من أجل حمایة كفایة رأسمالاالعتبار المخاطر الجوھریة والمحتملة ا

أقساط سنویة للموظفین الرئیسیین. كما یتم منح جزء من التعویضات المتغیرة ثالثةوتوجد عملیة توزیع مدفوعات تعویضات متغیرة على 
على شكل أسھم وفقحسب أقدمیة و/ أو درجة مسئولیة الموظف األساسي. كما یتم منح جزء من التعویضات المتغیرة المؤجلةالمؤجلة 

االئتمان واالمتثال والمراجعة وة مثل إدارة المخاطر یوظائف رقابنظام مكافأة طویلة األجل. یتم تحدید مكافآت الموظفین العاملین في 
والرقابة المالیة والقانونیة وغیرھا بشكل مستقل عن وحدات األعمال التي یتم مراقبتھا من قبلھم. وعالوة على ذلك، یتم إدراج الداخلیة 

تیسمح بالمكافآت المضمونة. ومن خالل ھذه اآللیات، نجحترتیبات استرداد المبالغ المدفوعة لمواجھة األداء المستقبلي السلبي. وال
السیاسة لضمان أخذ التعویض المتغیر العام في االعتبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعدیالت ھذهفي تحقیق أھدافالمجموعة

تخاذھا خالل الفترة الحالیة.على التعویضات المؤجلة مع مراعاة أي تأثیر سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم ا

بأي المراد دفعھاتحدد نسبة التعویضات المتغیرة .كالھما معاً أو أسھم شكل في تدفع التعویضات المتغیرة للموظفین المؤھلین نقدًا أو 
قدرتھ على القیام بنشاطات رقابیة  أو أدائھ وبحسب درجة المسئولیة ودور كل موظف والعمل الذي یقوم بھ و بما یتناسب مع شكل

نشاطات تشتمل على مخاطر. 

مكونة من ثالثة مدراء غیر والتعویضاتللترشیحات لمتطلبات النظامیة المتعلقة بالحوكمة، قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكیل لجنة لوطبقاً 
.ومتابعتھنظام التعویضاتو/ أو میم واإلشراف الكلي على تنفیذیین ویرأسھم عضو مجلس إدارة مستقل. إن ھذه اللجنة مسئولة عن التص

٢٠١٨شھر سبتمبرعلى ذلك، تم تنقیح ھذه السیاسة في بناءً بمراجعة سیاسة التعویضات لضمان مالءمتھا وفعالیتھا. ودوریاً تقوم اللجنة 
لتوصیات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات كما تقوم اللجنة برفع التعكس الھیكل التنظیمي المعدل والتسلسل الھرمي للموافقة.
بالتأكد من مدى تطبیق سیاسة التعویضات دوریاً . كما تقوم اللجنة بالمجموعةالتعویضات بعد األخذ بعین االعتبار مدخالت إدارة المخاطر

.التوجیھات الصادرةعلى ضوءوتحقیق األھداف الموضوعة 
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:٢٠١٧و ٢٠١٨لعامي مجموعة الالمدفوعة لموظفي بالتعویضاتفیما یلي تحلیًال 

التعویضات المتغیرة المدفوعةالتعویضات الثابتةعدد الموظفینالفئة

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
بآالف 

الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

المجموعأسھماً نقد
٢٠١٩٧٣٣٬٢٩٧٦٦٬٢٨٩٤٥٬٣١٨٨٢٬٢٩٢٦٣٬٦٦١٩٬٣٢٠٨٬٣٨٥٠١٬٣٣كبار المدراء التنفیذیین (*)

٨٨٠٩٢٧٠٦٤٬٣١٧٦٠٢٬٣٢٨٥٧٥٬٦٨٤٢٩٬٦٥١٩٣٬٨١٨٢٬٥٧٦٨٬٧٦٦١١٬٧٠موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

٧٨٠٧٤٩٨٧٥٬١٩٠٤٨٠٬١٨٨١٠١٬٢٠٠٥١٬١٩٧٧٣٬٢٠٦١٬٢٨٧٤٬٢٢١١٢٬٢١موظفون یقومون بنشاطات رقابیة 

١٫٦١٠١٫٦٦٥١٣١٬١٩٣٧٥٥٬٢٠٥٠٦٧٬٥٠٧٥٬٥١٢٥١١٥١٩٢٬٥١٩٠٬٥موظفون آخرون 

٤٢٠٤١٩--٢٠٧١٧٠٦٦٣٢٠٬١٧٬٠٣٣٤٢٠٤١٩بعقود خارجیة آخرون موظفون 

٣٬٤٩٧٣٬٥٣٠٧٥١٬١٦٩٧٦٨٬٦٣٦١٢٦٬١٠٨١١٩٬٨٥٦١٧٬٣٥٤١٠٬٩٧٧١٤٣٬٤٦٢١٣٠٬٨٣٣االجمالي

المستحقةالموظفین األخرى وتكالیفالتعویضات المتغیرة 
٤٩٤٬١٧٨٥٤١٬٧١٨خالل السنة (**)أو المدفوعة 

١٬٢٤٥٬٣٤٧١٬٣١٠٬٣٥٤إجمالي رواتب الموظفین وما في حكمھا

یقصد بكبار المدراء التنفیذیین أولئك اللذین یتطلب تعیینھم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.*  

بنك لیمتد  المتعلقة بسامبا قساط التأمین المدفوعة، واشتراكات التأمینات االجتماعیة، ومصاریف النقل، واالستقدام، والتدریب، والتطویر وبعض التكالیف األخرى أتمل تكالیف الموظفین األخرى على تش** 
. وبعض تكالیف الموظفین األخرى غیر المتكرره
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ربح السھم األساسي والمخفض -٢٤

ملیون ٢٫٠٠٠على عدد األسھم البالغ٢٠١٧و ٢٠١٨تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض وذلك بتقسیم صافي الدخل لعامي 
سھم.

، والزكاة الشرعیة وضریبة الدخلتوزیعات األرباح-٢٥

توزیعات األرباح )أ

ملیون ریـال ٢٠١٧:١٫٨٠٧(٢٠١٨لعام ملیون یال سعودي٢٫٣٢٤اقدرھتوزیعات أرباح مرحلیةإجمالي مجلس اإلدارة اقترح
:٢٠١٧لایر سعودي (١٫٠بالبنكالمدفوع للمساھمین السعودیینلسھملالمرحليربح الصافي یصبح، بعد خصم الزكاة. )سعودي
لایر ٠٫٧٥: ٢٠١٧لایر سعودي للسھم الواحد (١٫٨ساھمین السعودیین ملسنة لللالربح الموزعبلغ صافي ). لایر سعودي٠٫٧٥

خاللفي وقت مبكر كتوزیعات أرباح مرحلیةلایر سعودي) تم دفعھ ٠٫٧٥: ٢٠١٧لایر سعودي (٠٫٨منھ ،سعودي للسھم الواحد)
ملیون لایر ١٫٨٠٧: ٢٠١٧ سعودي (ملیون لایر١٫٩١١مبلغ٢٠١٨خالل عام المرحلیةعات األرباح یالسنة. بلغ إجمالي توز

ملیون لایر سعودي).٣٫٦١٤: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٫٢٣٥السنةإجمالي توزیعات األرباح لكاملوبالتالي یصبح،سعودي)

للمساھمین.النھائیة المقترحة ضمن حقوق المساھمین لحین المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة السنویةتوزیعات األرباح تم إدراج 

االلتزامات الزكویة والضریبیة)ب

عن حصتھم ملیون لایر سعودي) ٥٩٢: ٢٠١٧(ملیون لایر سعــودي٤٤٣٫٦بمبلغالمساھمین السعودیین للسنةبالمتعلقةالزكاة تقدر
اتلتزامالاحتساب اح الموزعة. تم من حصتھم من األرباوسیتم خصمھا، )٪٩٦٫٤٤: ٢٠١٧(٪٩٧٫٧تقریباً في حقوق الملكیة البالغة

مع الھیئة العامة للزكاة والدخل كجزء من تسویة الزكاة للسنوات من اطار التسویة التي اتفق البنك علیھاوفق سنة الحالیة للالزكویة
.٢٠١٩إبریل ٣٠عامة للزكاة والدخل في موعد أقصاهسیتم دفعھا إلى الھیئة الوطبقاً لما ھو مفصل أدناه، ٢٠١٧حتى ٢٠٠٦

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٣٣حصتھم في دخل السنة الحالیة بمبلغ عنتقدر االلتزامات الضریبیة المتعلقة بالمساھمین األجانب 
سیتم خصم االلتزامات الضریبیة غیر في رأس المال.)٪٣٫٥٦: ٢٠١٧(٪٢٫٣صتھم البالغة ملیون لایر سعودي) على أساس ح٣٣

ن حصتھم من توزیعات األرباح للسنة. وات السابقة، إن وجدت، مالسنوالسنة الحالیةة عنالمسدد

الزكویة والضریبیةالربوطج) 

) مع الھیئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشیاً مع التوجیھات الصادرة بالمرسوم "االتفاقیة"خالل السنة، توصل البنك إلى اتفاقیة تسویة (
ـ ٢٠/٣/١٤٤٠وتاریخ ٢٦/مالملكي رقم  ـ (الموافق ٥/٤/١٤٤٠وتاریخ ١٢٦٠، والقرار الوزاري رقم )٢٠١٨نوفمبر ٢٨الموافق (ھ ھ

٢٫٣١٦بمبلغ إجمالي ونھائي قدرةوذلك ٢٠١٧حتى ٢٠٠٦) لتسویة االلتزامات الزكویة القائمة للسنوات من ٢٠١٨دیسمبر ١٢
. وقد سبق وأن قام البنك بدفع ٢٠٢٣دیسمبر ١في نتھي ینوات سمدى خمس أقساط على ٦ستحق السداد على سعودي. ویلایرملیون 

حق الدفع إلى الھیئة العامة للزكاة ت. أعید تصنیف المبلغ المس٢٠١٨سعودي خالل شھر دیسمبر ملیون لایر٤٦٣وبلغالقسط األول 
والدخل أیضاً على اتفق البنك والھیئة العامة للزكاة،المطلوبات األخرى" في القوائم المالیة الموحدة. وبموجب االتفاقیة"والدخل ضمن 

لھذه االتفاقیة، تمت تسویة كافة النزاعاتةجیالوارد بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري. ونتالتسویة اطاروفق ٢٠١٨سداد الزكاة لعام 
. ٢٠١٧حتى ٢٠٠٦بین البنك والھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من الزكویة

بشأن الزكاة ٢٠٠٥–٢٠٠٤للسنوات من للمخالفات والمنازعات الضریبیةر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافیة ستمیس
جة االعتراض ستكون لصالحھ. یإن البنك على ثقة بأن نتبخصوص ضریبة الدخل . ٢٠٠٩حتى ٢٠٠٤من للسنواتو

وسدد الزكاة وضریبة الدخل عن جمیع السنوات حتى وبما  ،والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخلقدم البنك إقراراتھ الزكویة
، باستثناء المبالغ التي تم االتفاق علیھا كالتزامات بموجب االتفاقیة والتي یجب دفعھا للھیئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٧في ذلك عام  

عند استحقاقھا. 
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النقدیةالنقدیة وشبھ-٢٦

-تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من اآلتي:ألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
١٦٬٥٩٢٬٣٦٢١٥٬٩٥٢٬٨٨٧)٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة فیما عدا  الودیعة النظامیة (إیضاح 

٧٬٣٢٤٬١٠٧٥٬٠٢٠٬٣٦١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٢٣٬٩١٦٬٤٦٩٢٠٬٩٧٣٬٢٤٨اإلجمالي

التشغیلیةقطاعات ال-٢٧

-الرئیسیة التالیة:التشغیلیةقطاعات المن مجموعةتألف الت

واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان والمنتجات ویشمل الودائع ألجل والحسابات الجاریة وتحت الطلب -قطاع األفراد
اإلستثماریة الخاصة باألفراد، والقروض الشخصیة. 

والقروض الحسابات الجاریة المدینةوالشركات تحت الطلب الخاصة بوویشمل الودائع ألجل والحسابات الجاریة -قطاع الشركات 
تقات والخدمات اإلستشاریة المالیة الخاصة بالشركات.والتسھیالت اإلئتمانیة األخرى والمش

عامالت أسواق المال، والعمالت األجنبیة، والمتاجرة بأسعار العموالت والمشتقات للشركات بشكل رئیسي بإدارة مویقوم-قطاع الخزینة 
والحفاظ على السیولة وإدارة المحفظة االستثماریة مجموعةعملیات الأنھ مسئول عن تمویل. كما انفسھمجموعةولكبار العمالء ولحساب ال

مركز المالي.قائمة الومجموعةلل

المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتیب األصولإدارةوویتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : الخدمات البنكیة االستثماریةقطاع 
شركة سامبا لألصول /تقدم الخدمات البنكیة االستثماریة من قبل شركة ذات كیان قانوني مستقل وھي.والمشورة وحفظ األوراق المالیة

وإدارة االستثمار. 

العملیات إن نتائج . في الخارجثالث شركات تابعةوثالثة فروع اولدیھربیة السعودیةالرئیسي في المملكة العانشاطھمجموعةمارس الت
ككل.مجموعةوائم المالیة الموحدة للجوھریة بالنسبة للقال تعتبر الخارجیة

تتماشى مع استراتیجیة أعمال المجموعة. لم تعدإغالق فرع المملكة المتحدة ألن عملیاتھ ٢٠١٦یونیو ٨في المجموعةقرر مجلس إدارة
.ككللمجموعةابالنسبة لعملیاتتعتقد اإلدارة أن التأثیر المالي لھذا القرار لن یكون جوھریاً 

وفقًا لألحكام والشروط التجاریة اإلعتیادیة. یتم في العادة إعادة توزیع األموال بین القطاعات، التشغیلیةقطاعات التتم المعامالت بین 
ادات أو وبالتالي إعادة توزیع تكلفتھا. تحمل عمولة خاصة على ھذه األموال على أساس األسعار السائدة بین البنوك. ال توجد ھناك إیر

. التشغیلیةالقطاعاتبین أو إیرادات داخلیة أخرىمصاریف جوھریة أخرى
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باإلضافة إلى دخل العموالت ، ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في المجموعةبإجمالي موجودات ومطلوبات تحلیالً یما یلي فأ )
والمصاریف وصافي الدخل ومخصص خسائر االئتمان العملیات مصاریف العملیات وإجمالي وإجمالي دخل الخاصة، صافي، 

:التشغیلیةقطاعاتاللكل قطاع من ین المنتھیتین في ھذین التاریخینللسنتالرأسمالیة واالستھالك 

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـرادآالف الریاالت السعودیة)(ب٨٢٠١
الخدمات قطاع 

اإلجمالـــــــــيالبنكیة االستثماریة

٣٢٬٣١٥٬٦٥١٩٦٬٢٢٥٬٤٨٠١٠١٬٢٣٦٬٧٧٢١٦٠٬٣٩٧٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات
٩٣٬٦٤٩٬٤٨٠٨٣٬٠٠٣٬٨٠٠١٠٬٨٧١٬١١٨١٠٥٬٣٧١١٨٧٬٦٢٩٬٧٦٩إجمالي المطلوبات 

٢٬٤٣٩٬٥٠٥٢٬٢٩٣٬٥٨٨١٬٣٦٦٬٢٧٤٥٢٬٥٢٥٦٬١٥١٬٨٩٢دخل العموالت الخاصة، صافي
٣٬١٣٢٬١٨٨٣٬٠٢٨٬٠٠٩١٬٥٤٠٬١٨١٤٥٦٬١٤٢٨٬١٥٦٬٥٢٠إجمالي دخل العملیات 

١٬٦٦٧٬٢٤١٦٤٦٬٨٥٣١١٧٬٨٤٩١٩٥٬٧٩٨٢٬٦٢٧٬٧٤١،منھ،إجمالي مصاریف العملیات
٤٤٬١٥٩٦١٬٨٥٠٩٠٩٥٬٥٠٨١١٢٬٤٢٦استھالك-
١٥٥٬٥١٨-٨٧٬٣٦٢٦٥٬٠٦٦٣٬٠٩٠مخصص خسائر االئتمان -

١٬٤٦٤٬٩٤٧٢٬٣٨١٬١٥٦١٬٤٢٢٬٣٣٢٢٦٠٬٣٤٤٥٬٥٢٨٬٧٧٩صافي الدخل
٨٢٬٧٣٧٧٥٬٦٢٦٩٬١٩٨٣٣٦١٦٧٬٨٩٧مصاریف رأسمالیة 

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـراد(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
الخدمات قطاع 

اإلجمالـــــــــيالبنكیة االستثماریة

٣٣٬٤٣٢٬٩٨٠١٠٠٬٩٤٦٬٥٨٢٩٢٬٩٩٥٬٥٧١١٧١٬٠٢٩٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات
٩٢٬١٤٦٬٨١٠٨١٬٢٤١٬١٠٦٩٬٣٥٦٬٨٤١١١٩٬٢٥٣١٨٢٬٨٦٤٬٠١٠إجمالي المطلوبات 

٢٬١٢٨٬٠٩١٢٬٢٥٨٬٢٨٣١٬٣١٧٬٨٦٠٢٧٬٩٩١٥٬٧٣٢٬٢٢٥دخل العموالت الخاصة، صافي
٢٬٧٧٢٬٧٣٢٢٬٩٩٨٬٢٦١١٬٦٦٧٬١١٣٤٥٣٬٤٦٠٧٬٨٩١٬٥٦٦إجمالي دخل العملیات 

١٬٧٦٣٬٦٩٣٧٨٥٬٣٣٠١٣١٬١٣١١٨٧٬١٢٢٢٬٨٦٧٬٢٧٦،منھ،إجمالي مصاریف العملیات
٤٨٬٥٩٠٦٦٬٩٤٢١٬٠٣٣٧٬٠٠٠١٢٣٬٥٦٥استھالك-
٢٨٧٬١٦٦--١٣٨٬٧٤٦١٤٨٬٤٢٠مخصص خسائر االئتمان -

١٬٠٠٩٬٠٣٩٢٬٢١٢٬٩٣١١٬٥٣٥٬٩٨٢٢٦٦٬٣٣٨٥٬٠٢٤٬٢٩٠صافي الدخل
١١١٬٨٩٣١٠٦٬٨٦٢٢٨٬٥٠٨٥٬٢٥٨٢٥٢٬٥٢١مصاریف رأسمالیة 

-:أعالهالتشغیلیةقطاعات اللكل قطاع من مجموعةتعرض لھا التلمخاطر االئتمان التي فیما یلي تحلیلب)

قطـاع الخزینـةقطـاع الشركاتقطـاع األفـراد(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
الخدمات قطاع 

اإلجمالــــــــــيالبنكیة االستثماریة
الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

٢٥٬٦٦٧٬٣٤٩٨٨٬١٩٩٬٤٠١٧٩٬٥١٤٬٤٠٠٦٦٬٢٧٠١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠المركز المالي
٢٥٬٨٢٦٬١٣٢-٢٧٥٬٨١٨٢٤٬٥٨٤٬٥١١٩٦٥٬٨٠٣التعھدات وااللتزامات المحتملة

٦٬٧٣٩٬١٠١-٦٠٨٬٩٣٤١٬١٥٦٬٤٨٩٤٬٩٧٣٬٦٧٨المشتقات

(بآالف الریاالت السعودیة)٧٢٠١
الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

٢٦٬١٩١٬٢٥٢٩١٬٥٩٠٬٠١٤٧١٬٣٢٣٬٧٥٩٦٢٬٣١٣١٨٩٬١٦٧٬٣٣٨المركز المالي
٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩-٢٧٧٬٢٥٧٢٦٬٢١٦٬٨٣٢٧٦٠٬٥٦٠التعھدات وااللتزامات المحتملة

١٢٬٧٨١٬٦٦٧-٥٠٬٧٧٣٢٬٤١٤٬٥٧٨١٠٬٣١٦٬٣١٦المشتقات

فیما عدا إعداد القوائم المالیة الموحدة،بتاریخـودات القیمة الدفتریة للموجعلى المدرجة في قائمة المركز المالي الموجودات مخاطرتشتمل
والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة ،والممتلكات والمعدات، والمشتقاتةك مركزیوبنالنقدیة واألرصدة لدى 

ة.المركزیالبنوكطبقاً للتعلیمات الصادرة عن بالتعھدات وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لھا
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إدارة المخاطر المالیة-٢٨

مخاطر اإلئتمانأ )  
عدم مقدرة عمیل ما على الوفاء بإلتزاماتھ المالیة تجاه المجموعة بشأن أداة مالیة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة تمثل مخاطر اإلئتمان

لخسارة مالیة. 

ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعیین استراتیجیاتإن مجلس اإلدارة مسؤول عن طریقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد 
خاطر بالمجلس لمراقبة عملیة المخاطر الكلیة بالبنك، وھي مسؤولة عن وضع استراتیجیة المخاطر وتطبیق المبادئ وأطر لجنة إدارة الم

العمل والسیاسات والحدود.

جموعة یوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي تحددھا إدارة الماتقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئھ
ومن خالل تنویع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركیز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات معینة. 

كذلك تقوم المجموعة بتقییم ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحدید مخاطر اإلئتمان المحتملة بصورة منتظمة.

حدود مخاطر اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتھا التجاریة وذلك بإبرام إتفاقیات مقاصة إضافة لمراقبة
رئیسیة والدخول في ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة 

دادھا على أساس صافي القیمة الحالیة.أحیاناً بإقفال المعامالت وس

ینتج التركیز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة 
التغیرات في الظروف أو یكون لھم نفس الخصائص اإلقتصادیة التي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة عند حدوث

اإلقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. یشیر التركیز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر 
درجة على صناعة أو منطقة جغرافیة معینة. كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركیز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنیا بصورة مت

بشأن الفترات الطویلة، وأخـذ الضمانات، حسبما ھو مالئم، لتقلیل المخاطر.

تخدم الت نیفاتھمجموعةس نیف جودة االئتمان لمحفظتھلالداخلیة اتص وص جودة ائتمان اتص ادات بخص . تقدم التعاریف التالیة إرش
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر: الدینالموجودات المالیة المقاسھ بالتكلفة المطفأة وسندات

االئتمان منذ نشأتھا. جوھریاً في جودةموجودات عاملة لم تظھر انخفاضاً مخاطر منخفضة إلى مقبولة: 
ة على :تحت المراقبة ات أولی ان في وجود موجودات أظھرت عالم اض في جودة االئتم ب،انخف ي القری اض الم

وتخضع لمستویات متزایدة في مخاطر االئتمان. 
تعتبر قابلة للتعثر. ، وفي مخاطر االئتمانةعالیاتت تظھر بشكل رئیسي مستویاموجود:دون القیاسیھ
الستردادھا بشكل جزئي من حیث التوقعاتلكن ال تزال تظھر بعض )،منخفضة(موجودات متعثرة : مشكوك فیھا

المبدأ في المستقبل. 
موجودات منخفضھ جنب لھا مخصص بالكامل وھناك توقعات قلیلة الستردادھا. :خساره

ة من لموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدین المصنفة بالقیمة العادلائتمانیوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بجودة 
:، بالنسبة للموجودات المالیة، تمثل المبالغ الظاھرة في الجدول إجمالي القیمة الدفتریةما لم یظھر خالف ذلك.خالل الدخل الشامل اآلخر

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة 

المطفأة
١٧٬٦٣٨٬٥٢٥--١٧٬٦٣٨٬٥٢٥مخاطر منخفضة إلى مقبولة

----تحت المالحظة
----دون القیاسیة
----مشكوك فیھا

----خسارة 
١٧٬٦٣٨٬٥٢٥--١٧٬٦٣٨٬٥٢٥

١٦٬٤٩٩--١٦٬٤٩٩مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--١٧٬٦٢٢٬٠٢٦اإلجمالي
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(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
سندات الدین بالتكلفة المطفأة
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨--١٠٬٧٣٣٬٩٠٨مخاطر منخفضة إلى مقبولة

----تحت المالحظة
----دون القیاسیة
----مشكوك فیھا

----خسارة 
١٠٬٧٣٣٬٩٠٨--١٠٬٧٣٣٬٩٠٨

٣٬٠٩٠--٣٬٠٩٠مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٠٬٧٣٠٬٨١٨--١٠٬٧٣٠٬٨١٨اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على مدىالمتوقعة 
شھر١٢

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
٤٧٬١٠٧٬٣٥٢--٤٧٬١٠٧٬٣٥٢مقبولةمخاطر منخفضة إلى 

----تحت المالحظة
----یةدون القیاس

----مشكوك فیھا
----خسارة 

٤٧٬١٠٧٬٣٥٢--٤٧٬١٠٧٬٣٥٢اإلجمالي

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٨دیسمبر٣١

االئتمان خسائر
على المتوقعة 

شھر١٢مدى

االئتمان خسائر
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ینخفض مستوى 

االئتمان لھا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
القروض والسلف بالتكلفة المطفأة

١٠٩٬٥٩٨٬١١١--١٠٩٬٥٩٨٬١١١مخاطر منخفضة إلى مقبولة
٩٧٧٬٢٦٥-٩٧٧٬٢٦٥-تحت المالحظة

٣٬٨٣٥٬٩٨٧٤١٧٬٥٩٥٤٬٢٥٣٬٥٨٢-دون القیاسیة
١٬١٣٠٬٩٤٨١٬١٣٠٬٩٤٨--مشكوك فیھا

٣٥٨٬٦٣٨٣٥٨٬٦٣٨--خسارة 
١٠٩٬٥٩٨٬١١١٤٬٨١٣٬٢٥٢١٬٩٠٧٬١٨١١١٦٬٣١٨٬٥٤٤

٦٨٤٬٥٦٩٤٨٣٬٩٦٠١٬٤٤١٬٤٥٣٢٬٦٠٩٬٩٨٢مخصص انخفاض االئتمانناقصاً: 
١٠٨٬٩١٣٬٥٤٢٤٬٣٢٩٬٢٩٢٤٦٥٬٧٢٨١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢اإلجمالي
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مخاطر االئتمانالزیادة الجوھریة في–ب) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
كل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن المجموعة تأخذ بعین  عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالیة قد ازدادت بش
نیف  تمل ذلك على معلومات كمیة مثل تص االعتبار المعلومات المعقولة والمؤیدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. ویش

التأخر في السداد، ومعلومات نوعیة وتحالیل مستخدمة في تقویم التصنیف المحدد للجھة المقترضة. تستند ھذه المعلومات على المخاطر و
خبرة المجموعة السابقة وتقویم االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة. 

درجات مخاطر االئتمان
یص درجة ائتمات تخدمة في توقع مخاطر التعثر وقوم المجموعة بتخص تناداً إلى مختلف البیانات المس تطبیق األحكام اثناء ن لكل خطر اس

تخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر ھینالمبالمتعلقة باالئتمانوالتقدیرات على الخبرة. تحدد درجات تصنیف مخاطر االئتمان باس
.ةالمقترضونوع الجھةضات التعثر. تتفاوت ھذه العوامل بحسب طبیعة التعر

كل متزاید عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل  نیف مخاطر االئتمان، ویتم معایرتھا بحیث تزداد مخاطر التعثر بش یتم تحدید درجات تص
.٣و ٢االئتمان مخاطرأقل من الفرق بین درجات ٢و ١مخاطرعندما یكون الفرق في مخاطر التعثر بین درجات 

ات للمراقبة  ع التعرض ة. تخض اس المعلومات المتوفرة عن الجھة المقترض تحدد درجة مخاطر االئتمان عند االثبات األولي على أس
المستمرة. وقد ینتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البیانات التالیة:

كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات 
یتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدوریة ·

، وحسابات المراجعةمثل القوائم المالیة –لملفات العمیل 
اإلدارة، والموازنات التقدیریة والتوقعات. ومن األمثلة 
على النواحي التي تتطلب تركیز معین: إجمالي ھامش 

معدالت الرفع المالي، تغطیة خدمة الدین، االلتزام الربح، 
بالتعھدات، إدارة الجودة النوعیة، والتغیرات في اإلدارة 

العلیا / خطة إحالل الموظفین.
بیانات من وكاالت االئتمان المرجعیة، والمقاالت الصحفیة ·

أو التغیرات في درجات التصنیف الخارجیة.

البیانات التي یتم الحصول ·
اخلیاً وسلوك علیھا د
مثل استخدام –العمیل 

تسھیالت البطاقات 
االئتمانیة.

مقاییس المالءة. ·
بیانات خارجیة من ·

وكاالت ائتمان مرجعیة.

یشمل ذلك حاالت –سجل السداد ·
التأخر عن السداد ومجموعة من 

المتغیرات المتعلقة بمعدالت 
السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.·
السداد.طلبات ومنح االعفاء من·
تغیرات خارجیة ومتوقعة في ·

ظروف العمل والظروف المالیة 
واالقتصادیة.

تغیرات فعلیة ومتوقعة ھامة في البیئة السیاسیة والتنظیمیة ·
التجاریة.اوالتقنیة للجھة المقترضة أو في أنشطتھ

وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد
داد لمدة  تخرجة ١٢تعتبر احتماالت التعثر عن الس ھر المس نیف داخلیة ش روط من واقع نماذج تص ي لتحدید ش معتمدة المدخل الرئیس

ول علیھا من وكاالت ائتمان مرجعیة  تخدام المعلومات التي یتم الحص اً اس بة لبعض المحافظ، یتم أیض داد. بالنس احتماالت التعثر عن الس
خارجیة.

المجموعة باستقراء احتماالت التعثر ھذه عن طریق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاییس التحول من أجل عمل تقدیرات الحتمال تقوم 
التعثر على مدى العمر المتبقي والكیفیة التي یتوقع أن تتغیر فیھا نتیجة مرور الزمن.

تمل  اد الكلي وتحالیل معمقة ألثر بعض العوامل التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات فھذا یش ب التعثر وعوامل اإلقتص ي نس
اد الكلي  تمل عوامل االقتص ات، تش بة لمعظم التعرض داد) المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنس األخرى (مثل الخبرة المتعلقة باالعفاء من الس

.األساسیة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النفط

بان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة الخارجیة  ادیین بالمجموعة، وبعد األخذ في الحس یحة الخبراء االقتص وبناءاً على نص
التي یكون علیھا التوجھ المستقبلي وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" لـ "الحالة األساسیة" اقوم المجموعة بإعداد تصورھتوالتوقعات، 

ادیة المعنیة ومجموعة تغیرات االقتملل یل أدناه المتعلقة بإدراج نموذجیة ص یناریوھات التوقعات المحتملة األخرى (أنظر التفاص من س
الحتمال التعثر عن السداد.استخدم المجموعة ھذه التوقعات في تعدیل تقدیراتھتالمعلومات المستقبلیة). 
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تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري
اً معبرتتفاوت ضوابط التحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري بحسب المحفظة وتشمل تغیرات كمیة في احتماالت التعثر 

نوعي على أساس التأخر عن السداد.وتقویمعنھا على شكل تصنیف، 

تخدام التقدیرات التي اجراھا خبراء ابالدیھاالئتمانوباس حدد بأن مخاطر االئتمان قد تقة، یمكن للمجموعة أن وبناءاً على الخبرة الس
رات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل في ال كل جوھري بناءاً على مؤش ورة ازدادت بش تحالیل الكمیة بص

داد التي تحدث، وأحداث عالیة المخاطر، (مثل خرق التعھمنتظمة. ویش دات .... إلخ). وتعثر الجھات مل ذلك توقعات االعفاء من الس
والتصنیف ضمن درجة تحت المالحظة.المقترضة، 

داد الخاص بالمحفظة،  رى المجموعة بأن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثین توفیما یتعلق باحتمال التعثر عن الس
داد عن داد. تحدد أیام التأخر عن الس طریق القیام بعد أیام التأخر منذ أبكر تاریخ استحقاق مضى لم یتم فیھ یوماً من تاریخ التأخر عن الس

االستحقاق دون األخذ بعین االعتبار أي فترة سماح متاحة للجھة المقترضة.تواریخحدد تاستالم قیمة الدفعة بالكامل. 

نیف قوم المجموعة بمراقبة ت ة بانتظام وذلك فیما یتعلق بالتص داد للتأكد من أداء الجھات المقترض رات التأخر عن الس لفاً / مؤش المحدد س
فعالیتھا ومالئمتھا ولتتأكد بأن:

الضوابط قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.·
یوماً، و٣٠الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فیھ الموجودات متأخرة السداد لمدة ·
داد لمدة بات وعدم تغیرث· ائر من التحول بین التعثر عن الس ص الخس ھراً (المرحلة ١٢مخص داد على مدى ١ش ) والتعثر عن الس

).٢العمر (المرحلة 

الموجودات المالیة المعدلة
سوق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل  أخرى ال تتعلق بالتدھور یمكن تعدیل الشروط التعاقدیة لقرض ما ألسباب عدة منھا تغیر الظروف في ال

روطھا، ویتم إثبات القرض الذي أعید  االئتماني الحالي أو المتوقع للعمیل. یجوز التوقف عن اثبات القروض الحالیة التي تتم تعدیل ش
التفاوض بشأنھ كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقاً للسیاسة المحاسبیة.

أن القروض الممنت اطات االعفاء من قوم المجموعة بإعادة التفاوض بش ار إلیھا بـ "نش عوبات مالیة (یش وحة للعمالء الذین یواجھون ص
السداد" لزیادة فرص التحصیل وتقلیل مخاطر التعثر. وطبقاً لسیاسة االعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة، یتم اعفاء العمالء من السداد

شأن القروض على أساس اختیاري وذلك في حال تعثر المدین عن س سداد، وجود ب داد دینة أو، في حالة وجود مخاطر عالیة للتعثر عن ال
لیة وأنھ یتوقع بأن یكون المدین قادر على الوفاء روط التعاقدیة األص داد وفق الش دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للس

بالشروط المعدلة. 

وتغییر موعد سداد العمولة وتعدیل الشروط المتعلقة بالتعھدات المتعلقة بالقرض تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمدید فترة االستحقاق،
. التفصیلیة من قبل المجموعةسیاسة االعفاء من السدادوتنفیذ

عكس اعفاء العمالء من السداد، فإن تقدیر احتمال التعثر عن السداد یالمجموعة بشأن بالنسبة للموجودات المالیة المعدلة كجزء من سیاسة 
ابقة تجاه إعفاءات  ل المبلغ وخبرة المجموعة الس یل العمولة وأص تعادة قدرة المجموعة على تحص ین أو اس فیما إذا أدى التعدیل إلى تحس

نظر في المؤشرات تقوم المجموعة بتقویم أداء السداد للجھة المقترضة مقابل الشروط التعاقدیة المعدلة وتمماثلة. وكجزء من ھذه العملیة، 
لوكیة المختلفة.الس

وبشكل عام، یعتبر "اعفاء العمالء من السداد" مؤشرًا نوعیاً على وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من السداد 
توى ائتماني منخفض ل المالي ذي مس تمرار في قیاس كافة التعرض. أو وجود تعثرقد یعتبر دلیالً على أن األص ات وبالتالي یجب االس

یجب على العمیل أن یدلل بشكل ثابت على سلوك جید بالدفع على مدى فترة من باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنھ 
الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سیعاد قیاسھ 

شھر.١٢لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى بمبلغ مساو 

تعریف التعثر عن السداد
كل عام داد التزام مالي جوھري لمدة ،بش ي إلى قیام المجموعة العتبار الجھة ٩٠یعرف التعثر بأنھ عدم س یوم أو وقوع أحداث قد تفض

داد التزامات االئتمان إلى المجموعة ة غیر قادرة على س داد، فوعند .المقترض ة متعثرة عن الس ن إتقویم فیما إذا كانت الجھة المقرض
نظر في مؤشرات:تالمجموعة 

مثل أي خرق للتعھدات.-نوعیة -
یة التزامات أخرى لنفس الجھة المصدرة إلى المجموعة ، وألة التأخر عن السداد، وعدم سداد مثل حا-كمیة -
من مصادر خارجیة.تستند إلى بیانات معدة داخلیاً ویتم الحصول علیھا -
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داد إلى حد كبیر مع  التعریف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال , و٩الوارد في المعیار الدولي یتفق تعریف التعثر عن الس
النظامي.

إدراج المعلومات المستقبلیة

وبناءاً على نصیحة لجنة الخبراء االقتصادیین ودراسة تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة في قیاسھا لخسائر االئتمان المتوقعة. 
تقبلي للمتغیرات  یة" للتوجھ المس اس ورًا لـ "الحالة األس مختلف المعلومات الفعلیة الخارجیة والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تص

ادیة المعنیة  افیین اعداھذه العملیةتطلب تمن التوقعات المحتملة األخرى. ومجموعة نموذجیةاالقتص ادیین إض ورین اقتص (ارتفاعاً د تص
كل نتیجة. تشتمل المعلومات الخارجیة على بیانات اقتصادیة وتوقعات منشورة من قبل جھات لودراسة االحتماالت المتعلقة أو انخفاضاً) 

من القطاع الخاص.مختارین حكومیة وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكادیمیین 

تخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطیط تمثل "الحالة األ یة" النتیجة األكثر احتماًال، وتتفق مع المعلومات المس اس س
االستراتیجي والموازنة. تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤًال وأكثر تشاؤماً. وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جھد 

ة تحدیدھا ألفضل التصورات األخرى. ألكثر الصدمات شدة من أجل معایر

ائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالیة و یة لمخاطر االئتمان وخس اس تخدام تحلیل ، تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات األس باس
االمجموعة قوم تالبیانات التاریخیة،  اد الكلي ومخاطر االئتمان وخس تمل ھذه بتقدیر العالقة المقدرة بین متغیرات االقتص ئر االئتمان. تش

تخدمة في  ادیة المس ورات االقتص مبر٣١التص یة مثل، نمو الناتج المحلي االجمالي ٢٠١٨دیس اس رات األس على مجموعة من المؤش
.وأخرىاالنفاق المالي والبیانات المتعلقة بوأسعار النفط والتضخم 

تم تطویر العالقات المتوقعة بین مؤشرات االقتصاد الكلي األساسیة ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالیة استناداً 
الماضیة.سنة٢٥الـ إلى تحلیل البیانات التاریخیة على مدى 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

المتوقعة المتغیرات التالیة:تمثل المدخالت األساسیة لقیاس خسائر االئتمان 

احتمال التعثر عن السداد.-
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد.-
التعرض عند التعثر عن السداد.-

ائیة معدة داخلیاً وبیانات تاریخیة أخرى، ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات  رات أعاله عموماً من نماذج إحص تخراج ھذه المؤش یتم اس
.الصادرةأعاله. یتم تفعیل ھذه النماذج سنویاً لضمان جودة المخرجاتاتبیانھالمستقبلیة، كما تم 

إن تقدیرات احتماالت التعثر تعتبر تقدیرات بتاریخ معین یتم احتسابھا وفق نماذج تصنیف إحصائیة ویتم تقویمھا باستخدام أدوات تصنیف 
ات. تحدد ھذه النما تمل على مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرض ائیة وفق بیانات مجمعة داخلیاً وخارجیاً تش ذج اإلحص

ول على احتمال التعثر للشركات الكبرى. وفي حالة انتقال  وق للحص تخدام بیانات الس اً اس عوامل كمیة ونوعیة. وعند توفرھا، یمكن أیض
ر في تقدیر احتمال التعثر المعني. الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغی

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدیر مؤشرات نسبة الخسارة عند 
داد بناُء على تاریخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف بة الخسارة عند التعثر بعین المتعثرة. تأخذ نماذج ناألخرىالتعثر عن الس س

االعتبار ھیكل المطالبة وتكالیف استرداد الضمان الذي یعتبر جزءاً ال یتجزأ من األصل المالي. 

تخراج "التعرض عند التعثر عن  ات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باس داد التعرض یمثل التعرض عند التعثر عن الس
ات ا داد" من التعرض موح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. الس لحالیة إلى الطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبلغ الحالي المس

تمل  مانات المالیة، یش بة اللتزامات القروض والض ل مالي اجمالي القیمة الدفتریة لھ. بالنس داد ألص یمثل التعرض عند التعثر عن الس
داد" عل حبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا "التعرض عند التعثر عن الس تقبلیة المحتملة التي یمكن س حوب والمبالغ المس ى المبلغ المس

وفق عوامل تحویل ائتمان محددة ونظامیة لغیر عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. 

شھر بالنسبة للموجودات المالیة التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل ١٢استخدام احتمال التعثر لمدة وبكما تم وصفھ أعاله، 
وى (بما في  بان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة القص جوھري، تقوم المجموعة بقیاس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحس

ة) التي تتعرض على مداھا لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، أخذت المجموعة ذلك خیارات التمدید للجھة الم قترض
ى فترة تعاقدیة إلى التاریخ التي یحق للمجموعة  داد دفعة مقدمة أو إنھاء إلتزام القرض أو فیھباالعتبار فترة أطول. تمتد أقص طلب س

الضمان.
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بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غیر المسحوب، بالنسبة للحسابات المكشوفة وتسھیالت 
شھر. ال یوجد لھذه التسھیالت شروط أو فترات سداد محددة، ویتم ادارتھا ١٢تقوم المجموعة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
اس جماعي. یمكن للمجموعة إلغاؤھا فورًا، لك ومیة االعتیادیة ولكن فقط عندما ن ھذا الحق التعاقدي لن ینفذ خالل اإلدارة الیعلى أس

ھیل. یتم تقدیر ھذه الفترة األطول بعد األخذ بعین االعتبار ت توى التس بح المجموعة على علم بأي زیادة في مخاطر االئتمان على مس ص
مل ذلك تخفیض توقع المجموعة اتخاذھا والتإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي  أنھا التقلیل من مخاطر االئتمان المتوقعة. یش تي من ش

، وإلغاء التسھیل و / أو تحویل الرصید القائم من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.المقررهالحدودفي 

تشتمل على:وعند تقویم أي مؤشر على أساس جماعي، یتم تصنیف األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي

ةنوع األدا-

السلوك المتعلق بالسداد-

خصائص مكتب االئتمان الخارجي-

تاریخ االثبات األولي-

، واألجل المتبقي حتى تاریخ االستحقاق-

الظروف الدیموغرافیة للعمیل-

متجانسة بشكل مالئم. ،معینةمحفظة، ضمن یخضع التصنیف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات

حسب فئة األدوات المالیة:انخفاض االئتمان یوضح الجدول التالي تسویات من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة لمخصص ج) 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى بالتكلفة 
المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٣٬٥٣٤--٢٠١٨٢٣٬٥٣٤ینایر ١الرصید في 
)٢٠٬٧٢٦(--)٢٠٬٧٢٦(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٤٨٬٣٤٤--٤٨٬٣٤٤تجدیدھا

)٣٤٬٦٥٣(--)٣٤٬٦٥٣(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

١٦٬٤٩٩--٢٠١٨١٦٬٤٩٩دیسمبر٣١الرصید في 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

دین بالتكلفة المطفأةسندات 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

١٣٬٦٨٦--٢٠١٨١٣٬٦٨٦ینایر ١الرصید في 
٢٤١--٢٤١صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٧٬١٠٨--٧٬١٠٨تجدیدھا

)١٧٬٩٤٥(--)١٧٬٩٤٥(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٣٬٠٩٠--٢٠١٨٣٬٠٩٠دیسمبر٣١الرصید في 
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)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

العمر للموجودات 
المالیة ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض

٢٨٬٩١٥-٢٠١٨٢١٬٨٣٣٧٬٠٨٢ینایر ١الرصید في 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شھر
٦٬٣٨٥(٦٬٣٨٥(--

)٨٬٣٥٨(-)٦٩٧()٧٬٦٦١(صافي قیاس مخصص الخسارة
مستحدثة أو مشتراه أو تم موجودات مالیة جدیدة 

تجدیدھا
١٠٬٧٠٤--١٠٬٧٠٤

)٥٬٧٣٧(--)٥٬٧٣٧(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا 

٢٥٬٥٢٤--٢٠١٨٢٥٬٥٢٤دیسمبر٣١الرصید في 

)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

قروض وسلف بالتكلفة المطفأة

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٠١٨٧٣٧٬٣٦٣٤٩١٬٨٠٦١٬٦٢٦٬٦٤٤٢٬٨٥٥٬٨١٣ینایر ١الرصید في 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

)٢٦()١٣٠٬٥١٤(١٣٠٬٥٤٠شھر
-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
يالعمر لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان

)٦٬٣١٠(٥٧٬٥٧٨)٥١٬٢٦٨(منخفض
-

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني 

-٢٧٬١٥٣)٢٧٬١٥١()٢(منخفض 
)٤٦٬٤٤٩(٣٤٬١٢٦١٣٬٠٥٣)٩٣٬٦٢٨(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
٧٥٨٬٠٥٩٤٠٤٬٣٤٤٢٣٠٬٦٦٤١٬٣٩٣٬٠٦٧تجدیدھا

)١٬٣٤٢٬٣٨٥()١٩٩٬٦٥٩()٣٤٦٬٢٢٩()٧٩٦٬٤٩٧(موجودات مالیة تم التوقف عن إثباتھا
)٢٥٠٬٠٦٤()٢٥٠٬٠٦٤(--مبالغ مشطوبة

٢٠١٨٦٨٤٬٥٦٧٤٨٣٬٩٦٠١٬٤٤١٬٤٥٥٢٬٦٠٩٬٩٨٢دیسمبر٣١الرصید في 
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)بآالف الریاالت السعودیة(٢٠١٨دیسمبر ٣١

قروض وعقود الضمان الماليالتزامات 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة التي لیس لھا 
يمستوى ائتمان

منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٠١٨١٤٩٬٧٤٨٥٠٬٧٧٥١٬٣٧١٬٣١٨١٬٥٧١٬٨٤١ینایر ١في الرصید 
١٢محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

-)١٠٠()٥٥٨(٦٥٨شھر
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
يالعمر لموجودات مالیة لیس لھا مستوى ائتمان

-)١٣٬٤٩٠(٧٩٬١٣٢)٦٥٬٦٤٢(منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر لموجودات مالیة ذات مستوى ائتماني 

-٦٬٥٦٨)٦٬٥٦٨(-منخفض 
١٥٬٠٨٦٨٤٬٧٥٤٩٥٬٤٦٤)٤٬٣٧٦(صافي قیاس مخصص الخسارة

موجودات مالیة جدیدة مستحدثة أو مشتراه أو تم 
تجدیدھا

٦٧٬٩١٢٨٬٦٤٤٦٬٨٠٤٨٣٬٣٦٠

)١١٤٬٧١٤()١٤٬٥٧٩()٢٦٬٥٩٤()٧٣٬٥٤١(التوقف عن إثباتھاموجودات مالیة تم 

٢٠١٨٧٤٬٧٥٩١١٩٬٩١٧١٬٤٤١٬٢٧٥١٬٦٣٥٬٩٥١دیسمبر٣١الرصید في 

.األخذ بعین االعتبار أي ضمان أو تعزیزات ائتمانیة أخرىدونمخاطر االئتمانلقصى الحد األالتالي یوضح الجدولد) 

٢٠١٨
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریـــاالت 

السعودیـــــــة
الموجودات

١٧٬٦٢٢٬٠٢٦١١٬٠٣١٬٤٨٠أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٦١٬٩٠٩٬٤٥٣٦٠٬٢٩٢٫٢٥٨استثمارات، صافي

١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي
٢٠٧٬٣٧٩١٥٨٬٨٧١معرضة لمخاطر االئتمانموجودات أخرى 

١٩٣٬٤٤٧٬٤٢٠١٨٩٫١٦٧٫٣٣٨إجمالي الموجودات
٢٥٬٨٢٦٬١٣٢٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩التعھدات وااللتزامات المحتملة

٦٬٧٣٩٬١٠١١٢٬٧٨١٬٦٦٧المشتقات

٢٢٦٬٠١٢٬٦٥٣٢٢٩٬٢٠٣٬٦٥٤المجموع
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التركیز الجغرافي -٢٩

:والمشتقاتالتعھدات واإللتزامات المحتملة مخاطر االئتمان المتعلقة بفیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات وأ) 

المملكة العربیة 
السعودیـــة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي

ومنطقة األخرى
أوروبـــــــاالشرق األوسط

أمریكـــــــا 
الشمالیـــــة

أمریكا 
الالتینیة

جنوب شرق
اإلجمالـــــــيدول أخـرىآسیــــــــــا

(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
الموجودات 

٢٥٬٤١٩٬٦٠٤-١٣٧٬٩٠٨--٢٥٬٠٦٠٬٥٨٨٢٢٠٬١١٧٩٩١نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

٦٬٢٦٤٣٨٢٬٥٤٥١٧٬٦٢٢٬٠٢٦-١٠٬٩٦٦٬٨٠٥٣٬١٧٢٬١٢٨١٬٨٨٧٬٦٨٨١٬٢٠٦٬٥٩٦المالیة األخرى
٥١٬٠٩٩٬١٣٣٢٬٤٣٠٬٨٥٧٥٬٣٦٤٬٩٥٣٦٬٨٥٣٬٠٣٥٦١٬٤٧٢١٨٦٬٦٨٠٣٥٤٬١٢٤٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤استثمارات، صافي

٢٣٬٠٠١٣٬٤٤٥٬٧٧٢--٢٧٣٬٩٢٣-٣٬٠٢٠٬٨٢٤١٢٨٬٠٢٤مشتقات
١٬٧٦٧٬٧٣٢١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢---١٠٣٬٤٤٤٬٦٠٤٨٬١٥١٬٨٨٢٣٤٤٬٣٤٤قروض وسلف، صافي

١٩٣٬٥٩١٬٩٥٤١٤٬١٠٣٬٠٠٨٧٬٥٩٧٬٩٧٦٨٬٣٣٣٬٥٥٤٦١٬٤٧٢٣٣٠٬٨٥٢٢٬٥٢٧٬٤٠٢٢٢٦٬٥٤٦٬٢١٨اإلجمالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

٨٬٩٩٦١٬١٩٦٬١٧٨٧٬٨٧١٬٥٧٤-١٬٢٩٦٬٨١١٤٬٦٤١٬٤٦٣٩٦٬٠١٢٦٣٢٬١١٤األخرى
١٦٧٬٥١٠٬٢٢٤٦١٧٬٠١٣٢٤٬٦٢٩٣٢٥٬٨٨١٨٠٤٦٬٧٨١١٬٦٨٤٬٧١٤١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء

٢٬٣٥٥٬١٠٠-----٢٬٣٥٢٬١٠٤٢٬٩٩٦مشتقات
١٧١٬١٥٩٬١٣٩٥٬٢٦١٬٤٧٢١٢٠٬٦٤١٩٥٧٬٩٩٥٨٠٤١٥٬٧٧٧٢٬٨٨٠٬٨٩٢١٨٠٬٣٩٦٬٧٢٠اإلجمالي

(مبینة بالمعادل مخاطر االئتمان 
االئتماني لھا)

١٩٬١٩٣٬٢٦١٣٬١٣٩٬٤٧١١٬٠٨٨٬١٠٣٦٤٩٬٣٩٦٣١٬٥٦٤١٬٠١٥٬١٦٣٧٠٩٬١٧٤٢٥٬٨٢٦٬١٣٢التعھدات وااللتزامات المحتملة
٩٬٦٠٣٦٬٧٣٩٬١٠٢--٢٬٦٠٩٬٩٢١١٥٧٬٥٧٣٣٬٤٥٩٬٥٤٩٥٠٢٬٤٥٦المشتقات

٢١٬٨٠٣٬١٨٢٣٬٢٩٧٬٠٤٤٤٬٥٤٧٬٦٥٢١٬١٥١٬٨٥٢٣١٬٥٦٤١٬٠١٥٬١٦٣٧١٨٬٧٧٧٣٢٬٥٦٥٬٢٣٤اإلجمالي



مجموعة سامبا المالیة

-٦٣-

المملكة العربیة 
السعودیـــة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي

ومنطقة األخرى
أوروبـــــــاالشرق األوسط

أمریكـــــــا 
الشمالیـــــة

أمریكا 
الالتینیة

جنوب شرق
اإلجمالـــــــيدول أخـرىآسیــــــــــا

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
الموجودات 

٢٥٬١٩٥٬٠٦٦-١٣١٬٦٦٥---٢٤٬٤٧٩٬٤٤٨٥٨٣٬٩٥٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

٥٬٥٧٣٣٢٥٬٥٧٢١١٬٠٣١٬٤٨٠-٣٬٨٤٧٬٩٨٣٣٬٤٩٠٬٥٦٢٧٧٦٬٧٥٩٢٬٥٨٥٬٠٣١المالیة األخرى
٤٤٬١٣١٬٨٧٥٣٬٢٣٦٬٦٢٢٦٬٣٢٣٬٦٢١٧٬٣٦٧٬٤٦٩٦٣٬٠٢٥١٥٢٬٣٢٦٢٬٦٣٧٬٤٧٢٦٣٬٩١٢٬٤١٠استثمارات، صافي

٢٣٬٧٠٢٦٬٥١٤٬٧٠٨--٣٥٠٬٧٠٢-٥٬٩٨٨٬٣٣٤١٥١٬٩٧٠مشتقات
١٬٥١٣٬١٤٣١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩--١٠٨٬٦٨٥٬٨٠٥٧٬٠٥٨٬٨٢١٤٢٦٬٨٥٨١٠٢قروض وسلف، صافي

١٨٧٬١٣٣٬٤٤٥١٤٬٥٢١٬٩٢٨٧٬٥٢٧٬٢٣٨١٠٬٣٠٣٬٣٠٤٦٣٬٠٢٥٢٨٩٬٥٦٤٤٬٤٩٩٬٨٨٩٢٢٤٬٣٣٨٬٣٩٣اإلجمالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

٤٬٦٣٠١٬٦٩٤٬٤٠٢٦٬٥٥١٬٤٦٤-١٬٠٩٥٬٥٩٩٥٣٥٬٨٥٦٣٬٠٧٦٬٤٨٩١٤٤٬٤٨٨األخرى
١٦٤٬٦٥٨٬٦٧٥١٬٠٦٣٬٢٦٤٣٨٬٦٣٥٣٤٠٬٨٠٠٥٢٠١٨٬٦١١١٬٨٠٢٬١٤٩١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤ودائع العمالء

٢٣٬٦٩٥٣٬٩٧٦٬٢٩٨---٣٬٩٤٥٬٧٩٠٥٬٨٧٢٩٤١مشتقات
١٦٩٬٧٠٠٬٠٦٤١٬٦٠٤٬٩٩٢٣٬١١٦٬٠٦٥٤٨٥٬٢٨٨٥٢٠٢٣٬٢٤١٣٬٥٢٠٬٢٤٦١٧٨٬٤٥٠٬٤١٦اإلجمالي

(مبینة بالمعادل مخاطر االئتمان 
االئتماني لھا)

٢٠٬٧٣٧٬٤٥٧٢٬٩٤٣٬٧٠٤١٬٠٥٩٬١١٤٤٢٥٬٢٥١١٨٬٤٢٦١٬٤٦١٬٠١٢٦٠٩٬٦٨٥٢٧٬٢٥٤٬٦٤٩التعھدات وااللتزامات المحتملة
٩٬٦٠٣١٢٬٧٨١٬٦٦٧--٤٬٩٨٢٬٨٩٨١٨٥٬٥٨٩٦٬٨٠٣٬٥٤١٨٠٠٬٠٣٦المشتقات
٢٥٬٧٢٠٬٣٥٥٣٬١٢٩٬٢٩٣٧٬٨٦٢٬٦٥٥١٬٢٢٥٬٢٨٧١٨٬٤٢٦١٬٤٦١٬٠١٢٦١٩٬٢٨٨٤٠٬٠٣٦٬٣١٦اإلجمالي

ن مخاطر االئتمان مبینة بالمعادل االئتماني لھا طبقاً لما حددتھ مؤسسة النقد العربي السعودي.إ
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فیما یلي التوزیع الجغرافي للقروض والسلف غیر العاملة ومخصص خسائر االئتمان:ب)

الریاالت السعودیة)(بآالف 
القروض والسلف

مخصص خسائر االئتمـان، صافيغیر العاملة
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

١٬٣٠٠٬١٥٩٩٢٦٫٩١٤٢٬٤٣٩٬٣٩٣١٬٨٣٤٬٢٨٤المملكة العربیة السعودیة
األخرىدول مجلس التعاون الخلیجي 

١٢٥٬١٣٥١٢١٫٢١٩١٠٨٬٩٦١٦١٬٦٦٢الشرق األوسطومنطقة
٦٤٬١١٣٧٩٬١٨٢٦١٬٦٢٨٧٨٬٦٧٥دول أخرى

١٬٤٨٩٬٤٠٧١٬١٢٧٬٣١٥٢٬٦٠٩٬٩٨٢١٬٩٧٤٬٦٢١اإلجمالي

السوقمخاطر -٣٠

ات المالیة بسبب التغیرات التي تطرأ تدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوالقیمة العادلة أو الالناتجة عن تذبذبالسوق المخاطر مخاطرتمثل 
التي ق طر السومخامجموعةصنف التوأسعار األسھم. األجنبیةالعمالتوأسعارالخاصةالتموالسوق مثل أسعار العاألسعار فيعلى 

.العملیات المصرفیة/المتاجرةغیر وـالمتاجرةتعرض لھا كمخاطر تتعلق بعملیات ت

تاجرةعملیات الم–(أ) مخاطر السوق 

المتاجرة، بعملیاتالمتعلقة دارة مخاطر السوق إلو. عملیات المتاجرةالمقبولة في إدارة بوضع حدوداً لمستوى المخاطر مجموعةالتقام
یر الخسائر دتقلالقائمة وأیضًا ) لتقییم مخاطر السوق القیمة المعرضة للمخاطرقوم بشكل دوري بتطبیق طریقة (تمجموعةفإن ال

.الظروف السائدة في السوقعلى مجموعة من االفتراضات والتغیرات في بناءً االقتصادیة المحتملة 

وبموجب طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، یتم تقدیر التغیر السلبي المحتمل في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى معین من الثقة 
ت المحتملة التي تطرأ على القیمة السوقیة لعملیات طرق محاكاة عند تقدیر التغیرامجموعةستخدم التوعلى مدى فترة زمنیة محددة. 

على البیانات التاریخیة. تصمم طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقیاس مخاطر السوق خالل ظروف بناءً المتاجرة 
قات التاریخیة المتداخلة والتغیرات اعتیادیة، وبالتالي ھناك قیود على استخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" ألنھا ترتكز على العال

إحصائي.التغیرات المستقبلیة على شكل توزیعفي أسعار السوق. كما تفترض ھذه الطریقة بأن تكون

٪ من الخسائر المحتملة ٩٩تمثل تقدیراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره مجموعةإن طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل ال
٪ على مدى یوم واحد ٩٩توقع تجاوزھا في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة یوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة ال یالتي 

یوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القیمة المعرضة للمخاطر" یجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة یوم.

تحدث خارج یمكن أنالتي خسائر البعین االعتبار، وال تأخذ مایوم عملند انتھاءة عفظالمح، مخاطر "ضة للمخاطرالقیمة المعر"تمثل 
خاصة وأن ،"للمخاطرالقیمة المعرضة"احتساب الفعلیة یمكن أن تختلف عن طرق لمتاجرةعملیات انتائج لكن الثقة المحددة. فترة 

وللتغلب على القیود أعاله .غیر العادیةإیجابیًا عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق اً مؤشرتعطيال ھذهاالحتسابعملیات
للمحفظة للوقوف على الظروف جھدالالمتعلقة باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، تقوم المجموعة أیضًا بإجراء اختبارات 

نة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث التي تحدث خارج فترات الثقة االعتیادیة، ویتم إبالغ لج
لمراجعتھا.الجھدخالل إختبارات 
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:٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١في للسنتین المنتھیتینالخاصة بالمجموعةرمعلومات المتعلقة بالقیمة المعرضة للمخاطفیما یلي ال

(باآلف الریاالت السعودیة)٢٠١٨
تحویل مخاطر 

العمالت األجنبیة
مخاطر أسعار 
اإلجمالـــيالعمولة الخاصـة

١٣٬٩٣١٢٠٬٠٦٧٣٣٬٩٩٨دیسمبر٣١القیمة المعرضة للمخاطر كما في 
١٠٬٦٩١١٤٬٤٧٤٢٥٬١٦٥متوسط القیمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

(باآلف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
٩٬٧٥٦٢٬٤٩٩١٢٬٢٥٥دیسمبر٣١في القیمة المعرضة للمخاطر كما 

٧٬٨٥١١١٬٢٢٠١٩٬٠٧١متوسط القیمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

أو بالعملیات المصرفیةالمتاجرةعملیات بغیر تعلقة الم–مخاطر السوق ب) 

المخاطر الناتجة عن التغیرات التي تطرأ على أسعار لعملیات المصرفیة ابالمتعلقة بغیر عملیات المتاجرة أوتمثل مخاطر السوق 
.وأسعار األسھمبیةنوالعمالت األجالخاصةالعموالت 

مخاطر أسعار العموالت الخاصة) ١

العادلة أو التدفقات ةأسعار العموالت الخاصة على القیماحتمال تأثیر التغیرات فيعنالخاصة ة العمولتنشأ مخاطر أسعار
الزمنیة لفترات اخاللالخاصةأسعار العموالتفيللفجواتبوضع حدودمجموعةالقوم تیة المستقبلیة لألدوات المالیة. النقد

حدود بقاء المراكز ضمن ن اتغطیة المخاطر لضمتخدم استراتیجیةستوالمراكز یومیاً،بمراقبة مجموعةقوم التة. المقرر
.الفجوات المقررة

،ثابتةالتي بقیت األخرى ، وكذلك التغیرات الخاصةالتالعموأسعارر التغیرات المحتملة المعقولة في أثأدناه الجدول وضحی
العموالت في أسعار الدخل یمثل أثر التغیرات المفترضةعلى ثر األإن . حقوق الملكیةوأمجموعةعلى قائمة الدخل الموحدة لل

أغراض غیر المقتناة لالمالیة والمطلوباتاتدالموجوأساس على وذلكلمدة سنة العموالت الخاصةدخلعلى صافيالخاصة
بإعادة وذلك لكیةعلى حقوق المیتم احتساب األثر .  التغطیةأدوات شامًال أثر، دیسمبر٣١في كماعائمة المتاجرة بعمولة

أثرثابتة بما في ذلك عمولةبالمتاحھ للبیع/المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمالیةداتیم الموجویتق
الملكیةاألثر على حقوق وقد تم تحلیل. عموالت الخاصةمفترضة في أسعار الالتغیرات على أثر الدیسمبر ٣١كما في تغطیة ال

. ةالمقایضحسب تاریخ استحقاق األصل أو
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یلي تحلیًال باآلثار المتعلقة بھا:یتم مراقبة العملیات المصرفیة وتحلیلھا حسب تركز العمالت، وفیما

العملة

الزیادة/ النقص 
نقاطفي 

األساس

األثر على 
دخل العموالت 

الخاصة 

اإلجمالي األثـــــر على حقوق الملكیة
٢٠١٨

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

أشھر أو ٦
سنوات٥-١شھر١٢-٦أقل

٥أكثر من 
سنوات

)٦٬٩٧٤()١٬٥٥٥()٤٬٠٦٩()٦١٣()٧٣٧()٢٠٬٤٦٢(١+لایر سعودي

-١٢٠٬٤٦٢٧٣٧٦١٣٤٬٠٦٩١٬٥٥٥٦٬٩٧٤

)٣٬٠٩٠()١٬٠٤٩()١٬٥١٩()٢١٨()٣٠٤()٢٩(١+دوالر أمریكي

-١٢٩٣٠٤٢١٨١٬٥١٩١٬٠٤٩٣٬٠٩٠

)٧٤()٨()٨٧(٧١٤)٨١(١+یورو

-٨٧٨٧٤)١٤()٧(١٨١

العملة

الزیادة/ النقص 
نقاطفي 

األساس

األثر على 
دخل العموالت 

الخاصة 

األثـــــر على حقوق الملكیة
اإلجمالي 
٢٠١٧

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

أشھر أو ٦
سنوات٥-١شھر١٢-٦أقل

٥أكثر من 
سنوات

)١٢٬٠٨٢()٣٬١٢٣()٦٬٤٨٦()١٬٠١٢()١٬٤٦١()٢١٬٤٥٥(١+لایر سعودي

-١٢١٬٤٥٥١٬٤٦١١٬٠١٢٦٬٤٨٦٣٬١٢٣١٢٬٠٨٢

)٢٬٢٩٩()٥٨٧()١٬٠٧١()٢٧٧()٣٦٤()٢٬٣٩١(١+دوالر أمریكي

-١٢٬٣٩١٣٦٤٢٧٧١٬٠٧١٥٨٧٢٬٢٩٩

١٣١-١١٢٧١٦٥٤٦١+یورو

-١٣١(-)٦١()٥٤()١٦()١٢٧(١(

المالي االسائدة في السوق على مركزھتقلبات في أسعار العموالت الأثر لمختلف المخاطر المتعلقة بمجموعةالتعرض ت
مجموعةكما یشتمل على موجودات ومطلوبات ال.النقدیة. یشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالتاوتدفقاتھ

مجموعةتعرض الت. تجدید األسعار أو تواریخ االستحقاق، أیھما یحدث أوالً اریخ وجلة بالقیم الدفتریة مصنفة حسب تسالم
خاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قیم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالیة لم

بإدارة ھذه المخاطر مجموعةقوم الت.دةدید أسعارھا خالل فترة زمنیة محدتجسیتم خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو
الل إستراتیجیات إدارة المخاطر.الموجودات والمطلوبات من ختواریخ تجدید أسعاربمطابقة وذلك 
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٢٠١٨

(بآالف الریاالت السعودیة)

أكثــر منسنوات٥-١شھر١٢-٣ھرأش٣خالل
سنوات٥

غیر مرتبطة 
بعمولــــــة

اإلجمالـــي

الموجودات 
١٠٬٢٥٤٬٦٥٧٢٥٬٤١٩٬٦٠٤---١٥٬١٦٤٬٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة
أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

٣٬٣٠٤٬٥٦٨١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--٣٬٨٢١٬٤٩٩١٠٬٤٩٥٬٩٥٩المالیة األخرى 
٢٧٬٥٦٠٬٢٠١٣٬٢٥١٬٤٥٧٩٬٦٨٥٬٤٨٥١٩٬٧٥٧٬٠٣٩٦٬٠٩٦٬٠٧٢٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤إستثمارات، صافي

٣٬٤٤٥٬٧٧٢----٣٬٤٤٥٬٧٧٢مشتقات
٦١٬٢٤٤٬٥٥٠٣٢٬٠١٠٬٦٥٣١١٬٥٤٠٬٤٩٦٨٬٩١١٬٧٤٠١٬١٢٣١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢قروض وسلف، صافي 

٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٩٣٬٤٤٣----ممتلكات ومعدات، صافي
٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى 

١١١٬٢٣٦٬٩٦٩٤٥٬٧٥٨٬٠٦٩٢١٬٢٢٥٬٩٨١٢٨٬٦٦٨٬٧٧٩٢٣٬٠٤٨٬٥٠٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات

الملكیةالمطلوبات وحقوق 
أرصدة للبنوك والمؤسسات

٥٬٢٩٣٬١١٨٥٩٥٬٥٦٥٣٬١٦١٢٦٬٦٣٣١٬٩٥٣٬٠٩٧٧٬٨٧١٬٥٧٤المالیة األخرى
٥٩٬٠٣١٬٩١٠١١٬٠٢٦٬٦٢٠١٠٬٠٣٦٩١٬٩٦٥١٠٠٬٠٠٩٬٥١٥١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء 

٢٬٣٥٥٬١٠٠----٢٬٣٥٥٬١٠٠مشتقات
٧٬٢٣٣٬٠٤٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩----مطلوبات أخرى

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١٤٢٬٣٠٨٬٥٣١----إجمالي حقوق الملكیة 

٦٦٬٦٨٠٬١٢٨١١٬٦٢٢٬١٨٥١٣٬١٩٧١١٨٬٥٩٨١٥١٬٥٠٤٬١٩٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
المركزالفجوة للبنود داخل قائمة

)١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠(٤٤٬٥٥٦٬٨٤١٣٤٬١٣٥٬٨٨٤٢١٬٢١٢٬٧٨٤٢٨٬٥٥٠٬١٨١المالي
الفجوة للبنود خارج قائمة المركز

-٩٬٥١٧٬٣٧٣)١٬٤٨٣٬٨٩٤()٨٬٠٣٣٬٤٧٩(المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة

)١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠(٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢٣٢٬٦٥١٬٩٩٠٣٠٬٧٣٠٬١٥٧٢٨٬٥٥٠٬١٨١لمخاطر أسعار العموالت
الموقف التراكمي الخاضع 
٣٦٬٥٢٣٬٣٦٢٦٩٬١٧٥٬٣٥٢٩٩٬٩٠٥٬٥٠٩١٢٨٬٤٥٥٬٦٩٠لمخاطر أسعار العموالت 
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٢٠١٧

(بآالف الریاالت السعودیة)

أكثــر منسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل 
سنوات٥

غیر مرتبطة 
بعمولــــــة

اإلجمالـــي

الموجودات 
١١٬١٢١٬٦٥٣٢٥٬١٩٥٬٠٦٦---١٤٬٠٧٣٬٤١٣نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

البنوك والمؤسساتأرصدة لـدى 
٣٬٢٣٠٬٣٦٧١١٬٠٣١٬٤٨٠--٤٬١٥٣٬٦١٣٣٬٦٤٧٬٥٠٠المالیة األخرى 

٢٨٬١٤٦٬٦٩٧٣٬٦٣٢٬٢٠٨١٢٬٥٢٠٬٢٣٢١٤٬٠٩٤٬١٨٠٥٬٥١٩٬٠٩٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠إستثمارات، صافي
٦٬٥١٤٬٧٠٨----٦٬٥١٤٬٧٠٨مشتقات

٦٦٬٥٠٧٬٥٦٢٣٠٬٧٥٥٬٥٢٨١٢٬٩١٨٬١٧١٧٬٥٠١٬٨٥٥١٬٦١٣١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي 
٢٬٦٣٨٬٨٨٤٢٬٦٣٨٬٨٨٤----ممتلكات ومعدات، صافي

٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥----موجودات أخرى 

١١٩٬٣٩٥٬٩٩٣٣٨٬٠٣٥٬٢٣٦٢٥٬٤٣٨٬٤٠٣٢١٬٥٩٦٬٠٣٥٢٣٬٠٨٠٬٤٩٥٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
والمؤسساتأرصدة للبنوك 

٥٬٩٢٠٬٣٥٤٣٤٬٤٠٨٢٬٩٩٠١٣٬٠٤٧٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥١٬٤٦٤المالیة األخرى
٣٤٬٧١١٬٧٦٧١٨٬٥٦٠٬٥١٦٧٠٥٬٧٢٦٨٬١٣٠٬٦١٩١٠٥٬٨١٤٬٠٢٦١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤ودائع العمالء 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨----٣٬٩٧٦٬٢٩٨مشتقات
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات أخرى

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢٤٤٬٦٨٢٬١٥٢----إجمالي حقوق الملكیة 

٤٤٬٦٠٨٬٤١٩١٨٬٥٩٤٬٩٢٤٧٠٨٬٧١٦٨٬١٤٣٬٦٦٦١٥٥٬٤٩٠٬٤٣٧٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
المركزالفجوة للبنود داخل قائمة

)١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢(٧٤٬٧٨٧٬٥٧٤١٩٬٤٤٠٬٣١٢٢٤٬٧٢٩٬٦٨٧١٣٬٤٥٢٬٣٦٩المالي
المركزالفجوة للبنود خارج قائمة 

٦٬١٨٢٬٨٨٨)٨٥٥٬٩٣٨()٥٬٣٢٦٬٩٥٠(المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة

)١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢(٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤١٨٬٥٨٤٬٣٧٤٣٠٬٩١٢٬٥٧٥١٣٬٤٥٢٬٣٦٩لمخاطر أسعار العموالت
الموقف التراكمي الخاضع 
٦٩٬٤٦٠٬٦٢٤٨٨٬٠٤٤٬٩٩٨١١٨٬٩٥٧٬٥٧٣١٣٢٬٤٠٩٬٩٤٢لمخاطر أسعار العموالت 

اإلسمیة لألدوات المالیة خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدارة المبالغتمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي 
مخاطر أسعار العموالت.
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العمالتمخاطر)  ٢

قومت.ةفي أسعار العمالت األجنبیاتتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغیرات في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیر
قوم تالنقدیة. االمالي وتدفقاتھاالسائدة بالسوق على مركزھاألجنبي أسعار الصرف فيتقلباتالآثارمخاطر بإدارة مجموعةال

واستراتیجیات لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، للیلة واحدة وخالل الیومحدوداإلدارة بوضع 
:التالیةمخاطر العمالت الجوھریة كان لدى المجموعة صافي وفي نھایة السنة، ، ویتم مراقبتھا یومیاً. التغطیة

٢٠١٨
بآالف الریـاالت 
السعودیـــــــة

(مدین)دائنمركز 

٢٠١٧
ـاالت بآالف الری

السعودیـــــــة
(مدین)دائن مركز 

٤٬٩٣٦٬٨٩٥٣٬٥٩١٬٨٧١دوالر أمریكي
٤٠٬٦٣٦٢٩٨٬٨٨٧درھم إماراتي
)٦٤٬٣٣٧()١٨٬٧٠٤(جنیة إسترلیني

٧٥٥٬٤٢٠٨٢١٬٠٠٩روبیة باكستاني
)١٢٠٫٥٦٢()٩٧٬٥٣٠(یورو

على الموجودات ٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في جوھریةلمخاطر مجموعةالبشأنھاتعرض تیبین الجدول أدناه العمالت التي 
معقولة التغیرات المحتملة الر أثوالتدفقات النقدیة المتوقعة. إن ھذا التحلیل یحتسبأغراض المتاجرةلغیر المقتناة النقدیةوالمطلوبات

في أسعار صرف العمالت مقابل اللایر السعودي مع إبقاء المتغیرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة (بسبب القیمة العادلة 
(بسبب تغیرات الملكیةوعلى حقوق )تة لمخاطر العمالضعالمقتناة لغیر أغراض المتاجرة الخاالنقدیةللموجودات والمطلوبات

المستخدمة في تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة). یوضح وعقود الصرف األجنبي اآلجلةتالمتعلقة بمقایضات العمالالقیمة العادلة 
النقص المحتمل في قائمة صافي السلبي . كما یوضح األثرالملكیةحقوق وأالموحدة ثر اإلیجابي الزیادة المحتملة في قائمة الدخلاأل

.الملكیةحقوق وأةالدخل الموحد

٢٠١٨
)بآالف الریاالت السعودیة(

٢٠١٧
)بآالف الریاالت السعودیة(

مخاطر العمالت

نسبة التغیر 
في سعر 

العملة
األثـر على 
صافي الدخل

األثر على 
حقـوق صافي 

الملكیة

نسبة التغیر 
في سعر 

العملة
األثـر على 
صافي الدخل

األثر على 
صافي حقـوق 

الملكیة
)٧٠٠(١٣٦٬٥٧٥٪١)١٬٦٣١(١٦٬٨٨٣٪١دوالر أمریكي

٣٤٩)٢٬٧٤٤(٪١)٤٣(٣٬٤٢٤٪١یورو

)  مخاطر أسعار األسھم٣

المتاجرة نتیجة أغراضلغیرتمثل مخاطر أسعار األسھم، مخاطر انخفاض القیم العادلة لألسھم في المحفظة االستثماریة المقتناة 
إن الزیادة أو فبافتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، التغیرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسھم وقیمة كل سھم على حدة. 

المتداولةالمتاحة للبیع استثمارات األسھماالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ي قیمةف٪١بواقع النقص
٣٦٫٢: ٢٠١٧لیون لایر سعودي (م٣١٫٩سیؤدي إلى زیادة أو إنخفاض األسھم بمبلغ ٢٠١٨دیسمبر ٣١الخاصة بالمجموعة كما في 

ملیون لایر سعودي).
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السیولةمخاطر -٣١

اضطراب. تحدث مخاطر السیولة عند وجود اعلى تلبیة صافي متطلبات التمویل الخاصة بھمجموعةتمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة ال
ر، قامت اإلدارة ویل. وللتقلیل من ھذه المخاطفي السوق أو إنخفاض مستوى التصنیف اإلئتماني مما یؤدي إلى قلة في بعض مصادر التم

بتنویع مصادر التمویـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعین اإلعتبـار توفر السیولة، والحفاظ على رصید مالئم للنقدیة وشبھ النقدیة، 
واألوراق المالیة القابلة للبیع. 

یحتفظ البنك لدى المؤسسة بودیعة نظامیة تعادلوطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي،
.على التوالي)،٪٤و ٪٧: ٢٠١٧(وألجلمن ودائع اإلدخار ٪ ٤من إجمالي الودائع تحت الطلب و٪٧

من التزامات ودائعھ. ویكون ھذا االحتیاطي ) ٪٢٠: ٢٠١٧(٪ ٢٠باحتیاطي سیولة ال یقل عنأیضاً یحتفظ البنك ،لودیعة النظامیةلإضافة 
یوماً.٣٠أو الموجودات التي یمكن تحویلھا إلى نقد خالل فترة ال تزید عن السعودیةسندات الحكومیةالمن النقد أو الذھب أو 

سندات المقابل السعوديمؤسسة النقد العربي كما یمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافیة من خالل تسھیالت إعادة الشراء المتاحة لدى 
للسندات المقتناه.االسمیةمن القیمة ) ٪١٠٠: ٢٠١٧(٪ ١٠٠ولغایةالسعودیة الحكومیة 

ملكیة الخاصة بالمجموعةدات والمطلوبات وحقوق المحفظة إستحقاقات الموجو)١

ول أدناه محفظة إستحقاقات الجدیلخصللتأكد من توفر السیولة الكافیة لدى المجموعة. بمراقبة محفظة اإلستحقاقاتبانتظامتقوم اإلدارة
. الموحدةتاریخ اعداد القوائم المالیةاالستحقاق التعاقدیة بخعلى اساس تواریمجموعةالخاصة بالالملكیةالموجودات والمطلوبات وحقوق 

١١٣٫١٠٣: ٢٠١٧لیون لایر سعودي (م١٠٧٫٧٠٩واألخرى وقدرھاوألغراض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار
وذلك إلظھار بصورة صحیحة تحت بند "بدون تاریخ استحقاق محدد"-ستحقاق تعاقديوالتي لیس لھا تاریخ ا–ملیون لایر سعودي) 

.ھذه الودائعمحفظة االستحقاق اللتزامات
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(بآالف الریاالت السعودیة)٨٢٠١
ــــاللخ
أشـھر٣

أكثـر منسنوات٥-١شھر١٢-٣
سنوات٥

اقدون تاریخ إستحقب
محـــــــدد

اإلجمالي

الموجودات

١٠٬٢٥٤٬٦٥٧٢٥٬٤١٩٬٦٠٤---١٥٬١٦٤٬٩٤٧نقدیة وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٣٬٣٠٤٬٥٦٨١٧٬٦٢٢٬٠٢٦--٣٬٨٢١٬٤٩٩١٠٬٤٩٥٬٩٥٩األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

١٬٥١٣٬٧٤٢١٬٠٢١٬٥٣٢١٥٬٨٣٩٬١٣١٤١٬٨٧٩٬٧٧٧٦٬٠٩٦٬٠٧٢٦٦٬٣٥٠٬٢٥٤إستثمارات، صافي

٣٬٤٤٥٬٧٧٢-٢٨٥٬٩٤٢١٬٣٤٥٬٤٧٧٨٧٧٬٥١٣٩٣٦٬٨٤٠مشتقات

٢٦٬٣٨٧٬١٩٨٢٩٬٠٢٨٬٢٠٠٣٣٬٢٢٦٬٠٥٨٢٤٬٥٤٩٬٧٥٣٥١٧٬٣٥٣١١٣٬٧٠٨٬٥٦٢قروض وسلف، صافي
٢٬٦٩٣٬٤٤٣٢٬٦٩٣٬٤٤٣----ممتلكات ومعدات، صافي

٦٩٨٬٦٣٩٦٩٨٬٦٣٩----موجودات أخرى

٤٧٬١٧٣٬٣٢٨٤١٬٨٩١٬١٦٨٤٩٬٩٤٢٬٧٠٢٦٧٬٣٦٦٬٣٧٠٢٣٬٥٦٤٬٧٣٢٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

٥٬٠٨٨٬٥٨٣٧٩٠٬٣٥٥٤٬١٩٥٣٥٬٣٤٤١٬٩٥٣٬٠٩٧٧٬٨٧١٬٥٧٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٥١٬٣٣٢٬٣٠٨١١٬٠٢٦٬٦٢٠١٠٬٠٣٦٩١٬٩٦٥١٠٧٬٧٠٩٬١١٧١٧٠٬١٧٠٬٠٤٦ودائع العمالء

٢٬٣٥٥٬١٠٠-٢١٧٬٢١٩٩٤١٬٣٨٣٥٠٤٬٠٤٥٦٩٢٬٤٥٣مشتقات
٥٬٣٨٠٬١٩٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩-٣٧٠٬٥٧٠١٬٤٨٢٬٢٨٠-مطلوبات أخرى

٤٢٬٣٠٨٬٥٣١٤٢٬٣٠٨٬٥٣١----إجمالي حقوق الملكیة

٥٦٬٦٣٨٬١١٠١٣٬١٢٨٬٩٢٨٢٬٠٠٠٬٥٥٦٨١٩٬٧٦٢١٥٧٬٣٥٠٬٩٤٤٢٢٩٬٩٣٨٬٣٠٠المطلوبات وحقوق الملكیةإجمالي 

(بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٧
خــــالل

أشـھر٣
أكثـر منسنوات٥-١شھر١٢-٣

سنوات٥
بدون تاریخ إستحقاق 

محـــــــدد
اإلجمالي

الموجودات

١١٬١٢١٬٦٥٣٢٥٬١٩٥٬٠٦٦---١٤٬٠٧٣٬٤١٣مركزیةنقدیة وأرصدة لدى بنوك 

٣٬٢٣٠٬٣٦٧١١٬٠٣١٬٤٨٠--٤٬١٥٣٬٦١٣٣٬٦٤٧٬٥٠٠األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

٤٬٢٣٢٬٣٦٨١٬١١٢٬٠٠٧١٧٬٩٠٠٬٨٧٥٣٥٬١٤٨٬٠٦٧٥٬٥١٩٬٠٩٣٦٣٬٩١٢٬٤١٠إستثمارات، صافي

٦٬٥١٤٬٧٠٨-١٬٢٣٦٬١٤٥١٬٠٢٥٬٠٩٧٢٬٩٩٥٬١٤٦١٬٢٥٨٬٣٢٠مشتقات

٢٦٬٤٢٢٬٧٢٦٣٣٬٨٧٨٬٩١٧٣٦٬٧٠٩٬٢٥٧٢٠٬١٧٤٬٢٠٧٤٩٩٬٦٢٢١١٧٬٦٨٤٬٧٢٩قروض وسلف، صافي
٢٬٦٣٨٬٨٨٤٢٬٦٣٨٬٨٨٤----ممتلكات ومعدات، صافي

٥٦٨٬٨٨٥٥٦٨٬٨٨٥----موجودات أخرى

٥٠٬١١٨٬٢٦٥٣٩٬٦٦٣٬٥٢١٥٧٬٦٠٥٬٢٧٨٥٦٬٥٨٠٬٥٩٤٢٣٬٥٧٨٬٥٠٤٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

٥٬٩٢٠٬٣٥٤٣٤٬٤٠٨٢٬٩٩٠١٣٬٠٤٧٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥١٬٤٦٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩١٦٧٬٩٢٢٬٦٥٤-٣٥٬٦١٧٬٨٧٣١٨٬٥٦٠٬٥١٦٧٠٥٬٧٢٦ودائع العمالء

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-٧٢٠٬٥٤١٦٣٨٬٥٦٦١٬٨٧٧٬٩٩٩٧٣٩٬١٩٢مشتقات
٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات أخرى

٤٤٬٦٨٢٬١٥٢٤٤٬٦٨٢٬١٥٢----إجمالي حقوق الملكیة

٤٢٬٢٥٨٬٧٦٨١٩٬٢٣٣٬٤٩٠٢٬٥٨٦٬٧١٥٧٥٢٬٢٣٩١٦٢٬٧١٤٬٩٥٠٢٢٧٬٥٤٦٬١٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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المتبقیة لالستحقاقات التعاقدیةمخصومة على أساس الفترةاللمطلوبات المالیة غیر تحلیل ا)٢

وذلك على أساس دیسمبر ٣١كما في مجموعةالخاصة بالالمالیةمحفظة استحقاقات المطلوباتلیشتمل الجدول أدناه على ملخص 
المالي الموحدة التزامات السداد غیر المخصومة التعاقدیة. إن المبالغ اإلجمالیة الظاھرة في ھذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز 

تم تحدید .ألنھ تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواریخ االستحقاق التعاقدیة في الجدول على أنھا غیر مخصومة
حتى تاریخ االستحقاق الموحدة إعداد القوائم المالیةاالستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ 

تم إظھار .مجموعةالوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع لدى الهال یعكس الجدول أدناه التدفقات النقدیة المتوقعة حسبما تظھري.التعاقد
).(ج١٧ة في االیضاح االستحقاقات التعاقدیة للضمانات المالی

٢٠١٨
(بآالف الریاالت السعودیة)

واتسن٥-١شھر١٢-٣اشھر٣خالل 
٥من اكثر

سنوات
االجمالىتحت الطلب

رصدة للبنوك والمؤسساتأ
٣٬٨٣٩٬٢٢٦٥٩٥٬٥٧٥٣٬١٦١٢٦٬٦٣٣٣٬٤١١٬٧٥٩٧٬٨٧٦٬٣٥٤المالیة األخرى

٥١٬٤٧٧٬٢٧٩١١٬٢٣٦٬٠٨١١٠٬٠٦٧٩١٬٩٦٥١٠٧٬٧٠٩٬١١٧١٧٠٬٥٢٤٬٥٠٩ودائع العمالء
٢٬٨١٤٬٠١٥-٢٣٢٬٣٨٠١٬٠٢٠٬٩٤٠٥٨٢٬١٨٨٩٧٨٬٥٠٧مشتقات

٥٬٠٠٩٬٦٢٩٧٬٢٣٣٬٠٤٩-٣٧٠٬٥٧٠١٬٨٥٢٬٨٥٠-مطلوبات اخرى
٥٥٬٥٤٨٬٨٨٥١٣٬٢٢٣٬١٦٦٢٬٤٤٨٬٢٦٦١٬٠٩٧٬١٠٥١١٦٬١٣٠٬٥٠٥١٨٨٬٤٤٧٬٩٢٧اإلجمالي

٢٠١٧
(بآالف الریاالت السعودیة)

سنوات٥-١شھر١٢-٣اشھر٣خالل 
٥اكثر من 
سنوات

االجمالىتحت الطلب

رصدة للبنوك والمؤسساتأ
٥٬٩٢٣٬٨٧٣٣٤٬٩٢٩٣٬٣٢٨١٥٬٦٣٩٥٨٠٬٦٦٥٦٬٥٥٨٬٤٣٤المالیة األخرى

١١٣٬٠٣٨٬٥٣٩١٦٨٬٢٢٢٬١٣٣-٣٥٬٦٩٢٬٠٣٥١٨٬٧٦٧٬٣٧١٧٢٤٬١٨٨ودائع العمالء
٤٫٥٣٣٫٤٤٩-٧٧١٬٦٨٩٦٩٣٫٥٠٨٢٫٠٤٩٫٨٢٥١٫٠١٨٫٤٢٧مشتقات

٤٬٤١٣٬٥٩٤٤٬٤١٣٬٥٩٤----مطلوبات اخرى
٤٢٫٣٨٧٫٥٩٧١٩٫٤٩٥٫٨٠٨٢٫٧٧٧٫٣٤١١٫٠٣٤٫٠٦٦١١٨٫٠٣٢٫٧٩٨١٨٣٫٧٢٧٫٦١٠اإلجمالي

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٢
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات أو دفعھ عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة تتم بین المتعاملین

بالسوق في تاریخ القیاس. تستخدم المجموعة المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة (بدون تعدیل).:المستوى األول

األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقییم أخرى یتم :المستوى الثاني
تحدید كافة مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.

طرق تقییم لم یتم تحدید أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات قابلة للمالحظة في السوق.:المستوى الثالث
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توى الھرمي المال من المس نفة ض تقة المص ئم فیما یلي بیاناً بالقیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واألدوات المالیة المش
للقیمة العادلة:

الریاالت السعودیةبآالف 
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٨

الموجودات المالیة
٦٨٠٬٩٧١٣٬٨٤٢٬٦٤٨٧٩٥٬٠١٧٥٬٣١٨٬٦٣٦استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٠٬٣٠٠٬٨٠٠-١٥٬٥٠٣٬٣٣٩٣٤٬٧٩٧٬٤٦١استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-١٠٬٣٦٨٬٩٣٨-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

٣٬٤٤٥٬٧٧٢-٨٬٧٥٢٣٬٤٣٧٬٠٢٠اتمشتق
المطلوبات المالیة

٩٥٠٬٧٠٧-٩٥٠٬٧٠٧-مطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٢٬٣٥٥٬١٠٠-٣٧٬٢٧٤٢٬٣١٧٬٨٢٦اتمشتق

بآالف الریاالت السعودیة
اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٧

الموجودات المالیة
٢٬٢٧٧٬٠٧١-٢٧١٬٢٧٣٢٬٠٠٥٬٧٩٨استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢٬٤٣٥٬٥٢٨١١٬٣١٤٬٩٥٣٦٣٦٬١٠٥٢٤٬٣٨٦٬٥٨٦استثمارات متاحة للبیع
٣٬٢٦١٬٣٨٤-٣٬٠٨١٬٤٠٤١٧٩٬٩٨٠استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق

٣٣٬١٦٨٬٩٤٠٤٦٩٬٢٥٣٣٣٬٦٣٨٬١٩٣-استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٦٬٥١٤٬٧٠٨-٣٤٤٦٬٥١٤٬٣٦٤اتمشتق

المطلوبات المالیة
٥٥٩٬٥٤٣-٥٥٩٬٥٤٣-قائمة الدخلمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

٣٬٩٧٦٬٢٩٨-٣٬٩٧٦٬٢٩٨-اتمشتق

الختامیة األرصدة إلىیبین الجدول أدناه تسویة األرصدة األفتتاحیةبین مستویات القیمة العادلة. تحویلأي ھناك لم یكن،خالل السنة
والمدرجة قیمتھا العادلة قائمة الدخل من خاللمدرجة قیمتھا العادلة الالمالیة للموجوداتوذلك لقیاس القیمة العادلة ضمن المستوى الثالث

:متاحة للبیعالمن خالل الدخل الشامل اآلخر/
٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٦٣٦٬١٠٥٦٦٧٬٠٧٣رصید بدایة السنة
قائمة الدخل الموحدةالمدرجة في وغیر المحققة مجموع الخسائرالمحققة

)٤٥٬٥٠٥()٤٢٬٢١٠(وقائمة الدخل الشامل الموحدة
٢٥٠٬١٥٥١٢٩٬٢٨٧مشتریات

)١١٤٬٧٥٠()٤٩٬٠٣٣(مبالغ مسددة

٧٩٥٬٠١٧٦٣٦٫١٠٥رصید نھایة السنة 
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والقروض والسلف داخل قائمة المركز المالي، بإستثناء االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، األخرىإن القیمة العادلة لألدوات المالیة
إن محفظة القروض والسلف الممنوحة ، ال تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة. المطفأةبالتكلفةالمقتناه 

ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من سنة، وبالتالي فإن القیمة العادلة أكثر من أسعاردیدجالصناعة. تم تللعمالء متنوعة بشكل جید حسب 
امش االئتمان. إن القیمة العادلة لباقي ھذه المحفظة ال تختلف كثیراً وھام في ھألي تغییرللمحفظة تقارب قیمتھا الدفتریة، ویخضع ذلك 

٣١ملیار لایر سعودي كما في ١١٣٫٨لعادلة المقدرة لمحفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة بلغت القیمة اعن قیمتھا الدفتریة. 
،بالتكلفة المطفأةالمسجلةخاصةلعمالء المرتبطة بعموالتاودائع لإن القیمة العادلة ملیار لایر سعودي). ١١٨: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر 

المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثیرًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم والمؤسسات المالیة األخرىواألرصدة لدى وللبنوك
وللفترة المالیة الموحدة ألن أسعار العموالت الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیرًا عن األسعار المتعاقد علیھا 

.لھذه األدواتاألجل ةقصیر

، یرتحدد القیمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرھا، أو طرق التسع
(ج).٥بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم اإلفصاح عن القیمة العادلة لھذه اإلستثمارات في اإلیضاح عند إستخدامھا

یمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالیة ما. ویشار إلى الفرق معیننموذج تقییمن القیمة التي تم الحصول علیھا من خالل إ
ما على مدى فترة المعاملة مع تأجیلھا لحین إمكانیة تحدید إربح أو خسارة الیوم الواحد"، وتطفأ "یم بـ یالتقونموذجبین سعر المعاملة 

ھا من خالل االستبعاد. تدرج التغیرات الالحقة في القیمة العادلة حققداة باستخدام البیانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تألالعادلة لالقیمة
أرباح أو خسائر الیوم الواحد التي تم تأجیلھا.مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس 

كانت الورقة عر السوق عند اإلغالق لذلك السھم كما في تاریخ التقییم ناقصاً الخصم في حال یعتمد تقییم كل استثمار متداول علناً على س
المالیة مقیدة.

) باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة والتي تستخدم مدخالت ٢تحدد القیمة العادلة لالستثمارات التي تندرج ضمن المستوى (
العائد وھامش االئتمان وصافي قیمة الموجودات المعلن عنھ للصنادیق االستثماریة. تحدد القیمة لمنحنیاتالقابلة للمالحظة بیانات السوق

الخاصة بالبنك والتي یتم تحدیدھا باستخدام طریقة التدفقات التقییمنماذج) باستخدام ٢العادلة للمشتقات التي تندرج ضمن المستوى (
علیھا من وفق مؤشرات السوق القابلة للمالحظة التي تتداول فیھا، ویتم الحصولالنماذجات لھذه البیانتتحدد مدخالالنقدیة المخصومة.

. مستقلینوسطاء

من قبل الجھة ) على أساس آخر صافي قیمة موجودات معلن عنھ ٣تحدد القیمة العادلة لالستثمارات الخاصة التي تندرج ضمن المستوى (
) خالل السنة ٣. تتعلق الحركة في األدوات المالیة التي تندرج ضمن المستوى (المالیة الموحدةئمالقواإعداد بتاریخ المستثمر فیھا 

. فقطبالتغیرات في القیمة العادلة
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العالقةويلمعامالت مع األطراف ذا-٣٣

العالقة للنسب المنصوص علیھا ويع األطراف ذعالقة. تخضع المعامالت مويطراف ذأمع ،خالل دورة أعمالھ العادیة،بنكتعامل الی
الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم أرصدة نھایة السنةظھرت .ةك المركزیوالبنمراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن نظامفي 

المالیة الموحدة على النحو التالي:
٢٠١٨

بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

وكبار أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساھمین اآلخرین،
والشركات المنتسبة لھم:موظفي اإلدارة

٦٨٥٬٤٧٨١١٣٬٥٠٣قروض وسلف
٨٬٥٦٤٬٧٤٧١٩٬٣٠٢٬٠٥١ودائع العمالء

١٬١١٢٬٥٢٠١٢٬٣١٦التعھدات واإللتزامات المحتملة

:صنادیق سامبا االستثماریة
١٠٦٬٤٩٦٣٢٩٬١٥٢ودائع العمالء

. والمدرجة في تداولللبنكوالمدفوع من رأس المال المصدر ٪٥أولئك الذین یمتلكون أكثر من یقصد بكبار المساھمین اآلخرین

العالقة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:ويمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذفیما یلي تحلیًال باإلیرادات والمصاریف ال

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

١٠٬٥٥٧١٠٬٤٦٦دخل عموالت خاصة
٣٠١٬٢٢٢٢٩٧٬٣٧٧مصاریف عموالت خاصة

١٣١٬٠٩٩١٥٥٬٦٧٤تعاب وعموالت، صافيأدخل 
٥٬١٢٥٥٫١٠٩اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

: السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفیما یلي تحلیًال بإجمالي التعویضات المدفوعة 

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٦٣٬٣٦٨٥٩٫١١١مزایا موظفین قصیرة األجل
ودفعات نھایة الخدمة للموظفین،مكافأة وما بعد التوظیف، منافع

٧٬٤٣٧٦٫٩٤٠على أساس األسھم

بأعمال التخطیط والتوجیھ دیھم الصالحیة والمسئولیة للقیامالذین ل، المدیر العامیقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فیھم 
واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 
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رأس المالكفایة-٣٤

ي والمتبعة لجنة بازل لإلشراف البنكة والمعدالت المحددة من قبل وذلك باستخدام المنھجیاة رأسمالھبمراقبة مدى كفایمجموعةقوم الت
النظاميمتطلبات رأس المالبوللوفاءلدعم تطویر العمل برأسمال أساسي قويوذلك لالحتفاظ،ؤسسة النقد العربي السعوديممن قبل
یتم قیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال ،وبموجب ھذه المعدالتمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.ةالمحدد
وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعھداتللمجموعةالمؤھل
بالكامل ةملتزم،السنةخالل ،مجموعةالت. كانةلییالتشغوالمخاطر قمخاطرھا النسبیة ومخاطر السوة المرجحة إلظھاراألرصد

.النظاميبمتطلبات رأس المال

لمواجھة كافرأس المالأنبومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد األساسيي، بمراجعة رأس المالدوربشكل تقوم اإلدارة،
وكذلك الظروف بعین االعتبار خطة أعمال المجموعةاإلدارةتأخذ . كما الحالیة وخطط النمو المستقبلیةألعماللاألخطار المالزمة 

متطلبات للطبقاً إدارة رأسمالھا التي تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على بیئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج باالقتصادیة
.ةالمحلییةالنظام

)٣(التي أوصت بھا لجنة بازل بشأن ھیكلة رأس المالرشادات إر عمل واطإلقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار
تم ، )٣(لجنة بازل إلطار عملوطبقاً لما تم احتسابھ وفقًا .٢٠١٣ینایر ١من اعتباراً سرى مفعولھا والتي واإلفصاحات المتعلقة بھا 

وعلى أساس موحد بالنسبة للمجموعةبھا على أساس النسب المتعلقةلمخاطر وإجمالي رأس المال وامرجحةالموجودات الأدناه تبیان
دیسمبر:٣١ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة كما في تابعة والمحسوبة لمخاطر االئتمانالغیر موحد بالنسبة للشركة

٢٠١٨
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

٢٠١٧
بآالف الریاالت 
السعودیـــــــة

مجموعة سامبا المالیة (على أساس موحد)
١٧٤٬٩٧٠٬٢٤٩١٨٧٬٩٤٤٬٤٧٥مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

١٣٬٧١٩٬٠٤٧١٣٬٣٠٣٬٦٢٠المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
١١٬٩٩٦٬٣٥٦١٥٬١٦٥٬٨٧٥مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢٠٠٬٦٨٥٬٦٥٢٢١٦٬٤١٣٬٩٧٠إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
٤٤٬٢٧١٬٣٨١٤٤٬٦٢٢٬٦٣٨)١رأس المال األساسي (تیر 
١٬٢٥٥٬٥٥٤١٬١٢٦٬٦٨٥)٢رأس المال المساند (تیر 
٤٥٬٥٢٦٬٩٣٥٤٥٬٧٤٩٬٣٢٣والمساندمجموع رأس المال األساسي 

٪نسبة كفایة رأس المال 
٪٢٠٫٦٪٢٢٫١)١نسبة رأس المال األساسي (تیر 
٪٢١٫١٪٢٢٫٧)٢) + نسبة رأس المال المساند (تیر ١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

باكستان كما یلي:–كانت نسب كفایة رأس المال لبنك سامبا لیمیتد 
٪١٩٫٢٪١٨٫٦)١رأس المال األساسي (تیر نسبة 

٪١٩٫٥٪١٨٫٧)٢) + نسبة رأس المال المساند (تیر ١نسبة رأس المال األساسي (تیر 

، المؤھلة) من رأس المال، واالحتیاطیات النظامیة والعامة واألخرى، وحقوق الملكیة غیر المسیطرة١یتكون رأس المال األساسي (تیر 
) من إجمالي ٢موجودات غیر ملموسة لدى البنك في نھایة السنة، بینما یتكون رأس المال المساند (تیر أي المبقاة ناقصًا واألرباح 

المخصصات المؤھلة.

ھـ بشأن المدخل المرحلي والترتیبات االنتقالیة للتوزیعات المحاسبیة ١٥/٣/١٤٣٩وتاریخ ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١بموجب التعمیم رقم 
، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجیھ البنوك بضرورة توزیع األثر األولي على نسبة ٩لدولي للتقریر المالي بموجب المعیار ا

وقام البنك بذلك.على مدى خمس سنوات٩ةریر المالیاللتقار الدوليیمال نتیجة تطبیق المعكفایة رأس ال



مجموعة سامبا المالیة

-٧٧-

دمات إدارة اإلستثمارخ-٣٥

الموجودات المدارة بلغتتقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك. 
ملیون ٣١٫٧٠٨: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٩٫١١٧االختیاریةالقائمة في نھایة السنة بما في ذلك الصنادیق االستثماریة والمحافظ 

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١١٫١٧٤ویشمل ذلك الصنادیق المدارة بموجب محافظ معتمدة من الھیئة الشرعیة قدرھا،لایر سعودي)
ملیون لایر سعودي).١٤٫٧٦٦

لم یتم وبالتالي التابعة تھشركبأو علیھا، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك مؤتمناً أو اً وصی، بصفتھالمقتناة من قبل البنكإن الموجودات 
.للمجموعةالمالیة الموحدةالقوائمفي إدراجھا 

على أساس األسھمالدفعات-٣٦

الخصائص الھامةالمحسوبة على أساس األسھم والقائمة في نھایة السنة. فیما یلي المكافآت طویلة األجل التالیةبرامج یوجد لدى البنك 
ھذه البرامج:ل

٥عدد البرامج القائمة 

٢٠١٨ومارس٢٠١٤إبریلبین المنحتاریخ 

٢٠٢٣ومارس٢٠١٩إبریلبین تاریخ االستحقاق

١٬٨٩٥٬٥٢٠التحفیزیة الصادرة تعدیلھ باألسھم المنح بعدعدد األسھم الممنوحة بتاریخ

بعد تعدیلھبتاریخ المنحللسھماالسترشاديسعر الشراء
التحفیزیة الصادرة باألسھم

لایر سعودي ٢٥٫٧بین 
لایر سعودي٢٠٫٩و 

سنوات٥االكتسابفترة 

على رأس العملبقاء الموظفین المشاركیناالكتسابشروط 

أسھمطریقة السداد

المخصومةالتدفقات النقدیة طریقة التقییم المستخدمة 

لایر سعودي٢٢٫٥بین .التحفیزیة الصادرة تعدیلھ باألسھم بعدبتاریخ المنحللسھم القیمة العادلة 
ریـال سعودي١٧٫٥و 

المدخالت تتمثل). ملیون ریـال سعودي٧٫٤: ٢٠١٧(ملیون ریـال سعودي٩٫٧ألسھم الممنوحة خالل السنة لبلغت القیمة العادلة 
یعات األرباح زتوو، البرنامجمدة وبتاریخ المنح،السوقسعر فياحتساب القیمة العادلة لألسھم الممنوحة خالل السنةفيالمستخدمة

السنوي الخالي من المخاطر.العائدالمتوقعة ومعدل 

المصاریف مجموع بھا. بلغ الظروف السائدة بالسوق والمتعلقةشریطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعین االعتبار تمنح األسھم 
: ٢٠١٧(ملیون لایر سعودي٥٫٧ما مقداره٢٠١٨لعام على أساس األسھم الدفعاتة في ھذه القوائم المالیة الموحدة بشأن برامج جالمدر
. ملیون لایر سعودي)٤٫٧



مجموعة سامبا المالیة

-٧٨-

وغیر الساریة المفعول بعدالمعاییر المحاسبیة الصادرة -٣٧

١جب االلتزام بھا للسنة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في یالتي تم نشرھا والتنقیحاتوالتعدیالت والمعاییر المحاسبیةفیما یلي بیانًا ب
.والتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدةاإلصدارات والمعاییرالمبكر لھذه التطبیق المجموعة عدم إرتأت. ٢٠١٩ینایر 

یلغي المعیار .٢٠١٩ینایر ١. یسري المعیار على الفترة التي تبدأ في أو بعد اإلیجار: عقود  ١٦قاریر المالیة المعیار الدولي للت·
والذي یفرق بین عقود التأجیر التمویلي ١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي للمستأجرینالجدید نموذج المحاسبة المزدوج الحالي 
ح المعیار الدولي للتقریر المالين ذلك، یقترموبدالً ركز المالي. خارج قائمة المالتشغیليفي قائمة المركز المالي وعقود اإلیجار 

محاسبة في قائمة المركز المالي.النموذج ١٦

١تعدیل أو تقلیص أو سداد البرنامج. تسري التعدیالت على الفترة التي تبدأ في أو بعد :١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ·
المحاسبةعندما یتم تعدیل أو تقلیص أو سداد البرنامج خالل فترة ١٩. تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٩ینایر 

الخطة خالل الفترة  المالیة السنویة.مالیة ما. تحدد التعدیالت متى یتم تعدیل أو تقلیص أو  سداد 

للسنة السابقةإعادة التصنیف -٣٨

أعید تصنیف بعض أرصدة السنة الماضیة لتتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالیة. لقد كان أثر عملیات إعادة التصنیف ھذه غیر 
جوھري بالنسبة للقوائم المالیة الموحدة. 

مجلس اإلدارةاعتماد -٣٩

ھـ).١٤٤٠ىجمادى األول١٠(٢٠١٩ینایر١٦تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 




