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 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 التقریر عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة
 

 الرأي
 

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالیة الموحدة للبنك األول ("البنك") والشركات التابعة لھ (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة")، والتي 
م وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخصاً للسیاسات المحاسبیة  لمساھمیناوق التغیرات في حق
 .  حول القوائم المالیةالھامة واالیضاحات 

 
 ۳۱في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 

م، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ۲۰۱۸دیسمبر 
 دلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل. المع

 
 أساس الرأي

 
 تمت مراجعتنا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا

الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة بالتفصیل في قسم "مسؤولیات مراجعي 
 اوذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، كما انن

القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة ألن تكون أساسا  التزمنا بمسئولیاتنا األخالقیة االخرى وفقاً لتلك
 إلبداء رأینا.

 
 أمور المراجعة الرئیسة

 
إن أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا أھمیة بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة 

الیة. لقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیاً منفصال للفترة الح
 حول تلك األمور. فیما یلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئیسیة وكیفیة معالجتھ: 
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 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 )تتمةالقوائم المالیة الموحدة ( التقریر عن مراجعة
 

 )تتمةأمور المراجعة الرئیسة (
 كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئیسي

 االنخفاض في قیمة القروض والسلف 
 

م، بلغ إجمالي القروض والسلف ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
لایر سعودي، ُجنب مقابلھا مخصص  ملیار ٦۱٫۷للمجموعة 

 لایر سعودي. ملیار ۳٫۹انخفاض في القیمة بمبلغ 
 
قامت المجموعة خالل السنة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر 

األدوات المالیة الذي یقدم نموذج االنخفاض في قیمة  - ۹المالي 
امت .  وعند تطبیقھ، قالمستقبلیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

بأثر  ۹المجموعة بتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
رجعي دون تعدیل أرقام المقارنة. إن تطبیق المعیار الدولي 

ملیون لایر  ٤٦۱تحول بمبلغ نتج عنھ تعدیل ال ۹للتقریر المالي 
ملیون لایر سعودي متعلقة بالقروض  ۳٥۰منھا ( سعودي

م، ۲۰۱۸ینایر  ۱كما في  على حقوق الملكیة للمجموعة والسلف)
-۳وقد تم توضیح األثر المترتب عن التحول في اإلیضاح رقم 

 للقوائم المالیة الموحدة. ۱-۱
 
لقد اعتبرنا االنخفاض في قیمة القروض والسلف من أمور 
المراجعة الرئیسة نظراً ألن تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

ن لذلك أثر جوھري یتطلب من اإلدارة تبني تقدیرات ھامة وإ
على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. وتشتمل المجاالت 

 الرئیسة لألحكام على ما یلي:
 

استناداً إلى تحدید  ۳و أ ۲و أ ۱تصنیف القروض في المرحلة  .۱
 ما یلي:

تعرضات مع زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ  )أ
 نشأتھا؛ و 

 ثر فيتعرضات االنخفاض في القیمة الفردي/التع )ب
 السداد.

 
افتراضات مستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة  .۲

مثل الوضع المالي للعمیل والتدفقات النقدیة المستقبلیة 
 وغیرھا. الممستقبلیة المتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي

 
الحاجة إلى تطبیق عملیات إحالل إضافیة لتعكس العوامل  .۳

والتي قد ال یتم رصدھا في الخارجیة الحالیة والمستقبلیة 
 نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

  

للقوائم المالیة الموحدة فیما  ۱-۱-۳یرجى الرجوع لإلیضاح رقم 
یتعلق باألثر المترتب عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

(د) الذي یتضمن  ۲األدوات المالیة، واإلیضاح رقم  – ۹
والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة االفصاح عن األحكام 

المتعلقة بخسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة واآللیة 
المتبعة من قبل المجموعة في تقدیر االنخفاض في القیمة، 

الذي یتضمن اإلفصاح عن االنخفاض في قیمة  ۷واإلیضاح رقم 
(ج) المتعلق بتفاصیل عن  ۲۹القروض والسلف واإلیضاح 

حلیل جودة االئتمان واالفتراضات والعوامل الرئیسیة التي تم ت
 أخذھا باالعتبار عند تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 

حصلنا على فھم حول قیام اإلدارة بتقدیر االنخفاض في قیمة 
القروض والسلف بما في ذلك تطبیق المعیار الدولي للتقریر 

المجموعة والسیاسة التي  ونموذج التصنیف الداخلي في ۹المالي 
تتبعھا المجموعة في تحدید مخصص االنخفاض في القیمة واآللیة 

 المستخدمة في إعداد نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 
قمنا بمقارنة السیاسة التي تتبعھا المجموعة في تحدید مخصص 
االنخفاض في القیمة واآللیة المستخدمة في تقدیر الخسائر 

 . ۹المتوقعة مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  االئتمانیة
قمنا بتقییم التصمیم والتطبیق وكذلك فحص مدى فعالیة إجراءات 

 رقابة اإلدارة على ما یلي:
o  عملیة إعداد النموذج بما في ذلك الحوكمة على مراقبة

 النماذج واعتماد االفتراضات الرئیسة.
o  وتحدید الزیادة تصنیف القروض ضمن مراحل مختلفة

 الجوھریة في مخاطر االئتمان بالوقت المناسب،
o  مدى سالمة المعلومات المدخلة في نموذج الخسائر

 االئتمانیة المتوقعة.
قمنا بتقییم المعاییر الخاصة بالمجموعة لتحدید الزیادة الجوھریة 
في مخاطر االئتمان وتحدید تعرضات "التعثر في السداد" أو 

 یمة الفردي" وتصنیفھا ضمن مراحل مختلفة. "االنخفاض في الق
 من خالل اختیار عینة من العمالء، قمنا بتقییم ما یلي:

عملیات التصنیف الداخلیة التي ُحددت من قبل اإلدارة  -
 استناداً إلى نموذج التصنیف الداخلي للمجموعة؛

 تحدید المراحل وفقاً لما ھو محدد من قبل المجموعة؛ -
 ة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.عملیات احتساب اإلدار -

 قمنا بتقدیر االفتراضات الرئیسة بما في ذلك االفتراضات
المستخدمة من قبل المجموعة في عملیات احتساب  المستقبلیة

الخسائر االئتمانیة المتوقعة، وحیث تم استخدام عملیات اإلحالل 
من قبل اإلدارة، قمنا بتقییم عملیات اإلحالل ھذه وعملیة الحوكمة 

 حول عملیات اإلحالل.
قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة المعلومات األساسیة المستخدمة 

دیسمبر  ۳۱خسائر االئتمانیة المتوقعة كما في في احتساب ال
 م.۲۰۱۸

قمنا باالستعانة بالمختصین لدینا، حیثما یلزم، لمساعدتنا في 
 مراجعة عملیات االحتساب في النموذج ومدى سالمة المعلومات.
ونظراً لقیام المجموعة باستخدام المنھجیة المعدلة بأثر رجعي 

، أجرینا جمیع المھام ۹لي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر الما
ً لتقییم االحتساب الذي قامت بھ اإلدارة لتعدیل  المذكورة آنفا
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على حقوق الملكیة للمجموعة كما في 

م (نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ینایر  ۱
۹.( 

ائم في القوقمنا بتقییم اإلفصاحات التي قامت اإلدارة بإدراجھا 
 المالیة الموحدة.



 مراجعي الحسابات المستقلین حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة تقریر
 )تتمة( -ین (شركة مساھمة سعودیة) رإلى السادة مساھمي البنك األول الموق

 

- ۳ - 

   
 

 

                                      

 
 

 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 )تتمةالتقریر عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (

 )تتمةأمور المراجعة الرئیسة (
 

 كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئیسي

 أتعاب الخدمات البنكیة  
تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إداریة مقدماً عن معامالت 
وخدمات القروض الممنوحة للشركات واألفراد. ونظراً لكثرة 
عدد المعامالت التي في معظمھا أتعاب غیر جوھریة، تقوم 
اإلدارة بإجراء تسویات على العائد الفعلي للقروض التمویلیة بناًء 

دخل التسویات في قائمة العلى بعض المستویات، ویتم إثبات ھذه 
 الموحدة. 

 
یجب إثبات كافة ھذه األتعاب والتي تمثل جزءاً ال یتجزأ من 
عملیة إنشاء األداة المالیة ضمن دخل العموالت الخاصة، بغض 
النظر عن ھذه المستویات، كتسویة على العائد الفعلي للقروض 

 التمویلیة. 
 
لقد اعتبرنا ھذا من أمور المراجعة الرئیسة ألن استخدام 
االفتراضات لوضع المستویات من قبل االدارة قد یؤدي إلى 
 إظھار ربحیة المجموعة بأكبر/أقل من قیمتھا بصورة جوھریة. 
 
یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة الھامة في اإلیضاح رقم 

 ) للقوائم المالیة الموحدة.۲(ز) ( ۳-۲

 
قمنا بتقویم تصمیم وتطبیق واختبار إجراءات اإلدارة للرقابة على 

 تطبیق المستویات.
 
لقد أخذنا في االعتبار االفتراضات التي أجرتھا المجموعة وقمنا 
بتقویم المستویات التي وضعتھا إلجراء تسویات على العائد 

 الفعلي للقروض التمویلیة.
 

ة تخدام المستویات المذكورلقد حصلنا على تقویم اإلدارة ألثر اس
 سابقاً و:

قمنا، على أساس العینة، بمقارنة البیانات الحالیة والسابقة  -
المستخدمة من قبل اإلدارة في تقویمھا مع السجالت 

 المحاسبیة ذات العالقة؛ و
قمنا بتقویم أثر استخدام المستویات عند إثبات دخل األتعاب  -

 والعموالت ودخل العموالت الخاصة.
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 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 )تتمةالتقریر عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (
 

 )تتمةأمور المراجعة الرئیسة (

 كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئیسي

 الموجودات األخرى
م، اشتملت الموجودات األخرى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر سعودي والذي ملیون  ٤۳۸للمجموعة على مبلغ قدره 
تم صرفھ إلى طرف آخر تعثر في السداد، وتتوقع اإلدارة 

 استرداد ھذا الرصید من إحدى الجھات ذات عالقة.
 
لقد توصلت المجموعة إلى اتفاقیة تسویة ("اتفاقیة التسویة 
القائمة") مع الجھة ذات العالقة السترداد ھذا المبلغ وحتى 

تجنیب مخصص م قامت المجموعة ب۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰
ملیون لایر سعودي لقاء  ۱٥۰انخفاض في القیمة قدره 

الرصید القائم بسبب عدم التأكد من توقیت استرداد ھذا 
 الرصید.

 
م، أبرمت ۲۰۱۸إال أنھ وخالل الربع األخیر من سنة 

المجموعة ثالث اتفاقیات تسویة ("اتفاقیات التسویة 
 وبناء على الجدیدة") الستبدال اتفاقیة التسویة القائمة

التطورات األخیرة، تم عكس مخصص االنخفاض في القیمة 
 بالكامل.

 
لقد اعتبرنا ھذا من أمور المراجعة الرئیسة نظراً لعدم 
موضوعیة تقدیر المخصص لقاء الرصید الذي یمكن 
استرداده والذي یمكن أن یكون لھ تأثیر كبیر على ربحیة 

 المجموعة.
 

للقوائم المالیة الموحدة  ۱۰یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 بخصوص اإلفصاح عن األرصدة المدینة المذكورة أعاله.

 قمنا باإلجراءات التالیة:
 

 قراءة اتفاقیة التسویة القائمة واتفاقیات التسویة الجدیدة. •
واإلدارة العلیا  عقد اجتماعات مع المكلفین بالحوكمة •

بالمجموعة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بھذا 
 األمر ونتائج المراسالت مع الجھة ذات العالقة. 

عقد اجتماعات مع المستشار القانوني للمجموعة لمناقشة  •
 اتفاقیات التسویة الجدیدة.

تقویم األسس التي تستخدمھا اإلدارة لعكس مخصص  •
 ء األرصدة المدینة.االنخفاض في القیمة لقا

تقویم مدى مالئمة اإلفصاحات المتضمنة في القوائم المالیة  •
 الموحدة للمجموعة.
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 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 )تتمةالتقریر عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (
 

 م۲۰۱۸المعلومات األخرى المدرجة في تقریر البنك السنوي لعام 
إن أعضاء مجلس اإلدارة البنك ("أعضاء مجلس اإلدارة") ھم المسؤولون عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من 

م، بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجعي الحسابات حولھا. من ۲۰۱۸المعلومات المدرجة في تقریر البنك السنوي لعام 
 متاحاً لنا بعد تاریخ تقریر مراجعي الحسابات ھذا.  المتوقع أن یكون التقریر السنوي

 
 إن رأینا حول القوائم المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى، كما أننا ال نبدي ولن نبدي أي من أشكال التأكیدات حولھا.

 
الموضحة أعاله، عندما تكون متاحة،  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى

وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة أو 
 المعلومات التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر أنھا محرفة بشكل جوھري. 

 
 تبین لنا وجود تحریف جوھري، فإنھ یتعین علینا ابالغ المكلفین بالحوكمة بذلك.عندما نقرأ المعلومات األخرى وی

 
 مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة الموحدة

ً للمعاییر الدولیة للت  قریر الماليإن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقا
المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة 
البنوك في المملكة العربیـة السعودیة والنظام األساسي للبنك، كما أن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن أنظمة الرقابة الداخلیة التي 

 ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري ناتج عن غش أو خطأ.  یراھا
 
عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن تقویم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا 

قة بمبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة ما لم یعتزم لمبدأ االستمراریة واإلفصاح، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العال
 أعضاء مجلس اإلدارة تصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك.

 
  ان المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة في المجموعة.

 
 بات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدةمسؤولیات مراجعي الحسا

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري ناتج عن الغش أو 
أن لكنھ ال یضمن ب الخطأ، وإصدار تقریر مراجعي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید،

 المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً عن تحریف جوھري
تؤثر سعند وجوده. تنشأ التحریفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا 

 على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.
  



 مراجعي الحسابات المستقلین حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة تقریر
 )تتمة( -ین (شركة مساھمة سعودیة) رإلى السادة مساھمي البنك األول الموق
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 م جي الفوزان وشركاهابي  يك
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 )تتمةالتقریر عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة (
 

 )تتمةمسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة (
 

للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة 
 نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

 
تحدید وتقویم مخاطر وجود التحریف الجوھري في القوائم المالیة الموحدة، سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ  •

جعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأینا. یعد خطر إجراءات المرا
عدم اكتشاف أي خطأ جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو 

 قابة الداخلیة.حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الر
 

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف،  •
 ولیس بغرض إبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.

 
رات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بھا تقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدی •

 مجلس اإلدارة.
 

استنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة و، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان  •
مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً حول 

االستمراریة. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة 
راجعة التي تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المفي القوائم المالیة الموحدة، أو، إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. 

تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن 
 االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة.

 
لك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة تقویم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة، بما في ذ •

 تظھر المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً عادال.
 

الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن المجموعة، إلبداء  •
الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة للمجموعة. ونظل مسؤولین رأي حول القوائم المالیة 

 بصورة مشتركة عن رأینا في المراجعة.
 

بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما في  –من بین أمور أخرى  –نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
 صور ھامة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا.ذلك أي أوجھ ق

 
  















لیة الموحدةإیضاحات حول القوائم الما
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٦

عــام-١

ھـ ١٣٩٦ذي الحجة ٢٩الصادر بتاریخ ٨٥البنك األول (البنك)، شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/
ات بنك الجمیني نیذرالند إن. م)، بعد أن انتقلت إلیھ عملی١٩٧٧أغسطس ٢ھـ (الموافق ١٣٩٧شعبان ١٧م). بدأ البنـك أعمالھ في ١٩٧٦دیسمبر ٢١(الموافق 

م) من ١٩٨٧فبرایر ٥ھـ (الموافق ١٤٠٧جمادى الثاني ٦بتاریخ ١٠١٠٠٦٤٩٢٥في. في المملكة العربیة السعودیة. یعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
كما في ٦٧خالل شبكة فروعھ وعددھا  ً سعودیة. إن عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو:فرعاً) في المملكة العربیة ال٦٧: ٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر٣١فرعا

البنك األول 

المركز الرئیسي

شارع الضباب 

١٤٦٧ص. ب. 

١١٤٣١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

الئھا تقدم المجموعة لعمإن ھدف البنك وشركاتھ التابعة (ویشار إلیھم مجتمعین بـ"المجموعة") القیام بتقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة واالستثماریة. كما 
ك.قبل البنمنتجات مصرفیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة (غیر خاضعة لعموالت) یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا من قبل ھیئة شرعیة مستقلة منشأة من 

التابعة:القوائم المالیة للبنك وشركاتھ التابعة . وفیما یلي تفاصیل ھذه الشركاتالقوائم المالیة الموحدةتشمل 

لالستثمارشركة األول 

لقرار ھیئة السوق المالیة لالستثمارتم تأسیس شركة األول  ً ، وھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك ، في المملكة العربیة السعودیة وفقا
م) لتولي وإدارة خدمات المجموعة ٢٠٠٨ینایر ٩( الموافق ھـ١٤٢٨ذي الحجة ٣٠بتاریخ ١٠١٠٢٤٢٣٧٨بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٠٧-٣٩-١رقم 

دأت ھذه األوراق المالیة. باالستثماریة وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل ھیئة السوق المالیة والتي تشمل التعامل، واإلدارة، والترتیب، وتقدیم المشورة وحفظ
م).٢٠٠٨أبریل ٨فق ھـ ( الموا١٤٢٩ربیع الثاني ٢الشركة أعمالھا بتاریخ 

شركة األول العقاریة

ب السجل السعودیة بموجتأسست شركة األول العقاریة، شركة ذات مسؤولیة محدودة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكیة المباشرة، في المملكة العربیة 
م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد تأسست الشركة للتسجیل ٢٠٠٨مایو ٢٦ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول ٢١بتاریخ ١٠١٠٢٥٠٧٧٢التجاري رقم 

بإسمھا ملكیة األصول العقاریة والتي یتم الحصول علیھا من قبل البنك كضمانات من المقترضین.

شركة األول لوكالة التأمین

كامل للبنك من خالل الملكیة المباشرة ، في المملكة العربیة السعودیة بموجب تأسست شركة األول لوكالة التأمین، شركة ذات مسؤولیة محدودة تابعة و مملوكة بال
م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. تم تأسیس الشركة للعمل ٢٠١١ینایر ٤ھـ (الموافق ١٤٣٢محرم ٢٩بتاریخ ١٠١٠٣٠٠٢٥٠السجل التجاري رقم 

ن، شركة زمیلة.كوكیل لبیع المنتجات التأمینیة للشركة الوطنیة للتأمی

شركة األول لألسواق المالیة

مملوكة بالكامل للبنك ، وقد تم تأسیسھا بموافقة مؤسسة النقد وقام البنك بإنشاء شركة ذات أغراض خاصة وھي / األول لألسواق المالیة المحدودة، شركة تابعة 
.یھاعلحیث أن البنك یسیطرالموحدةفي ھذه القوائم المالیة ھذه الشركةتوحیدالعربي السعودي فقط لتسھیل تداول بعض األدوات المالیة المشتقة. تم 

بشأن التوصل إلى اتفاق غیر ملزم بین البنك والبنك السعودي البریطاني (ساب) ھـ)١٤٣٩رمضان ١(الموافق٢٠١٨مایو ١٦إشارة إلى اإلعالن بتاریخ
عن توقیع إتفاقیة إندماج ملزمة مع ساب، وبموجبھا )ھـ١٤٤٠محرم ٢٣(الموافق٢٠١٨أكتوبر ٣أعلن البنك للمساھمین بتاریخ،بخصوص معامل مبادلة األسھم

ألحكام المواد  ً قرة (أ) من ) من الف١من نظام الشركات، والفقرة الفرعیة (١٩٣–١٩١إتفق الطرفان على إتخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ صفقة االندماج بینھما وفقا
ھم السعودیة وق األسمن الئحة االندماج واالستحواذ. یخضع االندماج لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة السوق المالیة والھیئة العامة للمنافسة وس٤٩المادة 

والمساھمین في كال البنكین وبعض الشروط التعاقدیة المتفق علیھا.



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٧

أسس اإلعداد-٢
بیان االلتزام أ )  

:وفقًا لمبدأ االستمراریةللمجموعةتم إعداد القوائم المالیة الموحدة 

والتي تتطلب تطبیث كل (الزكاة وضریبة الدخلعنلمحاسبةبشأن اودي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعوفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي-
) "ضرائب الدخل" والتفسیر ١٢ما یتعلق بتطبیق معیار المحاسبة الدولي (معاییر التقریر المالي االمصدرة من قبل  مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة  ماعدى 

لعربیة ا) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي "الرسوم" وذلك بقدر تعلقھا بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل في المملكة ٢١رقم (
)، و٣وفترة المقارنة مختلفة كما ھو مبین في اإلیضاح (الحالیةلمتبعة خالل الفترة السعودیة). إضافة إلى ذلك، فإن السیاسات المحاسبیة ا

. والنظام األساسي للبنكمع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة اتماشیً-

والعرضأسس القیاسب )  
وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء القیاس بالقیمة العادلة للمشتقات، والموجودات المالیھ المدرجة بالقیمة العادلة من خالل القوائم المالیة الموحدةیتم إعداد ھذه 

یاسھا الیة التي یتم قوبات المالربح أو الخسارة والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. باألضافة لذلك، فإن الموجودات أو المطل
بالتكلفة والمغطاة مخاطرھا بالقیمة العادلة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطیتھا.

یتم عرض قائمة المركز المالي من حیث السیولة.

عملة العرض و العملة الوظیفیةج )  
لك.ما لم یرد خالف ذیتم تقریب البیانات المالیة ألقرب ألف.للمجموعةتبر العملة الوظیفیة باللایر السعودي والذي یعالقوائم المالیة الموحدةھذه تعرض 

المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات األحكام د )  
للمعاییر الدولیة للتقریر الماليإعدادیتطلب  ً ، ة وضریبة الدخلالزكاعن محاسبة الالمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن القوائم المالیة الموحدة طبقا

ند ة ممارسة األحكام عاستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما یتطلب من اإلدار
موعة. یتم تقییم ھذه التقدیرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة المجموعة وعوامل أخرى تشتمل تطبیق السیاسات المحاسبیة للمج

للظروف والمعطیات. یتم إثبات التعدیالت ً بیة لتقدیرات المحاسعلى اعلى الحصول على المشورة المھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقا
، إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة، أو خالل الفترة التي تعدل فیھا التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل التقدیراتخالل الفترة التي تعدل فیھا 

رة التقدیرات واالفتراضات أو مارست فیھا األحكام.یؤثر على الفترة الحالیة أو الفترات المستقبلیة. فیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدا

والسلفخسائر القروض االنخفاض في ) ١
وخاصة تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة ، لكافة فئات الموجودات المالیة إجراء األحكام٩خفاض طبقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي نیتطلب قیاس خسائر اال

نتج یاالئتمان. تخضع ھذه التقدیرات لعدد من العوامل والتغیرات التي مخاطروتقویم الزیادة الجوھریة في االنخفاضالمستقبلیة وقیمة الضمانات عند تحدید خسائر 
ت.اصعنھا مستویات مختلفة للمخص

ور ممتعلقة باختیار مدخالت مختلفة وأج معقدة مع عدد من االفتراضات الذقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات نمامتوتمثل عملیات احتساب خسائر االئتمان ال
ج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقدیرات محاسبیة على ما یلي:ذتشتمل عناصر نما.متداخلة

لدرجات الفردیة.لنموذج تصنیف االئتمان الداخلي بالمجموعة والذي یحدد احتمال التعثر عن السداد ·

ة على عمتوقضوابط المجموعة للتقویم فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوھریة، وأنھ یجب قیاس مخصصات الموجودات المالیة لخسائر االئتمان ال·
.نوعيمدى العمر ووفق تقویم 

دید فئات الموجودات المالیة في حالة تقویم خسائر االئتمان المتوقعة لھا على أساس جماعي.تح·

إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختیار المدخالت.·

تحدید العالقات بین تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة.·

ج خسائر االئتمان المتوقعة.ذول إلى المدخالت االقتصادیة لنماللوصة وأوزانھا المرجحة باالحتماالت الكلي المستقبلیاختیار تصورات االقتصاد ·



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٨

(تتمة)أسس اإلعداد-٢
(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة د )  

قیاس القیمة العادلة)  ٢
ادلة من درجة بالقیمة العمالدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واالستثمارات التقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات واالستثمارات 

).٣٢(ة في اإلیضاح رقم العادلالتسلسل الھرمي للقیمةبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة. وقد تم اإلفصاح عن خالل الربح أو الخسارة

أنھا السعر الذي سیتم استالمھ لبیع موجودات أو دفعھ لتحویل مطلوبات بموجب عملیة نظامیة تمت بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. بتعرف القیمة العادلة 
إما:ویبنى قیاس القیمة العادلة على افتراض أن عملیة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تمت 

في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات، أو·
في السوق األكثر مالئمة لتلك الموجودات أو المطلوبات في حالة عدم توفر سوق أساسي·

ات االفتراضخدامیجب أن تكون المجموعة متمكنة من الوصول للسوق األساسي أو السوق األكثر مالئمة. وتُقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باست
ة اقتصادیة لھم. عوالتي قد یستخدمھا المتعاملین في السوق لتسعیر الموجودات أو المطلوبات وذلك بافتراض أن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق أفضل منف

تي یمكن تزید من استخدام المدخالت ذات الصلة الوتستخدم المجموعة طرق تقییم مالئمة في الظروف والتي یتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة والتي
وحدة في القوائم المالیة الممالحظتھا وتقلل من استخدام المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا. إن كافة الموجودات والمطلوبات والتي تقاس بالقیمة العادلة أو الظاھرة 

ناه ومبنیة على أدنى مستوى مدخل والذي یعتبر جوھري لقیاس القیمة العادلة ككل:السنویة یتم تصنیفھا من خالل تسلسل القیمة العادلة المبین أد

المستوى األول : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق الرئیسیة النشطة.

ر و ھامة لقیاس القیمة العادلة بشكل مباشھا المستوى الثاني : األسعار المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة باستخدام طرق تقییم تعتبر مدخالت
غیر مباشر.

المستوى الثالث : طرق تقییم حیث ال یمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي یعتبر جوھري لقیاس القیمة العادلة.

ات ا إذا كان ھناك تحویالت قد حصلت بین المستویوبالنسبة  للموجودات والمطلوبات والمسجلة في القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بتحدید م
بتاریخ نھایة كل فترة مالیة. . وھري لقیاس القیمة العادلة ككل )في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف ( بناء على أدنى مستوى مدخل والذي یعتبر ج

تحدید السیطرة على المستثمر بھ)  ٣
(أ) ألحكام اإلدارة التي یمكن أن یكون لھا أثر جوھري على حصة المجموعة في صنادیق االستثمار.٢-٣تخضع مؤشرات السیطرة المبینة في اإلیضاح رقم 

)  دخل األتعاب والعموالت٤
ستلزم من أحكام لتطبیقھا.ومای(ز)٣تقوم المجموعة باثبات الدخل بمایتوافق مع السیاسة المحاسبیة المذكورة في االیضاح رقم 
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السیاسات المحاسبیة الھامةبملخص -٣
فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة: 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة ١-٣
٣١إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في فيتتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة 

ولي یار الدوبإستثناء إتباع المع.، بإستثناء اتباع المعاییر الجدیدة والتعدیالت األخرى على المعاییر الحالیة والتفسیر الجدید المذكور أدناه٢٠١٧دیسمبر 
للفترة الحالیة أو الفترات السابقة ویتوقع بأن یكون التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعةالمعاییر و، لم ینتج عن ھذه٩للتقریر المالي 

في جزء الحق من ھذه القوائم –٩لمالي أثرھا غیر جوھري في الفترات المستقبلیة. تم تبیان األثر واالفصاحات المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر ا
.المالیة الموحدة

والتعدیالت على المعاییر الحالیةتطبیق المعاییر الجدیدة١-١-٣

من  ، اتبعت المجموعة معیارین محاسبین جدیدین وتم توضیح أثر تطبیقھما أدناه:٢٠١٨ینایر ١اعتباراً

اإلیرادات من العقود مع العمالء-١٥المعیار الدولي للتقریر المالي أ )  
أن إثبات اإلیرادات من ١٥اتبعت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي  ة المجموعة بش یاس "اإلیرادات من العقود مع العمالء"، ونتج عن ذلك تغیر س

در المعیار الدولي للتقریر المالي العقود مع العمالء. ھر مایو ١٥لقد ص نویة التي تبدأ في أو بعد ٢٠١٤في ش ري مفعولھ على الفترات الس ینایر ١، ویس
طریقة واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإلیرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرشادات السابقة١٥. یوضح المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨

من المعاییر الدولیة للتقریر المالي. لقد حدد المع یرات ض لدولي للتقریر یار االمتعلقة بإثبات اإلیرادات التي كانت مذكورة في العدید من المعاییر والتفس
یتم تطبیقھا على اإلیرادات من العقود مع العمالء. وبموجب المعیار الدوليجدیدة طریقة ١٥المالي  ، یتم ١٥للتقریر المالي مؤلفة من خمس خطوات س

اعة أو الخدمات إلى عمیل ما. أة مقابل تحویل البض تحقھ المنش اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي إثبات اإلیرادات بالمبلغ الذي یتوقع أن تس
موح بھا بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ا ١٥معدل المس التطبیق بأثر رجعي معدل إثبات األثر التراكمي عند اتباع المعیار الجدید. ویتطلب أیًض

مالي  لدولي للتقریر ال ناتج عن تطبیق المعیار ا فة العقود كما في ١٥ال كا نایر ١على  ھام على في حقوق الملكیة.٢٠١٨ی مالیة لم ینتج أي أثر  القوائم ال
.١٥نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي الموحدة

األدوات المالیة-٩لي للتقریر المالي المعیار الدوب )  
من تاریخ التطبیق األولي في ٢٠١٤األدوات المالیة الصادر في شھر یولیو –) ٩قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( ١وذلك اعتباراً

عن معیا٩. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨ینایر  ً ھاما یؤدي تطبیق االثبات والقیاس. :األدوات المالیة -٣٩ر المحاسبة الدولي تغیراً
من المحاسبة عن الموجودات المالیة وبعض النواحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالی ة.المعیار الجدید إلى تغیرات أساسیة في كالً

مح ب وص علیھا في ، اختارت المجمو٩ھ المعیار الدولي للتقریر الماليوكما یس للمتطلبات المنص ً بة عن تغطیة المخاطر طبقا تمرار في المحاس عة االس
.٣٩معیار المحاسبة الدولي 

بالتغیرات األساسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ً :٩فیما یلي ملخصا

)  تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة ١ب 

تمل المعیار الدولي للتقریر المالي ( ة بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل ٩یش یة للموجودات المالیة وھي: مقاس اس نیف أس ) على ثالثة فئات تص
امل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو نیف عادةالدخل الش ارة. یحدد ھذا التص اس نموذج األعمال الذي یداالخس ل المالي على أس ر بموجبھ األص

وذلك فیما یتعلق باالستثمارات المقتناه حتى تاریخ ٣٩وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. یستبعد المعیار فئات التصنیف الحالیة المذكورة في معیار المحاسبة الدولي 
تثمارات المتاحة للبیع. وبموجب المعیار الدولي ل تحقاق، والقروض والذمم المدینة واالس تقات المدمجة في عقود ٩لتقریر المالي االس ل المش ، یحظر فص

من ذلك، یتم تقویم األداة المختلطة ألغراض التصنیف.  نیف ولتوضیح كیفیة قیام المجموعة بتصیكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق المعیار. وبدالً
معني من السیاسات المحاسبیة الھامة.، أنظر القسم ال٩الموجودات المالیة طبقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 

بة الدولي ٩لقد أبقى المعیار الدولي للتقریر المالي  وص علیھا في معیار المحاس كل كبیر على المتطلبات المنص نیف المطلوبات ٣٩بش وص تص بخص
بة الدولي  لمعیار المحاس ً العادلة للمطلوبات المدرجة بالقیمة العادلة في الربح أو ، تم إثبات كافة تغیرات القیمة٣٩المالیة. ومع ذلك، بالرغم من أنھ طبقا

للمعیار الدولي للتقریر المالي  ً تم إظھارھا على النحو التالي:٩الخسارة، فإن تغیرات القیمة العادلة، طبقا

درةتم إظھار مبلغ التغیر في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئتمان · ة بالجھة المص امل اآلخرقائمة في الخاص مع ، موحدةالالدخل الش
خسارة، والربح أو العدم إجراء عملیات إعادة تصنیف الحقة إلى 

.قائمة الدخل الموحدةتم إظھار المبلغ المتبقي للتغیر في القیمة العادلة في ·
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة بملخص -٣

المالیة)  االنخفاض في قیمة الموجودات ٢ب 
بنموذج "خسارة االئتمان المتوقعة". ٣٩نموذج "الخسارة المتكبدة" المنصوص علیھ في معیار المحاسبة الدولي ٩لقد استبدل المعیار الدولي للتقریر المالي 

ارة االئتمان المتوقعة لكافة القروض والموجو٩یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي  ص خس جیل مخص ندات من المجموعة تس دات المالیة األخرى (س
ا اس خس ارة مع التزامات القروض وعقود الضمان المالي. یحدد المخصص على أس مان رة االئتالدین) غیر المقتناه بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس

القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان ق ھراً ر ش أتھا. وإذا كانت المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنى عش كل جوھري منذ نش د ازدادت بش
اس التغی ص على أس توى ائتماني منخفض، یتم تحدید المخص تحدثة ذات مس تراه أو مس روط تعریفھا كموجودات مالیة مش في رالموجودات المالیة تفي بش

تراه أو  ل. تمثل الموجودات المالیة المش ارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األص تحخس توى ائتماني منخفض موجودات مالیة ذات دثةالمس ذات مس
توى ائتماني منخفض عن تراه أو دمس جل الموجودات المالیة المش تحدثة االثبات األولي لھا. تس توى ائتماني منخفض بالقیمة العادلة بتاریخ المس ذات مس

لي، ویتم إثبات دخل العمولة ةاالثبات األص اس معدل العائد الخاص ائر االئتمان المتوقعة بقدر التغیر الحقًا على أس الفعلي المعدل باالئتمان. یتم إثبات خس
ائر االئتمان ٩وطبقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي .الالحق في مخاطر االئتمان المتوقعة وص علیھاأبكر من في فترة ، یتم إثبات خس في الفترة المنص

بة الدولي  یح كیفیة قیام ٣٩معیار المحاس م المعني ٩المجموعة بتطبیق متطلبات االنخفاض الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي. ولتوض ، أنظر القس
من السیاسات المحاسبیة الھامة.

٧ج )  المعیار الدولي للتقریر المالي 

لدولي للتقریر المالي  لدولي ٩إلظھار الفروقات بین المعیار ا بة ا مالي ٣٩، ومعیار المحاس لدولي للتقریر ال مالیة ٧، تم تعدیل المعیار ا –: األدوات ال
مع المعیار الدولي للتقریر المالي  ً ویا احات، وقامت المجموعة بتطبیقھ س نة التي تبدأ في ٩االفص احات ٢٠١٨ینایر ١للس تمل التغیرات على افص . تش

تخدمة تم تبیانھا في ومعلومات كمیة ونوعیة مانتقالیة ات وأن المدخالت المس ائر االئتمان المتوقعة مثل االفتراض اب خس لة حول عملیات احتس فص
احین  ائر االئتمان المتوقعة الختامیة في ٢٩و ٣اإلیض ات خس ص ائر االئتمان المتوقعة االفتتاحیة إلى مخص ات خس ص ویات من مخص . تم إظھار التس

اح  بة تغطیة٧لب المعیار الدولي للتقریر المالي تطی. كما ٧المعني رقم اإلیض وص محاس كل أكبر بخص لة بش افیة ومفص احات إض المخاطر حتى لو افص
.٣٩استمرت المنشآت في تصنیف متطلبات محاسبة تغطیة المخاطر المذكورة في معیار المحاسبة الدولي 

٩إلى المعیار الدولي للتقریر المالي )  التحولد

، بأثر رجعي، باستثناء ما ھو مبین أدناه:٩ت في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي تم تطبیق التغیرا

بقاة في األرباح الم٩لم یتم تعدیل فترات المقارنة. تم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للموجودات المالیة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي -
ة لعام ٢٠١٨ینایر ١واالحتیاطیات كما في  ، ٩المتطلبات المذكورة في المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٧. علیھ، ال تعكس المعلومات المعروض

للمعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨وبالتالي فإنھا غیر قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام  ً .٩طبقا

عملیات التقویم التالیة بناء على الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:تم إجراء -

تحدید نموذج األعمال المقتنى من خاللھ األصل المالي..١

على أنھ تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة..٢ ً تخصیص وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المخصصة سابقا

ـ "مقتناه بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرت.٣ .."خصیص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المقتناه ألغراض المتاجرة ك

أ عن عرض أثار التغیرات ف.٤ ینش ارة، یجب التحدید فیما إذا س ة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس ص بة للمطلوبات المالیة المخص يبالنس
أي عدم تماثل محاسبي أم سیضخمھ. الموحدةالدخل الشامل اآلخرقائمة في المتعلقة بالمطلوبات الخاصة بالجھة المصدرةمخاطر االئتمان 

ة بتاریخ التطبیق األولي للمعیار ندات الدیون والتي تحمل مخاطر إئتمان منخفض كل جوھري لس ي لدولاتم االفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزداد بش
.٩للتقریر المالي 
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المطلوبات المالیة)  الموجودات المالیة وأ

٩للمعیار الدولي للتقریر المالي تصنیف الموجودات المالیة و المطلوبات المالیة بتاریخ التطبیق األولى )  ١

ح الجدول التالي فئات  نیفیوض بة الدولي التص لمعیار المحاس ً لیة طبقا نیف، وفئات ٣٩األص للمعیار الدولي للتقریر المالي التص ً ٩الجدیدة، طبقا
:٢٠١٨ینایر ١كما في بالمجموعةللموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الخاصة 

لمعیار  ً التصنیف األصلي طبقا
٣٩المحاسبة الدولي 

للمعیار  ً التصنیف الجدید طبقا
٩الدولي للتقریر المالي 

القیمة الدفتریة 
ً األصلیة طبقا

لمعیار المحاسبة 
٣٩الدولي 

القیمة الدفتریة 
ً الجدیدة طبقا

للمعیار الدولي 
٩للتقریر المالي 

بآالف الریاالت السعودیةالموجودات المالیة
نقدیة وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

١٥٫١٣٧٫٠٠٥١٥٫١٣٧٫٠٠٥التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةالسعودي

٢٫١١٥٫٢٧١٢٫١١٥٫١٢٥التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

الربح أو من خاللالقیمة العادلة القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
الخسارة

الربح أو من خاللالقیمة العادلة 
٢١٢٫٢١٨٢١٢٫٢١٨الخسارة

٦٠٫١٥١٦٠٫١٥١التكلفة المطفأةمقتناة حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات ، صافي

القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل متاحة للبیع
١٧٤٫١٢٥١٧٤٫٠٠٦اآلخر

الربح أو من خاللالقیمة العادلة متاحة للبیع
١٥٣٫٣٤٧١٥٣٫٣٤٧الخسارة

١٦٫١١٢٫٨٤٣١٦٫١٠٣٫٨١٥التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینة

قروض وذمم مدینة
الربح أو من خاللالقیمة العادلة 

١٨٨٫٢٨١١٧٠٫٣٣٧الخسارة

١٦٫٦٨٨٫٧٤٧١٦٫٦٦١٫٦٥٦

٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣٦٣٫٢٨٩٫١٩٢التكلفة المطفأةقروض وذمم مدینةقروض وسلف 

٦٨٤٫٥٩٠٦٨٤٫٥٩٠المطفأةالتكلفة قروض وذمم مدینةموجودات أخرى

٩٨٫٤٧٧٫٣١٤٩٨٫٠٩٩٫٧٨٦

المطلوبات المالیة
٣٫٣٤٤٫٦٧١٣٫٣٤٤٫٦٧١التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

الربح أو من خاللالقیمة العادلة القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
الخسارة

الربح أو من خاللالقیمة العادلة 
٩١٫٦٧٩٩١٫٦٧٩الخسارة

٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةعمالء الودائع 

٢٫٥٠٥٫٠٢٦٢٫٥٠٥٫٠٢٦التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةسندات دین ثانویة

٢٫٠٥٣٫٧٩٥٢٫١٣٧٫٥٦٨التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةمطلوبات أخرى

٨٦٫٢٧٠٫١٣٤٨٦٫٣٥٣٫٩٠٧
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بة الدولي ) ٢ ویة القیمة الدفتریة طبقا لمعیار المحاس بتاریخ التحول إلى المعیار ٩الدفتریة طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ، إلى القیمة٣٩تس
.٩الدولي للتقریر المالي 

لمعیار المحاسبة الدولي  ً للمعیار الدولي للتقریر المالي ٣٩یشتمل الجدول أدناه على تسویة القیمة الدفتریة طبقا ً عند التحول إلى المعیار ٩إلى القیمة الدفتریة طبقا
.٢٠١٨ینایر ١في ٩الدولي للتقریر المالي 

لمعیار  ً القیمة الدفتریة طبقا
كما ٣٩المحاسبة الدولي 

إعادة القیاسإعادة التصنیف٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

للمعیار  ً القیمة الدفتریة طبقا
كما ٩الدولي للتقریر المالي 

٢٠١٨ینایر ١في 
الموجودات المالیة:

التكلفة المطفأة:
١٥٫١٣٧٫٠٠٥--١٥٫١٣٧٫٠٠٥نقدیة وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

٢٫١١٥٫١٢٥)١٤٦(-٢٫١١٥٫٢٧١، صافيارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٦٣٫٢٨٩٫١٩٢)٣٥٠٫٢٩١(-٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣، صافيقروض وسلف

١٦٫١٦٣٫٩٦٦)٩٫٠٢٨()١٨٨٫٢٨١(١٦٫٣٦١٫٢٧٥خرى)أاستثمارات (مقتناة حتى تاریخ االستحقاق و استثمارات 
٦٨٤٫٥٩٠--٦٨٤٫٥٩٠، صافيموجودات أخرى

٩٧٫٣٨٩٫٨٧٨)٣٥٩٫٤٦٥()١٨٨٫٢٨١(٩٧٫٩٣٧٫٦٢٤جمالي التكلفة المطفأةإ

--)٣٢٧٫٤٧٢(٣٢٧٫٤٧٢استثمارات متاحة للبیع
استثمارات:–القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٧٤٫٠٠٦)١١٩(١٧٤٫١٢٥-متاحة للبیع
١٧٤٫٠٠٦)١١٩(١٧٤٫١٢٥-اجمالي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٢١٢٫٢١٨--٢١٢٫٢١٨القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

استثمارات:
١٥٣٫٣٤٧-١٥٣٫٣٤٧-من متاحة للبیع

١٧٠٫٣٣٧)١٧٫٩٤٤(١٨٨٫٢٨١-من التكلفة المطفأة
٣٢٣٫٦٨٤)١٧٫٩٤٤(٣٤١٫٦٢٨-اجمالي االستثمارات

٥٣٥٫٩٠٢)١٧٫٩٤٤(٢١٢٫٢١٨٣٤١٫٦٢٨القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةجمالي ا

المطلوبات المالیة:
المطفأة:التكلفة 

٣٫٣٤٤٫٦٧١--٣٫٣٤٤٫٦٧١ارصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣--٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣ودائع العمالء 

٢٫٥٠٥٫٠٢٦--٢٫٥٠٥٫٠٢٦سندات دین ثانویة
٨٣٫٧٧٣٢٫١٣٧٫٥٦٨-٢٫٠٥٣٫٧٩٥مطلوبات أخرى

٨٣٫٧٧٣٨٦٫٢٦٢٫٢٢٨-٨٦٫١٧٨٫٤٥٥اجمالي التكلفة المطفأة

القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٩١٫٦٧٩--٩١٫٦٧٩القیمة العادلة السلبیة للمشتقات

ومبلغ قدره ،ملیون لایر سعودي أعید تصنیفھ إلى القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر١٧٤المتاحة للبیع مبلغ قدره یتضمن إعادة تصنیف االستثمارات 
.ملیون لایر سعودي أعید تصنیفھ إلى القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة١٥٣
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المبقاة و االحتیاطیات األخرىاح) األثر على األرب٣

االحتیاطیات األخرىاألرباح المبقاة 
لمعیار المحاسبة الدولي  ً ٢٠١٧١٫٢٩٧٫٧٢٨١٣٫١٢٩دیسمبر ٣١كما في ٣٩الرصید الختامي طبقا

للمعیار الدولي للتقریر المالي إعادة إعادة القیاس على عملیات  ً -)١٧٫٩٤٤(٩التصنیف طبقا
)١٢٫٤٤٨(١٢٫٤٤٨االستثمارات المتاحة للبیع المحول إلى األرباح المبقاةاحتیاطي 

-)٤٤٣٫٣٥٧(٩اثبات خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
للمعیار الدولي للتقریر المالي  ً ٢٠١٨٨٤٨٫٨٧٥٦٨١ینایر ١كما في ٩الرصید االفتتاحي طبقا

ائر  رة، ٩االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقریر المالي یتكون اثبات خس ات غیر المباش لف، و التعرض ائر االئتمان المتوقعة على القروض و الس من خس
ات المالیة األخرى بمبلغ و قدره  س دة لدى البنوك والمؤس تثمارات، و األرص عودي و ٣٥٠٫٢٩واالس عودي و ٨٣٫٧٧ملیون لایر س ملیون ٩٫١٥ملیون لایر س

ملیون لایر سعودي، على التوالي.٠٫١٥لایر سعودي و 

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي:)  ٤

٢٠١٨دیسمبر ٣١

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

فيستثماراتإ
أدوات حقوق ملكیة 

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

بالتكلفة المطفأةالدخل الشامل اآلخر
إجمالي القیمة 

الدفتریة
الموجودات المالیة:

٤٫٨٩٠٫٠٣٨٤٫٨٩٠٫٠٣٨--نقدیة وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
١٫١١٦٫٠١٢١٫١١٦٫٠١٢--، صافيارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١١٠٫١٠٧--١١٠٫١٠٧القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات، صافي
٣١٣٫٢٦٣٤٫٣٣٠١٥٫٧٥٠٫٩٤٥١٦٫٠٦٨٫٥٣٨استثمارات، صافي

٥٧٫٧٦٧٫١٢٣٥٧٫٧٦٧٫١٢٣--قروض وسلف، صافي
٧٥٣٫٩٨٣٧٥٣٫٩٨٣--موجودات أخرى

٤٢٣٫٣٧٠٤٫٣٣٠٨٠٫٢٧٨٫١٠١٨٠٫٧٠٥٫٨٠١اإلجمالي 

المطلوبات المالیة:
١٫٥٣١٫٨١٦١٫٥٣١٫٨١٦--ارصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٥٧٫٠٩٣--٥٧٫٠٩٣، صافي القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٦٤٫٥٧٢٫٧١٣٦٤٫٥٧٢٫٧١٣--ودائع العمالء 

٢٫٠٠٦٫١٨٣٢٫٠٠٦٫١٨٣--مطلوبات أخرى
٦٨٫١١٠٫٧١٢٦٨٫١٦٧٫٨٠٥-٥٧٫٠٩٣اإلجمالي
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تتمة:-)  یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي ٤

٢٠١٧دیسمبر ٣١
مقتناه ألغراض 

المتاجرة
مقتناه حتى تاریخ متاحة للبیع

االستحقاق
قروض وذمم 

مدینة 
إجمالي القیمة 

الدفتریة
الموجودات المالیة:

١٥٫١٣٧٫٠٠٥١٥٫١٣٧٫٠٠٥---نقدیة وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
٢٫١١٥٫٢٧١٢٫١١٥٫٢٧١---ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٢١٢٫٢١٨---٢١٢٫٢١٨القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
٣٢٧٫٤٧٢٦٠٫١٥١١٦٫٣٠١٫١٢٤١٦٫٦٨٨٫٧٤٧-استثمارات

٦٣٬٦٣٩٫٤٨٣٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣---قروض وسلف، صافي
٦٨٤٫٥٩٠٦٨٤٫٥٩٠---، صافيموجودات أخرى

٢١٢٫٢١٨٣٢٧٫٤٧٢٦٠٫١٥١٩٧٫٨٧٧٫٤٧٣٩٨٫٤٧٧٫٣١٤اإلجمالي 

المطلوبات المالیة:
٣٫٣٤٤٫٦٧١٣٫٣٤٤٫٦٧١---المالیة األخرىارصدة للبنوك والمؤسسات

٩١٫٦٧٩---٩١٫٦٧٩القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣---ودائع العمالء 

٢٫٥٠٥٫٠٢٦٢٫٥٠٥٫٠٢٦---دیون ثانویة
٢٫٠٥٣٫٧٩٥٢٫٠٥٣٫٧٩٥---مطلوبات أخرى

٨٦٫١٧٨٫٤٥٥٨٦٫٢٧٠٫١٣٤--٩١٫٦٧٩اإلجمالي

من السیاسات ٢-١-٣ ٢٠١٨ینایر ١المطبقة اعتباراً

تصنیف الموجودات المالیة)  أ
امل ة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش نف الموجودات المالیة كموجودات مالیة مقاس اآلخر أو القیمة العادلة من عند االثبات األولي، تص

الخسارة.و أخالل الربح 

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة)  ١
من الشرطین التالیین و لم یتم تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:كالًإذا ما تم استیفاء المطفأةیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة 

، وحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیةبالموجودات المالیة لتیحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ ·
القائم.يینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصل·

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)  ٢
تیفاء كالً امل اآلخر فقط إذا ما تم اس ند الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش ند الدین: یتم قیاس س بة لس یصبالنس رطین التالیین و لم یتم تخص ھ بالقیمة من الش

العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، ویحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات ·
القائم.يینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصل·

بالقیم ً امل اآلخر الحقا ندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش ائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في یتم قیاس س ب والخس ة العادلة، وتدرج المكاس
.قائمة الدخل الموحدةوأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في الخاصة الدخل الشامل اآلخر. یتم اثبات دخل العمولة 

بة ألدوات  بة ألدوات حقوق الملكیة: عند االثبات األولي لھا، بالنس كل ال رجعة بشلمتاجرة، یجوز للمجموعة أن تختار،حقوق الملكیة المقتناه لغیر أغراض ابالنس
، عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االستثمار على أساس كل استثمار على حده.فیھ

رةالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسا)٣
ة بالقیمة ا نف كافة الموجودات المالیة األخرى كمقاس ارة. تص ص لعادلة من خالل الربح أو الخس افة إلى ذلك، عند االثبات األولي، یجوز للمجموعة أن تخص إض

لربح أو بالقیمة العادلة من خالل ا–إذا كان یفي بمتطلبات قیاسھ بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –بشكل ال رجعة فیھ أي أصل 
ارة إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلص  كل–الخس نیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي بش أ خالف ذلك. ال یعاد تص اق القیاس والذي ینش جوھري عدم اتس

التي تقوم فیھا المجموعة بتغییر نموذج أعمال إدارة الموجودات المالیة.الفترةلھا، باستثناء خالل 
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األعمالتقویم نموذج ھـ )  

ل طریقة  توى المحفظة ألن ذلك أفض ل على مس دیم تعكس كیفیة إدارة األعمال وتقتقوم المجموعة بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألص
. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:المعلومات إلى اإلدارة

تراتیجیة اإلدارة على تحقیق إیرادات العم· كل خاص، تركز اس ات عملیاً. وبش یاس أن المحفظة وتطبیق تلك الس وعة بش ات واألھداف الموض یاس لة والس
المتعاقد علیھا، والحفاظ على معدل عمولة معینة. 

ودات أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات.ھذه الموجودات المالیة مع مدة المطلوبات المالیة التي تمولھا تلك الموجفترةمطابقة ·
كیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى إدارة المجموعة.·
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال)، وكیفیة إدارة تلك المخاطر.·
تقبلیة. وبالرغم من ذلك، فإن تلك المبیعات تكرار وحجم وتوقیت المب· ابقة وأسباب تلك المبیعات والتوقعات بشأن نشاط المبیعات المس یعات في الفترات الس

بان بمفردھا، ولكن كجزء وعة من قبل المجموعة إلدارة الموجودات و كیفیة تحقیق األمن التقییم الكلي لكیفیة تحقیق ال یمكن أخذھا بالحس ھداف الموض
تدفقات النقدیة.ال

غ وأ حالة" أو "حالة ض ورات "أس مى تص كل معقول دون األخذ باالعتبار ما یس ورات یمكن أن تحدث بش الة ط". وفي حیتم القیام بتقویم نموذج األعمال وفق تص
ة المحتفظ بتغییر تصنیف باقي الموجودات المالیتحقق التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلیة، فإن المجموعة ال تقوم

من نموذج األعمال تلك، لكنھا تقوم بإدراج ھذه المعلومات عند تقویم نموذج األعمال للموجودات المالیة التي تم  تحداثھابھا ض راؤھا حدیثاً. یتم قیاس اس أو ش
اس القیمة العادلة الموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا  ارة لعدم االحتفاظ بھذه –على أس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس

بیع الموجوات المالیة.حصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، أو االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والموجودات المالیة لت

لعمولة ادفعات من المبلغ األصلي و–فقط –ي تقویم التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ھو )  
لي" القیمة العادلة للموجودات المالیة بتاریخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مق ة للنقود ابل القیمة الزمنیألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األص

لي القائم خالل  یة األخرى المتعلقة بالمبلغ األص اس نةومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األس یولة ما، أو تكالیف اإلقس یة األخرى مثل (مخاطر الس اس راض األس
والتكالیف اإلداریة) وھامش الربح. 

روط ا بان الش لي والعمولة، تأخذ المجموعة بالحس مل ذلك لتعاقدیة لوعند تقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األص ألداه، ویش
ل المال رط. وإلجراء ھذا التقویم، تأخذ تقویم فیما إذا كان األص توفى ھذا الش رط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التي ال تس تمل على ش ي یش

المجموعة بعین االعتبار:

األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.-
خصائص الرفع المالي.-
وشروط التمدید.- ً الدفع مقدما
ط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدیة من موجودات محددة مثل (ترتیبات األصول بدون حق الرجوع).الشرو-
الخصائص التي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت.-

الربح والخسارةمن خاللبالقیمة العادلة المطلوبات المالیةز )  
الئتمان امدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم إظھار مبلغ التغیر في القیمة العادلة للمطلوبات المتعلقة بالتغیرات في مخاطرالمالیة المطلوبات الإن

المجموعة بإجراء تقویم للتأكد فیما إذا كان سینشأ وعند االثبات األولي للمطلوبات المالیة، تقوم الموحدة.الدخل الشامل اآلخر قائمة في الخاصة بالجھة المصدرة 
أي لموحدةاالدخل الشامل اآلخربالتغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالجھة المصدرة في قائمةعن عرض مبلغ التغیر في القیمة العادلة للمطلوبات المتعلقة 

ل االنحدار وذلك بمقارنة:عدم تماثل محاسبي أم سیضخمھ. یتم إجراء ھذا التقویم باستخدام تحلی

التغیرات المتوقعة في القیمة العادلة للمطلوبات المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئتمان، مع-

األثر على ربح أو خسارة التغیرات المتوقعة في القیمة العادلة لألدوات المعنیة.-
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االثباتالتوقف عن ح )  

الموجودات المالیة )  ١
ة بھذه الموجودات أو نقل تالم التتتوقف المجموعة عن اثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة بالتدفقات النقدیة الخاص دفقات حقوق اس

ل المالي أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو اإلبقاء على كافة النقدیة التعاقدیة بموجب معاملة ما یتم بموجبھا تحویل كافة المخاطر والمنافع ال احبة لملكیة األص مص
المخاطر والمنافع المصاحبة للملكیة ولم تقم باالبقاء على السیطرة على الموجودات المالیة.

ل (أو القیمة الدفتریة ا ل مالي، یتم اثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألص ة للجزء الذي تم التوقف عن اثباتھ من األصوعند التوقف عن اثبات أص ص ل)، و لمخص
منھ أي التزام جدید تم تحملھ) و (١( ً ) ایة مكاسب أو خسائر تراكمیة تم اثباتھا ضمن ٢) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ مطروحا

في الربح أو الخسارة.–الدخل الشامل اآلخر 

من  من ٢٠١٨ینایر١واعتباراً ائر تراكمیة تم اثباتھا ض ب أو خس امل اآلخرقائمة ، ال یتم اثبات ایة مكاس أن أدوات حقوق الملكیة الموحدةالدخل الش بش
امل اآلخر  ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش ص ارة عند التوقف عن اثبات ھذه األدوات. یتم اثبات أیة عمولة على الموجود–المخص ات في الربح أو الخس

لة. أت أو احتفظت بھا المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفص وعند بیع موجودات إلى طرف ثالث مع المالیة المحولة والمؤھلة للتوقف عن االثبات التي نش
مثل  ً مون تماما راء نظراًمقایضة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة في نفس الوقت، یتم اعتبار المعاملة كمعاملة تمویل مض معامالت البیع وإعادة الش

لة قیام المجموعة بعدم االحتفا احبة لملكیة ھذه الموجودات. وفي حا ظ أو تحویل كافة البقاء المجموعة على كافة أو ما یقارب كافة المخاطر والمنافع المص
تمر في اث یطرة، فإنھا تس ل ما ولكنھا احتفظت بالس احبة لملكیة أص تمر والذي یتم تحدیده بقدر المخاطر والمنافع المص ل وذلك بقدر ارتباطھا المس بات األص

تعرضھا للتغیرات في قیمة األصل المحول.

)  المطلوبات المالیة٢

لغاؤھا أو إنتھاء مدتھا. عند سداد االلتزامات التعاقدیة أو إإثبات المطلوبات المالیة وذلك نتتوقف المجموعة ع

والمطلوبات المالیةتعدیل الموجودات المالیة )  ط
)   الموجودات المالیة١

ل المعدلة مختلفة تماماً. وإذا كانت ال ل مالي ما، تقوم المجموعة بتقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألص روط أص ختلفة تماماً، تدفقات النقدیة مفي حالة تعدیل ش
ل ال لي، ویتم إدراج الفرق یتم اعتبار الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األص ل المالي األص لي منتھیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن اثبات األص مالي األص

لمالي المعدل ة من األصل االمثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن اثبات األصل المالي ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. وإذا كانت التدفقات النقدی
جل بالتك ًغیر لفة المطفأة المس اب إجمالي ،مختلفة تماما ل المالي. وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتس فإن التعدیل ال یؤدي إلى التوقف عن إثبات األص

ل جراء ھذا التعدیوفي حالة إالقیمة الدفتریة لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة كمكاسب أو خسائر تعدیل في الربح أو الخسارة. 
مع خسائر االنخفاض في القیمة. وفي حاالت أخرى، یتم إظھارھا  ً مولة.كدخل عبسبب صعوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم عرض المكاسب أو الخسائر سویا

)  المطلوبات المالیة ٢

روطھا وأن التدفقات النقدیة للم طلوبات المعدلة كانت مختلفة تماماً. وفي مثل ھذه الحالة، تتوقف المجموعة عن اثبات مطلوبات مالیة ما وذلك في حالة تعدیل ش
روط المعدلة بالقیمة العادلة. یدرج الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تنفاذھیتم إثبات المطلوبات المالیة الجدیدة وفق الش ا والمطلوبات المالیة تم اس

موحدة.قائمة الدخل الروط المعدلھ في الجدیدة مع الش

االنخفاض في القیمة) ي
ارة:ل الربح أو الخستقوم المجموعة بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خال

الموجودات المالیة التي تعتبر سندات دین.·
عقود الضمان المالي الصادرة، و·
القروض الصادرة.التزامات·

عة على لخسائر االئتمان المتوقال یتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ مساٍو
شھراً.١٢ى مدى العمر، بإستثناء األدوات المالیة التالیة والتي یتم قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لھا على مد

سندات الدین التي تبین بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، و·
األدوات المالیة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا.·

ة عندما  ندات الدین لھا مخاطر ائتمان منخفض بـ "من الدرجة تعتبر المجموعة بأن س ً نیف مخاطر االئتمان لھا الدرجة المتعارف علیھا عالمیا تعادل درجة تص
ائر االئتمان المتوقعة على مدى  ھر مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج١٢األولى". تمثل خس عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالیة والتي یمكن أن تحدث خالل ةش

شھر بعد تاریخ إعداد القوائم المالیة.١٢
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قیاس خسائر االئتمان المتوقعة)  ك
احتمالھ مرجح لخسائر االئتمان ویتم قیاسھا على النحو التالي:تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقدیراً

توى ائتمان منخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: بالقیمة الحالیة للعجز النقدي (أي الفرق بین ال· تحقة تدفقات الالموجودات المالیة التي لیس لھا مس نقدیة المس
للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).

توى االئتماني المنخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیةالموجودات المالیة · تقبلیة اذات المس لمس
المقدرة.

لنقدیة التي تتوقع حب االلتزام والتدفقات االتزامات القروض غیر المسحوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة في حالة س·
المجموعة استالمھا.

عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعھا لحامل العقد ناقصا أیھ مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.·

الموجودات المالیة المعدلة) ل
روط الموجودات المالیة أو تعدیلھا، أو تبدیل الموج عوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم في حالة التفاوض على ش ودات المالیة الحالیة بأخرى جدیدة نتیجة ص

إجراء تقویم للتأكد فیما إذا یجب التوقف عن اثبات الموجودات المالیة، ویتم قیاس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

ل الحالي، فإن· اب إذا لم یؤد التعدیل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األص ل المالي المعدل في احتس ھ یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األص
العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

ل الجدید كتدفقات نقدیة · ل الحالي، فإنھ یتم اعتبار القیمة العادلة المتوقعة لألص لنھائیة مإذا أدى التعدیل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األص المالي ن األص
من التار مھ اعتباراً ل المالي الحالي الذي یتم خص اب العجز النقدي من األص وقع للتوقف یخ المتالحالي بتاریخ التوقف عن اثباتھ. یدرج ھذا المبلغ في احتس

عن االثبات حتى تاریخ اعداد القوائم المالیة باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.

الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض)  م
جلة بالتكلفة المطفأة ذات مس . یعتبر توى ائتماني منخفضتقوم المجموعة، بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالیة المس

ل المالي بأنھ ذ ل المالي. ومن األمثلة الدالواألص تقبلیة المقدرة لألص توى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات النقدیة المس ةمس
مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة:وعلى أن األصل المالي ذ

صعوبات مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر.·
العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، أوخرق ·
إعادة جدولة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط غیر مالئمة للمجموعة.·
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة ھیكلة مالیة.·
إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة.·

على أن خطر عدم استالم ورضة یعتبر عادة ذتالتفاوض بشأنھ بسبب تدھور وضع الجھة المقإن القرض الذي یعاد  مستوى ائتمان منخفض ما لم یكن ھناك دلیالً
افة إلى ذلك، تعتبر قروض األ رات أخرى على االنخفاض في القیمة. إض كل جوھري وأنھ ال توجد مؤش زئھ) (التجفرادالتدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفض بش

منخفضة القیمة. عند إجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان االستثمار في الدیون السیادیة ذ٩٠المتأخرة السداد لمدة  ً فأكثر قروضا ً ض، فإن مستوى ائتماني منخفویوما
المجموعة تنظر في العوامل التالیة:

تقویم السوق للجدارة االئتمانیة الظاھرة في عوائد السندات.·
الت التصنیف للجدارة االئتمانیة.تقویم وكا·
مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدین الجدید.·
أو كرھاً.· ً احتمال جدولة القرض مما یؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا
وعة لتأمین الدعم الالزم ك· تخدامأخیرقرض مآلیات الدعم الدولیة الموض ھا البیانات العامة من الحكومات والوكاالت الس ذه ھلذلك البلد، والنیة التي تعكس

لعمق تلك اآللیات (بغض النظر عن النیة السیاسیة) وعما إذا كانت ھناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.اآللیات. ویشتمل ذلك على تقویم
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عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة)  ن

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

المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة : تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.الموجودات·
التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظھر عادة كمخصص·
ائر االئتمان المتوقعة على مكون التز· حوب، فإنھ ال یمكن للمجموعة تحدید خس حوب وغیر مس تمل األداة المالیة على كل من مكون مس ام القرضعندما تش

خسائر مجمع لكال المكونین. یتم إظھار المخصص المجمع كخصم بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب. تقوم المجموعة بعرض مخصص
ومن إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المسحوب. یتم إظھار أي زیادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المسحوب كمخصص، 

بات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي الموحدة ألن القیمة الدفتریة لھذه سندات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: لم یتم اث·
النخفاض في الربح ر االموجودات تعتبر بمثابة القیمة العادلة لھا. یتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ویتم اثباتھ في احتیاطي القیمة العادلة. یتم اثبات خسائ

المطفأة للموجودات والقیمة العادلة لھا في الدخل الشامل اآلخر.أو الخسارة، وتدرج التغیرات بین التكلفة

الشطب)  س
طة نشالقروض وسندات الدین (في جزء منھا أو بمجملھا) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا. ال تزال تخضع الموجودات المالیة المشطوبة ألشطبیتم 

تر أن اس إلجراءات المجموعة بش ارة المتراكم، یتم في البدایة اعتبار التعزیز امتثاالً ص الخس تحقة. وفي حالة زیادة المبلغ المراد شطبھ عن مخص داد المبالغ المس
الفرق كإضافة إلى المخصص الذي ینطبق على اجمالي القیمھ الدفتریة. تقید أیة استردادات الحقة الى مصاریف خسائر االئتمان.   

القروضالضمانات المالیة وإلتزامات )ع

سداد المبلغ دكبدھا نتیجة إخفاق المدین عنن الخسارة التي تعحامل العقدإن عقود الضمان المالي ھي عقود تتطلب من المجموعة القیام بسداد مبالغ معینة لتعویض 
یتم، في األصل، قیاس وشروط محددة مسبقًا.مؤكدة لمنح االئتمان بموجب أحكامفھي التزامات التزامات القروض أماعن استحقاقھ وفقًا لشروط أداة الدین. 

بالقیمة العادلة وتطفأ القیمة العادلة األصلیة على عدالت العموالت السائدة في السوقمعن الضمانات المالیة الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل 
مدى فترة الضمان أو االلتزام، وبعد ذلك، یتم قیاسھا على النحو التالي:

من · .الخسارة، أیھما أعلىالمطفأ أو مبلغ مخصصغیر: بالمبلغ٢٠١٨ینایر ١اعتباراً
لسداد االلتزام عندما یكون السداد بموجب العقد محتمالً، أیھما أعلى.ھالمطفأ أو القیمة الحالیة للمبلغ المتوقع دفعغیر: بالمبلغ٢٠١٨ینایر ١قبل ·

مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة اللتزامات القروض األخرى:بإصدار التزامات قروض المجموعةقم تلم 

من · ثبات مخصص خسارة.إبتقوم المجموعة: ٢٠١٨ینایر ١اعتباراً
لمعیار المحاسبة الدولي المجموعةت: كان٢٠١٨ینایر ١قبل · ً إذا ما اعتبر العقد متوقع خسارتھ.٣٧یقوم بتجنیب مخصص طبقا

المصاریف) إثبات اإلیرادات/ف
) دخل ومصاریف العموالت الخاصة١

الضبط الدفعات ي یخصم بیتم اثبات دخل ومصاریف العموالت الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. یمثل معدل العمولة الفعلیة السعر الذ
ى العمر المتوقع لألداة المالیة إلى التكلفة المطفأة لألداة المالیة.أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مد

مستقبلیة بعد ت النقدیة الوعند احتساب معدل العمولة الفعلیة لألدوات المالیة، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقا
التعاقدیة لألداة المالیة ولیس خسائر االئتمان المتوقعة. بالنسبة للموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض، یتم استخدام األخذ بعین االعتبار كافة الشروط 

خسائر االئتمان المتوقعة. نخفاض في قیمة خسارة اوبعد إثبات معدل العمولة الفعلیة المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة شامالً
العمولة الخاصة أصل مالي أو مجموعة الموجودات المالیة، یتم االستمرار في إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس معدل

الفعلیة على القیمة الدفتریة لألصل.

لیف ابأخذ بالحسبان كافة الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة (مثل الدفع مقدماً، والخیارات .... إلخ) ویشتمل معدل العمولة الفعلیة على تكالفعليالعائدإن احتساب 
من معدل العمولة الفعلیة. تشتمل والخصومات أو العالوات المعامالت واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة  مكمالً ى تكالیف المعامالت علالتي تعتبر جزءاً

.استبعاد موجودات مالیة أو مطلوبات مالیةتكالیف عرضیة تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار 
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المصاریف (تتمة)اإلیرادات/إثبات) ف

قیاس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة)  ٢
منھ المبتمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو مطلوبات مالیة ما المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل المالي أو المطلوبات المالیة عند االثبات ا ً لغ األصلي ألولي مطروحا

اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة العمولة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األول ً أو ناقصا لموجودات ي والمبلغ بتاریخ االستحقاق، بعد تعدیلھ، بالنسبة لالمدفوع، وزائداً
المالیة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. 

لعمولة، االقیمة الدفتریة ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعدیلھا بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. عند احتساب دخل أو مصروف إجماليیمثل 
بالنسبةات.مطفأة للمطلوبمستوى ائتماني منخفض) أو على التكلفة الذو یكون األصل ال یطبق معدل العمولة الفعلیة على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما 

فة المطفأة لألصل على التكلللموجودات المالیة التي یصبح مستواھا االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، یتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلیة 
ساب دخل العمولة على أساس إجمالي. بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت مستوى ائتماني منخفض، فإنھ یعاد احتوالمالي. وفي الحاالت التي لم یعد فیھا األصل ذ

لفة المطفأة ن على التكذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لھا، یتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبیق معدل العمولة الفعلیة المعدل بمخاطر االئتما
اس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان على األصل.لألصل. ال یعاد احتساب دخل العمولة على أس

)  تقدیم الخدمات ص
تبین للمجموعة بأنھ یجب إثبات اإلیرادات من مختلف الخدمات . یم خدمات أخرىدتقإما بصورة مستقلة أو على شكل رزم مع لعمالئھا وذلكتقدم المجموعة خدمات 

.داءبتاریخ تقدیم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األوالخدمات البنكیة األخرىاالستشاریة، والخدماتالشركاتتمویل ، والصنادیقالمتعلقة بتداول األسھم، وإدارة 

)  برنامج والء العمالءق
المجموعة بتوزیع جزء من سعر ح لحملة البطاقات من اكتساب نقاط یمكن استردادھا من بعض منافذ البیع. تقوم موالذي یسلدى المجموعة برنامج والء العمالء 

افآت كى نقاط المدات الموزع إلالمعاملة (رسم متبادل) إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على أساس سعر البیع المستقل النسبي. یتم تأجیل مبلغ اإلیرا
لى أساس علتزامات المتعلقة بالنقاط غیر المستردة على مدى الزمن وذلكالمن ایتم تعدیل المبلغ المتراكم.عند استرداد النقاطالموحدة حمل على قائمة الدخل یو

ھات الحالیة لالسترداد.الخبرة الفعلیة والتوج

٩ر الدولي للتقریر الماليالمعیاتطبیقالسیاسات المطبقة قبل ٣-١-٣
قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة إلى واحدة من الفئات التالیة:

) االستثماراتأ 
اإلثبات األولي

تك الیف المعامالت العرضیة المباشرة، باستثناء األدوات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو یتم في األصل إثبات جمیع االستثمارات بالقیمة العادلة، زائداً
تى تاریخ تصنیفھا كمقتناة حھذه األدوات الحقًا بناًءا على تتم المحاسبة عنقائمة الدخل الموحدة. على الخسارة حیث تحمل تكالیف المعامالت العرضیة المتعلقة بھا 

أو متاحة للبیع أو استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة. یتم إطفاء العالوة و الخصم على أساس سعر قائمة الدخلمن خالل االستحقاق أو مدرجة قیمتھا العادلة 
العمولة الخاصة الفعلي ویتم قیدھا ضمن دخل العموالت الخاصة. 

تحدید القیمة العادلة
امیة على أساس متوسط أسعار العرض والطلب المتداولة بالسوق عند نھایة یوم العمل. تحدد القیمة العادلة لألوراق المالیة التي یتم تداولھا في األسواق المالیة النظ

لعادلة.ریبا القیمة اوتحدد القیمة العادلة للموجودات المدارة واالستثمارات في صنادیق االستثمار بالرجوع إلى صافي قیمة الموجودات المعلن والذي یساوي تق

ي ال یوجد لھا سعر سوق متداول، فیتم إجراء تقدیر مناسب للقیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة لألدوات األخرى أما بالنسبة لألوراق المالیة والت
ا ال ملعالقة. وعندالمشابھة لھا بشكل جوھري، أو على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة لھا أو على أساس ما یخص تلك االستثمارات في صافي الموجودات ذات ا

یمكن الوصول إلى القیمة العادلة في األسواق النشطة، فإنھا تحدد باستخدام أسالیب تقییم متعددة والتي تتضمن استخدام طرق حسابیة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣
(تتمة)٩السیاسات المطبقة قبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ٣-١-٣

تصنیفالإعادة 
بعد اإلثبات األولي، باستثناء األدوات غیر المشتقة المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخلال یتم إعادة تصنیف االستثمارات المدرجة  قیمتھا العادلة من خالل 

یفھا والتي یمكن إعادة تصنمارات مقتناة ألغراض المتاجرة)، عند اإلثبات األولي (أي استثقائمة الدخللك المدرجة قیمتھا العادلة من خالل توبخالف قائمة الدخل.
في حال لو أنھا لم تعد مقتناة لغرض بیعھا أو شرائھا في المدى القریب ، واستیفاء الشروط قائمة الدخلمن خالل االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلةخارج فئة 

التالیة:

"مقتناة بالتكلفة المطفأة" وانھ لم تكن ھناك حاجة لتصنیفھا كمقتناة ألغراض المتاجرة عند اإلثبات األولي، عندئذ یحق إذا أوفت االستثمارات بتعریفھا على أنھا -
تحقاق .للمجموعة إعادة تصنیفھا إذا كان لدیھا الرغبة والقدرة على االستمرار في اقتناء االستثمارات في المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االس

ا- قط في "ظروف فالستثمارات بشروط تعریفھا على أنھا مقتناة بالتكلفة المطفأة، عندھا یتم إعادة تصنیفھا خارج فئة استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة إذا لم تِف
نادرة".

ة بالتكلفة وط تعریف " استثمارات أخرى مقتنایمكن إعادة تصنیف األوراق المالیة المتاحة للبیع إلى "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" إذا انطبق علیھا شر
ستحقاق.المطفأة" و إذا كان لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االستمرار باقتناء تلك األدوات المالیة في المستقبل المنظور أو حتى تاریخ اال

القیاس الالحق
وضح في الفقرات التالیة:تتم المحاسبة عن كل فئة من فئات االستثمارات  وعرضھا  على األساس الم

قائمة الدخلمدرجة بالقیمة العادلة من خالل )١
من لقائمة الدخاستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة أو استثمارات مصنفة على انھا مدرجة قیمتھا العادلة من خالل إذا كانتتصنف االستثمارات في ھذه الفئة 

ل، ویتم مدى القصیر األجقبل اإلدارة عند اإلثبات األولي. ویتم  اقتناء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة الشراء في ال
دخل أو (خسارة) المتاجرة. إدراجھا في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة  ضمن صافي 

كان القیام بذلك یقلل بشكل كبیر من اختالفات القیاسإذامن قبل اإلدارة عند اإلثبات األولي قائمة الدخلمن خالل یمكن إدراج االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة 
تداول في سوق نشط والتي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ.التي تظھر في حالة عدم تطبیق ذلك باستثناء أدوات األسھم التي ال یوجد لھا سعر 

بالقیمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة. ویتم إثبات التغیرات في قائمة الدخل الموحدة قائمة الدخلمن خالل یتم تسجیل االستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة 
ل من خالغیرات. كما یتم عرض دخل العموالت الخاصة وتوزیعات األرباح على الموجودات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة خالل السنة التي نشأت فیھا ھذه الت

في قائمة الدخل الموحدة.  -من خالل الربح أو الخسارةكدخل متاجرة أو دخل أدوات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة قائمة الدخل

االستثمارات المتاحة للبیع)٢
ثمارات أخرى و استاالستثمارات المتاحة للبیع ھي عبارة عن أدوات حقوق ملكیة غیر مشتقة وسندات دین غیر مصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق أ

یولة أو التغیرات تباع استجابة الحتیاجات السمقتناة بالتكلفة المطفأة وغیر مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل والتي ینوى اقتنائھا لفترة غیر محددة والتي یمكن أن
ً"استثمارات متاحة للبیع" في األصل بالقیمة العادلة زائدكـ في أسعار العموالت الخاصة أو أسعار الصرف األجنبي أو أسعار األسھم. تسجل االستثمارات المصنفة  ا

بالقیمة ا ً أدوات حقوق الملكیة غیر المتداولة والتي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بعض لعادلة باستثناء مصاریف المعامالت العرضیة والمباشرة ویتم قیاسھا الحقا
غاء إثبات االستثمار اآلخر لحین إلبشكل موثوق ویتم إظھارھا بالتكلفة. یتم إثبات الربح أو الخسارة غیر المحققة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في الدخل الشامل 

یمتھ وعندئذ یتم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المتراكمة والمسجلة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة.أو انخفاض ق

) االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق ٣
ق، ة والمقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاتصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا وذات تاریخ استحقاق ثابت ولدى المجموعة النی

عامالت العرضیة یف المكاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق. یتم في األصل إثبات االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق بالقیمة العادلة شاملة تكال
مخصص االنخفاض في قیمتھا. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء والمباشرة وتقاس بعد ذلك بالتكلفة المطفأة ناقصاً

إثبات االستثمارات أوباستخدام معدل العمولة الخاصة الفعلي. كما یدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن ھذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عندما یتم إلغاء
إنخفاض قیمتھا. 

تخدام ھذا التصنیف سستثمارات التي تصنف كاستثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق ال یمكن عادة بیعھا أو إعادة تصنیفھا دون التأثیر على قدرة المجموعة الإن اال
ادة یل األجل. إال أن عملیات البیع وإعأو مخاطر الدفع المسبق وذلك بسبب طبیعة ھذا االستثمار الطوالخاصةوال یمكن إدراجھا كأداة تحوط بالنسبة لسعر العمولة

التصنیف  في أي من الحاالت التالیة لن یؤثر على قدرة المجموعة باستخدام ھذا التصنیف :

من تاریخ االستحقاق لدرجة أن التغیرات في سعر العمولة الخاصھ في السوق لن یكون لھا أث- على القیمة ر جوھريعملیات البیع أو إعادة التصنیف القریبة جداً
العادلة.

عملیات البیع أو إعادة التصنیف بعد قیام المجموعة بتحصیل كامل أصل مبلغ الموجودات بشكل كبیر.-
قي. عملیات البیع أو إعادة التصنیف العائدة إلى أحداث غیر متكررة ومعزولة وخارجة عن سیطرة المجموعة والتي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل منط-
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سات المحاسبیة الھامة (تتمة)ملخص السیا-٣
) االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة٤

تثمارات، ظھر ھذه االستصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا وغیر المتداولة بسوق نشط كـ "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة". ت
العادلة بالتكلفة المطفأة، باستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القیمة ویتم إثبات أي ربح أو خسارة في والتي لم یتم تحوط قیمتھا 

قائمة الدخل الموحدة عندما یتم إلغاء إثبات االستثمار أو إنخفاض قیمتھ.

) القروض والسلفب 
تم منحھا أو اقتنائھا بواسطة المجموعة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا. ویتم إثبات القروض والسلف تعتبر القروض والسلف موجودات مالیة غیر مشتقة

المخاطر ع وعندما یتم تحویل جمیع المنافعندما یقدم النقد إلى المقترضین. ویتم إلغاء اإلثبات عندما یسدد المقترضین التزاماتھم أو عندما یتم شطب ھذه القروض، أو
بالقیمة العادلة شاملة مصاریف اقتنائھا.،كافة القروض والسلف، في األصلبة للملكیة بشكل جوھري. یتم قیاسالمصاح

أي مبلغ مش ً ص انخفاض طوب ومخصبعد ذلك ، یتم إظھار القروض والسلف غیر المتداولة بسوق نشط والتي لم یتم تحوط قیمتھا العادلة، بالتكلفة المطفأة ناقصا
یة. ران. أما بالنسبة للقروض والسلف التي تم تحوطھا، یتم تسویة الجزء المتعلق بالبند الذي تم التحوط لقیمتھ العادلة مقابل القیمة الدفتخسائر االئتم

) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیةج 
انخفاض في قیمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة.تقییم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي على وقوعقوائم مالیة، إجراءیتم، بتاریخ إعداد كل 

نخفاض في القیمة اخسارة أي وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تحدید صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من تلك الموجودات ویتم إثبات 
بعین اإلعتبار الدلیل على االنخفاض في قیمة القروض والسلف واالستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق وذلك تأخذ المجموعة بالتغیرات في القیمة الدفتریة.

وعندما یتبین أن الموجودات المالیة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص االنخفاض في القیمة المتعلق بھا على أساس األصل الخاص أو الجماعي.
بعد ویق إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة. وتشطب الموجودات المالیة فقط في الظروف التي استنفذت فیھا جمیع المحاوالت الممكنة الستردادھا مباشرة أو عن طر

تحدید مبلغ الخسارة فیھا.

بحدث وقع بعد إثبات االنخ ً مثل التحسن فاض (إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط االنخفاض في القیمة موضوعیا
م عكسھ في قائمة المبلغ الذي تالمثبتة سابقا وذلك بتعدیل حساب المخصص. كما یتم إثباتخسارة االنخفاضفي درجة التصنیف األئتماني للمدین)، فإنھ یتم عكس 

خسائر إئتمان.انخفاض الموحدة في مخصص الدخل

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة)  د
قیمتھا نتیجة لحدث أو أحداث یتم تصنیف األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة كمنخفضة في القیمة في حالة وجود دلیل موضوعي على انخفاض 

خسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لھذا األصل المالي أو حدث الوقعت بعد اإلثبات األولي لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة وأن ل
مجموعة من الموجودات المالیة التي یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.

یل لخاص لخسائر االئتمان نتیجة لالنخفاض في قیمة القرض، أو أي من الموجودات المالیة األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، إذا كان ھناك دویتم تكوین مخصص
ة المقدرة القابلة قیملموضوعي بأن المجموعة لن تتمكن من تحصیل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلغ المخصصات الخاصة ھو عبارة عن الفرق بین القیمة الدفتریة وا

ة لالسترداد من الضمانات مقدرة القابللالسترداد. إن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد تمثل القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة والتي تتضمن القیمة ال
والموجودات المرھونة، بعد خصمھا على أساس سعر العمولة الخاصة الفعلي األصلي.

لبرامج المنتجات ذات العالقة. وحیث أنھ یت ً یس مخاطر م تحدید مقایتعتبر القروض الشخصیة منخفضة القیمة وذلك عندما یتأخر سدادھا لعدد معین من األیام طبقا
إحتساب مخصصات القروض الشخصیة على أساس "جماعي" بإست ً خدام طریقة "معدلالقروض الشخصیة على أساس "جماعي" ولیس "فردي"، فإنھ یتم أیضا

یوم والقروض التي تصل لحد الشطب  ٩٠من القروض غیر العاملة (فیما عدا تمویل السكن) التي تعتبر متأخرة السداد بعد مدة %٧٠التدفق". یغطي المخصص 
سداد لھ الخاصھ بھ عندما یعتبر القرض متأخر البالنسبة للتمویل السكني، یتم تخفیض درجة التصنیف االئتماني بھ و تجمید دخل العمویوماً.١٨٠بعد مدة تأخر 

یوما.٧٢٠یوما او أكثر وتصل لحد الشطب بعد مدة تأخر ١٨٠لقروض غیر العاملة عندما تكون متأخرة السداد لمدة الخاص بامخصصالیوما. یجنب ٩٠لمدة 

أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود دلیل إضافة للمخصص الخاص لخسائر االئتمان، یجنب مخصص جماعي لإلنخفاض في القیمة على 
تماني اإلئموضوعي على وجود خسائر غیر محددة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. إن المخصص الجماعي مبنى على أساس إنخفاض في مستوى التصنیف

منحھا. ویقدر ھذا المخصص بناء على عدة عوامل تتضمن تصنیفات اإلئتمان المحددة (إنخفاض درجات تصنیف مخاطر اإلئتمان) للموجودات المالیة منذ تاریخ 
تاحة عن حاالت للجھة / الجھات المقترضة، والظروف اإلقتصادیة الحالیة وخبرة المجموعة في التعامل مع الجھة / الجھات المقترضة، وأیة معلومات أخرى م

التعثر السابقة.
ة األخیرة، قد لویتم إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف بشكل عام كجزء من العالقة المستمرة مع العمیل أو بسبب تغیر عكسي في ظروف المقترض. وفي الحا

یاً. وینتج ن المتعثرین فعلینتج عن إعادة التفاوض تمدید تاریخ استحقاق الدفعة أو جداول السداد حیث تقوم المجموعة بعرض سعر عمولة خاصة معدل للمقترضی
قرض ال صل العن ذلك، االستمرار في اعتبار القرض متأخر السداد ومنخفض في القیمة بشكل فردي حیث أن دفعات العموالت الخاصة المعاد التفاوض فیھا وأ

ات إعادة الجدولة . أن سیاسات وتطبیقوفقًا للشروط المعدلةجدیدةقرض تسترد القیمة الدفتریة األساسیة للقرض. وفي حاالت أخرى، ینتج عن إعادة التفاوض اتفاقیة 
ماعي والمحاسبة جمبنیة على مؤشرات أو أحكام تشیر إلى أن المدفوعات ستستمر في الغالب. ویستمر القرض بخضوعھ لتقییم االنخفاض في القیمة بشكل فردي أو 

باستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي األصلي للقرض.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣
نخفاض  في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیعاال)  ھـ

نفس المعاییر ة وفقبالنسبة لسندات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم فردي للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي على االنخفاض في القیم
ھا الفرق بین نوجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القیمة ھو الخسارة المتراكمة التي تقاس على أالمتبعة بشأن الم

لموحدة .التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة ، ناقصا خسائر االنخفاض في قیمة ھذه االستثمارات المثبتة سابقا في قائمة الدخل ا

النخفاض د إثبات خسارة افي الفترات الالحقة، إذا كان ھناك زیادة في القیمة العادلة لسندات الدین وأن ھذه الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة بحدث ائتماني وقع بع
في القیمة في قائمة الدخل الموحدة ، یتم عكس االنخفاض في القیمة من خالل قائمة الدخل الموحدة .

نخفاض في القیمة لالستثمارات في حقوق الملكیة المتاحة للبیع، یعتبر االنخفاض الجوھري أو المستمر في القیمة العادلة دون التكلفة دلیل موضوعي على االبالنسبة
مة وعلیھ فإن أي زیادة في القیوال یسمح بعكس مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما أن الموجودات بقیت مسجلة في السجالت،

تم تسجیل المالیة، یالعادلة بعد تسجیل االنخفاض في القیمة یجب أن تسجل ضمن قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة. وفي حال إلغاء إثبات الموجودات 
في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین ال-الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة  ً في قائمة الدخل الموحدة للسنة.-موحدة سابقا

) صافي دخل / (خسارة) المتاجرةو 
ات عة المتاجرة على األرباح والخسائر المحققة وغیر المحققة من التغیرات في القیمة العادلة ودخل أو مصروف العمولة الخاصة المعنیة وتوزیطتشتمل نتائج أنش

المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة وفروقات تحویل العمالت األجنبیة. وقد یشتمل ذلك على أي عدم فعالیة مسجلة في عملیات األرباح للموجودات المالیة والمطلوبات 
التحوط.

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٣

أسس التوحیدأ )
ركاتھ التابعة والتي یتم إعدادھا  من القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للبنك وش ركات التابعة ٣١حتى تتض نة ، ویتم إعداد القوائم المالیة للش مبر من كل س دیس

بنك .اللنفس الفترة المعتمدة من قبل البنك. ویتم تعدیل السیاسات المحاسبیة حسبما ھو ضروري لتتماشى مع السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 
یھا المجموعة. وتقوم المجموعة بالسیطرة على شركة مستثمر فیھا ، عندما تكون معرضة أو لدیھا الشركات التابعة ھي الشركات المستثمر بھا والتي تسیطر عل

تثمر فیھا. ى الشركة المسحقوق في العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سیطرتھا عل
مشتراة أو للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ بدء السیطرة ولغایة توقف السیطرة. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة اإن القوائم المالیة ل

من تاریخ سریان الشراء أو حتى تاریخ سریان البیع، حسبما ھو مال مالیة ئم. وقد تم إعداد القوائم الالمباعة خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً
الموحدة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة وطرق تقییم لمعامالت متماثلة وأحداث أخرى في حاالت مشابھة.

وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر بھا فقط إذا كان لدى المجموعة:

موجودة والتي تعطیھا القدرة على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا).سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي حقوق -
مخاطر أو حقوق في العوائد المتغیرة من عالقتھا في الشركة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على العوائد.-

وق تصویت األغلبیة او حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا ، تقوم المجموعة بالنظر في كافة الحقائق والحاالت لتقییم ما عندما یكون لدى المجموعة أقل من حق
إذا كان لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا والمتضمنة:

الترتیب التعاقدي مع أصحاب التصویت اآلخرین في الشركة المستثمرفیھا.-
ترتیبات تعاقدیة اخرىحقوق ناشئة من -
حقوق تصویت المجموعة أو حقوق تصویت محتملة اكتسبت عن طریق حقوق الملكیة مثل األسھم.-

یر إلى أنھ ھناك تغیر تثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تش ركة مس یطرة على ش یطرة او غیر مس دة او ات في واحتقوم المجموعة بإعادة تقییم إذا كانت مس
.السیطرة الثالثةأكثر من عناصر 

ركات المجموعة والمتعلقة بالتعامال اریف والتدفقات النقدیة المتداخلة بین ش رإن جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة والدخل والمص كات ت بین ش
المجموعة یتم استبعادھا بالكامل عند التوحید.

بیل األمان تثمرین. وال یتم إدراج القوائم المالیة لھذه تقوم المجموعة بإدارة الموجودات المقتناه على س تثماریة األخرى نیابة عن المس ة وكذلك األدوات االس
المنشآت في ھذه القوائم المالیة الموحدة بإستثناء الحاالت التي یكون فیھا للمجموعة سیطرة على المنشأة.
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(تتمة)أسس التوحیدأ )

عة فإنھا:ة تابیتم المحاسبة عن التغیر في حصص ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. وإذا فقدت المجموعة السیطرة على شرك

تلغي إثبات الموجودات (متضمنة الشھرة، إن وجدت) والمطلوبات للشركة التابعة.-
ملكیة غیر المسیطرة.تلغي إثبات القیمة الدفتریة لحقوق ال-
تلغي إثبات فروقات التحویل المتراكمة والمسجلة ضمن حقوق الملكیة.-
تثبت القیمة العادلة للمبلغ المستلم.-
تثبت القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.-
تثبت اي فائض أو عجز في الدخل او الخسارة.-
-ً في قائمة الدخل الشامل الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة أو األرباح المبقاة، حسبما ھو مالئم، وكما تعید تصنیف حصة الشركة األم في العناصر المثبتة سابقا

للموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.ة استبعاد المجموعة بصورة مباشرةھو مطلوب من المجموعة في حال

)  صنادیق االستثمار ب
كیز على طلب الترتقوم المجموعة بدور مدیر الصندوق لعدد من الصنادیق االستثماریة. إن تحدید مدى سیطرة المجموعة على تلك الصنادیق في معظم األوقات یت

لقد قامت . إقالة مدیر الصندوقتقییم المنافع االقتصادیة للمجموعة في الصندوق (والمتضمنة أیة حصص مسجلة وأتعاب اإلدارة المتوقعة) وحقوق المستثمرین في 
ونتیجة لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنھا تقوم بدور وكیل للمستثمرین في كافة الحاالت، وعلیھ لم تقم بتوحید القوائم المالیة لھذه المجموعة بإجراء تقویم مفصل 
). ٣٥) و (٦الصنادیق، راجع اإلیضاحین (

)  االستثمارات في الشركات الزمیلةج
لطریقة حقوق الملكیة على أساس القوائم المالیة المدتس ً بالتكلفة ویتم محاسبتھا الحقا وفقا ً یة أو أحدث قوائم مالیة ققة السنوجل االستثمارات في الشركات الزمیلة أولیا

والتشغیلیة وال تعتبر شركة تابعة أو مشروع متوفرة. إن الشركة الزمیلة ھي منشأة یوجد للمجموعة تأثیر جوھري (ولكن لیس سیطرة) على سیاساتھا المالیة 
التغیرات على حصة المجموعة في صا ودات لما بعد في الموجمشترك. ویتم قید االستثمارات في الشركات الزمیلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً

أي انخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. یتم قید حصة المج ً موعة من أرباح وخسائر شركاتھا الزمیلة بعد الشراء ضمن قائمة الدخل الموحدة ویتم الشراء ناقصا
. ویتم تعدیل التغیرات الالحقة المتراكمة لما بعد قائمة الدخل الشامل الموحدة للمجموعةفي قائمة الدخل الشامل ضمن لما بعد الشراء قید حصتھا في التغیرات 

مدینة خسائر حصتھا في الشركة الزمیلة، بما في ذلك أیة ذممالتثمار. وفي الحاالت التي تعادل أو تتجاوز فیھا حصة المجموعة في الشراء مقابل القیمة الدفتریة لالس
لخسائر غیر اد األرباح وغیر مضمونة أخرى، ال تقوم المجموعة بقید خسائر أضافیة مالم تتكبد التزامات أو قامت بدفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة. یتم استبعا

لشركة تائج عملیات االمحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة بقدر حصتھا في الشركات الزمیلة. وتعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في ن
الزمیلة. 

خاص بمساھمي الشركة الزمیلة )الخسارة(ون ھذا الربح / یتم إظھار حصة المجموعة في ربح / خسارة الشركة الزمیلة كبند مستقل في قائمة الدخل الموحدة. ویك
بعد ضریبة الدخل وحقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة. بعد تطبیق طریقة )الخسارة(ھو الربح / )الخسارة(وعلیھ فإن ھذا الربح / 

ي تاریخ موعة بتحدید فحقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان ھناك حاجة لقید خسائر انخفاض إضافیة بشأن استثمارھا في الشركة الزمیلة. وتقوم المج
اض فمالیة ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي أن االستثمار في الشركة الزمیلة منخفض القیمة. وفي ھذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ االنخإعداد كل قوائم 

لة " في قائمة الدخل زمیة في القیمة والذي یمثل الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة والقیمة الدفتریة ویتم قید المبلغ في " الحصة في ربح شرك
الموحدة.

)  األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر د
ایضات أسعار ومق،جلةیتم، في األصل، إثبات األدوات المالیة المشتقة والتي تتضمن عقود تحویل العمالت األجنبیة، وعقود تحویل العمالت األجنبیة والسلع اآل

عار وخیارات أست،ت والعموالوالعقود المستقبلیة الخاصة بأسعار العموالت واتفاقیات األسعار اآلجلة، ومقایضات أسعار العمال،وخیارات السلع،العموالت
لموحدة ویتم إثبات االمركز الماليالعمالت والعموالت (المكتتبة والمشتراة) بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة في قائمة

مصاریف المعاملة في قائمة الدخل الموحدة. 

تحدد القیمة ادلة سلبیة. وتقید كافة المشتقات بقیمتھا العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القیمة العادلة إیجابیة، وضمن المطلوبات عندما تكون القیمة العو
المخصومة أونماذج التسعیر، حسبما ھو مالئم. إن معالجة التغیرات في القیمة العادلة تعتمد على تصنیف األدوات المشتقة العادلة باستخدام نماذج التدفقات النقدیة 

بحسب الفئات التالیة:

) المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة١
قائمة الدخل الموحدة ویفصح عنھا في صافي دخل المتاجرة. وتتضمن تدرج أیة تغیرات في القیمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في 

المدمجة.األدوات المالیة المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة كل تلك األدوات المالیة المشتقة غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط والمتضمنة المشتقات
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(تتمة))  األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر د
) المشتقات المدمجة٢

وذلك:المضیف. تعتبر المجموعة المشتقات المدمجة كمشتقات منفصلة عن العقد )مضیفیجوز دمج المشتقات في ترتیب تعاقدي آخر (عقد 
).٣٩) / معیار المحاسبة الدولي (٩(ي للتقریر المالي ال یعتبر أصل یقع ضمن نطاق المعیار الدولالمضیفإذا كان العقد -
المشتقات المدمجة تفي بشروط تعریف المشتقات إذا كانت مدرجة في عقد منفصل، وشروطكانت إذا -
المضیف.المذكورة في العقد ال تتعلق بصورة وثیقة بتلك ھاإذا كانت الخصائص االقتصادیة للمشتقات المدمجة ومخاطر-

قات النقدیة إذا كانت تعتبر جزًءا من التدففي الربح أو الخسارة إالالمشتقات المدمجة المنفصلة بالقیمة العادلة، وتدرج كافة التغیرات في القیمة العادلةیتم قیاس 
المؤجلة أو تحوط صافي االستثمار.

)  محاسبة التحوط٣
یة األجنبتقوم المجموعة بتصنیف بعض األدوات المشتقة كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤھلة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار العموالت وتحویل العمالت 

وط طبیق محاسبة التحمؤكدة. وإلدارة خطر معین، تقوم المجموعة بتواالئتمان بما في ذلك التعرض الناشئ عن معامالت متوقع حدوثھا بنسبة عالیة والتزامات 
للمعامالت التي تتحقق فیھا معاییر محددة. 

ادلة لموجودات العألغراض محاسبة التحوط، یتم تصنیف التحوطات إلى فئتین ھما: (أ) تحوطات مخاطر القیمة العادلة والتي تحوط التعرض للتغیرات في القیمة 
حالة تحویط محفظة) أو االلتزامات التي لم یتم إثباتھا أو جزء محدد من ھذا الموجودات أو المطلوبات أو مطلوبات ما تم إثباتھا (أو الموجودات أو المطلوبات في

(ب) تحوطات مخاطر التدفقات النقدیة والتي تحوط التعرض للتغیرات أو االلتزام المؤكد والتي تتعلق بخطر محدد قد یؤثر على صافي الربح أو الخسارة المسجلة.
افي صدیة سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات مثبتة أو بمعاملة متوقعة محتمل حدوثھا بنسبة عالیة والتي  تؤثر علىفي التدفقات النق

األرباح أو الخسائر المسجلة.

قات النقدیة من عادلة أو التدفویة التغیرات في القیمة التكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة التحوط، فإنھ یتوقع بأن یكون التحوط ذا فعالیة عالیة، أي أن یتم تسولكي
التغیرات التي طرأت على األداة المحوطة، ویجب أن تكون ھذه التغیرات قابلة للقیاس بشكل موثوق بھ. وعند بدایة التحوط، یتم وات التحوط بشكل فعال معأد

التحوط والبند المحوط لھ وطبیعة الخطر المحوط وطریقة تقییم فعالیة عالقة التحوط من قبل توثیق أھداف وإستراتیجیة إدارة المخاطر بما في ذلك تحدید أداة 
اإلدارة. والحقاً، یجب تقییم مدى فعالیة التحوط بصورة مستمرة.

ثر رجعي) لفترة فعالة من قبل (فعالیة بأوبتاریخ كل عملیة تقییم لفعالیة التحوط، یتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة جدا في المستقبل، والتأكد من أنھا قد كانت
و التدفقات ة العادلة أمعینة وذلك لكي تكون مؤھلة لمحاسبة التحوط ، ویتم إجراء تقییم رسمي من خالل مقارنة فعالیة أداة التحوط في تسویة التغیرات في القیم

ع سنوي بشكل مستمر، ویتوقع أن یكون التحوط فعاال جدا إذا كان في حالة تسویة  النقدیة للمخاطر المحوطة ألداة التحوط وذلك مع بدایة التحوط وكل نھایة رب
وأن %١٢٥إلى %٨٠وح من التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للمخاطر المحوطة خالل الفترة التي تم تحدید التحوط لھا مع أداة التحوط بنسبة تترا

.ةفي الفترات المستقبلیه التسویة یكون من المتوقع إجراء ھذ

تحوط مخاطر القیمة العادلة
عن إعادة قیاس أداة تحوط الى قیمتھا العادلة مباشرة ةعند تخصیص أداة مالیة مشتقة كأداة تحوط لمخاطر التغیر في القیمة العادلة، یدرج أي ربح أو خسارة ناشئ

في قائمة الدخل الموحدة مع التغیر في القیمة العادلة لألداة المحوطة المتعلقة بالخطر المحوط.

بة التحوط، فأة عن الوفاء بشرط محاسفي الحاالت التي یتوقف فیھا تحوط مخاطر القیمة العادلة لألدوات المحوطة الخاضعة لعموالت والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المط
لتحوط األساسي الفترة المتبقیة من اأو بیعھا،أو تنفیذھا، أو إنھاء سریانھا، یتم إطفاء الفرق بین القیمة الدفتریة لألداة المحوطة عند نھایتھا والقیمة االسمیة على مدى

القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.تسویة یتم إثبات ،المحوطةباستخدام سعر العمولة الخاصة الفعلي. إذا تم إلغاء إثبات األداة 

تحوط مخاطر التدفقات النقدیة
دات دد مرتبط بالموجومحبالنسبة لتحوط التدفقات النقدیة المخصصة والمؤھلة، تستخدم األدوات المشتقة للتحوط عن  التغیرات في التدفقات النقدیة المتعلقة بخطر
بح أو الخسارة الخاص بالرأو المطلوبات التي تم إثباتھا أو العملیات المتوقع حدوثھا بشكل كبیر والتي یمكن أن تؤثر على قائمة الدخل الموحدة. یتم إثبات الجزء

الجزء غیر الفعال، إن وجد، ضمن قائمة الدخل الناتجة عن أداة التحوط والذي تم تحدیده على أنھ جزء فعال في الدخل الشامل اآلخر مباشرة، على أن یتم إثبات
ات األخرى، یتم االحتیاطیالموحدة. أما بالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدیة التي تؤثر على المعامالت المستقبلیة والتي تم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن 

دوات المحوطة على قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي ال تتوقع فیھا المجموعة استرداد تحویلھا إلى قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي أثرت فیھا اال
سویة إعادة كت–وحدة كافة أو جزء من الخسارة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر خالل فترة مستقبلیة واحدة أو أكثر، عندئذ ستعید تصنیفھا في قائمة الدخل الم

م إثباتھ.المبلغ الذي لم یت–تصنیف 

ي سبق المتعلقة بھا والتوعندما تؤدي المعاملة المحوطة المتنبأ بھا إلى إثبات موجودات أو مطلوبات غیر مالیة، عندئذ یجب األخذ بعین االعتبار الربح والخسارة
حوط لھذه الموجودات أو المطلوبات. وعند انتھاء سریان أداة التإثباتھا مباشرة في الدخل الشامل اآلخر، في القیاس المبدئي لتكلفة االقتناء أو القیمة الدفتریة األخرى

نحو، إلغاء تخصیصھا على ھذا الأو بیعھا أو إنھائھا أو تنفیذھا أو في حال لم تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة التحوط، أو التوقع بعدم حدوث المعاملة المتنبأ بھا، أو
. وفي ذلك الوقت، یتم  تحویل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدیة، التي تم إثباتھا في فإنھ یتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقبالً

تم یتوقع بعدم حدوثھا، الدخل الشامل األخرعند فترة فعالیة التحوط، من حقوق المساھمین إلى قائمة الدخل الموحدة حین حدوث العملیة المتنبأ بھا. وفي حالة ال
تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن بنود "الدخل الشامل األخرى" مباشرة إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.
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) العمالت األجنبیةھـ

ي المجموعة . تقوم كل منشأة فللبنك وكافة الشركات التابعة لھیتم عرض القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یعتبر أیضا العملة الوظیفیة 
األجنبیة إلى تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت. بتحدید عملتھا الوظیفیة الخاصة بھا، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة

تبر جزءاًود النقدیة التي تعاللایر السعودي باألسعار الفوریة السائدة عند تاریخ إجراء تلك المعامالت. كما تحّول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة (عدا البن
ن ربح إجنبیة في نھایة السنة إلى اللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة) المسجلة بالعمالت األ

عات عمولة الفعلیة والمدفوبمعدل الأو خسارة تحویل العمالت األجنبیة الخاصة بالبنود النقدیة یمثل الفرق بین التكلفة المطفأة في العملة الوظیفیة في بدایة السنة معدلة
تجاریة تسجل ة غیر الخالل السنة، والتكلفة المطفأة في العمالت األجنبیة محولة بسعر الصرف السائد في نھایة السنة. إن جمیع الفروقات التي تنشأ عن األنشط

بل صافي ألجنبیة والتي تؤمن تحوط فعال مقاضمن االیرادات غیر التشغیلیة األخرى في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات الناتجة عن االقتراض بالعمالت ا
االستثمار في المنشاة األجنبیة. 

:الموحدةالدخل الشامل قائمة یتم إثبات فروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن تحویل البنود التالیة في 

عرض التغیرات الالحقة اختیار )، واستثمارات أدوات حقوق الملكیة التي تم بشأنھا ٢٠١٨ینایر ١االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المتاحة للبیع (قبل -
).٢٠١٨ینایر ١(اعتباًرا من الموحدةالدخل الشامل قائمة في القیمة العادلة في 

االستثمار في عملیة خارجیة بالقدر الذي یكون فیھ التحوط فعال، وافي صمخاطر المطلوبات المالیة المخصصة كتحوط-

تحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة بالقدر الذي یكون فیھ التحوط فعال.-
ة في قائمة العمالت األجنبییتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن سداد المعامالت أو تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة في نھایة الفترة والمسجلة ب

ذلك بقدر ووتحوطات صافي االستثمار المؤھل،المؤجلة في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات 
جیة تحوط ما لم یكن لھا استراتیكجزء من تسویة القیمة العادلةالبنود غیر النقدیة المسجلة بالقیمة العادلة تحویل التحوطات الفعالة. ویتم إدراج أرباح و خسائر 

فیما لتي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بأسعار التحویل السائدة عند تاریخ إجراء المعامالت األولیة.فعالة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة وا
لعادلة.  د القیمة ایتم تحویل البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحویل السائدة عند تاریخ تحدی

) مقاصــة األدوات المالیة و 
كون مثبتة أو عندما یتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ ال

واحد. لدى المجموعة نیة للتسویة على أساس الصافي، أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في آن

بھال تتم مقاصة الدخل والمصاریف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا  ً أو مسموحا ً ألي معیار محاسبي أو تفسیر وكما ھو موضح في السیاسات كان مطلوبا ً وفقا
المحاسبیة للمجموعة.

ز )  إثبات اإلیرادات / المصاریف 
أرباح / ( خسائر) تحویل العمالت األجنبیة)  ١

یتم إثبات ربح/ (خسارة) تحویل العمالت األجنبیة عند اكتسابھا / تكبدھا، كما ھو مبین في سیاسة العمالت األجنبیة سابقاً. 

) دخل األتعاب والعموالت٢
ت ویتم إثبات دخل األتعاب والعموالیدرج دخل األتعاب والعموالت والذي یشكل جزء الیتجزأ من معدل العمولة الخاصة الفعلي في قیاس الموجودات المتعلقة بھا. 

الذي ال یشكل جزء من حساب معدل العمولة الخاصة الفعلي على الموجودات أو المطلوبات المالیة، عند تقدیم الخدمة المتعلقة كما یلي:

ھا على أساس زمني نسبي.یتم إثبات أتعاب المحافظ واالستشارات اإلداریة األخرى وأتعاب الخدمات على فترة عقود الخدمات المتعلقة ب-

نیة، مخالل فترة زاألتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطیط المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى والتي یتم تقدیمھا-
الخدمة.  فیھامتقدالفترة التيمدى على فیتم إثباتھا 

ولة الخاصة العملسعرتسویة كصاریف عرضیة أخرى) ویتم إثباتھا یتوقع سحبھا وأتعاب االئتمان األخرى (مع أي متؤجل أتعاب االلتزام لمنح القروض التي -
لثابت على االفعلي على القرض. وفي حال عدم توقع أن ینتج عن التزام قرض سحب قرض ، فإن أتعاب االلتزام لمنح القروض یتم إثباتھا على أساس القسط 

مدى فترة االلتزام.
ل عد خصم دختقید مصاریف األتعاب والعموالت األخرى ذات العالقة بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات ،عند استالم الخدمة، ویتم االفصاح عنھا ب-

األتعاب والعموالت ذات العالقة .

) توزیعات األرباح٣
ستالمھا. ویتم قید توزیعات األرباح كجزء من صافي دخل المتاجرة أو صافي دخل األدوات المالیة في ایتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلقرار بأحقیة المجموعة 

أو دخل العملیات األخرى بناء على تصنیف أداة حقوق الملكیة ذات الصلة. من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة قیمتھا العادلة 

من خالل الربح أو الخسارةالعادلة ) أرباح / (خسائر) األدوات المالیة المدرجة قیمتھا ٤
بالموجودات والمطلوبات المالیة المصنفة كأدوات مالیة مدرجة قیمتھا من خالل الربح أو الخسارةیتعلق صافي الدخل من األدوات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة 

حققة في القیمة العادلة والعموالت وتوزیعات األرباح وفروقات تحویل العمالت ، وتشتمل على كافة التغیرات المحققة وغیر الممن خالل الربح أو الخسارةالعادلة 
األجنبیة.
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(خسارة) المتاجرة/صافي دخل ) ح
بالمشتقات المقتناة لغیر أغراض المتاجرة والتي التعتبر جزء یتعلق صافي الدخل من األدوات المالیة األخرى المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

من ،وبالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة  من خالل الربح والخسارة،من عالقة التحوط الفعالة . الموجودات ٢٠١٨ینایر ١واعتباراً
بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة ً كما یشمل ھذا البند على تغیرات القیمة العادلة والعموالت وتوزیعات األرباح وفروقات ،غیر التجاریة المقاسة الزامیا

تحویل العمالت األجنبیة.

) ربح أو خسارة الیوم الواحدط
قییم حیث تة المعاملة مختلفة عن القیمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقیة األخرى والتي یمكن مالحظتھا أو تكون مبنیة على أساس طریقة عندما تكون قیم

الفروقات بین قیمة المعاملة والقیمة ا ارة الیوم لعادلة (ربح أو خسأن المتغیرات تشتمل على بیانات من األسواق التي یمكن مالحظتھا فقط، تثبت المجموعة فوراً
معاملة ق بین قیمة الالواحد) في قائمة الدخل الموحدة ضمن "صافي دخل المتاجرة". وفي الحاالت التي یكون فیھا استخدام بیانات ال یمكن مالحظتھا، یدرج الفر

لطریقة التقییم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت یمكن مال ً .حظتھا، أو عندما یتم إلغاء إثبات األداةوالقیمة طبقا

) اتفاقیات البیع وإعادة الشراءي
دما تقوم المالي الموحدة عنیستمر إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة شراء) في قائمة المركز 

ً للسیاسات المحاسبیة المتبعة المتعلقةالمجموعة باإلبقاء بشكل جوھري على جمیع المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكیة. ویستمر قیاس ھذه الموجودات وفقا
، واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفةالدخل الشامل اآلخرمن خالل الربح أو الخسارة، والمدرجة بالقیمة العادلة من خالل باالستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة 

اه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منھ بموجب ھذه االتفاقیات في "األرصدة المطفأة. ویتم تصنیف ھذه المعامالت كقرض مضمون ویتم إظھار االلتزام تج
للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسبما ھو مالئم. 

ة أساس سعر العمولة الخاصویتم اعتبار الفرق بین أسعار البیع وإعادة الشراء كمصاریف عموالت خاصة وتستحق على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء على
ة حیث أن تلك ز المالي الموحدالفعلي. ال یتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیات إعادة بیع) في قائمة المرك

ات في "النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي" أو الموجودات غیر خاضعة لسیطرة المجموعة. وتدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقی
ت بیع كدخل عموال"األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى" أو"القروض و السلف" حسبما ھو مالئم. ویتم اعتبار الفرق بین أسعار الشراء وإعادة ال

سعر العمولة الخاصة الفعلي.خاصة ، ویستحق على مدى فترة اتفاقیة إعادة البیع على أساس 
) محاسبة تاریخ التداولك

في ي تصبح فییتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول، أي التاریخ الذ ً ھ المجموعة طرفا
دیة المتعلقة بالشراء أو البیع ھي عملیات شراء أو بیع للموجودات المالیة التي تتطلب أن یتم تسلیم الموجودات األحكام التعاقدیة لھذه األداة. إن العملیات االعتیا

خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.
فترة بین تاریخ لك في الإن العقد الذي یتطلب سداد صافي التغیر في قیمة العقد أو یسمح بذلك ال یعتبر عقدا اعتیادیا، بل تتم المحاسبة عن ھذا العقد كمشتق وذ

التداول وتاریخ السداد. 

) االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیةل
ًمیكونعندما. وفي حالة وجود المؤشر أو اتبتقییم ما إذا كان ھنالك مؤشر عن وجود إنخفاض في قیمة الموجودمالیةقوائمكلإعدادتقوم المجموعة بتاریخ  طلوبا

أو ألصللقیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلةالبتقدیر القیمة القابلة لالسترداد. إن المجموعةتقوم، القیمةفيانخفاضوجودمنللتأكدسنويإختبارإجراء
ً ،الستردادأو الوحدة المدرة للنقدیة أكبر من القیمة القابلة للألصلالحالیة، أیھما أكبر. عندما تكون القیمة الدفتریة والقیمةتكالیف البیع الوحدة المدرة للنقدیة ناقصا

ة المقدرة إلى القیمة یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیالحالیة،القیمة قیمتھ إلى القیمة القابلة لإلسترداد. ولتقییمتخفیضمنخفض القیمة ویتم األصلیتم إعتبار 
تكالیفاألصلوالمخاطر المتعلقة بذلك للنقودالسوق الحالیة للقیمة الزمنیة تقدیراتالحالیة باستخدام معدل خصم یعكس  ً البیع ، یتم . ولتحدید القیمة العادلة ناقصا

المدرجة أو أیة مؤشرات متوفرة  للقیمة العادلة.جھاتتقییم وأسعار االسھم المتداولة للالبمضاعفاتھذه الحسابات معززة . إنةتقییم مناسبطریقةاستخدام 

لم تعد ملمدى توفر مؤشر أن مالیةقوائمكلإعداد، یتم عمل تقییم بتاریخ باستثناء الشھرة،للموجوداتبالنسبةو ً وجودة أو خسائر االنخفاض بالقیمة المثبتة سابقا
نخفاض االارة خسقیدیتم عكسوأو الوحدة المدرة للنقدیة. األصل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك الدلیل. وفي حالة وجود مثل ھذا انخفضت

فقط في حالة وجود تغیر باالف ً نخفاض في القیمة. الامنذ آخر اثبات لخسارة األصلتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد لذلك في القیمة المثبتة سابقا
خصمبعد،لدفتریة والتي من الممكن تحدیدھاال تزید عن القیمة القابلة لالسترداد وال تزید عن القیمة ااألصلإن العكس محدود حیث أن القیمة الدفتریة لذلك 

خسائر االنخفاض ال یتم عكسفي قائمة الدخل الموحدة.ھذاالقیدعكسإثباتیتمقیمة في السنوات السابقة. الفينخفاض االلو لم یتم اثبات خسارة وفیما، كاالستھال
المثبتة لقاء الشھرة الحقًا.

)  مخصص االلتزامات والمطالبات القانونیةم
ات. إن تاریخ انتھاء تتلقى المجموعة مطالبات قانونیة خالل دورة أعمالھا العادیة. وقد قامت اإلدارة بإجراء األحكام بشأن احتمال تجنیب مخصص لقاء المطالب

القانونیة على یعتمد توقیت وتكالیف المطالباتة المحتملة. الخارجالمطالبات القانونیة والمبلغ المطلوب سداده غیر مؤكد بما في ذلك مبلغ تدفقات المنافع االقتصادیة 
االجراءات النظامیة المتبعة.

مكافأة نھایة الخدمة)  ن
اللتزام على . تتم مراجعة صافي االعمل في المملكة العربیة السعودیةم وفق تقویم اكتواري طبقا لنظام عند انتھاء خدماتھالمجموعةتحسب المزایا المستحقھ لموظفي

من بین االفتراضات المستخدمة الحتساب التزامات البرنامج الزیادة المستقبلیة المتوقعة . مكافأة نھایة الخدمة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعةبشأنالمجموعة 
من المطلوبات ضلمزایا المستحقة للموظفیناتدرج ھذه لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة. المستخدمفي الرواتب ومعدالت استقالة الموظفین المتوقعة ومعدل الخصم

األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
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)  العقارات األخرى س

للقروض والسلف المستحقة. وتعتبر ھذه الموجودات العقاریة كموج ودات معدة للبیع،تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، بعض العقارات وذلك سداداً
توتظھر عند اإلثبات األولي بصافي القیمة القابلة البیعیة للقروض والسلف المستحقة والقیمة العادلة الحالیة للممتلكات الم ً كالیف البیع (إذا عنیة ، أیھما أقل ، ناقصا

خل الموحدة. كانت جوھریة). وال یتم تحمیل استھالك على مثل ھذه الموجودات العقاریة ویتم إثبات إیرادات اإلیجار من العقارات األخرى في قائمة الد
تك ً القیمة الیف البیع في قائمة الدخل الموحدة. كما یتم تسجیل الربح الناتج عن إعادة تقییموبعد اإلثبات األولي، یتم تسجیل االنخفاض الالحق في القیمة العادلة ناقصا

تكالیف بیع ھذه الموجودات بقدر عدم زیادتھا عن االنخفاض المتراكم المثبت في قائمة الدخل الموحدة، وتظھر األ ً الستبعاد  رباح والخسائر من االعادلة الالحق ناقصا
حدة. في قائمة الدخل المو

تقویم الضمان 
كال متنوعة مثل نقد، وأوراق مالیة المجموعةقوم الئتمان على الموجودات المالیة، تلتقلیل مخاطر ا مانات على أش مانات، قدر االمكان. تكون الض تخدام الض باس

مان/ اعتماد،  اعة وموجودات غیر مالیة أخرى وتعزیزات ائتمانیة معقارات ووخطابات ض بیة وذمم مدینة، وبض ة المحاس یاس ة. إن الس ثل اتفاقیات المقاص
مانات التي یتم التنازل عنھا إلیھللمجموعة أن الض ة بھ،ابش للمعیار الدولي للتقریر المالي ابموجب ترتیبات اإلقراض الخاص ً ة المتبعة ٩طبقا یاس ھي نفس الس

بة الدولي  جیل الض٣٩بموجب معیار المحاس ادرتھا، ال یتم تس مانات للمجموعةالموحدة مانات في قائمة المركز المالي . ما لم یتم مص . إال أن القیمة العادلة للض
مانات اس دوري. أما بعض الض أتھا كحد أدنى، ویعاد تقویمھا على أس ائر االئتمان المتوقعة، ویتم تقویمھا عادة عند نش اب خس و مثل النقد أتؤثر على احتس

تطاع، تش فیتم تقویمھا یومیاً.األوراق المالیة المتعلقة بمتطلبات الھام طة لتقویم الموجودات المالیة المجموعةقوم وقدر المس واق النش تخدام البیانات من األس باس
طاء الرھن، أو  اس البیانات المقدمة من أطراف أخرى مثل وس مانات غیر المالیة مثل العقارات على أس مانات. یتم تقویم الض اس المحتفظ بھا كض على أس

مؤشرات أسعار المساكن.

الضمانات التي یتم مصادرتھا
. تتمثل ٣٩بقیت نفس السیاسة التي كانت المتبعة بموجب معیار المحاسبة الدولي ٩المحاسبیة المتبعة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي المجموعةإن سیاسة 
ة  یاس ادر ألغراض عملیاتھكان في التأكد فیما إذا المجموعةس ل المص تخدام األص ل اس التي یتقرر بأنھا مفیدةالداخلیة أو بیعھ. تحول الموجوداتامن األفض

لي، أیھما أقل. تحول مون األص ل المض ادرتھا أو بالقیمة الدفتریة لألص عتبر الموجودات التي یللعملیات الداخلیة إلى فئة الموجودات المعنیة بالقیمة المعاد مص
ل خیار إلى الموجودات المعدة للبیع بالقیمة العادلة لھا (إذا كانت موجودات مالی تكالیف بیع الموجودات غیر المالیة بتاریخ بیعھا أفض ً ا ة) وبالقیمة العادلة ناقص

ة  یاس ادرة وبما یتفق مع س ادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة تقوم المجموعةوخالل دورة األعمال العادیة، ال .المجموعةالمص بمص ً قروض فعلیا
ة بھ، لكنھ ة إلى العمالء / وم بتكلیف وكالء خارجیین السا تقاألفراد الخاص داد القرض القائم. تعاد األموال الفائض ترداد األموال ویكون ذلك عادة بالمزاد، لس

في قائمة المركز المالي الموحدة. ً الجھات المقترضة. ونتیجة لھذا اإلجراء، ال یتم تسجیل العقارات السكنیة التي یتم مصادرتھا نظامیا

الممتلكات والمعدات) ع
واألعمال ملوكةالمالممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك واإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القیمة. وال یتم استھالك األراضي تقاس 

ألعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات أساس اإطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طریقة القسط الثابت على /. یتم استھالك الرأسمالیة تحت التنفیذ
وھي كما یلي:

سنة٣٣المباني
سنوات، أیھما أقل٥فترة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي ، أي تحسینات المباني المستأجرة

سنوات١٠إلى ٣األثاث والمفروشات وأجھزة وبرامج الحاسب اآللي والسیارات

االنتاجیة المقدرة بتغییر الفترة أو الطریقة، حسبما ھو مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم مراجعة یتم المحاسبة عن التغیرات في األعمار 
وذلك بمقارنة دتحدد األرباح و الخسائر الناتجة عن االستبعا. موحدةالقیمة المتبقیة والعمر االنتاجي للموجودات وتعدیلھا عند الحاجة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة

یر قیمة عندما تشمتحصالت االستبعاد مع القیمة الدفتریة ، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.ویتم مراجعة جمیع الموجودات للتأكد من وجود أي انخفاض في ال
انت القیمة تخفیضھا فورا إلى القیمة القابلة لالسترداد إذا كاألحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. أي قیمة دفتریة یتم 

.الدفتریة للموجودات أكبر من القیمة المقدرة القابلة لالسترداد

) المطلوبات المالیة ف
تكالیف وقروض ألجل یتم، في األصل، إثبات كافة ودائع أسوق المال وودائع العمالء  ً وسندات الدین الثانویة وسندات الدین األخرى المصدرة، بالقیمة العادلة ناقصا

في األصل بالقیمة العادلة ویتم تسجیل تكلفة المعامالت مباشرة في من خالل الربح أو الخسارةالمعامالت. ویتم إثبات المطلوبات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة 
قیاس جمیع المطلوبات المالیةویتم.قائمة الدخل الموحدة ً لتي تم تحوط أو امن خالل الربح أو الخسارة، باستثناء تلك المدرجة قیمتھا العادلة المرتبطة بعمولةالحقا

الفعلي حتى ائد العس معدل تطفأ العالوات والخصومات على أساالعتبار مبلغ الخصم أو العالوة. قیمتھا العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي یتم حسابھا بعد األخذ في ا
إن ،من خالل الربح أو الخسارةعلى أنھا مدرجة قیمتھا العادلة المصنفة المطلوبات المالیة تشتملتاریخ االستحقاق وتحول إلى مصاریف العموالت الخاصة.

. ویتم قیاس االثبات األولي لھادخالل الربح أو الخسارة عن) المطلوبات المدرجة قیمتھا العادلة من٢) المطلوبات المقتناه ألغراض المتاجرة و (١على (وجدت،
مطلوبات بعد اإلثبات األولي بالقیمة العادلة ویتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.ھذه ال

ویتم اثبات ،مع ھذه التغیرات بما یتناسب مع المخاطر التي تم التحوط لھاالمطلوبات المالیة التي تم التحوط للتغیر في القیمة العادلة بشكل فعال یتم تعدیلھا لتتوافق 
الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.

) المخصصاتص
الغ لتسویة دفع مبیتم إثبات المخصصات عندما تتمكن اإلدارة بشكل موثوق بھ، من تقدیر التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث ماضیة وتكون احتمالیة

االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع.
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الموجودات المحتملة)  ق

مستقبلي واحد ان الموجودات المحتملة ھي عبارة عن موجودات محتملة تنشأ عن أحدات سابقة وسیتم تأكید وجودھا وذلك فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث
ن تلك من تدفق المنافع االقتصادیة مأو أكثر غیر مؤكد خارج سیطرة الشركة بالكامل. یتم اثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالیة الموحدة عندما یتم التأكد 

الموجودات.
) محاسبة عقود اإلیجارر

نافع لمخاطر و المتعتبر كافة عقود اإلیجار التي تبرمھا المجموعة كمستأجر عقود إیجار تشغیلیة. یصنف عقد اإلیجار كعقد إیجار تمویلي إذا ما حول كافة ا
یقوم المؤجر بإثبات دفعات اإلیجارات التشغیلیة كإیرادات بطریقة القسط الثابت أو أي اإلیجار عقد إیجار تشغیلي.، واال یعتبر المعنيالمصاحبھ لملكیة األصل 

عن النمط الذي تتناقص منھ الفوائد من استخدام األصل محل العقد. ل وفي حالة إنھاء عند اإلیجار التشغیلي قبأساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبیراً
تھاء مدتھ، تدرج أیة غرامات یجب دفعھا للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي یتم فیھا إنھاء اإلیجار.إن

)  النقدیة وشبھ النقدیةش
لسعودي، النقد العربي ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، تشتمل "النقدیة و شبھ النقدیة" على العمالت الورقیة والمعدنیة واألرصدة لدى مؤسسة ا
ء والخاضعة ریخ االقتناباستثناء الودیعة النظامیة. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو اقل من تا

لخطرغیر جوھري للتغیرات في القیمة العادلة.

) معامالت برنامج األسھم ت
موعة كبرنامج مسدد على شكل أسھم. ویتم تحدید القیمة العادلة لألسھم، التي تتوقع المجموعة منحھا، في تاریخ االستحقاق یصنف برنامج األسھم الخاص بالمج

بالبرنامج خاصةوتقید كمصروف على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة االستحقاق مع ما یقابلھا من زیادة في احتیاطي برنامج أسھم. إن التفاصیل ال
بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة ، بتعدیل تقدیراتھا لعدد األسھم التي قد تستحق. ویتم اثبات ،تقوم اإلدارة. ) ٣٦ید القیمة العادلة للسھم مذكورة في اإلیضاح رقم (وتحد

في قائمة الدخل الموحدة خالل فترة االستحقاق المتبقیة مع تعدیل مقابل الحتیاطي برنامج األسھم األساسي.،إن وجدت، التعدیل على التقدیرات األصلیةأثر

) مزایا الموظفین قصیرة األجلث
لغ المتوقع دفعھ المببالتزام یتم قیاس مزایا الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم تسجیلھا كمصاریف عند تقدیم الخدمة ذات الصلة.ویتم االعتراف 

حالي أو التزام متوقع لدفع ھذا المبلغ كنتیجة لخدمة سبق نظاميعلى حساب المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو برامج تقاسم األرباح إذا كان لدى المجموعة التزام
تأدیتھا من قبل الموظف ویمكن تقدیر ھذه االلتزامات بشكل موثوق بھ.

یبة الدخل) الزكاة وضرخ
ضریبة وتحمیل الزكاة وضریبة الدخل على األرباح المبقاة. تحسب الزكاةویتمسنوي. عااللتزامات الزكویة والضریبیة على أساس ربتقوم المجموعة باحتساب

حة أو صافي الدخل باستخدام األسس الموضالملكیةأساس حقوق ویتم احتساب الزكاة على في المملكة العربیة السعودیة. وضریبة الدخل وفقًا ألنظمة الزكاة الدخل
.بموجب أنظمة الزكاة

) خدمات إدارة االستثمارذ
ر اري استثماتقدم المجموعة خدمات استثماریة لعمالئھا من خالل شركتھا التابعة. وتتضمن ھذه الخدمات إدارة بعض صنادیق االستثمار بالتعاون مع مستش

تسبة اح عن األتعاب المكویتم اإلفصالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،متخصصین. وتدرج حصة المجموعة في ھذه الصنادیق في االستثمارات 
ال تعتبر الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

في القوائم المالیة الموحدة.

) المنتجات المصرفیة غیر الخاضعة لعمولة خاصةض
بل قالمصرفیة التقلیدیة، تقدم المجموعة لعمالئھا بعض المنتجات المصرفیة غیر الخاضعة لعمولة خاصة والتي یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا منإضافة للخدمات

ھیئة  شرعیة مستقلة على النحو التالي:
الء" و "األرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالیة األخرى" تدرج كافة المنتجات المصرفیة غیر الخاضعة لعمولة خاصة ضمن " القروض و السلف " و "ودائع العم

وفقا للسیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.

تعریف المنتجات غیر الخاضعة لعمولة خاصة)  ظ
ھ. ئعبارة عن اتفاقیة تبیع بموجبھا المجموعة للعمیل سلعة أو أصل تم شرائھ واقتنائھ من قبل المجموعة بناء على وعد مستلم من العمیل بشراالمرابحة:-١

ویشمل سعر البیع التكلفة زائًدا ھامش ربح متفق علیھ .
لإلیجار وفقا لطلب العمیل (المستأجر) ، بناء على وعده منھ بإستئجار أصلھو اتفاق تقوم بموجبھ المجموعة ، بصفتھا المؤجر، بشراء أو بناء اإلجارة:-٢

إلى المستأجر.األصللمدة محددة متفق علیھا والتي یمكن أن تنتھي بنقل ملكیة األصل
لملكیة. العمیل بشراء لكامل اعبارة عن اتفاقیة بین المجموعة وعمیل للمساھمة في منشأة استثماریة أو في امتالك بعض الممتلكات تنتھي بقیامالمشاركة:-٣

ویتم تقاسم األرباح والخسائر حسب نصوص االتفاقیة.
وبیعھا للعمیل. ویقوم العمیل ببیع السلعة في الحال مستخدما المتحصالت في شكل من أشكال عملیات المرابحة تقوم بموجبھا المجموعة بشراء سلعة التورق:-٤

تمویل احتیاجاتھ.
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٢٩

مؤسسة النقد العربي السعوديواألرصدة لدى النقدیة-٤
٢٠١٨٢٠١٧

٩٧٨٫٨٤٤٨٧٦٫٢٧٠نقدیة في الصندوق
٥١٫٤١٩١٤٥٫٥٢٤جاریة حسابات 

العربي السعودي:رصدة لدى مؤسسة النقدأ
٣٫٤٩١٫٧٧٥٤٫١٠٦٫٢١١ودیعة نظامیة-
٣٦٨٫٠٠٠١٠٫٠٠٩٫٠٠٠)٢٩إیضاح (مؤسسة النقد العربي السعوديمعإتفاقیات إعادة بیع-

٤٫٨٩٠٫٠٣٨١٥٫١٣٧٫٠٠٥اإلجمالي

السعودي، یتعین على المجموعة االحتفاظ بودیعة نظامیة لدى مؤسسة النقد العربي وفقا لمتطلبات نظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
د یة لدى مؤسسة النقالسعودي بنسب مئویة محددة من الودائع تحت الطلب واالدخار وألجل والودائع األخرى ویتم احتسابھا في نھایة كل شھر. إن الودیعة النظام

).٢٧ت المجموعة الیومیة وبناء علیھ ال تعتبر جزء من النقدیة و شبھ النقدیة (راجع اإلیضاح رقم العربي السعودي غیر متوفرة لتمویل عملیا

، صافياألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى-٥
٢٠١٨٢٠١٧

٦٧٤٫٩٨٥٩١٤٫٨٩٩حسابات جاریة
٤٤١٫٠٧١١٫٢٠٠٫٣٧٢المالإیداعات أسواق

-)٤٤(مخصص انخفاض خسائر االئتمان ناقًصا: 

١٫١١٦٫٠١٢٢٫١١٥٫٢٧١اإلجمالي
.یة مرموقةتتم إدارة جودة ائتمان األرصده لدى البنوك و المؤسسات المالیة األخرى بموجب درجات تصنیف ائتمان صادرة عن وكاالت تصنیف ائتمان خارج

البنوك والمؤسسات المالیة األخرى:یوضح الجدول أدناه جودة االئتمان لألرصدة لدى 
٢٠١٨٢٠١٧

١٫١٠٧٫٢٥٧٢٫١٠٣٫٣١٩)ب ب ب-إلىأ أ أيالتصنیف االئتماندرجة (من الدرجة األولى
٨٫٧٥٥١١٫٩٥٢ةغیر مصنف

١٫١١٦٫٠١٢٢٫١١٥٫٢٧١اإلجمالي

اإلستثمارات ، صافي -٦
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:أ )  

٢٠١٨٢٠١٧

-١٥٫٧٥٥٫٥٨٠استثمارات بالتكلفة المطفأة 
١٦٫٣٠١٫١٢٤-)٢٠١٧أخرى بالتكلفة المطفأة (استثمارات 
استثمارات في –مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات 

-٤٫٣٣٠أدوات حقوق الملكیة
٣٢٧٫٤٧٢-)٢٠١٧متاحة للبیع (استثمارات 
-٣١٣٫٢٦٣جة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةرمداستثمارات 

٦٠٫١٥١-)٢٠١٧استثمارات مقتناه حتى تاریخ االستحقاق (
-)٤٫٦٣٥(مخصص انخفاض خسائر االئتمانناقًصا: 

١٦٫٠٦٨٫٥٣٨١٦٫٦٨٨٫٧٤٧
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٣٠

اإلستثمارات ، صافي (تتمة)-٦

لب )    الستثمارات حسب نوع األوراق المالیة:فیما یلي تحلیالً
اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
٧٫٩٩٧٫٠٧٦٨٫٠٠٠٫٥٨٤٣٨٫١٢٠٣٨٫٢٢٣٨٫٠٣٥٫١٩٦٨٫٠٣٨٫٨٠٧سندات بعمولة ثابتة

٧٫٣٤٢٫٥٠٦٧٫٨٦٦٫٨٢٣٥٤٤٫٧٥٢٦٢٥٫٤٤٠٧٫٨٨٧٫٢٥٨٨٫٤٩٢٫٢٦٣سندات بعمولة عائمة
١٤٦٫٣٨٩١٥٣٫٣٤٧--١٤٦٫٣٨٩١٥٣٫٣٤٧ستثماراصنادیق 

٤٫٣٣٠٤٫٣٣٠--٤٫٣٣٠٤٫٣٣٠سھم أ
-)٤٫٦٣٥(-)٤٥(-)٤٫٥٩٠(خسائر االئتماننخفاضامخصص ناقًصا: 

١٥٫٤٨٥٫٧١١١٦٫٠٢٥٫٠٨٤٥٨٢٫٨٢٧٦٦٣٫٦٦٣١٦٫٠٦٨٫٥٣٨١٦٫٦٨٨٫٧٤٧جمالي اإل

: ال شيء). ٢٠١٧ون لایر سعودي (ملی٤٫٦قدرهواالنخفاض بسندات الدین المسجلة بالتكلفة المطفأة مخصص یتعلق 

لمكونات االستثمارات:ج )    فیما یلي تحلیالً
٢٠١٨٢٠١٧

اإلجماليغیر متداولةمتداولةاإلجماليغیر متداولةمتداولة
٢٤٢٫٣٣٨٧٫٧٩٢٫٨٥٨٨٫٠٣٥٫١٩٦٢٤٢٫٣٠٦٧٫٧٩٦٫٥٠١٨٫٠٣٨٫٨٠٧بعمولة ثابتةسندات 

٢٤٢٫٩٥٣٧٫٦٤٤٫٣٠٥٧٫٨٨٧٫٢٥٨٣٢٥٫١٨٩٨٫١٦٧٫٠٧٤٨٫٤٩٢٫٢٦٣سندات بعمولة عائمة
١٥٣٫٣٤٧-١٤٦٫٣٨٩١٥٣٫٣٤٧-١٤٦٫٣٨٩ستثماراصنادیق 

٤٫٣٣٠٤٫٣٣٠-٤٫٣٣٠٤٫٣٣٠-سھم أ
٦٣١٫٦٨٠١٥٫٤٤١٫٤٩٣١٦٫٠٧٣٫١٧٣٧٢٠٫٨٤٢١٥٫٩٦٧٫٩٠٥١٦٫٦٨٨٫٧٤٧

---)٤٫٦٣٥()٤٫٣١٠()٣٢٥(خسائر االئتماننخفاضمخصص اناقًصا: 
٦٣١٫٣٥٥١٥٫٤٣٧٫١٨٣١٦٫٠٦٨٫٥٣٨٧٢٠٫٨٤٢١٥٫٩٦٧٫٩٠٥١٦٫٦٨٨٫٧٤٧جمالياإل

بشكل أساسي، من سندات حكومیة سعودیة وسندات بعمولة متغیرة. ،تتكون السندات غیر المتداولة

لالستثمارات حسب األطراف األخرىد )   :فیما یلي تحلیالً
٢٠١٨٢٠١٧

١٣٫٥٥٢٫٢٨٣١٣٫٥٥٢٫٩٩٢حكومیة وشبھ حكومیة
١٫٦٧٦٫١٨٦١٫٩٠٧٫٠٨٠شركات 

٦٨٩٫٣٥٠١٫٠٧٠٫٩٩٨خرىبنوك ومؤسسات مالیة أ
١٥٠٫٧١٩١٥٧٫٦٧٧أخرى

١٦٫٠٦٨٫٥٣٨١٦٫٦٨٨٫٧٤٧جمالياإل

مرھونة بموجب اتفاقیات إعادة شراء مع العمالء .)ملیون لایر سعودي٨: ٢٠١٧ال شيء (ان االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة البالغة 

ملیون لایر سعودي).٢٠١٧:٨ال شيء (تبلغ القیمة السوقیة لھذه االستثمارات
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المخاطر االئتمانیة التي تتعرض لھا االستثماراتھـ )  
٢٠١٨٢٠١٧

استثمارات 
بالقیمة العادلة

خالل الدخل 
الشامل اآلخر

استثمارات 
بالقیمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة
ستثمارات إ

متاحة للبیعاإلجماليبالتكلفة المطفأة

مقتناه حتى 
تاریخ 

االستحقاق

استثمارات 
أخرى مقتناه 

اإلجماليبالتكلفة المطفأة
١٢٫٠٣١٫٨٦١١٢٫٠٣١٫٨٦١--١٢٫٠٣٥٫٦٤٤١٢٫٠٣٥٫٦٤٤--سندات سیادیة سعودیة

٦٠٫١٥١٢٫٩٢٢٫٣٣٢٢٫٩٨٢٫٤٨٣-١٦٦٫٨٧٤٢٫٤٢٩٫٦٨٨٢٫٥٩٦٫٥٦٢-استثمارات من الدرجة األولى
١٫٣٤٦٫٩٣١١٫٥١٦٫٧٢٦-١٫٢٨٥٫٦١٣١٫٢٨٥٫٦١٣١٦٩٫٧٩٥--غیر مصنفة

إجمالي المخاطر االئتمانیة 
١٦٦٫٨٧٤١٥٫٧٥٠٫٩٤٥١٥٫٩١٧٫٨١٩١٦٩٫٧٩٥٦٠٫١٥١١٦٫٣٠١٫١٢٤١٦٫٥٣١٫٠٧٠-التي تتعرض لھا االستثمارات

١٥٧٫٦٧٧--١٥٠٫٧١٩١٥٧٫٦٧٧-٤٫٣٣٠١٤٦٫٣٨٩أسھم وصنادیق استثمار
٤٫٣٣٠٣١٣٫٢٦٣١٥٫٧٥٠٫٩٤٥١٦٫٠٦٨٫٥٣٨٣٢٧٫٤٧٢٦٠٫١٥١١٦٫٣٠١٫١٢٤١٦٫٦٨٨٫٧٤٧جمالياإل

. صادرة عن وكالة تصنیف خارجیة. وبالنسبة ب ب ب–إلى أ أ أتشتمل االستثمارات من الدرجة األولى على استثمارات تعادل درجة تصنیفھا من 
لایر ملیار٢٫٢تبلغ السندات التي تندرج تحت ھذه التصنیف ھا ، یتم استخدام تصنیف المصدر .تم تصنیف مصدرللسندات الخاصة غیر المصنفة، ولكن

خ ائتماني منخفض  بتاریىن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لالستثمارات التي لیس لھا مستوالایر سعودي).ملیار٢٫١: ٢٠١٧سعودي( 
لیون لایر سعودي.م٧٥٫٩تبلغ ٢٠١٨دیسمبر ٣١

القروض والسلف، صافي  -٧
) القروض و السلف المقتناة بالتكلفة المطفأة:أ

شخصیةقروض بطاقات ائتمان٢٠١٨

قروض تجاریة 
وحسابات جاریة 

اإلجماليمدینة
٣٦٣٫٤٨٥١٦٫٤٦٨٫٤٠٩٤٢٫٣٤٩٫٩٥٢٥٩٫١٨١٫٨٤٦قروض وسلف عاملة، إجمالي

١٧٫٥١١٢٨٣٫٣١٤٢٫١٧٨٫٩٥٧٢٫٤٧٩٫٧٨٢صافيعاملة، قروض وسلف غیر 
٣٨٠٫٩٩٦١٦٫٧٥١٫٧٢٣٤٤٫٥٢٨٫٩٠٩٦١٫٦٦١٫٦٢٨مجموع القروض والسلف

)٣٫٨٩٤٫٥٠٥()٣٫٤٧٤٫٨٩٤()٣٦٦٫٥٠٥()٥٣٫١٠٦(انخفاض خسائر االئتمانمخصص
٣٢٧٫٨٩٠١٦٫٣٨٥٫٢١٨٤١٫٠٥٤٫٠١٥٥٧٫٧٦٧٫١٢٣إجمالي القروض والسلف، صافي

قروض شخصیةائتمانبطاقات ٢٠١٧

قروض تجاریة 
وحسابات جاریة 

اإلجماليمدینة
٣٨٠٫٩٤٥١٨٫٢٤٨٫٤٧١٤٥٫٧٩٧٫٣٢٥٦٤٫٤٢٦٫٧٤١قروض وسلف عاملة، إجمالي

١٥٫٢٦٩١٤٥٫٦٤٧١٫٨٢٤٫٦٨٨١٫٩٨٥٫٦٠٤قروض وسلف غیر عاملة، صافي
٣٩٦٫٢١٤١٨٫٣٩٤٫١١٨٤٧٫٦٢٢٫٠١٣٦٦٫٤١٢٫٣٤٥مجموع القروض والسلف

)٢٫٧٧٢٫٨٦٢()٢٫٤٧٥٫٩٩٣()٢٨١٫٢٧٩()١٥٫٥٩٠(انخفاض خسائر االئتمانمخصص
٣٨٠٫٦٢٤١٨٫١١٢٫٨٣٩٤٥٫١٤٦٫٠٢٠٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣إجمالي القروض والسلف، صافي
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القروض والسلف، صافي (تتمة)-٧

ب ) كانت الحركة في مخصص انخفاض خسائر االئتمان كاآلتي:

قروض شخصیةتمانئبطاقات اإیضاح٢٠١٨

قروض تجاریة 
وحسابات جاریة 

اإلجماليمدینة
لمعیار ٢٠١٨ینایر١مخصص االنخفاض في القیمة في  ً (طبقا

١٥٫٥٩٠٢٨١٫٢٧٩٢٫٤٧٥٫٩٩٣٢٫٧٧٢٫٨٦٢)٣٩المحاسبة الدولي 
٤١٫٠٦٢١٠٤٫٨٧٣٢٠٠٫٤٢٠٣٤٦٫٣٥٥مبالغ معدلة من خالل رصید األرباح المبقاة األفتتاحي

للمعیار ٢٠١٨ینایر١االنخفاض في القیمة في مخصص  ً (طبقا
٥٦٫٦٥٢٣٨٦٫١٥٢٢٫٦٧٦٫٤١٣٣٫١١٩٫٢١٧)٩الدولي للتقریرالمالي 

٤٥٫١٢١١٧٩٫٦٠١١٫٣٤٨٫٢٧١١٫٥٧٢٫٩٩٣) ١ب (٧مجنب خالل السنة 
ً )١٧٫٧٣٥()١٧٫٧٣٥(--)١ب (٧استرداد مبالغ مجنبة سابقا
التعرضات غیر المباشرة المحول إلى مخصص االنخفاض لقاء 

)١٦٫٥٨٤()١٦٫٥٨٤(--١٥المطلوبات األخرى
٤٥٫١٢١١٧٩٫٦٠١١٫٣١٣٫٩٥٢١٫٥٣٨٫٦٧٤

)٧٦٣٫٣٨٦()٥١٥٫٤٧١()١٩٩٫٢٤٨()٤٨٫٦٦٧(دیون معدومة مشطوبة
٥٣٫١٠٦٣٦٦٫٥٠٥٣٫٤٧٤٫٨٩٤٣٫٨٩٤٫٥٠٥الرصید في نھایة السنة 

قروض شخصیةائتمانبطاقات إیضاح٢٠١٧

قروض تجاریة 
وحسابات جاریة 

اإلجماليمدینة
٢١٫٧٧٠٣٢٦٫٣٠٥١٫٨٠٤٫١٦٥٢٫١٥٢٫٢٤٠رصید بدایة السنة 
٣٨٫٦٢٨١٤٦٫٤٧٥١٫٠١٩٫٠١٣١٫٢٠٤٫١١٦) ١ب (٧مجنب خالل السنة 

ً )٧٫٧٤٦()٧٫٧٤٦(--)١ب (٧استرداد مبالغ مجنبة سابقا
التعرضات غیر المباشرة المحول إلى مخصص االنخفاض لقاء 

)٢٨٫٥٧٥()٢٨٫٥٧٥(--١٥المطلوبات األخرى
٣٨٫٦٢٨١٤٦٫٤٧٥٩٨٢٫٦٩٢١٫١٦٧٫٧٩٥

)٥٤٧٫١٧٣()٣١٠٫٨٦٤()١٩١٫٥٠١()٤٤٫٨٠٨(دیون معدومة مشطوبة 

١٥٫٥٩٠٢٨١٫٢٧٩٢٫٤٧٥٫٩٩٣٢٫٧٧٢٫٨٦٢الرصید في نھایة السنة 

خسائر االئتمان واألخرى، صافي:  مخصص انخفاض )١ب (٧
٢٠١٨٢٠١٧

١٫٥٧٢٫٩٩٣١٫٢٠٤٫١١٦خرى ، صافيوأاالئتمان خسائر انخفاض مخصص
-)١٤٩٫٩٠٨(١٠انخفاض الخسائر األخرى مخصص ناقًصا: عكس 

ًمجنبةمبالغ استرداد  )٧٫٧٤٦()١٧٫٧٣٥(سابقا
ًمبالغ مشطوبة استرداد  )٧٦٫٠٧١()٢٣٧٫٨٧٤(سابقا

١٫١٦٧٫٤٧٦١٫١٢٠٫٢٩٩، صافيخرىاألاالئتمان وخسائرانخفاض مخصصإجمالي 
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القروض والسلف، صافي (تتمة)-٧
ج) جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف 

)  قروض وسلف غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة١
منتظمة : قروضفرعیة طبقًا لنظام تصنیفھا الداخلي وھيصنفت المجموعة محفظة القروض والسلف غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة إلى ثالث فئات 

وقروض مرضیة وقروض تحت المالحظة.
القروض التي تظھر صفات تسمح لھا بمواجھة الظروفإن القروض والسلف المصنفة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة لھا خصائص أساسیة قویة وتشمل تلك 

التجاریة والمالیة واالقتصادیة دون إلحاق ضرر جوھري بقدرة الملتزم بالوفاء بالتزاماتھ. 

مدى المتوسط، الإن القروض والسلف المصنفة كقروض مرضیة وبموجبھا تعتبر الجھات المقترضة قادرة على الوفاء بالتزاماتھا ویتوقع ان تستمر على ذلك في 
قبل.ولكن ھناك احتمال تأثرھا بالظروف التجاریة واالقتصادیة الحرجة والتي یمكن أن تقلل من قدرة الملتزم على الوفاء بالتزاماتھ في المست

وض إال أن ھذا النوع من القرتشتمل القروض والسلف تحت المالحظة على قروض وسلف عاملة، حالیة وساریة فیما یختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة. 
على ضةالمقترتعتمد ھذه الجھات .وأنھ یوجد تعثر أو عدم السدادالمالیة تھا ارضة على الوفاء بالتزامتیتطلب من االدارة االنتباه الشدید لعدم مقدرة الجھات المق

امل وفي الوقت المحدد.بالكالمالیة الظروف التجاریة والمالیة واالقتصادیة اإلیجابیة للوفاء بالتزاماتھا 

قروض شخصیةبطاقات ائتمان٢٠١٨

قروض تجاریة
وحسابات جاریة 

اإلجماليمدینة
٥٫٤٦٦٫١٥٣٥٫٤٦٦٫١٥٣--منتظمة
٣٢٨٫٠٩٣١٥٫٣٨٨٫٠٦٢٣١٫٥١٢٫٧٦١٤٧٫٢٢٨٫٩١٦مرضیة

٣٫٣٩١٫٤٢٣٣٫٣٩١٫٤٢٣--تحت المالحظة
٣٢٨٫٠٩٣١٥٫٣٨٨٫٠٦٢٤٠٫٣٧٠٫٣٣٧٥٦٫٠٨٦٫٤٩٢اإلجمالي 

٢٠١٧
٦٫٩٠٤٫٠٣٤٦٫٩٠٤٫٠٣٤--منتظمة
٣٤٦٫٣٢٠١٧٫٥٩٨٫٠٠٩٣٦٫٧٤٥٫٢٨٤٥٤٫٦٨٩٫٦١٣مرضیة

١٫٩٥٨٫٤٠٠١٫٩٥٨٫٤٠٠--تحت المالحظة
٣٤٦٫٣٢٠١٧٫٥٩٨٫٠٠٩٤٥٫٦٠٧٫٧١٨٦٣٫٥٥٢٫٠٤٧اإلجمالي 

والسلف متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة)  أعمار القروض ٢

قروض شخصیةائتمانبطاقات٢٠١٨

قروض تجاریة
وحسابات 

اإلجماليجاریة مدینة
٢٠٫٦٣٠٨١٠٫٨٨٧٥٥٠٫٩٧٩١٫٣٨٢٫٤٩٦یوم٣٠لغایة 
١٤٫٧٦٢٢٦٩٫٤٦٠١٧٢٫٣٤٠٤٥٦٫٥٦٢یوم٩٠إلى ٣١من 

١٫٢٥٦٫٢٩٦١٫٢٥٦٫٢٩٦--یوم٩٠أكثر من 
٣٥٫٣٩٢١٫٠٨٠٫٣٤٧١٫٩٧٩٫٦١٥٣٫٠٩٥٫٣٥٤اإلجمالي

٢٠١٧
٢٥٫٣٢٣٥٠٦٫٩٥٨٩٣٫٤٤٩٦٢٥٫٧٣٠یوم٣٠لغایة 
٩٫٣٠٢١٤٣٫٥٠٤٢١١٨٫٤١٧١٫٢٢٧یوم٩٠إلى ٣١من 

٧٣٧٫٧٧٧٧٫٧٣٧--یوم٩٠أكثر من 
٣٤٫٦٢٥٦٥٠٫٤٦٢١٨٩٫٦٠٧٨٧٤٫٦٩٤اإلجمالي

دینةوالحسابات الجاریة المتتكون القروض والسلف المتاخرة السداد وغیر منخفضة القیمة المذكورة اعاله من اجمالي القروض، بإستثناء القروض التجاریة 
دیسمبر ٣١متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة كما في سابات الجاریة المدینةحوالالقروض التجاریةبلغ إجماليالتي تشمل مبالغ أقساط متأخرة السداد. 

ملیون لایر سعودي).١٫٦٥٥٫٩٨: ٢٠١٧ملیون لایر (٥٫٥٩٨٫٩٣مبلغ ٢٠١٨
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القروض والسلف، صافي (تتمة)-٧

بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادیة:د) فیما یلي تحلیالً

عاملــــة٨٢٠١
،غیر عاملـة

صافي
مخصص انخفاض 

خسائر االئتمان
قروض وسلف، 

صافـي

٩٣١٫٣٢٥--٩٣١٫٣٢٥مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
١٫٢٣٩٫٤٧٨)٢٫١٦٣(-١٫٢٤١٫٦٤١بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

٦٩٧٫٣٧٧)٦٣٫٩٥٦(٧٦١٫٠٣٠٣٠٣زراعة وأسماك
٩٫٢٥٧٫٤٦٤)٩١٣٫٠٠٢(٩٫٩٠١٫٨٧٢٢٦٨٫٥٩٤تصنیع

١٫٣١٩٫٤٢١)٥١٫٧٩٦(١٫٣٢١٫١٣٠٥٠٫٠٨٧كھرباء ومیاه وغاز وخدمات صحیة
٧٫٦٤٩٫١١٣)١٫٧٤٤٫٦٣٥(٨٫٠٥٤٫٨٣٥١٫٣٣٨٫٩١٣بناء وإنشاءات

١٢٫٠٦٢٫٠٣٩)٥٣٥٫٨٧٢(١٢٫١٤٩٫٤١٩٤٤٨٫٤٩٢تجارة
٢٫٥١٤٫٥٤٦)١٥٫٠٤٦(-٢٫٥٢٩٫٥٩٢نقل واتصاالت

٢٫٨٥١٫٣٦٣)٨٠٫٢٥٧(٢٫٨٧٩٫٤٩٣٥٢٫١٢٧خدمات
١٦٫٧١٣٫١٠٧)٤١٩٫٦١٢(١٦٫٨٣١٫٨٩٤٣٠٠٫٨٢٥قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

٢٫٥٣١٫٨٩٠)٦٨٫١٦٦(٢٫٥٧٩٫٦١٥٢٠٫٤٤١أخرى

٥٧٫٧٦٧٫١٢٣)٣٫٨٩٤٫٥٠٥(٥٩٫١٨١٫٨٤٦٢٫٤٧٩٫٧٨٢اإلجمالي

عاملــــة٧٢٠١
،عاملـةغیر 

صافي
مخصص انخفاض 

خسائر االئتمان
قروض وسلف، 

صافـي

١٫٠٠٣٫٢١٨--١٫٠٠٣٫٢١٨مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
١٫١٢٥٫٧٠٩--١٫١٢٥٫٧٠٩بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

٧٥١٫٦٢٢)٣٠٤(٧٥١٫٦٢٢٣٠٤زراعة وأسماك
١٠٫٤٠١٫٣٨٢)٣٧٤٫٧٤٨(١٠٫٤٠١٫٣٨٢٣٧٤٫٧٤٨تصنیع

١٫٤٠٦٫٩٣٢)٧٫١٩٣(١٫٤٠٦٫٩٣٢٧٫١٩٣كھرباء ومیاه وغاز وخدمات صحیة
٩٫١٤٣٫٨٤٦)٧٠٩٫٦٠٧(٨٫٩٤٣٫٨١٤٩٠٩٫٦٣٩بناء وإنشاءات

١٣٫٣٥٢٫٦٠٩)٤٣٢٫٢٤٥(١٣٫٣٣٠٫٢٩٢٤٥٤٫٥٦٢تجارة
٢٫٤٧٥٫٨٣٥)٧٫٦٥٤(٢٫٤٧٥٫٨٣٥٧٫٦٥٤نقل واتصاالت

٣٫٤٠٤٫٢٠٩)٦٨٫٤١٣(٣٫٤٠٤٫٢٠٩٦٨٫٤١٣خدمات
١٨٫٦٨٦٫٠٥٦)١٠٤٫٢٧٦(١٨٫٦٢٩٫٤١٦١٦٠٫٩١٦قروض شخصیة وبطاقات ائتمان

٢٫٩٥٤٫٣١٢)٢٫١٧٥(٢٫٩٥٤٫٣١٢٢٫١٧٥أخرى
٦٤٫٧٠٥٫٧٣٠)١٫٧٠٦٫٦١٥(٦٤٫٤٢٦٫٧٤١١٫٩٨٥٫٦٠٤

)١٫٠٦٦٫٢٤٧()١٫٠٦٦٫٢٤٧(--مخصص  انخفاض المحفظة
٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣)٢٫٧٧٢٫٨٦٢(٦٤٫٤٢٦٫٧٤١١٫٩٨٥٫٦٠٤اإلجمالي

ملیار لایر سعودي).٤٣: ٢٠١٧ملیار لایر سعودي (٣٩قدرھاتتضمن القروض والسلف منتجات مصرفیة إسالمیة 

) الضماناتھـ
ع الضمانات غالبا ودائتقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة في أنشطة اإلقراض، باالحتفاظ بضمانات للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بھا. وتتضمن ھذه 

ض انات بصفة أساسیة مقابل القروألجل، وتحت الطلب وودائع نقدیة أخرى، وضمانات مالیة وأسھم محلیة ودولیة وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. ویحتفظ بالضم
ملیار لایر سعودي ٢٣٫٦یبلغ إجمالي القیمة العادلة للضمانات التجاریة والشخصیة ویتم إدارتھا مقابل المخاطر المتعلقة بھا على أساس صافي القیمة البیعیة لھا.

).سعوديملیار لایر٢٦٫٢: ٢٠١٧(
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القروض والسلف، صافي (تتمة)-٧
لقروض والسلف:في جودة االئتمان لللتغیراتتحلیالًیليفیماو ) 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

شھر١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 
المالیة التي لیس 

لھا مستوى ائتماني 
منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٥٫٤٦٦٫١٠١--٥٫٤٦٦٫١٠١منتظمة

٤٩٫٦٦٢٫٤٠٧-٣٨٫٥٦٨٫٩٥٦١١٫٠٩٣٫٤٥١مرضیة
٤٫٠٥٣٫٣٣٨-٤٫٠٥٣٫٣٣٨-تحت المالحظة

٢٫٤٧٩٫٧٨٢٢٫٤٧٩٫٧٨٢--غیر عاملة
٤٤٫٠٣٥٫٠٥٧١٥٫١٤٦٫٧٨٩٢٫٤٧٩٫٧٨٢٦١٫٦٦١٫٦٢٨اجمالي القروض

)٣٫٨٩٤٫٥٠٥()٢٫٠٥٠٫٧٨٨()١٫٦٤٤٫٧٣١()١٩٨٫٩٨٦(مخصص  االنخفاض لخسارة االئتمان
٤٣٫٨٣٦٫٠٧١١٣٫٥٠٢٫٠٥٨٤٢٨٫٩٩٤٥٧٫٧٦٧٫١٢٣القیمة الحالیة

للتغیرات في مخصص انخفاض قیمة القروض والسلف:)  تحلیالًز

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

شھر١٢مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 
المالیة التي لیس 

لھا مستوى ائتماني 
منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالیة ذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

٢٠١٨٢٢٠٫٠١٤١٫١٥٥٫٨٩٠١٫٧٤٣٫٣١٣٣٫١١٩٫٢١٧ینایر ١مخصص االنخفاض في القیمة كما في 
--)١٢٫٨٩٩(١٢٫٨٩٩شھر ١٢على مدىمحول إلى خسائر االئتمان 

متوقعة على مدى العمرالئتمان االمحول إلى خسائر 
--٨٫٩٠١)٨٫٩٠١(ائتماني منخفضمستوى لیس لھا

متوقعة على مدى العمرالئتمان االمحول إلى خسائر 
-١٠٠٫٩١٩)١٠٠٫٩١٩(-ذات مستوى ائتماني منخفض

٥٩٣٫٧٥٨٩٦٩٫٩٤٢١٫٥٣٨٫٦٧٤)٢٥٫٠٢٦(ب)٧(إیضاح صافي التغیر للسنة 
)٧٦٣٫٣٨٦()٧٦٣٫٣٨٦(--مبالغ مشطوبة 

٢٠١٨١٩٨٫٩٨٦١٫٦٤٤٫٧٣١٢٫٠٥٠٫٧٨٨٣٫٨٩٤٫٥٠٥ینایر ١مخصص االنخفاض في القیمة كما في 

تم إظھار الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة للتجزئة على أساس الصافي.

االستثمار في شركة زمیلة-٨
٢٠١٨٢٠١٧

٤٥٫٥٠٧٣٥٫٦٩٧الرصید في بدایة السنة
٨٫٢٥٥٩٫٨١٠الشركة الزمیلةالحصة في ربح 

٥٣٫٧٦٢٤٥٫٥٠٧الرصید في نھایة السنة

) من أسھم الشركة الوطنیة للتأمین والتي تأسست في المملكة العربیة السعودیة عمال بالمرسوم الملكي رقم %٢٠: ٢٠١٧(%٢٠یمثل االستثمار في شركة زمیلة 
). ٢٠٠٩أكتوبر ١٠ھجري (الموافق ١٤٣٠شوال ٢١بتاریخ ٥٣م/
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الممتلكات والمعدات ، صافي-٩
فیما یلي تفاصیل الممتلكات والمعدات :

٢٠١٨
األراضي
والمبانـي

تحسینات 
المبانــي 
المستأجرة

برامج 
الحاسب 

يـــــــاآلل

أجھزة 
الحاسب 

يـــــــاألل
المفروشات 

السیاراتاثــــواألثــ

األعمال 
الرأسمالیة 
اإلجمالـيتحت التنفیذ

التكلفة:
٨٠٥٫٣٧١٤٠٨٫٥٨٤٧٣٨٫٤١٣٥٠٠٫٤٤٢٣٤١٫٨٤١٥٫٣٥١١٢٣٫٤٧٢٢٫٩٢٣٫٤٧٤الرصید في بدایة السنة
٩٤٫٩٧١٩٤٫٩٧١------اإلضافات خالل السنة

)٤٧٢(-)٤٧٢(-----اإلستبعادات خالل السنة
محول من األعمال الرأسمالیة 

-)١١١٫٥٣١(-٢٥٫٦٢١١٢٫٦٢٨٤٨٫٢٨٢٤٫٥٤٦٢٠٫٤٥٤تحت التنفیذ خالل السنة 
٨٣٠٫٩٩٢٤٢١٫٢١٢٧٨٦٫٦٩٥٥٠٤٫٩٨٨٣٦٢٫٢٩٥٤٫٨٧٩١٠٦٫٩١٢٣٫٠١٧٫٩٧٣الرصید في نھایة السنة

/ اإلطفاء المتراكم:االستھالك
١٫٥٧٦٫٤٦٥-٧١٫٨٥٣٣٠٦٫٧٦٩٥٢٧٫٤٢٦٤٤٠٫٦٥٦٢٢٥٫٠١٦٤٫٧٤٥الرصید في بدایة السنة

١٧٣٫٢٩٢-٥٫٨٦٩٢٠٫٦٠٤٨٣٫٩٥٧٢٨٫١٨٥٣٤٫٥٢٢١٥٥المحمل للسنة
)٤٢٣(-)٤٢٣(-----اإلستبعادات خالل السنة
١٫٧٤٩٫٣٣٤-٧٧٫٧٢٢٣٢٧٫٣٧٣٦١١٫٣٨٣٤٦٨٫٨٤١٢٥٩٫٥٣٨٤٫٤٧٧الرصید في نھایة السنة
صافي القیمة الدفتریة: 

٢٠١٨٧٥٣٫٢٧٠٩٣٫٨٣٩١٧٥٫٣١٢٣٦٫١٤٧١٠٢٫٧٥٧٤٠٢١٠٦٫٩١٢١٫٢٦٨٫٦٣٩دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧
األراضي
والمبانـي

تحسینات 
المبانــي 
المستأجرة

برامج 
الحاسب 

يـــــــاآلل

أجھزة 
الحاسب 

يـــــــاألل
المفروشات 

السیاراتاثــــواألثــ

األعمال 
الرأسمالیة 
اإلجمالـيتحت التنفیذ

التكلفة:
٧٨٣٫٨٢٥٣١٧٫٧١٥٦٣٥٫٧٠٧٤٢٢٫٤٠٦٢٨٢٫٣٠٤٥٫٣٥١٢٤٤٫٩٨٩٢٫٦٩٢٫٢٩٧الرصید في بدایة السنة

٢٣١٫١٧٧٢٣١٫١٧٧------خالل السنةضافاتاال
محول من األعمال الرأسمالیة 

-)٣٥٢٫٦٩٤(-٢١٫٥٤٦٩٠٫٨٦٩١٠٢٫٧٠٦٧٨٫٠٣٦٥٩٫٥٣٧تحت التنفیذ خالل السنة 
٨٠٥٫٣٧١٤٠٨٫٥٨٤٧٣٨٫٤١٣٥٠٠٫٤٤٢٣٤١٫٨٤١٥٫٣٥١١٢٣٫٤٧٢٢٫٩٢٣٫٤٧٤الرصید في نھایة السنة

/ اإلطفاء المتراكم:االستھالك
١٫٤١١٫٢٧٤-٥٩٫٨٦١٢٩١٫٤٤١٤٤٨٫٥٦٤٤١٣٫٦٩٦١٩٣٫٣٥٧٤٫٣٥٥الرصید في بدایة السنة

١٦٥٫١٩١-١١٫٩٩٢١٥٫٣٢٨٧٨٫٨٦٢٢٦٫٩٦٠٣١٫٦٥٩٣٩٠المحمل للسنة
١٫٥٧٦٫٤٦٥-٧١٫٨٥٣٣٠٦٫٧٦٩٥٢٧٫٤٢٦٤٤٠٫٦٥٦٢٢٥٫٠١٦٤٫٧٤٥الرصید في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٧٧٣٣٫٥١٨١٠١٫٨١٥٢١٠٫٩٨٧٥٩٫٧٨٦١١٦٫٨٢٥٦٠٦١٢٣٫٤٧٢١٫٣٤٧٫٠٠٩دیسمبر ٣١كما في 

الموجودات األخرى-١٠
ملیون ١١٦٫٩: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٤٣٨ملیون دوالر أمریكي المساوي١١٦٫٩،  مبلغ وقدره٢٠١٨دیسمبر ٣١تتضمن الموجودات األخرى، كما في 

ال)دوالر أمریكي ُ إلى طرف ثالث والذي تعثر عن السداد، وتتوقع اإلدارة استرداد ھذا الرصید من الجھة ذات وقد تم دفع ھذا المبلغ أصال.المستحقةعمولةزائدا
لعدم التأكد من توقیت استعادة  ھذا المبلغ .( " اتفاقیة التسویة الحالیة")بموجب إتفاقیة تسویةالعالقة بتجنیب ٢٠١٨سبتمبر ٣٠قام البنك حتى تاریخ ونظراً

ت ("اتفاقیاإتفاقیات تسویة ثالثة ھـ)، أبرمت المجموعة ١٤٤٠محرم ٢٣(الموافق ٢٠١٨أكتوبر ٣وبتاریخ ملیون لایر سعودي.١٥٠مخصص انخفاض یبلغ 
انیة قامت اإلدارة بإعادة تقویم إمكوبناًءا على التطورات التي حصلت مؤخًرا. مع الجھة ذات العالقةوالتي ستحل محل إتفاقیة التسویة الحالیةالتسویة الجدیدة")

في فترة الربع األخیر من لایر سعوديملیون١٥٠البالغالذي تم تكوینھ من قبل المجموعةنخفاضاالمخصص تم عكساستعادة المبلغ المذكور ونتیجة لذلك
٢٠١٨.

في ھذه القوائم المالیة،ملیون لایر سعودي٦٥٦٫٢٥قدرھا مشروطةكما تشتمل إتفاقیة التسویة على مطالبة  ً العمولة المستحقة والتي لم یتم إثباتھا حالیا زائداً
.الموحدة
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المشتقات-١١
باستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة والتحوط:،خالل دورة أعمالھا العادیة،تقوم المجموعة
أ) المقایضات

لعموالت تبادل دفع اتمثل المقایضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. وبالنسبة لمقایضات أسعار العموالت، تقوم األطراف األخرى عادة ب
ل المبلغ مع دفع أصسعر الثابت والمتغیر وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما بالنسبة لمقایضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فیتم بموجبھا تبادلبال

العموالت بسعر ثابت ومتغیر بعمالت مختلفة.
ب) العقود اآلجلة والمستقبلیة

ن اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. ویتم تصمیم أن العقود اآلجلة والمستقبلیة ھي عبارة ع
لتلبیة احتیاجات معینة ویتم التعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود الصرف األجنبي والعقود الم ً بأسعار ستقبلیة الخاصةالعقود اآلجلة خصیصا

العموالت فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة في األسواق المالیة النظامیة ، ویتم تسدید التغیرات في قیمة العقود المستقبلیة یومیاً.
ج) اتفاقیات األسعار اآلجلة

یھ یسدد نقدا الفرق بین سعر العمولة المتعاقد علأن اتفاقیات األسعار اآلجلة ھي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت ویتم تداولھا بشكل فردي وتنص على أن 
وسعر السوق في تاریخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا.

د) الخیارات
بضاعة بیع عملة أوشراء أو لالخیار) أن الخیارات ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة ، یمنح بموجبھا البائع (مصدر الخیار) الحق، ولیس االلتزام، للمشتري (حامل

في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنیة المحددة. ً أو أداة مالیة بسعر محدد سلفا

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
أسعار الصرف. وتتعلق أنشطة المبیعات بطرح المنتجات تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة لدى المجموعة بالمبیعات، وتكوین المراكز، وموازنة

ع الحصول على ق مع توقللعمالء والبنوك لتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. ویتعلق تكوین المراكز بإدارة مراكز مخاطر السو
ات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحدید واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسواق أرباح من التغیرات اإلیجابیة في األسعار أو المعدالت أو المؤشر

أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

المشتقات المقتناة ألغراض التحوط 
تتعرض لھا المجموعة نتیجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي تتبع المجموعة نظام شامل لقیاس وإدارة المخاطر والتي یتعلق جزء منھا بإدارة المخاطر التي
لقد وضع مجلس اإلدارة مستوى معین لمخاطر السوق التي تشتمل وأسعار العموالت الخاصة لتكون ضمن المستویات المقبولة التي یقررھا مجلس اإلدارة واإلدارة.

ت اإلدارة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك بوضع حدود للمخاطر لضمان بقاءھا على مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت الخاصة. وقد قام
تقوم المجموعة بمراقبة المراكز بانتظام وتستخدم المشتقات الغراض التحوط ،ضمن الحدود المقرره من قبل مجلس اإلدارة. وكجزء من ادارة موجودتھا ومطلوباتھا

تستخدم المجموعة مقایضات أسعار ار العمالت والعموالت الخاصة. ویتم ذلك عادة من خالل تحوط مخاطر معامالت محددة. وذلك لتقلیل تعرضھا لمخاطر اسع
مقایضات أسعار العموالت  ً لتحوط مخاطر العموالت لتحوط مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن مخاطر أسعار عموالت ثابتة محددة. وتستخدم المجموعة أیضا

لك ذنقدیة الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بأسعار متغیرة. وفي جمیع ھذه الحاالت، یجب توثیق طبیعة تحوط المخاطر وأھدافھا رسمیاً، بما فيالتدفقات ال
یة.دتفاصیل األدوات المحوطة مخاطرھا وأداة تحوط المخاطر، ویتم قید ھذه المعامالت على أنھا تحوط مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النق

تحوطات التدفقات النقدیة
المجموعة مقایضات تستخدم.تحمل عمولة ذات نسبة متغیرةتجاریةغیرو مطلوبات لموجوداتتتعرض المجموعة للتغییر في التدفقات النقدیة للعموالت المستقبلیة 

، ةنبیة بالعمالت األجأسعار العموالت كتحوطات للتدفقات النقدیة لمخاطر أسعار العموالت ھذه. ونتیجة لأللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبیة كالدیون الصادر
ال كما في یلي جدوفیماعمالت مختلفة. بایضات أسعار العموالت تحوطھا بمقتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار تحویل العمالت األجنبیة وأسعار العموالت والناتج 

:الموحدةو متى یتوقع ان تؤثر على قائمة الدخلالمحوطةیبین الفترات التي یتوقع ان تحدث فیھا التدفقات النقدیة ،دیسمبر٣١

خالل سنة واحدة
٢٠١٨٢٠١٧

٤٫٨٧٦٨٫٣٦٦)موجودات(واردة نقدیة تدفقات 
)١٤٫٥٦٩()٤٫٨٦٥()مطلوبات(صادرة نقدیة تدفقات 

)٦٫٢٠٣(١١صافي التدفقات النقدیة

دید أسعار الموجودات اریخ تجیعكس الجدول التدفقات النقدیة لدخل العموالت الخاصة التي یتوقع أن تنتج عن البنود المحوطة في تحوط التدفقات النقدیة بناًءا على تو
المحوطة.والمطلوبات 
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المشتقات (تتمة)–١١
المبالغ االسمیة حسب تاریخ االستحقاق

٨٢٠١األدوات المالیة المشتقة 
القیمة العادلة 

االیجابیة
القیمة العادلة 

السلبیة
إجمالي المبالغ 

سنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣أشھر٣خالل االسمیة
أكثر من خمس

المعدل الشھريسنوات

مقتناة ألغراض المتاجرة:
٩٣٫٥٦١٤٤٫٥٠٤٢٢٫٥٥٤٫٧٤٣٨٣٣٫٨٣٣٣٫٩٠٢٫٦٦٩١٦٫٦٤٥٫٨٩٧١٫١٧٢٫٣٤٤٢٥٫٨١٩٫٨٨٧الخاصةمقایضات أسعار العموالت 

٦٫٦٣٧٫١٨٨-٥٫٤٢١٤٫٢١٦٢٫٧٩٧٫٩٨٧٢٫٢٦٦٫٩٦٣٤٥٦٫٠٢٤٧٥٫٠٠٠عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
٧٫٠١٦٫٤٣١-٦٫٦١٩٦٫٣٩٤٥٫٧٦٧٫٣٩٣١٫٢١٩٫٦٤٣٣٫٢٧٧٫٨٨٦١٫٢٦٩٫٨٦٤خیارات العمالت والسلع

٨٣٢٫٨٩٣٩٧٥٫٠٠٠١٫٩٣٨٫٠٣٢--٤٫٥٠٦١٫٩٧٢١٫٨٠٧٫٨٩٣خیارات أسعار العموالت الخاصة
مقتناة لتحوط مخاطر القیمة العادلة:
٣٧٫٥١٥--٣٧٫٥١٥-٤٣٧٫٥١٥-مقایضات أسعار العموالت الخاصة

مقتناة لتحوط مخاطر التدفقات النقدیة:
١٫٥٣٤٫٥٨٤---٣١٫٠٩٥٫٠٠٠١٫٠٩٥٫٠٠٠-مقایضات أسعار العموالت الخاصة

١١٠٫١٠٧٥٧٫٠٩٣٣٤٫٠٦٠٫٥٣١٥٫٤١٥٫٤٣٩٧٫٦٧٤٫٠٩٤١٨٫٨٢٣٫٦٥٤٢٫١٤٧٫٣٤٤اإلجمالي
٦٢٣٫٧١٥٦٢٣٫٧١٥القیم العادلة التفاقیات مقاصة

٧٣٣٫٨٢٢٦٨٠٫٨٠٨القیم العادلة قبل المقاصة

المبالغ االسمیة حسب تاریخ االستحقاق

٧٢٠١المشتقة األدوات المالیة 
القیمة العادلة 

االیجابیة
القیمة العادلة 

السلبیة
إجمالي المبالغ 

سنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣أشھر٣خالل االسمیة
أكثر من خمس

المعدل الشھريسنوات

مقتناة ألغراض المتاجرة:
١٢٥٫١٣٠٥٣٫١٩٢٣١٫٨٤٣٫٠٣٩٨٦٤٫١٢٠٣٫٧٩١٫٣٦٠٢٤٫٧١٣٫٨٣٣٢٫٤٧٣٫٧٢٦٢٩٫٨٣٦٫٦١٨مقایضات أسعار العموالت الخاصة

١٤٫٣٧٢٫٤٩٢-٥٩٫٤١٩٢٩٫٩١٦١١٫٠٦٢٫٢٧٣٧٫١٤٦٫٥١٦٣٫٥٦٠٫١٨٩٣٥٥٫٥٦٨عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
١٢٫٨٤٨٫١٤٤-٢٠٫٢٠٨٣٫٧٦٥٦٫١٧٩٫٥٢٥٢٫٨٥٤٫٣٦٣٣٫٢٣٠٫٠٥٣٩٥٫١٠٩خیارات العمالت والسلع

٢٫١٢١٫٧٦٨٢٫٢٤٢٫٨٠٩---٧٫٤٦١٣٫٨٧١٢٫١٢١٫٧٦٨خیارات أسعار العموالت الخاصة
مقتناة لتحوط مخاطر القیمة العادلة:
٣٧٫٥٠٢-٣٧٫٥٠٠--٣٦٦٣٧٫٥٠٠-مقایضات أسعار العموالت الخاصة

مقتناة لتحوط مخاطر التدفقات النقدیة:
٢٫٥٩٨٫٨٠١---٥٦٩٤٫١٩٦٫١٣٧٤٫١٩٦٫١٣٧-الخاصةمقایضات أسعار العموالت 

٢١٢٫٢١٨٩١٫٦٧٩٥٥٫٤٤٠٫٢٤٢١٥٫٠٦١٫١٣٦١٠٫٥٨١٫٦٠٢٢٥٫٢٠٢٫٠١٠٤٫٥٩٥٫٤٩٤اإلجمالي
٨٤٣٫٧٢٧٨٤٣٫٧٢٧القیم العادلة التفاقیات مقاصة

١٫٠٥٥٫٩٤٥٩٣٥٫٤٠٦القیم العادلة قبل المقاصة



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(بآالف الریاالت السعودیة)

٣٩

المشتقات (تتمة)–١١
ملیون لایر سعودي).١٢٠٫٥٤: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٣٫٠١یبلغ صافي القیمة العادلة للمشتقات 

باألدوات المحوطة مخاطرھا  ً :اطر المحوطة وأداة تحوط المخاطروطبیعة المخقیمتھا العادلة وتعكس الجداول أدناه ملخصا
البنود المحوطة

القیمة العادلةوصف البنود 
القیمة عند بدایة 

أداة التحوطالمخاطــرالتحوط
٢٠١٨

٣٨٫٤٧٩٣٧٫٥٠٤استثمارات بعمولة خاصة ثابتة
مقایضات أسعار القیمة العادلة

العموالت الخاصة

مقایضات أسعار التدفقات النقدیة١٫١٠٢٫٥٣٨١٫٠٩٨٫٦٨٨ودائع بعمولة خاصة ثابتة
العموالت الخاصة

أدوات التحوطالبنود المحوطة

القیمة العادلةوصف البنود 
القیمة عند بدایة 

التحوطأداة المخاطــرالتحوط
٢٠١٧

القیمة العادلة٤٠٫٢٤٩٣٧٫٥٠٤استثمارات بعمولة خاصة ثابتة
مقایضات أسعار 

الخاصةالعموالت

التدفقات النقدیة٣٫٠٣٥٫٣٧٢٣٫٠٢٦٫١٨٦ودائع بعمولة خاصة ثابتة
مقایضات أسعار 
العموالت الخاصة

ملیون لایر سعودي). ٠٫٥٦: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٠٫٣٦بلغ صافي المكاسب على األدوات المحوطة والمقتناة كتحوط مخاطر القیمة العادلة 
من القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالیة، بینما أبرم أقل٪٢٦: ٢٠١٧(%٦٨تم إبرام ما نسبتھ  ً : ٢٠١٧(%١٩من ) تقریبا

واحد بتاریخ إعداد القوائم المالیة. ویتم التعامل بالمشتقات من قبل قطاع خزینة المجموعة.آخر ) من إجمالي عقود القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات مع طرف %٩
ملیون ٣٨٫٠٦: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٣٫٠١ملیون لایر سعودي و ٣٣٫٩٤المشتقات المالیة عنبلغت الھوامش المودعة والمستلمة من االطراف األخرى

ملیون لایر سعودي)، على التوالي.٢٣٫٢١لایر سعودي و 

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى-١٢
٢٠١٨٢٠١٧

٣٢٨٫٢٨٥٤٢٢٫٨٣٨حسابات جاریة
١٫٢٠٣٫٥٣١٢٫٩٢١٫٨٣٣ودائع أسوق المال

١٫٥٣١٫٨١٦٣٫٣٤٤٫٦٧١اإلجمالي

ودائع العمالء-١٣
٢٠١٨٢٠١٧

٣٥٫٠٤٨٫٠٢٣٤٧٫٣٨٧٫٥٠٩ألجل
٢٨٫٠٦٣٫٤٠٨٢٩٫٣٧٠٫٦٠٠تحت الطلب

٣٥٧٫٠٨٢٤٠٣٫٠٤٦ادخار
١٫١٠٤٫٢٠٠١٫١١٣٫٨٠٨أخرى

٦٤٫٥٧٢٫٧١٣٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣اإلجمالي

تتضمن الودائع ألجل : 

٨٫٠٠٠-) ودائع بموجب اتفاقیات إعادة الشراء مع العمالء١(
٢٧٫٠١٧٫٢٦٤٢٨٫١٧٧٫٢٣١) ودائع إسالمیة٢(

ملیون لایر سعودي) من الھوامش كضمانات محتجزة لقاء التزامات غیر قابلة للنقض، ٨١٥: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٨٢٢تتضمن ودائع العمالء مبلغ قدره 
ملیار لایر سعودي). إن الودائع بعمالت أجنبیة تفاصیلھا كاآلتي كما في ٣٠: ٢٠١٧ملیار لایر سعودي (٢٩وودائع أخرى غیر خاضعة لعموالت خاصة قدرھا 

دیسمبر:٣١
٢٠١٨٢٠١٧

٢٫٧٦٦٫١٧٩٥٫٣٣١٫٣٥٣ألجل
٢٫٠٣٦٫١٣٤٢٫٤٩٤٫٧٠٣تحت الطلب

٢٣٫٢٣١٢٦٫٨٧٧ادخار
٦٠٫١٠٥٧٩٫٦٤٠أخرى

٤٫٨٨٥٫٦٤٩٧٫٩٣٢٫٥٧٣اإلجمالي



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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٤٠

سندات الدین الثانویة -١٤
سندات الدین التالیة:الثانویة تمثل سندات الدین 

:٢٠١٣دیسمبر ١٢مصدرة في 
لقد مارست المجموعة خیار . ٢٠٢٣ملیون لایر سعودي وتستحق في عام ٢٫٥٠٠أصدرت المجموعة صكوك ثانویة من الشریحة الثانیة غیر مضمونة بقیمة 

ھر سایبور زائدا أش٦. إن معدل العموالت المدفوعة والمتعلقة بالصكوك أعاله ھي ٢٠١٨ادیة في شھر دیسمبر داالسترداد المبكر لھذه الصكوك بقیمتھا االستر
تم الحصول على جمیع الموافقات المطلوبة من السلطات التنظیمیة لغرض األسترداد.نقطة أساس).١٥٥أشھر سایبور زائدا٦ً: ٢٠١٧نقطة أساس (١٥٥

.٢٠١٧أو ٢٠١٨خالل عام الصكوكلم تتعرض المجموعة ألي تعثر في سداد أصل المبالغ أو العموالت المتعلقة بھا وال یوجد ایة اخفاقات في الوفاء بھذه

المطلوبات األخرى-١٥
٢٠١٨٢٠١٧

١٫٤٨٢٫٢٨٣١٫٤٨٦٫٧٨٣الدفع ودائنونمصاریف مستحقة 
١٩٢٫٨٣٤٩٥٫٣٩٥)٣وإیضاح ب٧مباشرة (إیضاح غیرمخصص تسھیالت 

٣٣١٫٠٦٦٤٧١٫٦١٧أخرى
٢٫٠٠٦٫١٨٣٢٫٠٥٣٫٧٩٥اإلجمالي

رأس المال-١٦
ملیون سھم، قیمة ١٫١٤٣٫٠٧:  ٢٠١٧لایر سعودي (١٠ملیون سھم ، قیمة كل سھم ١٫١٤٣٫٠٧یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 

).سعوديلایر١٠كل سھم 
إن ملكیة رأسمال البنك موزعة على النحو التالي:

٢٠١٨٢٠١٧النسبة
٦٫٨٥٨٫٤٣٢٦٫٨٥٨٫٤٣٢%٦٠مساھمون سعودیون

٤٫٥٧٢٫٢٨٨٤٫٥٧٢٫٢٨٨%٤٠)بنك أي بي أن أمرو ان.فيرویال بنك أوف سكوتلند ان.في (سابقًا: 
١١٫٤٣٠٫٧٢٠١١٫٤٣٠٫٧٢٠%١٠٠اإلجمالي

االحتیاطي النظامي-١٧
من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي ٪٢٥بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للبنك، یجب تحویل ما ال یقل عن 

یون لایر سعودي) من األرباح مل٣٣٣٫٨٨: ٢٠١٧لیون لایر سعودي (م٢٨٢٫٦١حتى یساوي ھذا االحتیاطي رأسمال البنك المدفوع. علیھ، تم تحویل مبلغ وقدره 
المبقاه إلى االحتیاطي النظامي.

االحتیاطیات األخرى-١٨

٢٠١٨٢٠١٧
التدفقات النقدیةمتاحة للبیعالتدفقات النقدیةمتاحة للبیع

١٢٫٤٤٨٦٨١٤٠٫٨٦٨٢٧٩الرصید في بدایة السنة
االستثمارات المتاحة للبیع عند التأثیر على احتیاطي 

ینایر ١في ٩المعیار الدولي للتقریر المالي تطبیق
١٢٫٤٤٨(٢٠١٨(---

٤٠٢)٤٫٠٦٠()٦٤٤(-صافي التغیر في القیمة العادلة 
-)٢٤٫٣٦٠(--صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة 

٣٧١٢٫٤٤٨٦٨١-الرصید في نھایة السنة
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(بآالف الریاالت السعودیة)

٤١

وااللتزامات المحتملةالتعھدات -١٩
أ) الدعاوى القضائیة

لم یتم تكوین مخصصأت في دورة األعمال االعتیادیة. ، كانت ھناك بعض الدعاوى القضائیة المقامة ضد المجموعة والتي نش٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
على الرأي المھني للمستشار القانوني الذي یشیر إلى أنھ لیس من المتوقع تكبد خسائر اضافیة نتیجة ھذه الحالیة أو السنوات السابقةخالل السنة إضافي ، وذلك بناًء

الدعاوى. 

ب) االلتزامات الرأسمالیة
المستأجرة وشراء أجھزة وبرامج ملیون لایر سعودي) تتعلق بتحسینات المباني٤٠٫٦: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٩٫٩قدرھا لدى المجموعة التزامات رأسمالیة 

حاسب آلي.

ج) التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 
إن الغرض الرئیسي من ھذه األدوات ھو ضمان توفیر التمویل للعمالء عند الطلب.

بالسداد من قبل المجموعة في حالة عدم تمكن العمالء من الوفاء إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة القائمة، والتي تعتبر ضمانات غیر قابلة للنقض 
مادات انات واالعتبالتزاماتھم تجاه األطراف الثالثة، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملھا القروض والسلف. إن المتطلبات النقدیة الخاصة بخطابات الضم

لالتفاقیة.المستندیة القائمة تعتبر أقل بكثیر من مبلغ التعھدات ألن  ً المجموعة عادة ال تتوقع أن یقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقا

محددة، ط وأحكامتعتبر االعتمادات المستندیة بمثابة تعھدات خطیة من المجموعة نیابة عن العمیل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال بحدود معینة وفق شرو
تحمل مخاطر أقل.  ً مضمونة عادة بالبضاعة التي تتعلق بھا، وبالتالي فإنھا غالبا

مبیاالت المسحوبة من قبل العمالء. وتتوقع المجموعة أن یتم تقدیم معظم القبوالت قبل سدادھا من قبل العمالء.تمثل القبوالت تعھدات المجموعة لسداد الك

فیما یتعلق تندیة. وتمثل االلتزامات غیر القابلة للنقض لمنح االئتمان الجزء غیر المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مس
ن مبلغ إال أئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ یعادل إجمالي االلتزامات غیر المستخدمة، بمخاطر اال

لعمالء لمنح االئتمان تتطلب من االخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیده فوراً، یتوقع أن یكون أقل بكثیر عن إجمالي االلتزام غیر المستخدم ألن معظم االلتزامات
زامات یتم العدید من ھذه االلتالحفاظ على معاییر ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة ألن 

إنھاؤھا أو انتھائھا بدون تقدیـم التمویل المطلوب.

وااللتزامات المحتملة للمجموعة : باالستحقاقات لقاء التعھدات فیما یلي تحلیالً)١

سنوات٥إلى ١شھر١٢إلى ٣أشھر٣خالل ٨٢٠١
أكثـر من

اإلجمالــــيـواتــــــسن٥
١٫٤٠١٫٧٦٥٧٫٧٢٥٫٤٨٢٦٫٩٢٥٫٢٦٦٢١٠٫٧٨٠١٦٫٢٦٣٫٢٩٣خطابات ضمان

١٫٦٤٨٫٨٩٨٢٫٢٧١٫٨٧٠٢٣٨٫٢١٠٣٥٠٤٫١٥٩٫٣٢٨اعتمادات مستندیة
١٫١٣٠٫٩٠٥-٧٧٥٫٤٠٢٣٥٣٫٧٢٥١٫٧٧٨قبوالت

٣٦٫٧٧١١٫٠٦٢٫١٨٣١٫٠٩٩٫١٢٩-١٧٥التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان
٣٫٨٢٦٫٢٤٠١٠٫٣٥١٫٠٧٧٧٫٢٠٢٫٠٢٥١٫٢٧٣٫٣١٣٢٢٫٦٥٢٫٦٥٥اإلجمالي

٧٢٠١
١٫٥٥٦٫٣٢١٩٫٤٤٢٫١٨٣٥٫٩٣١٫٦٣٤٢١٢٫٣٠٣١٧٫١٤٢٫٤٤١خطابات ضمان

٥٫٢٧٥٫٤١٠-٢٫٧٧٠٫٨٣٩٢٫٢٦٣٫٩٨٣٢٤٠٫٥٨٨اعتمادات مستندیة
١٫٧٣٤٫٩٠٣-١٫١٩٢٫٦٤٥٥٣٣٫٩٨٢٨٫٢٧٦قبوالت

٣٢٫٠٠٨٧٢٫٨٥٦١٫٩٠٧٫٣٣٨٢٫٠١٢٫٢٠٢-التزامات غیر قابلة للنقض لمنح االئتمان
٥٫٥١٩٫٨٠٥١٢٫٢٧٢٫١٥٦٦٫٢٥٣٫٣٥٤٢٫١١٩٫٦٤١٢٦٫١٦٤٫٩٥٦اإلجمالي

ملیار ٢٨٫٦: ٢٠١٧ملیار لایر سعودي (٢٥٫٣یبلغ الجزء غیر المستخدم من االلتزامات القائمة والذي یمكن نقضھ من جھة واحدة في أي وقت من قبل المجموعة 
لایر سعودي).

للتعھدات وااللتزامات المحتملة ) ٢ حسب األطراف األخرى:فیما یلي تحلیالً

٢٠١٨٢٠١٧
٨٢٫٠٦٦١٠١٫٩٨٧مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

١٨٫١٨٩٫٦٣١٢١٫٤٩٥٫٧٤٧شركات
٣٫٩٦٣٫٩٩٦٤٫١٣٧٫٧٧٣بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

٤١٦٫٩٦٢٤٢٩٫٤٤٩أخرى
٢٢٫٦٥٢٫٦٥٥٢٦٫١٦٤٫٩٥٦اإلجمالي
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٤٢

االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة د) 
بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء، التي أبرمتھا المجموعة كمس تأجر:فیما یلي تحلیالً

٢٠١٨٢٠١٧
٢١٫٩٨٧١٩٫٨٤٩أقل من سنة

٣٧٫٢٤٤٣٩٫٩٨٩من سنة إلى خمس سنوات
١٩٫٩٨١٥٫٤٥٩أكثر من خمس سنوات   

٧٩٫٢١٢٦٥٫٢٩٧اإلجمالي

دخل ومصاریف العموالت الخاصة -٢٠

دخل العموالت الخاصة من:
٢٠١٨٢٠١٧االستثمارات :

من خالل الدخل مدرجة بالقیمة العادلةاستثمارات 
٥٫٤٧٢٧٫٠٢٩)٢٠١٧(/ متاحة للبیعالشامل اآلخر

٣٩٩٫٥٥٣٣٥١٫٤٧٣)٢٠١٧(تاریخ االستحقاقمقتناه حتى التكلفة المطفأة / ب
٤٠٥٫٠٢٥٣٥٨٫٥٠٢

٧٨٫٤٨١٨٢٫١١٤أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
٣٫٢٧١٫٧٧٠٣٫٤٦٢٫٦٧٣قروض وسلف

٣٫٧٥٥٫٢٧٦٣٫٩٠٣٫٢٨٩اإلجمالي

٢٠١٨٢٠١٧مصاریف العموالت الخاصة على:
٧٫١٦٨١٦٫١٤٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٨٩٨٫٣٣٥٩٨٦٫٣٢٠ودائع العمالء
٩٥٫٠٦٧١٣٥٫٠٦٣سندات دین ثانویة 

١٫٠٠٠٫٥٧٠١٫١٣٧٫٥٢٧اإلجمالي

دخل األتعاب والعموالت ، صافي-٢١

٢٠١٨٢٠١٧من:دخل األتعاب والعموالت
١٩٦٫٩٩٢٢٦١٫٦٤١تمویل الشركات والخدمات االستشاریة

٢٤٨٫٥٨٨٢٦٦٫٨٧٦عملیات التمویل التجاري
١٦٨٫٤٣١١٥٧٫١٤٩منتجات بطاقات

٢٥٫٢٦١٢٨٫٧٣٩وساطة األسھم وإدارة الصنادیق
٧٣٫٩٤٨٧٠٫٩٠٧أخرى

٧١٣٫٢٢٠٧٨٥٫٣١٢إجمالي دخل األتعاب والعموالت

مصاریف األتعاب والعموالت على:
٩١٫٥٤٠٧٢٫٦١٢منتجات بطاقات

٢٠٫٤١٥٢٢٫٩٠١أخرى
١١١٫٩٥٥٩٥٫٥١٣إجمالي مصاریف األتعاب والعموالت

٦٠١٫٢٦٥٦٨٩٫٧٩٩دخل األتعاب والعموالت، صافي

دخل المتاجرة، صافي-٢٢
٢٠١٨٢٠١٧

٧٥٫٣٥٤٩٥٫٩١٦مشتقات وأخرى، صافي
٧٥٫٣٥٤٩٥٫٩١٦اإلجمالي  

أرباح استثمارات مقتناة لغیر أغراض المتاجرة     -٢٣
٢٠١٨٢٠١٧

٣٠٫٢٦٠-أرباح محققة من بیع استثمارات مقتناه لغیر أغراض المتاجرة
٣٠٫٢٦٠-اإلجمالي  
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٤٣

رواتب ومصاریف الموظفین-٢٤
عویضات تالجدول التالي فئات موظفي المجموعة وفق اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فیما یخص التعویضات ویتضمن إجمالي مبالغ اللخص ی

باإلضافة إلى طریقة الدفع.٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١الثابتة والمتغیرة المدفوعة إلى الموظفین خالل السنتین المنتھیتین في 

٨٢٠١
عدد الموظفین

تعویضات 
ثابتة مدفوعة

تعویضات متغیرة مدفوعة
ماليـــاإلجھم ـــــــأسداًـــــــــــنقفئات الموظفین

كبار المدراء التنفیذیین الذین یتطلب تعیینھم الحصول على 
١٩٢٥٫٣٢٢٩٫٧٧٣٧٬٧٣٩٤٢٬٨٣٤عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

١٤٢٤٠٫٧٥٢٥٫٨٦٦٢٬٦٥٤٤٩٬٢٧٢موظفون یقومون بمھام الرقابة وإدارة المخاطر
٦٥٧١٤٣٫٨٤٣١٢٫٥٦١٥٬٢٧٧١٦١٫٦٨١موظفون یقومون بنشاطات تحمل المخاطر

١٫٦٥٩٢٧١٫٤٧٠٢٣٫٦٣٩٥٫٤٩٨٣٠٠٬٦٠٧موظفون آخرون
٢٫٤٧٧٤٨١٫٣٨٧٥١٫٨٣٩٢١٫١٦٨٥٥٤٫٣٩٤اإلجمالي

٤٩٫٥٣٦تعویضات متغیرة مستحقة خالل السنة
٨٣٫٠٢٨مدفوعة خالل السنةخرى أموظفین مصاریف 

٤٨٫٠٠٧مستحقة خالل السنةخرى أمصاریف موظفین 
٦٦١٫٩٥٨إجمالي رواتب ومصاریف الموظفین

٧٢٠١
عدد الموظفین

تعویضات 
مدفوعةثابتة 

تعویضات متغیرة مدفوعة
ًـــــــــــنقفئات الموظفین ماليـــــاإلجھم ـــــــأسدا

كبار المدراء التنفیذیین الذین یتطلب تعیینھم الحصول على 
١٥٢٣٫٩٦٩٦٫٨٣٨٣٫٥٧٤٣٤٫٣٨١عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

١٣٧٤٠٫٠٩١٥٫١٨٠١٫٠٤٦٤٦٫٣١٧الرقابة و إدارة المخاطرموظفون یقومون بمھام 
٦٤٣١٤١٫٣٣٣١٥٫٦٧٢٤٫٥٥٨١٦١٫٥٦٣موظفون یقومون بنشاطات تحمل المخاطر

١٫٦٨٣٢٥٨٫٧٤١٢٢٫٤٢٩٢٫٦٧٨٢٨٣٫٨٤٨موظفون آخرون
٢٫٤٧٨٤٦٤٫١٣٤٥٠٫١١٩١١٫٨٥٦٥٢٦٫١٠٩اإلجمالي

٥٩٫٣٢٥مستحقة خالل السنةتعویضات متغیرة 
٧٥٫٧٢٢مدفوعة خالل السنةخرى أموظفین مصاریف 

٧١٫٦٦٤مستحقة خالل السنةخرى أمصاریف موظفین 
٦٧٠٫٨٤٥إجمالي رواتب ومصاریف الموظفین

ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي:كبار المدراء التنفیذیین الذین یتطلب تعیینھم الحصول على عدم 
من ھذه الفئة عة. وتتضتشتمل ھذه الفئة على موظفي اإلدارة العلیا والذین لدیھم المسؤولیة والتفویض إلعداد االستراتیجیات والتوجیھ والتحكم بنشاطات المجمو

العضو المنتدب وبعض المدراء التابعین لھ مباشرة.  
بمھام الرقابة و إدارة المخاطر:الموظفون الذین یقومون 

ثال ھم على سبیل المتشیر ھذه الفئة إلى الموظفین العاملین في اإلدارات غیر الخاضعة ألنشطة تحمل المخاطر حیث أنھم یقومون بأعمال المراجعة والرقابة ومن
تعتبر ھذه المھام مستقلة بشكل تام عن وحدات تحمل المخاطر.مالیة. ارة العملیات واإلدارة الإدارة المخاطر و إدارة االلتزام وإدارة التدقیق الداخلي وإد

الموظفون الذین یقومون بنشاطات تحمل المخاطر:
ار)، األول لالستثمتشتمل ھذه الفئة على الموظفین القائمین بوحدات إدارة األعمال (مجموعة مصرفیة الشركات ومجموعة مصرفیة األفراد وإدارة الخزینة وشركة

دود االئتمان وتسعیر حوالذین لدیھم مسؤولیة تنفیذ وتطبیق استراتیجیة المجموعة نیابة عنھا، على سبیل المثال الموظفین الذین یقومون بتقدیم التوصیات بخصوص
القروض وأخذ وتنفیذ عروض األعمال ونشاطات عملیات إدارة الخزینة وخدمات إدارة االستثمار والوساطة.

رون:الموظفون اآلخ
تشمل ھذه الفئة جمیع الموظفین اآلخرین في المجموعة باستثناء المذكورین أعاله.   

سیاسة التعویضات للمجموعة:
زام توتعكس إدارة المخاطر الحذرة وااللالبنكإن الھدف من ھذه السیاسة ھو إنشاء وتطبیق سیاسات وإجراءات التعویضات التي تدعم تحقیق إستراتیجیة وثقافة 

بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
األداء سیاق، یتم قیاسوتھدف سیاسة التعویضات للمجموعة لمكافأة األداء المعدل بالمخاطر والسلوك المالئم المتماشي مع القیم المشتركة للمجموعة. وفي ھذا ال

تتم مراجعة سیاسة التعویضات من قبل إدارة المخاطر لضمان تعدیل المكافآت ،إلى ذلكمن قبل إدارة مخاطر مستقلة. باإلضافةمراقبتھوذلك بتعدیل المخاطر ویتم 
بنفس مستوى المخاطر المتكبدة.

اء غیر تنفیذیین أعضخمسةوالتي تتضمن –ویتحمل مجلس اإلدارة مسؤولیة ضمان التطبیق الفعال لسیاسة التعویضات. وتقوم لجنة الترشیحات والمكافآت "اللجنة" 
د والتوصیات من اإلدارة التنفیذیة بمساعدة إدارة الموارالتعویضاتریرااللجنة تقبإفادة المجلس في ھذا الخصوص. وتستلم -مستقلین ثالثة أعضاءبینھم من 

وتقوم بالمراجعة والموافقة على جمیع قرارات التعویضات المتعلقة بجمیع الموظفین. ،البشریة
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الموظفین (تتمة)رواتب ومصاریف -٢٤
على مفھوم لل. تتضمن سیاسات التعویضات بأن یتم تعویض الموظفین الذین یقومون بمھام الرقابة بصورة مستقلة قیمة اإلجمالیة یتم تحدید توصیات التعویضات بناًء

اء.یز على بناء ترتیبات تعویضات تقوم على أساس الحافز واألدواإلمكانیة مع التركوالمنح للمكافأة وأن القرارات تأخذ باالعتبار التوازن بین المنافسة الخارجیة 
ربح السھم األساسي والمخفض-٢٥

ملیون سھم. ١٫١٤٣٫٠٧وذلك بتقسیم صافي دخل السنة العائد للمساھمین على ٢٠١٧و٢٠١٨تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض لعامي 

األرباح المقترح توزیعھا والزكاة وضریبة الدخل  -٢٦
ملیون لایر سعودي وتمت المصادقة على ذلك من قبل الجمعیة ٤٠٠٫١قدرھا توزیع أرباح ٢٠١٧دیسمبر ٢٥إقترح مجلس اإلدارة خالل االجتماع الذي عقد في 

لایر سعودي ٠٫٢٥الیة الحللسنةلربح الموزع للمساھمین كاة، یصبح صافي اوبعد خصم الز، ٢٠١٨مارس ٢٧بتاریخ ةللمساھمین المنعقدغیر العادیةالعامة
لدخل التزامات الزكاة وضریبة اإن .توزیعات األرباح الحالیة والمستقبلیة. أما التزامات ضریبة الدخل على المساھمین األجانب سوف تخصم من حصتھم من للسھم
:كانت كاآلتياألجانبلمساھمین السعودیین وعلى ا

أ) المساھمون السعودیون
من حصتھم من توزیعات یتم خصمھاوسوف ،ملیون لایر سعودي)٢٧: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٨بلغت الزكاة المقدرة المتعلقة بالمساھمین السعودیین للسنة 

األرباح الحالیة و المستقبلیة. 
ب) المساھمون غیر السعودیین 

من یتم خصمھاسوف و،ملیون لایر سعودي)١٠٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩٤بـدخلالمن حصة المساھمین األجانبتقدر ضریبة الدخل المستحقة على 
حصتھم من توزیعات األرباح الحالیة و المستقبلیة. 

والضریبیةج ) الربوط الزكویة 
الربوط الزكویة

وذلك بمبلغ ٢٠١٧حتى ٢٠٠٦الزكویة للسنوات من المطالباتخالل السنة، توصل البنك إلى اتفاقیة تسویة ("االتفاقیة") مع الھیئة العامة للزكاة والدخل لتسویة 
١٠٠٫٤نتج عن التسویة مخصص إضافي قدره . وقد ٢٠٢٣دیسمبر ١نتھي في تأقساط٦على ویستحق السداد،ملیون لایر سعودي٣٧٤٫٤٨إجمالي ونھائي قدرة 

. ٢٠١٨ملیون لایر سعودي خالل شھر دیسمبر ٧٤٫٩٠وقدرهقام البنك بدفع القسط األول ملیون لایر سعودي تم تحمیلھ على حقوق المساھمین خالل السنة الحالیة. 
على سداد ال ً ولقد تم احتسابھا ضمن مطلوبات الزكاة للسنة وفق اطار التسویة٢٠١٨زكاة لعام وبموجب االتفاقیة، اتفق البنك والھیئة العامة للزكاة والدخل أیضا

الحالیة.

الربوط الضریبیة
أعالهویتوقع بأن تكون نتیجة االستئناف،٢٠١٣–٢٠٠٦سیستمر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة للسنوات من 

لصالحھ.

النقدیة و شبة النقدیة-٢٧
تتكون النقدیة و شبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة من اآلتي:

٢٠١٨٢٠١٧
٤٫٨٩٠٫٠٣٨١٥٫١٣٧٫٠٠٥)٤نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (إیضاح 

)٤٫١٠٦٫٢١١()٣٫٤٩١٫٧٧٥()٤(إیضاح ودیعة نظامیة
١٫٣٩٨٫٢٦٣١١٫٠٣٠٫٧٩٤

١٫٠٩١٫٠١٢١٫٩٧٥٫٢٧١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االقتناء
٢٫٤٨٩٫٢٧٥١٣٫٠٠٦٫٠٦٥اإلجمالي

القطاعات التشغیلیة-٢٨
اء اإلدارة العل تمرار من قبل  أعض غیلیة وفقا للتقاریر الداخلیة عن مكونات المجموعة والتي تتم مراجعتھا باس ؤولین عیتم تحدید القطاعات التش نع یا المس ن ص

تجاریة لتشغیلیة وفقا لألحكام والشروط المن أجل تخصیص الموارد لھذه القطاعات ولتقییم ادائھا. وتتم المعامالت بین القطاعات االمجموعةالقرارات التشغیلیة في 
ة غیلیة مما ینتج عنھ تحویل تكالیف تمویل بینھا. كما تحمل عموالت خاص غیلیة على القطاعات الالعادیة، ویتم عادة إعادة توزیع األموال بین ھذه القطاعات التش تش

التكلفة الحدیة لألموال. تقاس االیرادا ً عر موحد یمثل تقریبا اس س ح عنھا لإلدارة العلیا بنفس الطریقة المبینة في قائمة على أس ت من األطراف الخارجیة المفص
ارة أي قطاع منذ  س قیاس ربح أو خس مبر ٣١الدخل الموحدة. لم یطرأ أي تغییر على أس غیلیة بالمجموعة والتي یتم رفع ٢٠١٧دیس . فیما یلي القطاعات التش

التقاریر بشأنھا:

قطاع الشركات 
والمنشآت الكبیرة. كما یقوم أیضا بقبول ودائع العمالء وتقدیم التمویل الذي یشتمل على لة من المنتجات والخدمات للشركاتع الشركات بتقدیم سلسلة متكامیقوم قطا

دمات التمویل التجاري. وتشتمل الخدمات المقدمة للعمالء عل ـ ى الخدمات المصرفیة من خالل القروض ألجل والحسابات الجاریة المدینة والقروض المشتركة وخـ
أو غیر ذلك. ً الكترونیا شبكة اإلنترنت ومن خالل خدمات المعامالت العالمیة وخدمة مركزیة تقوم بإدارة جمیع حواالت العمالء، سواًء



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(بآالف الریاالت السعودیة)

٤٥

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٢٨

قطاع األفراد
خدمات مركز الھاتف البنكي على مدى  ساعة. كما یقوم القطاع بقبول ودائع ٢٤یعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلیة ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـ

رفیة األفراد التي تشتمل على القروض الشخصیة،  ابات ادخار وودائع متنوعة، وتقدیم منتجات و خدمات  مص كل حس ابات الجاریة المدیالعمالء على ش نة، والحس
وبطاقات االئتمان، لألفراد والمنشآت الصغیرة والمتوسطة. 

قطاع األعمال المصرفیة االستثماریة وخدمات االستثمار
الیة.یقدم قطاع األعمال المصرفیة االستثماریة وخدمات االستثمار، خدمات تتعلق بالتعامل واإلدارة والترتیب و المشورة وحفظ األوراق الم

قطاع الخزینة المركزیة ولجنة الموجودات والمطلوبات
ركات تقة األخرى للش ة واألدوات المش عار العموالت الخاص واق المال، وتحویل العمالت األجنبیة وأس ي مع أس اس كل أس والعمالء یتعامل قطاع الخزینة بش

ة التمویل و إدارة المخاطر المركزیة وإدارة المحفظة االستثماریة الخاصة بالمجموعة. االعتباریین ولحساب المجموعة نفسھا. كما أن ھذا القطاع مسؤول عن إدار
ی طة الرئیس طة قطاعات المجموعة واألنش مل لجنة الموجودات والمطلوبات عملیات إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة، والتي ال تتعلق بأنش ة للخزینة من تش

مجموعة وادارة المركز المالي الموحد لھا. كما تتضمن صافي اإلیرادات والمصاریف الداخلیة لإلدارات على أسعار خالل المحافظة على السیولة على مستوى ال
ت األخرى.تحویل االموال المعتمده من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضمن الدخل والمصاریف غیر الموزعة والمتعلقة بالمركز الرئیسي واإلدارا

للموجودات واالیرادات والنتائج الخاصة بالمجموعة وذلك حسب القطاعات التشغیلیة للسنیلي تحلیفیماأ )   دیسمبر:٣١في ةالمنتھیةالً

قطـاع األفـرادقطاع الشركـات٢٠١٨

قطاع األعمال 
المصرفیة 

االستثماریة 
وخدمات 
االستثمار

قطاع الخزینة
المركزیة ولجنة

الموجودات
اإلجمالــــيوالمطلوبات

ایرادات / (مصاریف) خارجیة:
٢٫٧٥٤٫٧٠٦)١٦٥٫٧٥٨(٢٫٠٠٩٫٥٧٢٩٠١٫٠٨٦٩٫٨٠٦صافي دخل العموالت الخاصة

٦٠١٫٢٦٥)٢٤٫٤٢٧(٤٣٥٫٩٦١١٥٧٫٨٦٣٣١٫٨٦٨دخل األتعاب والعموالت، صافي
٢٤٫١٠٧٧٥٢١٫٧٤٨٤٨٫٧٤٧٧٥٫٣٥٤دخل المتاجرة، صافي

٦٫٩٢١١٣٢٫١٨٩-٧٢٫٩٧٥٥٢٫٢٩٣ایرادات أخرى
-٣١٣٫٥١١١٠٫٤١٠٥٤٢٫٦٥٥)٨٦٦٫٥٧٦((مصاریف) / ایرادات بین القطاعات

١٫٦٧٦٫٠٣٩١٫٤٢٥٫٥٠٥٥٣٫٨٣٢٤٠٨٫١٣٨٣٫٥٦٣٫٥١٤إجمالي ایرادات القطاعات

)١٫٢٧٨٫٤٢٢()٦٢٫٩٦٧()٤٣٫٨٩٢()٨٠٠٫٧٩٤()٣٧٠٫٧٦٩(مصاریف العملیات 
مخصصبنود غیر نقدیة جوھریة أخرى: 

)١٫١٦٧٫٤٧٦(--)١٥٢٫٩٧٧()١٫٠١٤٫٤٩٩(صافي،وأخرىاالئتمان خسائرنخفاضإ
عكسبنود غیر نقدیة جوھریة أخرى: 

قیمة الموجودات المالیةفي االنخفاض
٤٫٥٧٩٤٫٥٧٩---صافي،األخرى

٨٫٢٥٥٨٫٢٥٥---إیرادات غیر تشغیلیة
٢٩٠٫٧٧١٤٧١٫٧٣٤٩٫٩٤٠٣٥٨٫٠٠٥١٫١٣٠٫٤٥٠أرباح القطاعات

٣٩٫٧١٩٫٥٨٩١٨٫٠٤٧٫٥٣٤٨١٠٫٦٢٩٢٣٫٤٥٠٫٤٥٠٨٢٫٠٢٨٫٢٠٢موجودات القطاعات

١٦٫١١٦٫٢٤٤٢٧٫٥٨٨٫٩٧٠٢٦٨٫٥٤٩٢٤٫١٩٤٫٠٤٢٦٨٫١٦٧٫٨٠٥مطلوبات القطاعات



تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(بآالف الریاالت السعودیة)

٤٦

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٢٨

قطـاع األفـرادقطاع الشركـات٢٠١٧

قطاع األعمال 
المصرفیة 
االستثماریة 

وخدمات االستثمار

قطاع الخزینة
المركزیة ولجنة

الموجودات
اإلجمالــــيوالمطلوبات

ایرادات / (مصاریف) خارجیة:
٢٫٧٦٥٫٧٦٢)٣٥٢٫١٦٣(٢٫٠٥٧٫٣٠٤١٫٠٥٨٫٥٣١٢٫٠٩٠صافي دخل العموالت الخاصة

٦٨٩٫٧٩٩)٢٤٫٦٢٦(٥٠٢٫٥٣٩١٨٠٫٤٦٠٣١٫٤٢٦دخل األتعاب والعموالت، صافي
٥١٫٩٨٨٢٫٣٤٩١٫٥٥٢٤٠٫٠٢٧٩٥٫٩١٦دخل المتاجرة، صافي

٣٠٫٢٦٠١٦٠٫١٤٥-٧٨٫٦٣١٥١٫٢٥٤ایرادات أخرى
-٢٣٥٫٤٨٣٩٫٢٥٤٧٦٠٫٠٣٩)١٫٠٠٤٫٧٧٦(القطاعات(مصاریف) / ایرادات بین 
١٫٦٨٥٫٦٨٦١٫٥٢٨٫٠٧٧٤٤٫٣٢٢٤٥٣٫٥٣٧٣٫٧١١٫٦٢٢إجمالي ایرادات القطاعات

)١٫٢٦٥٫٦١٥()٦٦٫٦٤٠()٣٧٫٥٧٠()٧٦٧٫٥١٠()٣٩٣٫٨٩٥(مصاریف العملیات 
مخصصبنود غیر نقدیة جوھریة أخرى: 

)١٫١٢٠٫٢٩٩(--)١٧٩٫٩٩٩()٩٤٠٫٣٠٠(صافي،االئتمانخسائرانخفاض
٩٫٨١٠٩٫٨١٠---إیرادات غیر تشغیلیة

٣٥١٫٤٩١٥٨٠٫٥٦٨٦٫٧٥٢٣٩٦٫٧٠٧١٫٣٣٥٫٥١٨أرباح القطاعات
٤٣٫٦٦١٫٩٠٦١٩٫٩٧٧٫٥٧٧٧٤٨٫٠٣٠٣٥٫٤٨٢٫٣١٧٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠موجودات القطاعات
٢٢٫٣٩٢٫٦٢٩٢٧٫١٨٠٫٦٨١٢٠٨٫٨٨٤٣٦٫٤٨٧٫٩٤٠٨٦٫٢٧٠٫١٣٤مطلوبات القطاعات

للحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة حسب القطاعات التشغیلیة: ب) فیما یلي تحلیالً

قطـاع األفـرادقطاع الشركـات٨٢٠١

قطاع الخزینة
المركزیة ولجنة

اإلجماليالموجودات والمطلوبات
٣٩٫٧١٩٫٥٨٩١٨٫٠٤٧٫٥٣٤١٧٫٧٨٧٫٨١٤٧٥٫٥٥٤٫٩٣٧موجودات مالیة غیر مشتقة
١٢٫٣٢٦٫٥٥٧--١٢٫٣٢٦٫٥٥٧مبینة بالمعادل االئتماني لھاتعھدات وإلتزامات محتملة

٣٣٢٫٣٢٢٦٠١٫٤٢٢-٢٦٩٫١٠٠بالمعادل االئتماني لھامبینةمشتقات 
٧٢٠١

٤٣٫٦٦١٫٩٠٦١٩٫٩٧٧٫٥٧٧١٩٫٣٣٠٫٩٣١٨٢٫٩٧٠٫٤١٤مشتقةموجودات مالیة غیر
١٢٫٦٩٣٫٣٤٠--١٢٫٦٩٣٫٣٤٠مبینة بالمعادل االئتماني لھاتعھدات وإلتزامات محتملة

٤٦٢٫٣٦٠٩٠١٫٠٥١-٤٣٨٫٦٩١بالمعادل االئتماني لھامبینةمشتقات 
مارات في األسھم واالستثللموجودات المالیة غیر المشتقة باستثناء النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديإن مخاطر االئتمان تتضمن القیمة الدفتریة 
تقات.شوالممتلكات والمعدات. إن مخاطر االئتمان تتضمن أیضا قیمة المعادل االئتماني للتعھدات وااللتزامات المحتملة والموالشركات الزمیلة والصنادیق االستثماریة

إدارة المخاطر المالیة-٢٩
أ )  مخاطر االئتمان

ن التعرض لمخاطر االئتمان أساسا متمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة، مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. ینشأ 
واألنشطة االستثماریة. ویوجد أیضا مخاطر ائتمان على التعھدات و االلتزامات المحتملة والمشتقات المتعلقة باالئتمان. أنشطة اإلقراض والتي ینتج عنھا القروض والسلف 

للمعامالت مع أطراف أخرى محددة، وتقییم المالءة اال ف ئتمانیة لھذه األطراوتحاول المجموعة السیطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتھا ووضع حدوداً
بصورة مستمرة.

مان مع والدخول في ترتیبات ضإضافة لمراقبة حدود االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتھا التجاریة وذلك بإبرام اتفاقیات مقاصة رئیسیة
رة في حاالت معینة بإقفال المعامالت أو التنازل عنھا لصالح أطراف األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد كذلك من فترات التعرض للمخاطر. كما قد تقوم اإلدا

ي الوفاء شلت األطراف األخرى فأخرى لتقلیل مخاطر االئتمان. وتمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة بشأن المشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا ف
ئتمان التي تتحملھا المجموعة، تقوم اإلدارة بتقییم األطراف األخرى باستخدام نفس األسالیب التي تتبعھا في أنشطة اإلقراض .بالتزاماتھا. وللتحكم في مستوى مخاطر اال

صائص خكون لھم نفس الینتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة أو ی
األخرى.االقتصادیة التي ستؤثر على مقدرتھم في الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة عند حدوث تغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف 

جغرافیة معینة.صناعة ما أو منطقةعلى ویشیر التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة نتیجة التطورات التي قد تطرأ 

ع بوضوذلكلسعودي تقوم اإلدارة بإدارة مخاطر االئتمان ضمن سیاسة إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة وبما یتفق مع توجیھات مؤسسة النقد العربي ا
لضمان عدم التركز غیر المبرر في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن حدود و تنظیم استراتیجیات لضمان التنوع المالئم ألنشطة األقراض

ً بأخذ الضمانات حسب ما ھو مالئم ، أو تسعى إلى الحصول على ضمانات إضافیة طبقا ً . كما إذا تطلب األمر،ات المبرمةلالتفاقیأو أنشطة معینة. كما تقوم أیضا
یاسات تراجع اإلدارة بانتظام سمخصص خسائر االنخفاض في القیمة. یة للضمانات التي تم الحصول علیھا أثناء مراجعتھا لمدى كفایة تراقب اإلدارة القیمة السوق

إدارة المخاطر وأنظمتھا لتعكس التغیرات في منتجات األسواق وأفضل الممارسات المستجدة.
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(تتمة)إدارة المخاطر المالیة-٢٩
تتمة)(أ )  مخاطر االئتمان

٣١توجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي كما في لالتي تتعرض لھا المجموعة والتي تم احتسابھا طبقًایعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان 
دون األخذ في االعتبار أي ضمانات حصلت علیھا المجموعة أو تعزیزات ائتمانیة:٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر

٢٠١٨٢٠١٧

١٫١١٦٫٠١٢٢٫١١٥٫٢٧١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١٥٫٩١٧٫٨١٩١٦٫٥٣١٫٠٧٠استثمارات، صافي

٥٧٫٧٦٧٫١٢٣٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣قروض وسلف، صافي
٧٥٣٫٩٨٣٦٨٤٫٥٩٠موجودات أخرى ، صافي 

٦٠١٫٤٢٢٩٠١٫٠٥١مشتقات
١٢٫٣٢٦٫٥٥٧١٢٫٦٩٣٫٣٤٠المتعلقة باالئتمانالتعھدات وااللتزامات المحتملة 

٨٨٫٤٨٢٫٩١٦٩٦٫٥٦٤٫٨٠٥اإلجمالي

ضاح لمذكورة في اإلیتستخدم المجموعة نظام تصنیف ائتماني كأداة للمساعدة في إدارة جودة مخاطر االئتمان لمحفظة اإلقراض. وباإلضافة إلى الفئات الثالثة ا
رجة لكل جھة دبتحدیدتقوم اإلدارة على التوالي. ،مخصصاتال)، تحتفظ اإلدارة بدرجات تصنیف أخرى تمیز بین المحافظ العاملة والمنخفضة قیمتھا وتوزع ٧(

نشاط الجھة المقترضة والتدفقات النقدیة، وھیكلة رأس المال، ومؤشرات نوعیة وضوابط أخرى مثلمحددةبناًءا على مؤشرات مالیة من الجھات المقترضة 
لمقترضة الحالیة ویتم مراجعة نتائج ذلك من قبل وحدة مستقلة لكافة الجھات ابإجراء تصنیف الجودةا والضمانات، وجودة اإلدارة وصفات المقترض . وتقوم أیًض

إلدارة المخاطر.
التركز الجغرافيب )  

فیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان:

العربیة المملكة٨٢٠١
السعودیــة

دول مجلس
التعاون  
الخلیجي
ومنطقة 

تینیاألمریكأوروبـــاالشرق األوسط
جنوب شرق 

اإلجمالــــيدول أخرىآسیا
الموجودات

النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
٣٦٨٫٠٠٠-----٣٦٨٫٠٠٠)٤السعوي (

، المالیة األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات
٢٥٫٠٩٦١٧٧٫٨١٠٥٨٣٫٧٨١٣١٧٫٩٠٠٥٣٢١٠٫٨٩٣١٫١١٦٫٠١٢صافي

١١٠٫١٠٧---٤٤٫١١٨٢١٫٤٧٤٤٤٫٥١٥، صافيالقیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
:استثمارات، صافي

خالل الربح أو بالقیمة العادلة مناستثمارات 
٣١٣٫٢٢٥---١٦٦٫٨٣٦-١٤٦٫٣٨٩الخسارة

١٥٫٧٥٠٫٩٨٣--٣٧٧٫٨٧٢-١٥٫٣٣٤٫٩٩٢٣٨٫١١٩استثمارات بالتكلفة المطفأة 
من خالل الدخل بالقیمة العادلةستثمارات ا

٤٫٣٣٠-----٤٫٣٣٠الشامل اآلخر
٥٧٫٧٦٧٫١٢٣-----٥٧٫٧٦٧٫١٢٣قروض وسلف، صافي

٢٧٠٫٥٧٤٤٥٤٫٢٤٥٢٧٫١٢٨١٫٩٨٩٢٤٥٧٥٣٫٩٨٣موجودات أخرى
٧٣٫٩٦٠٫٦٢٢٦٩١٫٦٤٨٨٢٢٫٢٦٠٦٩٧٫٧٦١٥٣٤١٠٫٩٣٨٧٦٫١٨٣٫٧٦٣اإلجمالي

المطلوبات
١٫٠٥٧٫٤٦١٣٨٠٫٩١٨٦٢٫٠٩٩١٤٫١٣٨٢٦٨١٦٫٩٣٢١٫٥٣١٫٨١٦أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٥٧٫٠٩٣--٣١٫١٣١٤٫١٢٨٢١٫٨٣٠٤، صافيللمشتقاتالسلبیةالعادلةالقیمة
٦٤٫٥٧٢٫٧١٣-----٦٤٫٥٧٢٫٧١٣ودائع العمالء 

٢٫٠٠٦٫١٨٣---١٫٩٦٧٫٥٠٠٣٣٫٢٢٢٥٫٤٦١مطلوبات أخرى 
٦٧٫٦٢٨٫٨٠٥٤١٨٫٢٦٨٨٩٫٣٩٠١٤٫١٤٢٢٦٨١٦٫٩٣٢٦٨٫١٦٧٫٨٠٥اإلجمالي

١٩٫٤٣٦٫٨٠٠٧١٤٫٧٦٣١٫٤٦٩٫٠٢٧٣٥٩٫٩٢١١٠٫٣٩٥٦٦١٫٧٤٩٢٢٫٦٥٢٫٦٥٥التعھدات وااللتزامات المحتملة

االئتمان القصوى (مبینة بالمعادل مخاطر 
االئتماني لھا)

١٠٫٤٠٦٫٣٩٩٤٨٢٫٩٢٧٦٣٦٫٨٤٩١٧٢٫١٢٨٥٫١٩٨٦٢٣٫٠٥٧١٢٫٣٢٦٫٥٥٨تعھدات والتزامات محتملة
٦٠١٫٤٢٢--٢٨١٫٣٩٣١٣٧٫٨٠٢١٧٥٫٨٦٤٦٫٣٦٣مشتقات 
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)-٢٩
ب )  التركز الجغرافي (تتمة)

العربیة المملكة٢٠١٧
السعودیــة

دول مجلس
التعاون  الخلیجي

ومنطقة 
نتییاألمریكأوروبـــاالشرق األوسط

جنوب 
اإلجمالــــيدول أخرىشرق آسیا

الموجودات
١٠٫٠٠٩٫٠٠٠-----١٠٫٠٠٩٫٠٠٠نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

، المالیة األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات
٥٧٢٫٧٩٢٦٥٣٫٦٨٠٧٧٠٫٤٨٣١٠٢٫٩٩٩٣٣٠١٤٫٩٨٧٢٫١١٥٫٢٧١صافي

٢١٢٫٢١٨---١٠٧٫٥٣٥٤٥٫٥٢٦٥٩٫١٥٧، صافيالقیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
:استثمارات، صافي

٣٢٧٫٤٧٢-----٣٢٧٫٤٧٢متاحة للبیع
١٦٫٣٠١٫١٢٤--١٥٫٦٩٧٫٦١٢٣٨٫٢٢٤١٨٨٫٢٨١٣٧٧٫٠٠٧استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

٦٠٫١٥١----٦٠٫١٥١-مقتناه حتى تاریخ االستحقاق
٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣-----٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣قروض وسلف، صافي

٦٨٤٫٥٩٠--٣١٢٫٥١٦٢٩٨٫٥٢٥٤٥٫٤٨٧٢٨٫٠٦٢موجودات أخرى، صافي
٩٠٫٦٦٦٫٤١٠١٫٠٩٦٫١٠٦١٫٠٦٣٫٤٠٨٥٠٨٫٠٦٨٣٣٠١٤٫٩٨٧٩٣٫٣٤٩٫٣٠٩اإلجمالي

المطلوبات
٣٫٠١١٫٩٦١٢٥٥٫٦٣٨٤٤٫٣٦٧١١٫٢٧٨٣٨٦٢١٫٠٤١٣٫٣٤٤٫٦٧١أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٩١٫٦٧٩--٥٩٫٤٦٣٧٫١٨٩٢٣٫٦٥٣١٫٣٧٤، صافيالقیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣-----٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣ودائع العمالء 

٢٫٥٠٥٫٠٢٦-----٢٫٥٠٥٫٠٢٦سندات دین ثانویة 
٢٫٠٥٣٫٧٩٥--١٫٩٨٧٫٠٥٠٢١٫٧١٢٤٢٫٨٩٨٢٫١٣٥مطلوبات أخرى 

٨٥٫٨٣٨٫٤٦٣٢٨٤٫٥٣٩١١٠٫٩١٨١٤٫٧٨٧٣٨٦٢١٫٠٤١٨٦٫٢٧٠٫١٣٤اإلجمالي

١٫٦٢٩٫٢٤٢٢٦٫١٦٤٫٩٥٦-٢٢٫٥٢٢٫٥٣٠٥٧٣٫٦٠٩١٫٠٧٥٫٦٨٣٣٦٣٫٨٩٢التعھدات وااللتزامات المحتملة
مخاطر االئتمان القصوى (مبینة بالمعادل االئتماني 

لھا)
٤١٨٫٦٨٠١٢٫٦٩٣٫٣٤٠-١١٫٣٢٤٫٤١٦٢٩٠٫٥٩٦٤٨٥٫٥٣٢١٧٤٫١١٦تعھدات والتزامات محتملة 

٩٠١٫٠٥١--٤٦١٫٦١٦١٩٠٫٥٥٥٢٤٨٫٤٠٥٤٧٥مشتقات 

یل  لمجموعة إلى مخاطر ائتمان باستخدام معدالت تحوباامات المحتملة والمشتقات الخاصة تحویل التعھدات وااللتزیعكس مبلغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن 
عة تیجة قیام المجموائتمان محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن الغرض من استخدام معدالت تحویل االئتمان ھو لتحدید مخاطر االئتمان المحتملة ن

ھداتھا. إن جمیع القروض والسلف المنخفضة القیمة ومخصصات خسائر االئتمان ھي داخل المملكة العربیة السعودیة.بتنفیذ تع

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان–) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة ج 
كل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار المعلومات عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالیة قد ازدادت بش

ابقة وتونوعیة وتحالیل تستندالمعقولة والمؤیدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. ویشتمل ذلك على معلومات كمیة  قویم على خبرة المجموعة الس
احتمال التعثر بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة مع احتمال التعثر بتاریخ االثبات األولي للتعرضات.التغیر في تقویم ذلك االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في

یھدف التقویم إلى تحدید فیما إذا وقعت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:

، معالموحدةإعداد القوائم المالیةاحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه بتاریخ -١

ي التوقعات المتعلقة یرات فاحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه لھذه الفترة من الزمن التي یتم تقدیرھا عند االثبات األولي للتعرض (یتم تعدیلھا بالتغ-٢
بالدفع مقدماً).

طبقًا لما ھو مبین أدناه:٣لمرحلة وا٢المرحلة و١إلى المرحلة تقوم المجموعة بتصنیف قروضھا  ، وكذلك األدوات المالیة المستحدثة أو المشتراه مؤخراً

شھر. تشتمل القروض المصنفة ١٢عند إثبات القروض ألول مرة، تقوم المجموعة بإثبات المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة :١المرحلة 
على تسھیالت ١ضمن المرحلة  ً .٣أو الدرجة ٢طر االئتمان المتعلقة بھا، وأعید تصنیف القرض من الدرجة اتحسنت مخأیضا

االئتمان منذ استحداثھ، تقوم المجموعة بتسجیل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مخاطرفي حالة إظھار القرض زیادة جوھریة في :٢المرحلة 
على تسھیالت تحسنت مخاطر االئتمان المتعلقة بھا وأعید تصنیف القرض من ٢مدى العمر. كما تشتمل القروض المصنفة ضمن المرحلة 

.٣المرحلة 

منخفض. تقوم المجموعة بتسجیل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.اعتبرت القروض ذات مستوى ائتماني :٣المرحلة 

األدوات المالیة المستحدثة أو المشتراه 
التي لھا مستوى ائتماني منخفض مؤخراً

عبارة عن موجودات ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لھا، ویتم تسجیلھا بالقیمة العادلة عند :
األصلي لھا، ویتم إثبات دخل العمولة الحقًا على أساس معدل العائد الفعلي المعدل باالئتمان. یتم إثبات االثبات 

أو تحمیل خسائر االئتمان المتوقعة فقط بقدر التغیر الالحق في خسائر االئتمان المتوقعة.
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)-٢٩

(تتمة)الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان–المتوقعة ج ) المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان 

تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري
مل ب المحفظة وتش كل جوھري بحس وابط التحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بش ا في ذلك بموعوامل نوعیة، تغیرات كمیة في احتماالت التعثرتتفاوت ض

.الخاص بالمحفظةالتعثر عن السداد 

كل جوھري منذ االثبات األولي لھا إذاً، وبناًءا على التقویم النوعي للمجموع ات ما قد ازدادت بش ال ة، ما تحدد بأن احتمتعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرض
كل جوھري.  تخدام التقدیرات التي اجراھا خبراء التعثر على مدى العمر المتبقي قد إزداد بش ابقة، یمكن للمجموعة أن وباس على الخبرة الس االئتمان لدیھا وبناءاً

رات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل ف على مؤش كل جوھري بناءاً ورتحدد بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بش ة ي التحالیل الكمیة بص
داد الخاص منتظمة. من تاریخ وفیما یتعلق باحتمال التعثر عن الس ً بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد ثالثین یوما

. تحدد تواریخ الدفعة بالكاملالتأخر عن السداد. تحدد أیام التأخر عن السداد عن طریق القیام بعد أیام التأخر منذ أبكر تاریخ استحقاق مضى لم یتم فیھ استالم قیمة
قاق دون األخذ بعین االعتبار أي فترة سماح متاحة للجھة المقترضة.االستح

بأن:لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان عن طریق إجراء مراجعة منتظمة للتأكدفعالیة الضوابط المستخدمةتقوم المجموعة بمراقبة 
التعرض للتعثر في السداد.الضوابط قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل.١
یوماً، و٣٠الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فیھ الموجودات متأخرة السداد لمدة .٢
ائر من التحول بین .٣ ص الخس داد لمدة احتمال ثبات وعدم تغیر مخص (المرحلة ١٢التعثر عن الس ھراً داد على مدى العمر احتمال ) و١ش التعثر عن الس

).٢(المرحلة 

مخاطر االئتمانتصنیف رجات د
إلى مختلف البیانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبیق األحكام والتقدیرات المتعلقة باالئتمان بتخصیصتقوم المجموعة درجة ائتمان لكل خطر استناداً

خاطر معلى الخبرة. تحدد درجات تصنیف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت ھذه العوامل بحسب طبیعة الالمبنیة
مان، مثل ر االئتیتم تحدید درجات تصنیف مخاطر االئتمان، ویتم معایرتھا بحیث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزاید عند انخفاض مخاطونوع الجھة المقترضة.

تحدد درجة تصنیف مخاطر االئتمان عند .٣و ٢أقل من الفرق بین درجات تصنیف االئتمان ٢و ١عندما یكون الفرق في مخاطر التعثر بین درجات التصنیف 
عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر وقد ینتج،تخضع التعرضات للمراقبة المستمرةاالثبات األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجھة المقترضة. 

:تعرضات استخدام البیانات التالیةائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة ال

مثل القوائم المالیة المراجعة، وحسابات اإلدارة، والموازنات التقدیریة والتوقعات. ومن –یتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدوریة لملفات العمیل .١
عیة، والنواحي التي تتطلب تركیز معین: إجمالي ھامش الربح، معدالت الرفع المالي، تغطیة خدمة الدین، االلتزام بالتعھدات، إدارة الجودة الناألمثلة على 

والتغیرات في اإلدارة العلیا.
بیانات من وكاالت االئتمان المرجعیة، والمقاالت الصحفیة أو التغیرات في درجات التصنیف الخارجیة..٢
ندات المتداولة، وأسعار مقایضة التعثر في االئتمان للجھة المقترضة، عند توفرھا.الس.٣
الھامة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة والتنظیمیة والتكنولوجیة للمقترض أو في أنشطتھ التجاریةالتغییرات.٤
لقة بمعدالت السداد.یشمل ذلك حاالت التأخر عن السداد ومجموعة من المتغیرات المتع–سجل السداد .٥
. أو طلبات االعفاء من السداد ومنح ذلكاستخدام الحدود االئتمانیة المتاحة.٦
ومتوقعة في ظروف األعمال والظروف المالیة واالقتصادیة.حالیةتغیرات .٧

ر بجمع معلومات األداء والتعثر المتعلقة بمخاطتقوم المجموعةالتعثر عن السداد. احتمال تعتبر درجات تصنیف مخاطر االئتمان المدخل الرئیسي لتحدید شروط 
حسب درجة تصنیف مخاطر االئتمان. البلد أو المنطقةوتحلیلھا حسب المنتج بھااالئتمان الخاصة  ً انات التي نماذج إحصائیة في تحلیل البیالمجموعةستخدم توأیضا

تبقي لألداه المالیة والكیفیة التي یتوقع أن تتغیر بھا نتیجة مرور الوقت. تم الحصول علیھا واجراء تقدیرات الحتمال التعثر على مدى العمر الم

ثل الخبرة المتعلقة ى (میشتمل التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات في نسب التعثر وعوامل اإلقتصاد الكلي وتحالیل معمقة ألثر بعض العوامل األخر
أسعار النفط.التعثر. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشتمل عوامل االقتصاد الكلي األساسیة على باالعفاء من السداد) المتعلقة بمخاطر 

على مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة الخارجیة والتوقعات،  لـ "الحالة األساسیة" التي یكون علیھا التوجھ المستقبلي ابإعداد تصورھتقوم المجموعةوبناءاً
احتماالت بشأناھذه التوقعات لتعدیل تقدیراتھالمجموعةستخدم تریوھات التوقعات المحتملة األخرى، ومن ثم لمعنیة ومجموعة من سیناتغیرات االقتصادیة املل

التعثر عن السداد.
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تعریف التعثر عن السداد

عن السداد عند:تعتبر المجموعة بأن األصل المالي متعثراً
ة یل الضمانات (في حالبباتخاذ ایة إجراءات مثل تسالمجموعةبالكامل دون قیام للمجموعةاحتمال عدم قیام الجھة المقترضة بسداد التزاماتھا االئتمانیة .١

)، أو ااالحتفاظ بھ
ألي التزام ائتماني جوھري تجاه ٩٠تجاوز الجھة المقترضة موعد االستحقاق لما یزید عن .٢ ً ما لم یكن ھناك معلومات معقولة ومؤیدة للتدلیل المجموعة یوما

ل ألي بأنھ تم تجاوز موعد استحقاقھا عند خرق العمیالجاریة المدینة. تعتبر الحسابات على أن ضوابط التعثر في السداد بعد ھذه الفترة تعتبر أكثر مالئمة
حد تم اشعار بھ، أو تم اشعاره بحد یقل عن المبلغ القائم الحالي. 

في مؤشرات:المجموعة تنظرتقویم فیما إذا كانت الجھة المقرضة متعثرة عن السداد، فأن وعند 
مثل أي خرق للتعھدات.-نوعیة .١
، والمجموعةمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد ایة التزامات أخرى لنفس الجھة المصدرة إلى -كمیة .٢
ویتم الحصول علیھا م.٣ ً ن مصادر خارجیة.تستند على بیانات معدة داخلیا

تفاوت على مدى الزمن إلظھار التغیرات في الظروف.یالیة متعثرة عن السداد وأھمیتھا أن المدخل إلى التقویم فیما إذا كانت األداة الم

یتفق تعریف التعثر عن السداد إلى حد كبیر مع التعریف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.

یة المعدلةالموجودات المال
وق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدھور االئ باب عدة منھا تغیر الظروف في الس روط التعاقدیة لقرض ما ألس حالي أو تماني الیمكن تعدیل الش

روطھا، ویتم إثبات القرض الذي أعید  أنھ كقرض جدید بالقیمة االمتوقع للعمیل. یجوز التوقف عن اثبات القروض الحالیة التي تتم تعدیل ش ًالتفاوض بش لعادلة وفقا
في حالة تعدیل شروط موجودات مالیة ما ولم ینتج عن التعدیل إلغاء اثباتھا، فإنھ یجب التحدید فیما إذا كانت ھناك زیادة .٣المذكورة باإلیضاح للسیاسة المحاسبیة

جوھریة في مخاطر االئتمان لألصل وذلك بمقارنة:

وفق الشروط المعدلة، معالموحدة عن السداد على مدى العمر المتبقي لألصل بتاریخ إعداد القوائم المالیة احتمال التعثر.١
على البیانات بتاریخ االثبات األولي والشروط التعاقدیة األصلیة.المتبقي لألصلاحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر.٢ بناءاً

أن ال داد" لزیادة فرص تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بش اطات االعفاء من الس ار إلیھا بـ "نش عوبات مالیة (یش قروض الممنوحة للعمالء الذین یواجھون ص
لسیاسة االعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة، یتم اعفاء العمالء من السداد بشأن القروض على أس ً وذلك في اس اختیاريالتحصیل وتقلیل مخاطر التعثر. وطبقا

داد حال تعثر ا داد، وجود دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للس داد دینة أو، في حالة وجود مخاطر عالیة للتعثر عن الس روط وفق المدین عن س لش
روط المعدلة عادة على تمدید فترة ا تمل الش روط المعدلة. تش لیة وأنھ یتوقع بأن یكون المدین قادر على الوفاء بالش تحقاق، وتغییر مالتعاقدیة األص داد الس وعد س

روط المتعلقة بالتعھدات المتعلقة بالقرض.  داد. تقوم لجنة المراجعة بالبنك العمولة وتعدیل الش ة االعفاء من الس یاس ع قروض التجزئة وغیر التجزئة لس تخض
بمراجعة تقاریر نشاطات االعفاء من السداد.

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

مؤشراًوبشكل عام، یعتبر "اعفاء العمالء من السداد"السداد للجھة المقترضة مقابل الشروط التعاقدیة المعدلة وتنظر في المؤشرات السلوكیة المختلفة.بتقویم أداء
على أن األصل المالي ذي م على وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، وأن توقع االعفاء من السداد قد یعتبر دلیالً ً ل أن یجب على العمی.ستوى ائتمانينوعیا

داد أو احتمال ت أو وجود تعثر في الس ائر االئتمان قد انخفض لوك جید بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد خس كل ثابت على س عثر قد انخفض التیدلل بش
ھر.ش١٢وأن مخصص الخسائر سیعاد قیاسھ بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

إدراج المعلومات المستقبلیة
في تقویمھا فیما إذا كانت خسائر االئتمان ألیة أداه، قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا وقیاسھا لخسائر تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة 

اسیة" للتوجھ المستقبلي للمتغیرات االئتمان المتوقعة. وبناًءا على مختلف المعلومات الفعلیة لـ "الحالة األس الخارجیة والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تصوراً
افیین  ادیین إض ورین اقتص ادیة المعنیة ومجموعة نموذجیة من التوقعات المحتملة األخرى. تتطلب ھذه العملیة اعداد تص ة االحتماالتأو أكثراالقتص ودراس

لطات النقد في المملكة وخبراء توقعات المتعلقة لكل نتیجة.  ورة من قبل جھات حكومیة وس ادیة وتوقعات منش تمل المعلومات الخارجیة على بیانات اقتص تش
وأكادیمیین مختارین من القطاع الخاص.

تخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخر یة" النتیجة األكثر احتماالً، وتتفق مع المعلومات المس اس تراتیجي والموازنة. تمثل تمثل "الحالة األس ى مثل التخطیط االس
وأكثر تشاؤماً. وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جھد ألكثر الصدمات شدة من أجل معای ل رة تحدیدھا ألفضالتصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً

یة لمخاطر اال اس ورات األخرى. تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات األس تخدام تحلیل البیانات التص ائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالیة و، باس ئتمان وخس
التاریخیة، تقوم المجموعة بتقدیر العالقة المقدرة بین متغیرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. 
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قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

الل الربح خبإثبات مخصص االنخفاض على أساس طریقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلیة بشأن الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة من یقوم البنك
ة بالتكلفة المطفأة أو سأو الخ تثمارات المقاس ي التمویل واالس كل رئیس تمل ذلك بش امل اآلخر (بخالف بالقیمة العادلة من خالل المدرجة ارة. ویش الدخل الش

تم والتزامات القروض. ال ی،االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة)، واألرصدة لدى البنوك والمؤسسة المالیة األخرى، والضمانات البنكیة، ومدینى عقود اإلیجار
لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة المتغیرات التالیة:تمثل المدخالت األساسیة إثبات خسارة االنخفاض بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة.

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

من نماذج إحصائیة وبیانات تاریخیة أخرى ً لمعلومات التأخذ باالعتبارحسبما ھو مالئم لھا ، ویتم تعدیوتقدیرات الخبراءیتم استخراج ھذه المؤشرات أعاله عموما
.المستقبلیة

داد المتعلقة باألفراد،إن تقدیرات احتماالت التعثر نیف ویتم تق، فیما عدا احتماالت التعثر عن الس ابھا وفق نماذج تص ویمھا تعتبر تقدیرات بتاریخ معین یتم احتس
نیف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخر تخدام أدوات تص ات. باس تمل على عوامل كمیة ى والتعرض تش ً وخارجیا ً تحدد ھذه النماذج وفق بیانات مجمعة داخلیا

ي. ن. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغیر في تقدیر احتمال التعثر المعونوعیة

على بتقدیر مؤشرات نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد بناالبنكحجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. یقوم تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد إن ءُ
ي والضمان وأقدمیة المطالبة، والصناعة التتاریخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج نسبة الخسارة عند التعثر بعین االعتبار الھیكل

ال یتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات من األفراد، یعتبر معدل ویعمل بھا الطرف اآلخر  تكالیف استرداد الضمان الذي یعتبر جزءاً
عند تحدید نسبة الخسارة عند التعثر عن ال ً أساسیا سداد. تقوم تقدیرات نسبة الخسارة عند التعثر بإعادة معاییره مختلف التصورات "القرض إلى القیمة" مؤشراً

فقات النقدیة المخصومة اس التداالقتصادیة، وبالنسبة لعملیات اإلقراض المتعلقة بالعقارات، فإنھا تعكس التغیرات المحتملة في أسعار العقارات، ویتم احتسابھا على أس
كعامل خصم.باستخدام معدل العمولة الفعلي 

ة إلى باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد" من التعرضات الحالیالبنكیمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. یقوم 
لقیمة لتعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي االطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. یمثل ا

المحتملة التي یمكن تقبلیةالدفتریة لھ. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالیة، یشتمل "التعرض عند التعثر عن السداد" على المبلغ المسحوب والمبالغ المس
وتوقعات مستقبلیة. بالنسبة لبعض الموجودات المالیة، یحدد التعرض عند التعثر عن السداد عن طریق سحبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا وفق بیانات تاریخیة

تقویم مجموعة من نتائج التعرضات المحتملة في مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائیة.

البنكبشكل جوھري، یقوم لھاولم تزداد مخاطر االئتمان للموجودات المالیةبالنسبة شھر كحد أقصى١٢كما تم وصفھ أعاله، وشریطة استخدام احتمال التعثر لمدة 
ة) التي یتعرض ة المقترضبقیاس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة القصوى (بما في ذلك خیارات التمدید للجھ

فیھ طلب سداد كللبنبالنظر في فترة أطول. تمتد أقصى فترة تعاقدیة إلى التاریخ التي یحق البنكاض إدارة المخاطر، قام على مداھا لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغر
دفعة مقدمة أو إنھاء إلتزام القرض أو الضمان.

خسائر االئتمان بقیاسالبنكغیر المسحوب، یقوم ، التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزاموتسھیالت بطاقات االئتمانالجاریة المدینةبالنسبة للحسابات 
لبنكاعلى طلب السداد أو إلغاء االلتزام غیر المسحوب، من تعرض التعاقدیةالبنكالمتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدیة القصوى إذا لم تحد مقدرة 

لغاؤھا إللبنكي. یمكن لمخاطر االئتمان خالل فترة االخطار المتعاقد علیھا. ال یوجد لھذه التسھیالت شروط أو فترات سداد محددة، ویتم ادارتھا على أساس جماع
سھیل. یادة في مخاطر االئتمان على مستوى التعلى علم بأي زالبنكفوراً، لكن ھذا الحق التعاقدي لن ینفذ خالل اإلدارة الیومیة االعتیادیة ولكن فقط عندما یصبح 

عة. اتخاذھا والتي من شأنھا التقلیل من مخاطر االئتمان المتوقالبنكیتم تقدیر ھذه الفترة األطول بعد األخذ بعین االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي یتوقع 
ل الرصید المتبقي من القرض إلى قرض بشروط سداد محددة.یشتمل ذلك على تخفیض في الحدود، وإلغاء التسھیل و / أو تحوی

األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:تجمیعوعند تقویم أي مؤشر على أساس جماعي، یتم 
نوع األداه-
درجة تصنیف مخاطر االئتمان-
نوع الضمان-
باألفرادنسبة "القرض إلى القیمة" بالنسبة للرھن المتعلق -
تاریخ االثبات األولي-
الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق-
و،الصناعة-
الموقع الجغرافیة للمقترض.-
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مخاطر السوق -٣٠
حویل اصة وأسعار تمخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القیمة العادلة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات في متغیرات السوق مثل أسعار العموالت الخ

.")ةمصرفیأیًضا كـ ("عملیات یشار إلیھاتصنف اإلدارة تعرضھا لمخاطر السوق كمخاطر عملیات تجاریة أو غیر تجاریة أو لعمالت األجنبیة وأسعار األسھم. ا

العملیات التجاریة –مخاطر السوق -أ
منوضع مجلس اإلدارة حدودا لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العملیات التجاریة. وإلدارة مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات التجاریة،  ً ھج تطبق اإلدارة یومیا

ر السوق وأیضا لتقدیر الخسائر االقتصادیة المحتملة استنادا إلى  مجموعة افتراضات وتغیرات في ظروف السوق.القیمة المعرضة للمخاطر لتقییم أوضاع مخاط

خدم المجموعة تستحدد وعلى مدى فترة زمنیة معینة. إن منھج القیمة المعرضة للمخاطر یقدر احتمال التغیر السلبي في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى ثقة م
ة للمخاطر لقیاس عرضمحاكاه لتقییم التغیرات المحتملة في القیمة السوقیة للعملیات التجاریة بناء على معلومات تاریخیة.وعادة یتم تصمیم مناھج القیمة المنماذج 

ات في الرتباطات التاریخیة والتقلبمخاطر السوق في األحوال االعتیادیة للسوق، ولذلك یوجد قصور في استخدام منھج القیمة المعرضة للمخاطر ألنھ یعتمد على ا
أسعار السوق ویفترض أن التحركات المستقبلیة ستكون على شكل بیان إحصائي.

من الخسائر المحتملة والتي ال یتوقع %٩٩كما أن قیاس القیمة المعرضة للمخاطر الذي تستخدمھ اإلدارة مبني على أساس تقدیرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة 
بأن زیادة الخسائر عن القیمة المعرضة للمخاطر %٩٩استقرت أوضاع السوق الحالیة  دون تغیر لمدة یوم واحد. ویعني استخدام مستوى الثقة عند تجاوزھا إذا 

وال تحتسب أيلعلى مدى یوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة یوم بالمتوسط. وتمثل القیمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحفظة في نھایة یوم العم
ة للمخاطر، ة المعرضخسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة المحدد . ومن الممكن أن تختلف النتائج التجاریة الفعلیة عن تلك المحتسبة باستخدام القیم

اع السوق ذات األحوال غیر االعتیادیة. وبصفة خاصة، فإن احتساب القیمة المعرضة للمخاطر ال یقدم مؤشرا ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوض

ھر نماذج، والتي تظوللتغلب على القصور أعاله في استخدام منھج "القیمة المعرضة للمخاطر"، تقوم اإلدارة بالحفاظ على إطار من الحدود غیر المبنیة على ال
یات عوامل السوق. وعالوة على ذلك، تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر المحتملة عن تغییر في أحد عوامل السوق وال تقوم بأي افتراضات حول سلوك

تملة التي لخسائر المحالخسائر على مخاطر السوق وتقوم باختبارات الجھد للمحفظة لمحاكاة الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتیادیة. ویتم اإلبالغ عن ا
وجودات والمطلوبات لمراجعتھا.تحدث تحت ظروف اختبارات الجھد بانتظام للجنة الم

.٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١الخاصة بالمجموعة  كما في یوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقیمة المعرضة للمخاطر

٨٢٠١
القیمة المعرضة للمخاطر

مخاطر أسعار تحویل 
العمالت األجنبیة

مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

عقود الصرف 
إجمالي المخاطراألجنبي اآلجلة

٥٧١٤٦١٩٠٣٩٣دیسمبر ٣١كما في 
٥٢١٥٠١٢٠٣٢٢المتوسط للسنة

٧٢٠١
القیمة المعرضة للمخاطر

مخاطر أسعار تحویل
العمالت األجنبیة

مخاطر أسعار 
العموالت الخاصة

عقود الصرف 
إجمالي المخاطراألجنبي اآلجلة

٣٨٦٧٥١١٠دیسمبر٣١كما في 
١٤٠٢٦٢٧٢٤٧٤للسنةالمتوسط 

المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو بالعملیات المصرفیة–مخاطر السوق –ب
رف األجنبي وأسعار الصالخاصةتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو بالعملیات المصرفیة بصفة رئیسیة من التغیرات في أسعار العموالت

األسھم .أسعار و
) مخاطر أسعار العموالت الخاصة١

من إمكانیة تأثیر التغیرات في أسعار العموالت الخاصة على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة  لألدوات المالیة. الخاصةتحدث مخاطر أسعار العموالت
وتستخدم استراتیجیات تحوط لضمان بقاء المراكز محددة. العموالت الخاصة لفتراتوقد أقر مجلس اإلدارة حدودا لفجوات أسعار ً تراقب اإلدارة المراكز یومیا

ضمن حدود الفجوات المقررة. 

مع اإلبقاء على المتغیرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساھمین الخاصةیبین الجدول أدناه أثر التغیرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت
جودات ء على الموبالمجموعة. إن األثر على الدخل یمثل أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة لسنة واحدة بنا

غراض المتاجرة بعمولة متغیرة كما في نھایة السنة متضمنة تأثیر أدوات التحوط. ویتم احتساب األثر على حقوق المساھمین بإعادة والمطلوبات المالیة المقتناة لغیر أ
ر العموالت ي أسعارضة ففتتقییم الموجودات المالیة المتاحة للبیع ذات السعر الثابت متضمنة تأثیر أي تحوطات ذات صلة كما في نھایة السنة على أثر التغیرات الم

یتم تحلیل األثر على حقوق المساھمین حسب استحقاق الموجودات أو المقایضات.الخاصة . 
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٥٣

مخاطر السوق (تتمة)-٣٠

یتم مراقبة التعرض للمخاطر المتعلقة بالعملیات المصرفیة وتحلیلھا بتركز العمالت ویتم األفصاح عن آثارھا أدناه:
٨٢٠١

الزیادة / (النقص) العملة
في نقاط األساس

األثر على صافي دخل
العموالت الخاصة

األثر على حقوق المساھمین

أشھر أو ٦
أقل

١٢إلى٦
شھر

إلى ١
٥

سنوات
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

دوالر أمریكي
٢٥

)٢٥(
)١(

١
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

لایر سعودي
٢٥

)٢٥(
٣٥

)٣٥(
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

٧٢٠١

الزیادة / (النقص) العملة
في نقاط األساس

األثر على صافي دخل 
العموالت الخاصة

األثر على حقوق المساھمین
أشھر أو ٦

أقل
١٢إلى٦

شھر
٥إلى ١

سنوات
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

دوالر أمریكي
٢٥

)٢٥(
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

لایر سعودي
٢٥

)٢٥(
٣٥

)٣٥(
)١٠٤(

١٠٤
)٣(

٣
-
-

-
-

)١٠٧(
١٠٧

المتعلقة بالتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. ویقوم ألثار مختلف المخاطرتتم إدارة التعرض 
قبل لجنة الموجودات والمطلوبات . یتم مراقبة ھذه الحدود من مستوى مخاطرأسعار العموالت الخاصة التي تتعرض لھا المجموعةلمجلس اإلدارة بوضع حدود 

لموجودات إدارة المخاطر وإدارة الخزینة بالمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة لعدم تطابق أو لوجود فجوات بین قیم او
عادة المخاطر بمطابقة تواریخ إوالمطلوبات واألدوات المالیة المشتقة األخرى التي تستحق أو التي یتم إعادة تجدید اسعارھا خالل فترة زمنیة محددة.وتتم إدارة ھذه

العموالت تجدید أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل استراتیجیات إدارة المخاطر. ویشتمل الجدول أدناه على ملخص لتعّرض المجموعة لمخاطر أسعار
ریة مصنفة حسب تواریخ تجدید األسعار التعاقدیة أو تاریخ المجموعة المسجلة بالقیمة الدفتبالمالیةمطلوباتالوالمالیةموجوداتالالخاصة.  كما یشتمل على 
االستحقاق، أیھما یحدث أوال.

٨٢٠١
٣خــالل 

أشھـــر
١٢إلى  ٣

شھـــر
٥إلى  ١

سنـوات
٥أكثر من 
سنــوات

غیر مرتبطة 
اإلجمالـــيبعمولــة

الموجودات
٤٫٥٢٢٫٠٣٨٤٫٨٩٠٫٠٣٨---٣٦٨٫٠٠٠نقدیة وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي 

٦٧٤٫٩٤١١٫١١٦٫٠١٢--٤١٥٫٩٣١٢٥٫١٤٠أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
١١٠٫١٠٧-٦٫٩٥٧٧٫٥٣٣٨٩٫٢٧٥٦٫٣٤٢، صافيالقیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

١٥٠٫٧١٩١٦٫٠٦٨٫٥٣٨-٧٫٠٧٩٫٩١٠٨٩٢٫٩٦٢٧٫٩٤٤٫٩٤٧استثمارات، صافي
٥٧٫٧٦٧٫١٢٣-٣٣٫٢٦٠٫٦٥٢١١٫٦٥١٫٣٤٢٦٫١٠٩٫٩٠٦٦٫٧٤٥٫٢٢٣قروض وسلف، صافي

٢٩٨٫٥٩٣٧٥٣٫٩٨٣---٤٥٥٫٣٩٠موجودات أخرى
٤١٫٥٨٦٫٨٤٠١٢٫٥٧٦٫٩٧٧١٤٫١٤٤٫١٢٨٦٫٧٥١٫٥٦٥٥٫٦٤٦٫٢٩١٨٠٫٧٠٥٫٨٠١اإلجمالي

المطلوبات 
٣٢٨٫٢٨٥١٫٥٣١٫٨١٦-١٫١٨٧٫٤٤٨١٠٫٢٢٣٥٫٨٦٠األخرى رصدة للبنوك والمؤسسات  المالیةأ

٥٧٫٠٩٣-٥٫٦٩٦٣٫٦٣٣٤٣٫٨٠٦٣٫٩٥٨، صافيالقیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٢٨٫٨٠٦٫١٨٩٦٤٫٥٧٢٫٧١٣-٢٨٫٩٥١٫٧٠٧٦٫٧٥٩٫٣٦٦٥٥٫٤٥١ودائع العمالء

٢٫٠٠٦٫١٨٣٢٫٠٠٦٫١٨٣----مطلوبات أخرى  
١٣٫٨٦٠٫٣٩٧١٣٫٨٦٠٫٣٩٧----حقوق المساھمین

٣٠٫١٤٤٫٨٥١٦٫٧٧٣٫٢٢٢١٠٥٫١١٧٣٫٩٥٨٤٥٫٠٠١٫٠٥٤٨٢٫٠٢٨٫٢٠٢إجمالي المطلوبات و حقوق المساھمین

١١٫٤٤١٫٩٨٩٥٫٨٠٣٫٧٥٥١٤٫٠٣٩٫٠١١٦٫٧٤٧٫٦٠٧فجوة المركز المالي–أثر أسعار العموالت الخاصة 
)٢٨٫٥٧٤()٢٣٨٫٤٣١(٢٦٧٫٠٠٥-المشتقةاألدوات المالیة -أثر أسعار العموالت الخاصة على 

١١٫٤٤١٫٩٨٩٦٫٠٧٠٫٧٦٠١٣٫٨٠٠٫٥٨٠٦٫٧١٩٫٠٣٣إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطرأسعار العموالت الخاصة

١١٫٤٤١٫٩٨٩١٧٫٥١٢٫٧٤٩٣١٫٣١٣٫٣٢٩٣٨٫٠٣٢٫٣٦٢الفجوة التراكمیة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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(تتمة)مخاطر السوق -٣٠

٢٠١٧
٣خــالل 
أشھـــر

١٢إلى  ٣
شھـــر

٥إلى  ١
سنـوات

٥أكثر من 
سنــوات

غیر مرتبطة 
اإلجمالـــيبعمولــة

الموجودات
٥٫١٢٨٫٠٠٥١٥٫١٣٧٫٠٠٥---١٠٫٠٠٩٫٠٠٠نقدیة وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي 

٩١٤٫٨٩٩٢٫١١٥٫٢٧١--١٫١٢٤٫٨٠٤٧٥٫٥٦٨األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
٢١٢٫٢١٨-٢٥٫٠٤٧٥٧٫٠٤٠٩٩٫٦٣١٣٠٫٥٠٠القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

٧٫٦٨٠٫١٢٢٨٦٤٫٥٢٩٧٫٨٠٢٫٤٤٦١٨٣٫٩٧٣١٥٧٫٦٧٧١٦٫٦٨٨٫٧٤٧استثمارات، صافي
٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣-٣٥٫٢٦٧٫٨٢٧١٣٫٧٤٠٫٠١٦٦٫٧٤٢٫٢٨٤٧٫٨٨٩٫٣٥٦قروض وسلف، صافي

٣٢٥٫٧٣٥٦٨٤٫٥٩٠--٣٣٦٫٢٧٥٢٢٫٥٨٠موجودات أخرى، صافي
٥٤٫٤٤٣٫٠٧٥١٤٫٧٥٩٫٧٣٣١٤٫٦٤٤٫٣٦١٨٫١٠٣٫٨٢٩٦٫٥٢٦٫٣١٦٩٨٫٤٧٧٫٣١٤اإلجمالي

المطلوبات 
٤٢٢٫٨٣٨٣٫٣٤٤٫٦٧١-٢٫٩٠١٫٤٠٠١٣٫٣٢٩٧٫١٠٤األخرى رصدة للبنوك والمؤسسات  المالیةأ

٩١٫٦٧٩-١٢٫٧٢١٢٠٫٥٥٣٣٢٫٤٨١٢٥٫٩٢٤العادلة السلبیة للمشتقاتالقیمة 
٣٠٫١٥٤٫٧٥٥٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣-٣٧٫٨٤٠٫٦٨٧١٠٫١٥٥٫٣٩٤١٢٤٫١٢٧ودائع العمالء

٢٫٥٠٥٫٠٢٦---٢٫٥٠٥٫٠٢٦-سندات دین ثانویة    
١٫٩٨٤٫٤٤١٢٫٠٥٣٫٧٩٥--٤٤٫٩١٦٢٤٫٤٣٨مطلوبات أخرى  
١٣٫٥٩٩٫٦٩٦١٣٫٥٩٩٫٦٩٦----حقوق المساھمین

٤٠٫٧٩٩٫٧٢٤١٢٫٧١٨٫٧٤٠١٦٣٫٧١٢٢٥٫٩٢٤٤٦٫١٦١٫٧٣٠٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠إجمالي المطلوبات و حقوق المساھمین
١٣٫٦٤٣٫٣٥١٢٫٠٤٠٫٩٩٣١٤٫٤٨٠٫٦٤٩٨٫٠٧٧٫٩٠٥فجوة المركز المالي–أثر أسعار العموالت الخاصة 

٩٫٣٧٥)٥٨٥٫٦١٧()٣٢٫٥٦٥(٦٠٨٫٨٠٧المالیة المشتقةاألدوات -أثر أسعار العموالت الخاصة على 
١٤٫٢٥٢٫١٥٨٢٫٠٠٨٫٤٢٨١٣٫٨٩٥٫٠٣٢٨٫٠٨٧٫٢٨٠إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطرأسعار العموالت الخاصة

١٤٫٢٥٢٫١٥٨١٦٫٢٦٠٫٥٨٦٣٠٫١٥٥٫٦١٨٣٨٫٢٤٢٫٨٩٨الفجوة التراكمیة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

ألداة مالیة الفعليأثر مخاطر أسعار العموالت الخاصة على المشتقات صافي القیمة االسمیة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة. إن العائد یمثل 
نقدیة ھو العائد الذي تحصل علیھ المجموعة من عمالئھا مع األخذ في االعتبار سعر العمولة الخاصة التعاقدیة.

مخاطر العمالت) ٢
ین حد مستوى معتمثل مخاطر العمالت مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار تحویل العمالت األجنبیة . وقد وضع مجلس اإلدارة

وبشكل إجمالي یتم مراقبتھا یومیا. تستخدم لمخاطر السوق بما في ذلك مخاطر العمالت ووضعت لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة حدودا لمراكز العمالت 
في نھایة السنة استراتجیات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن ھذه الحدود. یظھر الجدول أدناه العمالت التي تتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر جوھریة  كما 

لمالیة المتوقعة. ویحتسب التحلیل تأثیر التغیرات المحتملة في العمالت األجنبیة بشأن الموجودات والمطلوبات المالیة المقتناه لغیر أغراض المتاجرة ، والتدفقات ا
ر أغراض لیة المقتناه لغیمقابل اللایر السعودي، مع تثبیت باقي المتغیرات األخرى، على قائمة الدخل الموحدة (نتیجة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات الما

). ویظھر التأثیر االیجابي زیادة محتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساھمین ، بینما یظھر التأثیر السلبي صافي المتاجرة الخاضعة لمخاطر العمالت
االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساھمین.

٨٢٠١

التأثیر على صافي الدخلالتغیر في سعر العملة (٪)مخاطر العمالت

أمریكيدوالر
٥
)٥(

٨٫٣٦٦
)٨٫٣٦٦(

درھم إماراتي
٥
)٥(

١٠٨
)١٠٨(

فرنك سویسري
٥
)٥(

٣
)٣(

یورو
٥
)٥(

)٦٣(
٦٣

جنیھ استرلیني
٥
)٥(

)١٨(
١٨

ین یاباني
٥
)٥(

١٧
)١٧(

أخرى
٥
)٥(

٢٣٧
)٢٣٧(
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مخاطر السوق (تتمة)-٣٠
٧٢٠١

التأثیر على صافي الدخلالتغیر في سعر العملة (٪)مخاطر العمالت

دوالر أمریكي
٥
)٥(

٣٫٧٣٤
)٣٫٧٣٤(

درھم إماراتي
٥
)٥(

)٣٠(
٣٠

فرنك سویسري
٥
)٥(

)١٠(
١٠

یورو
٥
)٥(

)٦٨(
٦٨

جنیھ استرلیني
٥
)٥(

)٣٢(
٣٢

ین یاباني
٥
)٥(

٢٨
)٢٨(

أخرى
٥
)٥(

١٣٢
)١٣٢(

مركز العمالت:
بصافي مخاطر  العمالت األجنبیة الجوھریة التي تتعرض لھا المجموعة كما في نھایة السنة:فیما یلي تحلیالً

مركز دائن (مدین)
٢٠١٨٢٠١٧

١٦٧٫٣١٤٧٤٫٦٨٩دوالر أمریكي
)٦٠٨(٢٫١٦٦درھم إماراتي

)٢٠٣(٦٠نك سویسريفر
)١٫٣٦٧()١٫٢٥٦(یورو

)٦٤٠()٣٥٥(جنیھ إسترلیني
٣٤٥٥٥٨ین یاباني
٤٫٧٣٤٢٫٦٤٢أخرى  

مخاطر السیولة-٣١
جودات مالیة أخرى. نقد أو موتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في تلبیة التزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم ال

التصنیف االئتماني والذي یمكن أن یؤدي إلى شح في بعض مصادر التمویل في وقت ویمكن أن تنشأ مخاطر السیولة عند وجود إضطراب في السوق أو تخفیض
ید كاف والحفاظ على رصقصیر. وللتقلیل من ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل، وتتم إدارة الموجودات بعد األخذ بعین االعتبار توفر السیولة، 

القابلة للتداول.للنقدیة وشبھ النقدیة واألوراق المالیة

استحقاق الموجودات والمطلوباتتواریخ) تحلیل ١
ً التعاقدیة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة االستحقاقتواریخموجودات ومطلوبات المجموعة. ویتم تحدید ستحقاقلتواریخ ایشمل الجدول أدناه ملخصا

الحتفاظ بالودائع من قبل لوال تأخذ بعین االعتبار تاریخ االستحقاق الفعلي حسب ما تظھره الوقائع التاریخیة في نھایة السنة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي 
المنتظمة ھد ختبارات الجالمجموعة. وتقوم اإلدارة بمراقبة تواریخ االستحقاق لضمان توفر السیولة الكافیة. ویتم مراقبة مركز السیولة بشكل یومي، ویتم إجراء ا

لسیولة للمراجعة قة بابشأن السیولة باستخدام سیناریوھات متعددة تغطي الظروف االعتیادیة وغیر االعتیادیة في السوق. تخضع كافة السیاسات واإلجراءات المتعل
ًلتابعة العاملة األخرى. كما یقدم بانتظام تقروالموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. یتم إصدار تقاریر یومیة تغطي مركز السیولة للبنك والشركات ا یرا

إلى لجنة الموجودات والمطلوبات یشتمل على كافة االستثناءات واإلجراءات التصحیحیة المتخذة ن التابعة مجلس اإلدارة واللجاإلى كما ترفع تقاریر منتظمة.موجزاً
لھ بشأن مؤشرات مخاطر السیولة األساسیة. 

لنظام مراقب ً ) من إجمالي %٧: ٢٠١٧(%٧ة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، یحتفظ البنك لدى المؤسسة بودیعة نظامیة تعادلوطبقا
من %٢٠قل عن ) من ودائع االدخار والودائع ألجل. باإلضافة إلى الودیعة النظامیة، یحتفظ البنك باحتیاطي سیولة ال ی%٤: ٢٠١٧(%٤الودائع تحت الطلب و 

مكن للبنك ثین یوماً. كما یالتزامات ودائعھ على شكل نقد أو سندات التنمیة الحكومیة السعودیة أو الموجودات التي یمكن تحویلھا إلى نقد خالل فترة ال تزید عن ثال
من القیمة %٧٥دات التنمیة الحكومیة السعودیة ولغایة الحصول على تمویل إضافي من خالل تسھیالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سن

االسمیة للسندات المقتناة.
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مخاطر السیولة (تتمة)-٣١
لتواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في نھایة السنة:٢ )  فیما یلي تحلیالً

٨٢٠١
بدون تاریـخ

استحقاق محدد
خــــالل

أشـــھر٣
إلى٣
شھـــر١٢

٥إلى  ١
سنـوات

٥أكثر من 
اإلجمالـــيسنـوات

الموجودات 
٤٫٨٩٠٫٠٣٨---٣٫٤٩١٫٧٧٥١٫٣٩٨٫٢٦٣العربي  السعودي -نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد

١٫١١٦٫٠١٢--٦٧٤٫٩٤١٤١٥٫٩٣١٢٥٫١٤٠األخرى -أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
٦٫٩٥٧٧٫٥٣٣٨٩٫٢٧٥٦٫٣٤٢١١٠٫١٠٧-، صافيالعادلة اإلیجابیة للمشتقاتالقیمة 

١٥٠٫٧٢٠٤٣٥٫٧٥٢٢٢٢٫٢٥٧٨٫٧٣٤٫١٥٧٦٫٥٢٥٫٦٥٢١٦٫٠٦٨٫٥٣٨استثمارات ، صافي
١٫٤٣٣٫٢٧٩٢٠٫٨٦٢٫٤٦٢١٢٫٣٩١٫٣٠٤١٣٫٢٧٩٫٨٢٨٩٫٨٠٠٫٢٥٠٥٧٫٧٦٧٫١٢٣قروض وسلف ، صافي 
٥٣٫٧٦٢----٥٣٫٧٦٢استثمار في شركة زمیلة

١٫٢٦٨٫٦٣٩----١٫٢٦٨٫٦٣٩ممتلكات ومعدات ، صافي 
٧٥٣٫٩٨٣----٧٥٣٫٩٨٣موجودات أخرى ، صافي

٧٫٨٢٧٫٠٩٩٢٣٫١١٩٫٣٦٥١٢٫٦٤٦٫٢٣٤٢٢٫١٠٣٫٢٦٠١٦٫٣٣٢٫٢٤٤٨٢٫٠٢٨٫٢٠٢اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساھمین
١٫٥٣١٫٨١٦-٣٢٨٫٢٨٥١٫١٨٧٫٤٤٨١٠٫٢٢٣٥٫٨٦٠أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

٥٫٦٩٦٣٫٦٣٣٤٣٫٨٠٦٣٫٩٥٨٥٧٫٠٩٣-، صافيالقیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٦٤٫٥٧٢٫٧١٣-٣٤٫٣٣٢٫٣٩٩٢٣٫٤٢٥٫٤٩٧٦٫٧٥٩٫٣٦٦٥٥٫٤٥١ودائع العمالء 

٢٫٠٠٦٫١٨٣----٢٫٠٠٦٫١٨٣مطلوبات أخرى
١٣٫٨٦٠٫٣٩٧----١٣٫٨٦٠٫٣٩٧حقوق المساھمین 

٥٠٫٥٢٧٫٢٦٤٢٤٫٦١٨٫٦٤١٦٫٧٧٣٫٢٢٢١٠٥٫١١٧٣٫٩٥٨٨٢٫٠٢٨٫٢٠٢اإلجمالي

٢٠١٧
بدون تاریـخ

استحقاق محدد
خــــالل

أشـــھر٣
إلى٣
شھـــر١٢

٥إلى  ١
سنـوات

٥أكثر من 
اإلجمالـــيسنـوات

الموجودات 
١٥٫١٣٧٫٠٠٥---٤٫١٠٦٫٢١١١١٫٠٣٠٫٧٩٤العربي  السعودي -نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد

٢٫١١٥٫٢٧١--٩١٤٫٨٩٩١٫١٢٤٫٨٠٤٧٥٫٥٦٨األخرى -أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
٢٥٫٠٤٧٥٧٫٠٤٠٩٩٫٦٣١٣٠٫٥٠٠٢١٢٫٢١٨-القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

١٥٧٫٦٧٧٦٣٫٣٨٢٢٣٩٫٣٧٢٩٫٣٣٥٫٩٩٢٦٫٨٩٢٫٣٢٤١٦٫٦٨٨٫٧٤٧استثمارات ، صافي
١٫١٥٤٫٥٤٤٢٣٫٢٠٥٫٢٢٨١٢٫١١٤٫١٨٧١٥٫٦٢٩٫٥٢٩١١٫٥٣٥٫٩٩٥٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣قروض وسلف ، صافي 
٤٥٫٥٠٧----٤٥٫٥٠٧استثمار في شركة زمیلة

١٫٣٤٧٫٠٠٩----١٫٣٤٧٫٠٠٩ممتلكات ومعدات ، صافي 
٦٨٤٫٥٩٠--٦١٢٫٩٧٦٤٩٫٠٣٤٢٢٫٥٨٠موجودات أخرى ، صافي

٨٫٣٣٨٫٨٢٣٣٥٫٤٩٨٫٢٨٩١٢٫٥٠٨٫٧٤٧٢٥٫٠٦٥٫١٥٢١٨٫٤٥٨٫٨١٩٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساھمین
٣٫٣٤٤٫٦٧١-٤٢٢٫٨٣٨٢٫٩٠١٫٤٠٠١٣٫٣٢٩٧٫١٠٤أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

١٢٫٧٢١٢٠٫٥٥٣٣٢٫٤٨١٢٥٫٩٢٤٩١٫٦٧٩-القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣-٣٠٫١٥٤٫٧٥٥٣٧٫٨٤٠٫٦٨٧١٠٫١٥٥٫٣٩٤١٢٤٫١٢٧ودائع العمالء 

٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٫٥٠٥٫٠٢٦-٥٫٠٢٦--سندات دین ثانویة 
٢٫٠٥٣٫٧٩٥--١٫٩٨٤٫٤٤١٤٤٫٩١٦٢٤٫٤٣٨مطلوبات أخرى

١٣٫٥٩٩٫٦٩٦----١٣٫٥٩٩٫٦٩٦حقوق المساھمین 

٤٦٫١٦١٫٧٣٠٤٠٫٧٩٩٫٧٢٤١٠٫٢١٨٫٧٤٠١٦٣٫٧١٢٢٫٥٢٥٫٩٢٤٩٩٫٨٦٩٫٨٣٠اإلجمالي

على التوالي.، ) حول القوائم المالیة الموحدة١١(اإلیضاح ج) و١٩المشتقات في اإلیضاح (األلتزامات المحتملة وتواریخ االستحقاق المتراكمة للتعھدات وتم إظھار
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مخاطر السیولة (تتمة)-٣١
التعاقدیة المتبقیة ت المالیة حسب تواریخ االستحقاق) تحلیل المطلوبا٣

بتواریخ االستحقاقیعكس الجدول  ً التعاقدیة للمطلوبات المالیة للمجموعة كما في نھایة السنة بناء على التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. وبما أدناه ملخصا
ز ة في قائمة المركأن الجدول یشمل أیضا العموالت الخاصة المدفوعة حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي ، فإن األرصدة اإلجمالیة ال تتطابق مع األرصدة الظاھر

بعین دیة وال تأخذ التعاقایة السنة حتى تواریخ االستحقاقالتعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة في نھوقد تم تحدید تواریخ االستحقاقمالي الموحدة.ال
ع عھم في أقرب وقت یجب على المجموعة الدفالفعلیة المتوقعة. تتوقع المجموعة أن العدید من العمالء لن یقوموا بطلب استرداد ودائاالعتبار تواریخ االستحقاق

المجموعة.فیھ. وبناء علیھ، إن الجدول ال یعكس التدفقات النقدیة المتوقعة حسبما تظھره الوقائع التاریخیة الخاصة  باالحتفاظ بالودائع من قبل 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٣٢
تحدید القیمة العادلة وتسلسلھا

تستخدم اإلدارة التسلسل التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واالفصاح عنھا:

المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون أي تعدیل)،

لقیاس تعتبر مدخالت المستوى األدنى الھامةتقییم أخرى حیث المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابھة أو أسالیب
القیمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

أسالیب تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: 

والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویات القیمة العادلة لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة، المالیةالقیمة العادلة للموجوداتیوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة و
معقول القیمة ة تقارب بشكلبالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریالمتعلقةوال یشتمل على المعلومات 

:العادلة

٨٢٠١
بدون تاریـخ

استحقاق محدد
خــــالل

أشـــھر٣
إلى٣
شھـــر١٢

٥إلى  ١
سنـوات

٥أكثر من 
اإلجمالـــيسنـوات

المطلوبات المالیة
١٫٥٣٣٫٠١٢-٣٢٨٫٢٨٥١٫١٨٧٫٩٦٥١٠٫٤٢٢٦٫٣٤٠أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٦٤٫٧٧٩٫٢٠٩-٣٤٫٣٣٢٫٣٩٩٢٣٫٥٠٣٫٤٢٣٦٫٨٨٤٫١٧٤٥٩٫٢١٣ودائع العمالء
المشتقات

)١١٫٣٩٦٫٥٣٥()٢٩٫٧٢٧()٦٫٥٧٤٫٠١٠()١٫٨٧٦٫٢٨٤()٢٫٩١٦٫٥١٤(-ذمم دائنة متعاقد علیھا  
٢٫٩٢٨٫٣٣٦١٫٨٩٦٫٦٦٨٦٫٥٩١٫٥٧٠٢٩٫٧٩١١١٫٤٤٦٫٣٦٥-ذمم مدینة متعاقد علیھا  

٣٤٫٦٦٠٫٦٨٤٢٤٫٧٠٣٫٢١٠٦٫٩١٤٫٩٨٠٨٣٫١١٣٦٤٦٦٫٣٦٢٫٠٥١إجمالي المطلوبات المالیة غیر المخصومة

٢٠١٧
بدون تاریـخ

استحقاق محدد
خــــالل

أشـــھر٣
إلى٣
شھـــر١٢

٥إلى  ١
سنـوات

٥أكثر من 
اإلجمالـــيسنـوات

المطلوبات المالیة 
٣٫٣٤٦٫٠٤٦-٤٢٢٫٨٣٨٢٫٩٠٢٫٠٨٩١٣٫٥٩٠٧٫٥٢٩أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٧٨٫٦٦٧٫٤٧٦-٣٠٫١٥٤٫٧٥٥٣٨٫٠٦٥٫١١٥١٠٫٣١٥٫٨٨٦١٣١٫٧٢٠ودائع العمالء
١٠٧٫٠٩٠٦٥٧٫٣٤٧٢٫٥٠٠٫٠٠٠٣٫٢٦٤٫٤٣٧--سندات دین ثانویة

المشتقات
)١٩٬٢٧٥٬٦٦٤()٦٥٬٢١٠()٦٬٤٥٠٬٣٤٨()٣٬٢٧٤٬٩٥٦()٩٬٤٨٥٬١٥٠(-ذمم دائنة متعاقد علیھا  
٩٬٥٠٣٬٢٧١٣٬٣١٩٬٦٨٧٦٬٤٨٨٬٩٨٩٦٥٬٦٩٨١٩٬٣٧٧٬٦٤٥-ذمم مدینة متعاقد علیھا  

٣٠٫٥٧٧٫٥٩٣٤٠٬٩٨٥٬٣٢٥١٠٬٤٨١٬٢٩٧٨٣٥٬٢٣٧٢٬٥٠٠٬٤٨٨٨٥٬٣٧٩٬٩٤٠إجمالي المطلوبات المالیة غیر المخصومة
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٢

القیمة العادلة٨٢٠١

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقیمة الدفتریةبالقیمة العادلةالمقاسةالموجودات المالیة 
١١٠٫١٠٧-١١٠٫١٠٧-١١٠٫١٠٧مشتقةأدوات مالیة
من خالل مدرجة بالقیمة العادلة استثمارات 

٣١٣٫٢٦٣-٣١٣٫٢٦٣١٤٦٫٣٨٩١٦٦٫٨٧٤الربح أو الخسارة 
من خالل مدرجة بالقیمة العادلة استثمارات 

٤٫٣٣٠٤٫٣٣٠--٤٫٣٣٠الدخل الشامل اآلخر 
بالقیمة المقاسةإجمالي الموجودات المالیة 

٤٢٧٫٧٠٠١٤٦٫٣٨٩٢٧٦٫٩٨١٤٫٣٣٠٤٢٧٫٧٠٠العادلة
بالقیمة غیر المقاسةالموجودات المالیة 

العادلة
١٫١١٦٫٠١٢-١٫١١٦٫٠١٢-١٫١١٦٫٠١٢أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٥٫٦٤٨٫٦٩٦-١٥٫٧٥٥٫٥٨٠٢٣٨٫٠٩٥١٥٫٤١٠٫٦٠١استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
٥٧٫٥١٤٫٣٣١٥٧٫٥١٤٫٣٣١--٥٧٫٧٦٧٫١٢٣قروض وسلف

غیر المقاسةالموجودات المالیة جماليإ
٧٤٫٦٣٨٫٧١٥٢٣٨٫٠٩٥١٦٫٥٢٦٫٦١٣٥٧٫٥١٤٫٣٣١٧٤٫٢٧٩٫٠٣٩بالقیمة العادلة

بالقیمة العادلةالمقاسةالمطلوبات المالیة 
٥٧٫٠٩٣-٥٧٫٠٩٣-٥٧٫٠٩٣مشتقةأدوات مالیة

بالقیمة العادلةغیر المقاسةالمطلوبات المالیة 
١٫٥٣١٫٨١٦-١٫٥٣١٫٨١٦-١٫٥٣١٫٨١٦أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٦٤٫٥٧٢٫٧١٣-٦٤٫٥٧٢٫٧١٣-٦٤٫٥٧٢٫٧١٣ودائع العمالء
ة بالقیمغیر المقاسةالمطلوبات المالیة جماليإ

٦٦٫١٠٤٫٥٢٩-٦٦٫١٠٤٫٥٢٩-٦٦٫١٠٤٫٥٢٩العادلة

القیمة العادلة٢٠١٧

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقیمة الدفتریةبالقیمة العادلةالمقاسةالموجودات المالیة 
٢١٢٫٢١٨-٢١٢٫٢١٨-٢١٢٫٢١٨مشتقةمالیةأدوات 

٣٢٧٫٤٧٢١٥٣٫٣٤٧١٦٩٫٧٩٥٤٫٣٣٠٣٢٧٫٤٧٢استثمارات مالیة متاحة للبیع
بالقیمة المقاسةإجمالي الموجودات المالیة 

٥٣٩٫٦٩٠١٥٣٫٣٤٧٣٨٢٫٠١٣٤٫٣٣٠٥٣٩٫٦٩٠العادلة
بالقیمة العادلةغیر المقاسةالموجودات المالیة 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
٢٫١١٥٫٢٧١-٢٫١١٥٫٢٧١-٢٫١١٥٫٢٧١األخرى

٦٠٫٠٥٢-٦٠٫٠٥٢-٦٠٫١٥١استثمارات مقتناة حتى تاریخ األستحقاق
١٦٫٢٢٤٫٨٨١-١٦٫٢٢٤٫٨٨١-١٦٫٣٠١٫١٢٤استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

٦٣٫٣٨٨٫٨٦٣٦٣٫٣٨٨٫٨٦٣--٦٣٫٦٣٩٫٤٨٣قروض وسلف
ة بالقیمغیر المقاسةالمالیة الموجوداتجماليإ

١٨٫٤٠٠٫٢٠٤٦٣٫٣٨٨٫٨٦٣٨١٫٧٨٩٫٠٦٧-٨٢٫١١٦٫٠٢٩العادلة

بالقیمة العادلةالمقاسةالمطلوبات المالیة 
٩١٫٦٧٩-٩١٫٦٧٩-٩١٫٦٧٩مشتقةأدوات مالیة

ةبالقیمة العادلغیر المقاسةالمطلوبات المالیة 
٣٫٣٤٤٫٦٧١-٣٫٣٤٤٫٦٧١-٣٫٣٤٤٫٦٧١أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣-٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣-٧٨٫٢٧٤٫٩٦٣ودائع العمالء
٢٫٥٠٥٫٠٢٦-٢٫٥٠٥٫٠٢٦-٢٫٥٠٥٫٠٢٦سندات دین ثانویة

مة بالقیغیر المقاسةالمطلوبات المالیة جماليإ
٨٤٫١٢٤٫٦٦٠-٨٤٫١٢٤٫٦٦٠-٨٤٫١٢٤٫٦٦٠العادلة

قتناة بالتكلفة الستثمارات األخرى المإن القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة باستثناء االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق وا
قوائم المالیة الموحدة. المطفاة والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثیرا عن قیمتھا الدفتریة المدرجة في ال
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٢
ة في السوق عند ألسعار المتداولتحدد القیمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفاة واالستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق على أساس ا

تریة ألن أسعار فودائع العمالء المرتبطة بعمولة خاصة ال تختلف كثیرا عن قیمتھا الدالقیمة العادلة لإن .ندات بعمولة ثابتةتسعیر لبعض الستوفرھا ، أو طرق ال
لدى مؤسسة النقد العربي العادلة للنقدیة واألرصدة القیمةإنمالیة مماثلة ال تختلف كثیرا عن األسعار المتعاقد علیھا . طلوباتالحالیة بالسوق لمالعموالت الخاصة 

األجلقصیرةلفتراتھياألرصدةھذهأنحیثلھاالدفتریةالقیمةعنجوھريبشكلتختلفاألخرى، الالمالیةالمؤسساتوللبنوك وواألرصدة لدى السعودي 
الثانویةالدینلسنداتالعادلةالقیمةفإنكذلك.السوقفيالسائدةالحالیةالمعدالتعنجوھريبشكلتختلفالبحسب السجالتالمعدالتبأنانطباعایعطيمما

.أشھرستةكلتسعیرهیعادمتغیرخاصة عمولةتحمل سعرأنھاحیثلھاالدفتریةالقیمةتقارب

المطلوبات لتحویلسدادهسیتمالذيأوأصلبیعمقابلاستالمھسیتمالذيالسعریعكسبحیثالعادلةللقیمةقیاسإلىالتوصلھوالتقییمطرقمنالھدفإن
أكثر شیوعامالیةألدواتالعادلةالقیمةلتحدیدمعتمدةتقییمنماذجعدةتستخدم المجموعةالقیاس.تاریخفيالسوقفيالمتعاملینبیناالعتیادیةالمعامالتبموجب

المتداولة والمشتقاتالمدرجةواألسھمالدینبسنداتیتعلقفیماوذلكالسوقفيمتاحةالنموذجمدخالتأوللمالحظةاألسعارالقابلةتكونماوغالباتعقیدا،وأقل
یقللاألسعار القابلة للمالحظة في السوق و مدخالت النماذج توفرأن.العموالتأسعاركمقایضاتالنظامیةالمالیةاألسواقخارجالمتداولةالبسیطةوالمشتقات

والمدخالتالسوقفيللمالحظةالقابلةاالسعارھذهتوفرویختلفالعادلة،القیمالمصاحب لتحدیدالتأكدعدمنسبةمنكما یقللوتقدیرھا،اإلدارةحكمإلىالحاجةمن
.المالیةباألسواقتتعلقعامةوحاالتمعینةحسب أحداثتتغیروقدواألسواقالمنتجاتبحسب

دیسمبر والمدخالت الجوھریة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة:٣١قیاس القیمة العادلة كما في یوضح الجدول التالي طرق التقییم المستخدمة في

المدخالت طریقة التقییمالنوع
الجوھریة 
غیرالقابلة 
للمالحظة

العالقة المتداخلة بین المدخالت 
الجوھریة غیرالقابلة للمالحظة 

وقیاس القیمة العادلة

استثمارات مدرجة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
استثمارات اآلخر / 

متاحة للبیع 
)٢٠١٧(

تشتمل طرق التقییم على صافي القیمة الحالیة  والتدفقات النقدیة المخصومة، والمقارنة 
مع أدوات مالیة مماثلة تتواجد بشأنھا أسعار السوق القابلة للمالحظة. تشتمل اإلفتراضات 

ت خالیة من العموالت، ومعدالت والمدخالت المستخدمة في طرق التقییم على معدال
ھوامش ائتمان وعالوات أخرى غیرھا مستخدمة في تقدیر واالسترشادیة،لعموالتا

معدالت الخصم، وأسعارالسندات واألسھم، وأسعار تحویل العمالت األجنبیة

ال ینطبقال یوجد

بالقیمة العادلة باستخدام طرق التدفقات النقدیة المخصومة التي تستخدم تم إظھارھا القروض والسلف
بیانات ومدخالت السوق القابلة للمالحظة لمنحنیات العائد وھوامش االئتمان.

ھوامش 
االئتمان

كلما اتسع نطاق ھامش االئتمان، كان 
الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة 

أعلى.

األطراف ذات العالقةالمعامالت مع -٣٣
. تخضع المعامالت المصرفیة وفق الشروط المتفق علیھا بین األطرافتتم ھذه المعامالت ا العادیة، مع أطراف ذات عالقة. تتعامل المجموعة، خالل دورة أعمالھ

للحدود المنصوص علیھا في نظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما في تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة ھي كالتالي:،ما لم تكن مدرجة في أماكن أخرى في القوائم المالیة الموحدة،إن األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت

٢٠١٨٢٠١٧
)بنك أي بي أن أمرو إن. فيسكوتلند إن.في (سابقًا: ف رویال بنك أو

٢٩٫٩٧١١٨٩٫٣٣٧أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  
٨٣٩١٫٩٩٠أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى     

٢١٢٢٣٩مشتقات بالقیمة العادلة ، صافي 
٣٣٫١١٨٤٥٫٧٦٩التعھدات وااللتزامات المحتملة

المساھمین اآلخرین والشركات المنتسبة التي یمارس علیھا تأثیر جوھري :الشركات الزمیلة وكبار 
١٫١٦٠٫٩٢٨٥٧٦٫٦٨٩قروض وسلف

٣٫٦٢٩٩٫٣٦٦مشتقات بالقیمة العادلة ، صافي 
٥٫٣٣١٫٣٤٧٤٫٦٥٦٫٧٧٤ودائع العمالء

٤٢٤٫٥٣٣-سندات دین ثانویة  
١٠٤٫١٠٣٢٨٩٫١٤٦التعھدات وااللتزامات المحتملة

صنادیق االستثمار المدارة من قبل المجموعة:
١٤٦٫٣٨٩١٥٣٫٣٤٧استثمارات

١٥٫٢٧١-سندات دین ثانویة 
٢٧٣٫١٠١١٦٧٫٤٥٣ودائع العمالء 

٨٩٣١١مشتقات بالقیمة العادلة، صافي
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٣٣
من رأس المال المصدر للبنك. إن الدخل والمصاریف المتعلقة ٪٥یقصد بكبار المساھمین اآلخرین (باستثناء المساھم غیر السعودي) أولئك الذین یمتلكون أكثر من 

الموحدة ھي كالتالي:بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالیة 

٢٠١٨٢٠١٧
٧٫٦٥٧١٢٫٨٨٠دخل عموالت خاصة

١٢٢٫٤٨٦١٩٠٫٣٣٦مصاریف عموالت خاصة
١٫٣٥٥٩٤٤أتعاب خدمات بنكیة، صافي

١٤٫٥٧٢١٧٫٧٣٢أتعاب خدمات إدارة
٣٠٫٢١٤٤١٫٣٢٠مصاریف عمومیة وإداریة

٤٫٦٩١٤٫٧٦٣ومصاریف أخرى ذات عالقةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
٤٢٫٨٣٤٣٤٫٣٨١)٢٤(إیضاح تعویضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

١٫٣٩١٦٩١نھایة الخدمة المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة أةمكاف

والتوجیھ والتحكم في أنشطة المجموعة.یقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذین لھم المسؤولیة والصالحیة  في إعداد األستراتیجیات 

كفایة رأس المال-٣٤
عودي والحفاظ ع ة النقد العربي الس س لى مقدرة المجموعة تتمثل أھداف المجموعة، عند إدارة رأس المال، في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤس

لمبدأ االستمراریة ومن خالل  ً الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة.على االستمرار في العمل وفقا

بحد أدنى ودي االحتفاظتقوم اإلدارة بمراقبة كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل یومي. تتطلب التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السع
.%٨مرجحة المخاطر عند أو تزید عن الحد المتفق علیھ وھي من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات ال

یتم قیاس ویة وبموجبھاتقوم اإلدارة بمراقبة مدى كفایة رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. یعبر عن ھذه النسب كنسبة مئ
لمؤھل مع الموجودات والتعھدات وااللتزامات المحتملة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأسمال المجموعة ا

لمال النظامي.والمبالغ االسمیة للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. وقد التزمت المجموعة خالل السنة بكامل متطلبات رأس ا

مرجحة المخاطر ورأس المال والنسب:فیما یلي مكونات الموجودات ال

٢٠١٨٢٠١٧
٦٧٫٨٨١٫٩٧٥٧٧٫٤١٤٫٦٧٠مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر
٦٫٤٠٣٫٥٠٤٦٫٢٦٢٫٧٠٠مخاطر العملیات للموجودات المرجحة المخاطر

٤٢٣٫٩٠٢٢٢٣٫١١٤مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر
٧٤٫٧٠٩٫٣٨١٨٣٫٩٠٠٫٤٨٤للموجودات المرجحة المخاطر -لركیزة األولى امجموع 

١٤٫٥٤٧٫٦١٩١٣٫٥٩٩٫٦٩٦رأس المال األساسي
٨٤٨٫٥٢٥٣٫٤٦٧٫٦٨٣رأس المال المساند

١٥٫٣٩٦٫١٤٤١٧٫٠٦٧٫٣٧٩مجموع رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفایة رأس المال %

١٩٫٤٧١٦٫٢١نسبة رأس المال األساسي 
٢٠٫٦١٢٠٫٣٤نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

خدمات إدارة االستثمار والوساطة-٣٥
تثماریة و محافظ نادیق اس تمل على إدارة ص تثمارات تش ین تقدم المجموعة لعمالئھا خدمات إدارة االس ص تثمار متخص اري اس تش تثماریة بالتعاون مع مس اس

ویشتمل ذلك الصنادیق المدارة بموجب المحافظ االستثماریة المعتمدة من .ملیار لایر سعودي)٢٫٨٥:  ٢٠١٧ملیار لایر سعودي (٢٫١٤وبموجودات بلغ إجمالھا 
رعیة وقدرھا  عودي (١٫٣٥الھیئة الش نادیق في القوائم المالیة الموحدة ١٫٥٦: ٢٠١٧ملیار لایر س عودي).ال یتم توحید القوائم المالیة لھذه الص ملیار لایر س

تثمارات  نادیق في االس تثمارات المجموعة في ھذه الص ارة,للمجموعة. تدرج اس بة لقاء إدارة تلك بالقیمة العادلة من خالل الربح والخس وتدرج األتعاب المكتس
من نادیق ض اح عنھادخل األتعابالص من والعموالت وتم اإلفص "المعامالت مع األطراف  ذات العالقة". إن الموجودات المودعة كأمانات لدى المجموعة، ض

بصفتھا وصیة أو مؤتمنة علیھا، ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي ال تدرج في القوائم المالیة الموحدة.
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احتیاطي برنامج أسھم -٣٦
، أطلقت المجموعة برنامج السداد على أساس األسھم ("البرنامج") والخاص  بالمدراء التنفیذیین وكبار الموظفین ("الموظفین المؤھلین").٢٠٠٨ینایر  خالل شھر 

) ومؤسسة النقد العربي ٢٠٠٧نوفمبر ٢٠( الموافق ھـ١٤٢٨ذي القعدة ١٠تمت الموافقة على البرنامج األولي من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعھم المنعقد في 
وتمت الموافقة على ھذا التعدیل ٢٠٠٩). ان شروط االستحقاق تم تعدیلھا في عام ٢٠٠٨مارس ٤ھـ ( الموافق ١٤٢٩صفر ٢٦السعودي بالخطاب المؤرخ في 

النقد العربي السعودي بموجب خطابھا المؤرخ في ) ومؤسسة ٢٠٠٩یولیو ٢٧ھـ ( الموافق ١٤٣٠شعبان ٥من قبل مجلس االدارة  خالل االجتماع المنعقد في 
، فإن الموظفین المؤھلین سیحصلون على أسھم البنك، إذا تم استیفاء ٢٠١٧). بناء على البرنامج المعدل خالل عام ٢٠٠٩نوفمبر٩ھـ (الموافق ١٤٣٠ذي القعدة ٢٠

الشروط التالیة:

تمرار في العمل لدى- نة واحدة من تاریخ المنح یجب على الموظفین المؤھلین االس ھم الممنوحةالمجموعة لمدة س لوا على ثلث األس نتین من تاری، لیحص خ وس
سنوات من تاریخ المنح للحصول على الثلث المتبقي. ٣المنح للحصول على الثلث الثاني و 

المؤھلین عدد معین من األسھم عند كل مستوى.تحقیق المجموعة لمستویات نمو محددة والتي وافق علیھا مجلس اإلدارة حیث یستحق الموظفین-

ان فترة استحقاق المنح السابقة فقط و٢٠١٧على المنح لعام –نحالمتعلقة بفترة استحقاق الم، و٢٠١٧ت على البرنامج من خالل عام تطبق التعدیالت التي تم

موظفین المؤھلین االستمرار في العمل لدى المجموعة لمدة سنتین من تاریخ المنح یجب على القبل التعدیل، كان ستخضع للسیاسة المطبقة ما قبل التعدیل أعاله. 

للحصول على نصف األسھم المستحقة و سنھ أخرى للحصول على باقي األسھم.

لن تحصل على أي حق في ،إلى أن یحین فترة المنح لتلك األسھم فھي.بموجب أحكام البرنامج، ال تصبح المجموعة المالك القانوني لھذه األسھم في أي وقت

لیھا مجلس افق عالتصویت. بموجب البرنامج ، فان شركة األول لالستثمار ستدیر صندوق برنامج األسھم (الصندوق) والتي تعمل وفقا لألحكام والشروط التي و

أعاله. إن أي تعدیالت أخرى على أحكام وشروط البرنامج إدارة البنك في االجتماع المشار إلیھ أعاله ، ومؤسسة النقد العربي السعودي في الخطاب المشار إلیھ

تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ملیون لایر سعودي ویتم االحتفاظ بھا على سبیل األمانة لحین استحقاقھا ١١٤ملیون سھم من أسھم البنك بقیمة ٢٫١٥، قام الصندوق بشراء ٢٠٠٨خالل عام 
ملیون ٢٥ملیون لایر سعودي و ٢٧، بمبلغ وقدره ٢٠١٦سھم خالل عام ٩٩٩٫٠٦٣بشراء ملیون سھم و الصندوق، قام ٢٠١٢وظفین المؤھلین. خالل عام للم

اء التي صادق لمبنیة على األدعدد األسھم الممنوحة وفقا للمعادلة ااحتسابلایر سعودي، على التوالي. وفي تاریخ االستحقاق، تنقل ملكیة ھذه األسھم للموظفین. یتم 
علیھا مجلس اإلدارة، ویخضع لموافقة لجنة الترشیحات والمكافآت.

إضافة إلى ذلك، یجوز منح الموظفین المؤھلین أسھم وفقوفقا لشروط البرنامج، یتم منح األسھم للموظفین المؤھلین سنویا وسیتم استحقاقھا كما ھو موضح اعاله. 
، وأن الشرائح الممنوحة للسنوات ٢٠١٨حتى ٢٠٠٨تسعة شرائح من البرنامج على مدى الفترة من عام . وقد قامت المجموعة بمنح ددةشروط وأحكام استحقاق مح

. إن تفاصیل البرنامج ھي كما یلي:ھي حالیًا خالل فترة االستحقاق لھا٢٠١٨حتى ٢٠١٦من 

٦٢٠١منحت في عام ٧٢٠١منحت في عام ٨٢٠١منحت في عام 
٢٠١٦مارس ٢٠١٧مارس ٢٠١٨فبرایر تاریخ بدء البرنامج 

١٣٫١٦٨٫١١٧١١٫٨٥٥٫٨٢٠٢٦٫٣٠١٫٩٦٩قیمة األسھم الممنوحة بتاریخ المنح (لایر سعودي)
١٢١٢٢٧القیمة العادلة لكل سھم بتاریخ المنح (لایر سعودي)

١٫٠٩٧٫٣٤٢٩٨٧٫٩٨٥٩٧٤٫١٤٧عدد األسھم الممنوحة
٢٠١٩-٢٠١٨مارس ٢٠٢٠-٢٠١٨مارس ٢٠٢١-٢٠١٩ینایر االستحقاقفترة 

أسھم البنكأسھم البنكأسھم البنك طریقة السداد

كاآلتي :٢٠١٧و ٢٠١٨دیسمبر ٣١كانت الحركة في عدد األسھم الممنوحة كما في 

عدد األسھم
٢٠١٨٢٠١٧

٢٫٩٧٨٫٦٣٦٣٫٤١٧٫٠٠١في بدایة السنة
١٫٦٤٩٫٠٦٥٩٨٧٫٩٨٥خالل السنة/ إضافات أسھم ممنوحة 

)١٫١١٦٫٨٤٥()١٫٥٤٣٫٦٢٠(أسھم مستحقة خالل السنة
)٣٠٩٫٥٠٥()٤٩٠٫٩٠١(أسھم ملغاة خالل السنة

٢٫٥٩٣٫١٨٠٢٫٩٧٨٫٦٣٦

ملیون لایر سعودي).١٣٫٦٩: ٢٠١٧سعودي ( ملیون لایر ٥٫٣٤، بلغ مخصص برنامج األسھم المحمل على قائمة الدخل الموحدة السنةخالل 
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منافع نھایة الخدمة للموظفین-٣٧
على التقدیر ا تحقاقات بناءاً عودیة. وتتم االس االئتمان الكتواري لوحدةتقوم المجموھة بتنفیذ خطة نھایة منافع الخدمة لموظفیھا بما یتفق مع قوانین العمل الس

٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٢٣٫١عند استحقاقھا. وفیما یلي االفتراضات األساسیة التي أدت الى صافي  مطلوبات بمبلغ االلتزاماتتوقعة بینما یتم دفع  الم
ملیون لایر٤٢٫٨الموحدة لھذة السنة (عودي على قائمة الدخلملیون لایر س٣٤٫٤خصم مبلغ )  وقد تم ٢٠١٧ملیون لایر سعودي في ٢٠٧٫٤( ٢٠١٨دیسمبر 

)٢٠١٧سعودي في 
٢٠١٨٢٠١٧

%٤٫٦٠%٤٫٦٠معدل الخصم ( سنوي)
%٥٫٣١%٥٫٢١)سنوي(نسبة الزیادة المتوقعة للرواتب

٢٫٩٢٦–٢٫٩٢٦٠٫٥٨٣–٠٫٥٨٣)سنوي(معدل الوفیات
٦٠–٦٠٥٥–٥٥العمر المتوقع للتقاعد (سنوات)

على معطیات  ات أعاله بناءاً یة لتغیر فيان االفتراض اس بة الخصم او اكتواریة. ان المطلوبات المالیة أكثر حس بة الخصم. ان تغیر نس بة تضخم الرواتب ونس نس
مالیین لایر سعودي.١٠الى ٥قد تؤدي الى زیادة او نقصان في  مطلوبات نھایة الخدمة بمبلغ من %٠٫٥زیادة الرواتب  بنسبة 

داد التقاریر المالیة الدولیةالتغیرات المستقبلیة في أطر إع-٣٨
السنة المحاسبیة الحالیة.على بعد الساریة المفعول غیرلقد إرتأت المجموعة عدم االتباع المبكر للمعاییر الجدیدة و التعدیالت التالیة الصادرة و

بالمعاییر الدولیة للتقریر الماليفیما یل :٢٠١٨ینایر ١د في أو بعللفترات السنویة التي تبدأ والتي یسري مفعولھا وتقویم أثرھا الجدیدة وتعدیالتھا ي موجزاً

عقود اإلیجار–) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

جة الحالیة یستبعد المعیار طریقة المحاسبة المزدو. ٢٠١٩ینایر ١عقود اإلیجار على الفترة التي تبدأ في أو بعد –١٦یطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 
اخل قائمة المركز المالي واإلیجارات التشغیلیة خارج قائمة المركز دوالتي تمیز بین اإلیجارات التمویلیة ١٧للمستأجرین المذكورة في معیار المحاسبة الدولي 

من ذلك طریقة المحاسبة داخل قائمة المركز المالي.١٦یقترح المعیار الدولي للتقریر المالي ،المالي. وبدالً

)١٦التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي (

عقود إیجار بقًا كتم تحدیدھا ساتطبیق المعیار على العقود التي المجموعةختار ست.معدلر رجعيبأث١٦ار الدولي للتقریر المالي یتطبیق المعالمجموعةعتزم ت
ددت عیار على العقود التي حمالتطبق المجموعة) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي. علیھ، لن ٤والتفسیر (١٧تطبق معیار المحاسبة الدولي 

ستقوم المجموعةة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي. ) الصادر عن لجن٤والتفسیر (١٧سابقًا بأنھا تنطوي على عقود إیجار تطبق معیار المحاسبة الدولي 
عقود إیجار الموجودات عیاروشھر من تاریخ التطبیق األولي للم١٢باستخدام اإلعفاءات التي اقترحھا المعیار بشأن عقود اإلیجار التي تنتھي فتراتھا خالل 

المنخفضة القیمة.

، على التوالي.%٠٫٤و %٠٫٣بنسبة ستزدادوذلك بأن الموجودات والمطلوبات٢٠١٨دیسمبر ٣١كما فيلموحدة ااألثر على قائمة المركز المالي تم تقدیر
.الى أي أثر جوھري على النتائج التشغیلیة للمجموعة١٦تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي یتوقع أن الیؤدي 

البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ): تعدیل ١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو ١٩. تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٩ینایر ١تطبق التعدیالت على الفترة التي تبدأ في أو بعد 
یتم تعدیل البرنامج أو تقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة السنویة.متىتقلیصھ أو تسویتھ خالل الفترة المالیة. تحدد التعدیالت 

بأن یكون لھا أثر المجموعةتوقع ال ت،٢٠١٩ینایر ١فیما یتعلق بالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات األخرى الساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
.مجموعةللجوھري على القوائم المالیة الموحدة 

أرقام المقارنة-٣٩
تصنیف بعض أرقام السنة الماضیة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالیة.أعید

مجلس اإلدارةاعتماد-٤٠
).٢٠١٩فبرایر١٠(الموافقھـ١٤٤٠جمادى اآلخرة٥تم إعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
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