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الرأي

")، والتي تشتمل على قائمة المصرف(یشار إلیھم مجتمعین بـ" التابعة لھوالشركات  مصرف اإلنماءلالموحدة  القوائم المالیةمراجعة لقد قمنا ب
 المساھمینالتغیرات في حقوق قائمةوالموحدة الدخل الشامل قائمة الموحدة و لدخلاقائمة و ٢٠١٩دیسمبر  ٣١المركز المالي الموحدة كما في 

سیاسات المحاسبیة لل اً ملخصواإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، الموحدة التدفقات النقدیة قائمةوالموحدة 
. الھامة

دیسمبر  ٣١كما في  للمصرفتظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد  المالیة الموحدة المرفقةفي رأینا، أن القوائم 
قریر المالي المعتمدة في المملكة توفقاً للمعاییر الدولیة لل، وأدائھ المالي الموحد وتدفقاتھ النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ ٢٠١٩

بـ "المعاییر الدولیة جمیعاً من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (ویشار إلیھا  الصادرةواإلصدارات األخرى المعاییر سعودیة واالعربیة ال
للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة")

أساس الرأي

 بالتفصیل بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا . إن مسؤولیتناالعربیة السعودیة المعتمدة في المملكةللمراجعة  الدولیةمعاییر لل اً تمت مراجعتنا وفق
 لقواعد اً وفقوذلك  المصرفنا مستقلون عن في تقریرنا. إن "مراجعة القوائم المالیة الموحدة حولمسؤولیات مراجعي الحسابات "قسم في 
األخالقیة  تنااولیئبمس، كما اننا التزمنا الموحدة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة آدابو سلوك

رأینا.بداء إلأساسا  ن تكونأن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة أل . باعتقادناالقواعد لتلك اً االخرى وفق



تقریر مراجعي الحسابات المستقلین حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
الموقرینمصرف اإلنماءإلى السادة مساھمي 

تتمة - (شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة) حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة تقریر

- ٢ -

أمور المراجعة الرئیسیة

 للفترةإن أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا أھمیة بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة 
حول تلك  تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیاً منفصال لقدالحالیة. 
المراجعة الرئیسي وكیفیة معالجتھ:ألمر فیما یلي وصفاً  األمور.

أمر المراجعة الرئیسي مراجعتنا تناولتكیف  أمر المراجعة الرئیسي

التمویلاالنخفاض في قیمة 

 المصرفبالتمویل الخاص ، بلغ إجمالي ٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في 
لایر سعودي، جنب مقابلھ مخصص انخفاض  ملیون ٩٧٫٣٨٦

لایر سعودي. ملیون ٢٫٥٨٥بمبلغ ائتمان 

أمر مراجعة رئیسي ألن  االنخفاض في قیمة التمویللقد اعتبرنا 
ھامة أحكام تحدید خسائر االئتمان المتوقعة یتطلب من اإلدارة تبني 

. للمصرفأثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة  ن لذلكألو

تشتمل النواحي الرئیسیة لألحكام على: 

على أساس  ٣و أ ٢و أ ١ احلضمن المرالتمویل تصنیف -
تحدید:

التعرضات التي تشتمل على زیادة جوھریة في مخاطر )أ
 و نشوئھااالئتمان منذ 

. ةتعثرمالتعرضات المنخفضة بشكل فردي/ ال)ب

التمویل بالحصول على فھم لتقویم اإلدارة لالنخفاض في قیمة قمنا 
اإلدارة لتقویم االنخفاض في قیمة التمویل بما في ذلك إجراءات 

، ونموذج التصنیف الداخلي ٩لمعیار الدولي للتقریر المالي ل طبقاً 
، وسیاسة مخصص انخفاض االئتمان الخاصة المصرفب
ومنھجیة تقویم خسارة االئتمان المتوقعة.  المصرفب

 المصرفتمان الخاصة بقمنا بمقارنة سیاسة مخصص انخفاض االئ
ومنھجیة خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة بالمعیار 

.٩الدولي للتقریر المالي 

قمنا بتقویم تصمیم وتطبیق واختبار فعالیة اإلجراءات الرقابیة على: 
عملیة التقویم بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذج، -

واعتماد االفتراضات األساسیة. 
تصنیف الجھات المقترضھ إلى مراحل مختلفة والتحدید -

تحدید التعثر/ المنتظم للزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان، و
التعرضات المنخفضة بشكل فردي، و

خسائر االئتمان المتوقعة.  نماذجتكامل إدخال البیانات في -

لتحدید الزیادة  المصرفقمنا بتقویم الضوابط الموضوعة من قبل 
 /نخفضةالمالجوھریة في مخاطر االئتمان وتحدید التعرضات 

وتصنیفھا إلى مختلف المراحل. ،ةتعثرمال
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 (تتمة) أمور المراجعة الرئیسیة

أمر المراجعة الرئیسي مراجعتنا كیف تناولت أمر المراجعة الرئیسي

(تتمة) التمویلاالنخفاض في قیمة 

االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة -
من أجل تحدید احتمال التعثر عن السداد، والخسائر عند التعثر 
عن السداد والتعرض عند التعثر عن السداد، ویشمل ذلك، وال 

للطرف اآلخر، والتدفقات ، تقویم الوضع المالي علىیقتصر
.النقدیة المستقبلیة المتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة

الحاجة إلى تطبیق طرق إضافیة إلظھار العوامل الخارجیة -
و المستقبلیة التي لم یعكسھا نموذج خسائر االئتمان الحالیة أ
 المتوقعة.

، ٩االفصاحات المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي -
واالفصاحات اإلضافیة المتعلقــة بالمعیار الدولــي للتقریر 

.٧المالــي 

تضمن اإلفصاح عن یوالذي  )١( )د(٢اإلیضاح یرجى الرجوع إلى 
 ٧، واإلیضاح األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة

، واإلیضاح قیمة التمویلوالذي یتضمن اإلفصاح عن االنخفاض في 
بخصوص تفاصیل جودة االئتمان واالفتراضات األساسیة  ١-٢٦

د تحدید خسائر االئتمان نبالحسبان ع االتي تم أخذھوالعوامل 
المتوقعة. 

من العمالء، قمنا بتقویم:  ةفیا یتعلق بعین
درجات التصنیف الداخلي المحدده من قبل اإلدارة بناًء على -

وتقویم درجات التصنیف  نموذج التصنیف الداخلي بالمصرف
ھذه بما یتفق مع تلك المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان 

المتوقعة.
دارة، وعملیة التصنیف إلى مراحل طبقاً لما حددتھ اإل-
عملیات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة-

االفتراضات ذات العالقة، بما في ذلك مدى معقولیة قمنا بتقویم 
 نماذجفي  المصرفالمستخدمة من قبل المستقبلیة االفتراضات 

خسائر االئتمان المتوقعة.

في الحاالت التي استخدمت فیھا اإلدارة طرق إضافیة، قمنا بتقویم 
. اإلضافیةتلك الطرق مالئمة مدى 

خسائر االئتمان البیانات المتعلقة باحتساب مدى اكتمال  باختبارقمنا 
.٢٠١٩دیسمبر  ٣١المتوقعة كما في 

عندما یكون ذلك مالئماً، لمساعدتنا في قمنا بتكلیف أخصائیین، 
مراجعة عملیات احتساب النماذج. 

قمنا بتقویم اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالیة الموحدة.
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٢٠١٩السنوي لعام  المصرففي تقریر  المدرجةالمعلومات األخرى 

في تقریر  المدرجةالمعلومات  منالمعلومات األخرى  تتكونعن المعلومات األخرى.  لمسؤو)"اإلدارةمجلس "( المصرفإدارة  مجلسإن 
متاحًا  . من المتوقع أن یكون التقریر السنويحولھا ، بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجعي الحسابات٢٠١٩السنوي لعام  المصرف
.ھذا تاریخ تقریر مراجعي الحسابات لنا بعد

لن نبدي أي من أشكال التأكیدات حولھا.و الننا ال یغطي المعلومات األخرى، كما أ القوائم المالیة الموحدة حولن رأینا إ

وعند القیام تكون متاحة،  عندمامراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، وفیما یتعلق ب
كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة أو المعلومات التي حصلنا  إذانأخذ بعین االعتبار ما بذلك، 

بشكل جوھري. أنھا محرفة یظھر ما إذا كان علیھا خالل المراجعة، أو

.بذلك لمكلفین بالحوكمةافإنھ یتعین علینا ابالغ  ،جوھري تحریف وجودویتبین لنا عندما نقرأ المعلومات األخرى 

المكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة الموحدةو اإلدارة مجلسمسؤولیات 

المملكة المعتمدة في  للتقریر المالي لمعاییر الدولیةلعن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقا  مسؤول اإلدارة مجلسإن 
 مجلسكما أن ، مصرفلل األساسي والنظامومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربیـة السعودیة  ،العربیة السعودیة

 أو غش عن ناتج، جوھري تحریفٍ  ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من یراھاالرقابة الداخلیة التي أنظمة عن  مسؤول اإلدارة
.خطأ

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمراریة  المصرفمقدرة تقویم  عن مسؤول اإلدارة مجلسعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن 
صفیة ت اإلدارة مجلسعتزم یلم  ما مبدأ االستمراریة واستخدامواإلفصاح، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة 

بخالف ذلك.حقیقي  بدیل عدم وجود أو أو إیقاف عملیاتھ، المصرف

.المصرففي  التقاریر المالیة المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على إعدادان 
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مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

عن الغش أو الخطأ،  ناتججوھري،  تحریفٍ كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من  إذاتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما 
 وإصدار تقریر مراجعي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، لكنھ ال یضمن بأن المراجعة التي تم

جوھري عند وجوده. تنشأ  تحریفستكشف دائمًا عن  ،في المملكة العربیة السعودیة المعتمدة للمراجعة الدولیة معاییرلالقیام بھا وفقا ل
كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر على القرارات االقتصادیة  إذاعن الغش أو الخطأ وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا،  التحریفات

التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على نزعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةمراجعة لل الدولیة معاییرلوكجزء من المراجعة وفقا ل
ھني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:الشك الم

جوھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجھ عن الغش أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ ال التحریفاتتحدید وتقویم مخاطر وجود •
إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساًسا إلبداء رأینا. یعد خطر عدم 

عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف  جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج تحریفاكتشاف أي 
متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

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

 مجلسبھا  واإلفصاحات ذات العالقة التي قامتقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة •
اإلدارة.

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

عین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوھري، یت
تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى ب نقومإذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة،  أو الموحدة،

عن االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ  المصرفتاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف 
االستمراریة.

، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة تظھر تقویم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة الموحدة•
المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً عادال.

، إلبداء رأي المصرفالحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة ضمن •
الوحیدین  ونونظل المسؤول. للمصرفمالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وأداء عملیة المراجعة حول القوائم ال

.فقط في المراجعةعن رأینا 

بشأن النطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما في ذلك أي  –من بین أمور أخرى  –نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
ھامة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا. قصورأوجھ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2018م و 2019ديسمبر 31المنتهيتين  في للسنتين 

  

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

هـ )الموافق 1427صفر  28وتاريــخ  15المرسوم الملكي رقم م/ شركة مساهمة سعودية بموجب )المصرف(، اإلنماءمصرف  تأسس

 يعمل المصرف بموجب (.م2006مارس  27هـ )الموافق 1427صفر 27 ( وتاريخ42ء رقم )امجلس الوزر  وبموجب قرارم( 2006مارس  28

م(، ويقوم 2008 مايو 26هـ )الموافق 1429جمادى األولى  21( وتاريخ (1010250808والسجل التجاري رقم  173القرار الوزاري رقم 

  95بتقديم الخدمات المصرفية من خالل 
ً
 في عام  90) فرعا

ً
 م( في المملكة العربية السعودية.2018فرعا

 :هو للمصرفيس عنوان المركز الرئإن 

 اإلنماءمصرف 

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  66674ص ب  

 11586الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

في المملكة  المسجلة ("المصرف)يشار إليها مجتمعة " التابعةتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته  

 أدناه:والمذكورة العربية السعودية 

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

 ـه 1430جمادى اآلخرة  7 % 100 لالستثمار اإلنماءشركة 

 )م2009مايو  31الموافق (

خـدمـات إدارة الموجودات والوســــــــاطــة 

وتقديم المشـــــــورة والتعهد بالتغطية 

 والحفظ في أعمال األوراق المالية

 15الموافق (هـ  1430شعبان  24 % 100 العقاريةشركة التنوير 

 )م2009أغسطس 

أنشـــــشر الشـــــركة بغرض  مســـــك وإفرا  

 العقارات لألغراض التمويلية

 اإلنماءشركة وكالة 

 للتأمين التعاوني

 30هـ)الموافق  1435ربيع األول  29 100%

 م( 2014يناير 

طوكيو  اإلنمـــاءوكيـــل تـــأمين لشـــــــركـــة 

 مارين )شركة زميلة(

 9)الموافق  هـ1440ذو القعدة  6 %100 شركة التقنية المالية

 م(2019يوليو 

تقديم خدمات ومنتجات التقنية المالية 

 لمصرف اإلنماء والجهات األخرى 

 29هـ )الموافق 1440رمضان  24 %100 شركة إسناد

 م(2019مايو 

تـوفـيـر مـوظـفـي االســــــــنــــاد الـخــــارجـي 

 لمصرف اإلنماء

 

من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة والنظام االستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 .واألنظمة االخرى ذات العالقة في المملكة العربية السعودية مصرفلل األساس

 

 ب( الهيئة الشرعية

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة، فقد قام بإنشاء 
ً
هيشة شرعية لتخضع جميع أعمال ومنتجات المصرف التزاما

 لمراجعتها وموافقتها.
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 أسس اإلعداد –2

 

 ( بيان االلتزام أ

 :تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف

i)  الصادرة عن األخرى  واإلصداراتالمعايير والمعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقرير المالي وفقا للمعايير الدولية

المعتمدة في الدولية للتقرير المالي المعايير "ب ةليها مجتمعإيشار و (SOCPA) القانونيينالسعودية للمحاسبين الهيشة 

 المملكة السعودية"؛ 

ii) .ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف 
ً
 وطبقا

 

ديسمبر  31 المنتهية في والسنةم 2019مارس  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف كما في وللفترة المنتهية في 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  ،على التوالي م2018
ً
بشأن المحاسبة عن طبقا

بقدر تعلقها  ""الرسوم 21- الدولي "ضرائب الدخل" والتفسير 12-ق بتطبيق معيار المحاسبة الدوليفيما يتعلالزكاة وضريبة الدخل )

 لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة "بالسعودية. 
ً
 بالزكاة وضريبة الدخل(، ووفقا

المملكة العربية السعودية بخصوص  م، اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات لجميع البنوك في2019يوليو  17بتاريخ 

معالجة الزكاة وضرائب الدخل ضمن قائمة الدخل بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن "مجلس 

ة الهيشالمعتمدة من األخرى واالصدارات المعايير ووالمعتمدة في المملكة العربية السعودية  معايير المحاسبة الدولي"

 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 السياسات " 8-وعليه فقد قام المصرف، بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

أثر هذا التغيير  ناالفصاح عكما تم  أ (-3 )كما هو مبين في اإليضاح رقم "واألخطاء التقديرات المحاسبية في والتغيرات المحاسبية،

 من  16-كما طبق المصرف معيار التقرير المالي الدولي .22على القوائم المالية الموحدة في االيضاح رقم 
ً
يناير  1)االيجار( اعتبارا

الزكاة في م.  تم اإلفصاح عن التغير في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق هذا المعيار الجديد، والتغير في معالجة 2019

 أ. -3االيضاح رقم 

 

             ب( أسس العرض والقياس

الربح بالقيمة العادلة من خالل األدوات المالية المقتناة فيما عدا  ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية

 ، ومكافآت نهاية الخدمة.الشامل اآلخر ل، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخأو الخسارة

 يتم عرض قائمة المركز المالي الموحدة على أساس السيولة.

 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف، ويتم تقريب المبالغ ألقرب ألف، ما لم يرد خالف 

 ذلك.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةد( 

 
ً
والمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

والتقديرات واالفتراضات  ، استخدام بعض األحكامالهيشة السعودية للمحاسبين القانونيين واالصدارات األخرى المعتمدة من

المحاسبية الهامة التي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما يتطلب ذلك من اإلدارة استخدام 

األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمصرف. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على 

ة المصرف وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها أساس خبر 

 
ً
في حال ، اتالتقدير يتم فيها تغير تلك التقديرات المحاسبية في الفترة التي  بالتغيرات فييتم االعتراف   للظروف. معقولة وفقا

 كان في حال لفترات المقبلة فترة التعديل وا، أو في تلك الفترة كان التغيير يؤثر فقط على
ً
الفترتين الحالية ى علالتعديل مؤثرا

   سواء. ى حدوالمقبلة عل
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 :الهامة التي استخدمر فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارسر فيها األحكامعرض بالجوانب فيما يلي 
 

I.  (ح-3)إيضاح خسائر انخفاض قيمة المجودات المالية 

جميع فشات انخفاض القيمة على مستوى سائر ، فإن قياس خ9-بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي

مقدار وتوقير التدفقات النقدية  عند قياس، وال سيما األحكاموالتقديرات بعض إصدار يتطلب المالية الموجودات 

القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.  انخفاضة عن المقبلة وقيم الضمانات عند تحديد الخسائر الناجم

 المخصصات. من ة مستويات مختلفينتج عنها ن أالتي يمكن والتغيرات و بعدد من العواملتتأثر هذه التقديرات أن 

عدد من االفتراضات تحتوي على لنماذج محصلة المصرف هي لدى احتساب خسائر االئتمان المتوقعة مخرجات إن 

على  احتساب خسائر االئتمان المتوقعةتعلق باختيار المدخالت المتغيرة وأوجه ترابطها. تتضمن نماذج ت األساسية

 ة: محاسبيالتقديرات الو حكامتندرج ضمن االالتي العناصر اآلتية 

 لتقييم األفراد.  احتماالت التعثر، والذي يحدد للمصرفنموذج تصنيف االئتمان الداخلي  .1

وما يترتب على ذلك من قياس في مخاطر االئتمان  جوهريةزيادة  معايير المصرف لتقييم مدى وجود .2

 والتقييم النوعي.عمر األصل  ىأساس مدائر االئتمانية على سمخصصات الخل

 . علي أساس جماعيحال قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها  فيالمالية  الموجودات ةتجزئ .3

 .المختلفة واختيار المدخالتويشمل ذلك صيغ االحتساب قياس خسائر االئتمان المتوقعة لر نماذج تطوي .4

 الضماناتوقيم  أسعار النفطالمدخالت االقتصادية، مثل  و بين سيناريوهات االقتصاد الكليالروابط تحديد  .5

ات عند التعثر وقيم الخسائر عند التعثر 
ّ
 واألثر على احتماالت التعثر، وقيم التعرض

المدخالت االقتصادية للوصول إلى القتصاد الكلي وأوزانها االحتمالية، النظرة المستقبلية لسيناريوهات  تحديد .6

 . احتساب خسائر االئتمان المتوقعةفي نماذج 

 

II. ( 32 -إيضاحقياس القيمة العادلة) 

III.  (ي() 3 -إيضاحللممتلكات والمعدات )العمر االفتراضي 

IV.   ب(( 3-إيضاح) الشركات المستثمر بها ىعل السيطرةتقييم( 

V. (24 إيضاحنهاية الخدمة )مكافأة  تقييم برنامج 

 

 هـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمبدأ 
ً
االستمرارية وتعتقد بأن لدى المصرف الموارد قامر إدارة المصرف بتقييم قدرة المصرف على االستمرار في العمل وفقا

المنظور. كما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي علم بأية أمور هامة يمكن أن تثير  لالكافية والنية لمواصلة أعماله في المستقب

 لمبدأ االستمرارية.
ً
 هامة حول قدرة المصرف على االستمرار وفقا

ً
 شكوكا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 

 المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:الهامة السياسات المحاسبية فيما يلي ملخص ب

 

 التغير في السياسات المحاسبيةأ ( 

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة  تتوافق

م، فيما عدا ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي اآلتي، والتعديالت 2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 لمحاسبية للزكاة وضرائب الدخل:األخرى المتعلقة بالمعالجة ا

I. عقود اإليجار" 16-المعيار الدولي للتقرير المالي" 

ق المصرف 
ّ
م، ويتبع المصرف المعالجات 2019يناير  1قبل  "عقود اإليجار" 16-المعيار الدولي للتقرير الماليطب

 المحاسبية اآلتية لعقود اإليجار:

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

اإليجار التي ال تنقل إلى المصرف بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجار  يتم تصنيف عقود

تحمل الدفعات بموجب  تشغيلي. وبالتالي، فإن جميع عقود اإليجار التي أبرمها المصرف هي عقود إيجار تشغيلية.

 ى مدى فترة اإليجار.التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابر عل االيجارعقود 
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 عندما يكون المصرف هو المؤجر

منتهية بالتمليك، أو  إجارةتأجير تمويلي ويشمل ذلك الموجودات المؤجرة بعقود عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

يتم . تمويل"ال" كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن بند اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  ،إجارة مع الوعد بالتمليك

 دخلإيرادات تمويل مؤجلة. ويثبر الفرق بين إجمالي حساب ذمم اإلجارة المدينة والقيمة الحالية لهذه الذمم كإثبات 

ت دورية متساوية للعائد على معدالتعكس صافي االستثمار، والتي  باستخدام طريقة على مدى فترة اإليجارااليجار 

 .االستثمار

 

معيار "عقود اإليجار" محل التوجيهات الحالية بشان عقود اإليجار ، بما في ذلك   16-يحل المعيار الدولي للتقرير المالي

تضمن عقد ت اتالترتيب رتحديد ما إذا كانالمتعلق "ب IFRIC-4والتفسير الدولي ، "عقود اإليجار" 17-ة الدوليالمحاسب

معامالت جوهر التقييم " SIC-27التفسير الدولي ، و"الحوافز-جارات التشغيليةاإلي"  SIC-15التفسير الدولي ، و"إيجار

 ".المدرجة بعقود ايجار نظامية

 

ق2016 في يناير 16-الدولي للتقرير المالي صدر المعيار
ّ
م وما 2019 يناير 1في  أللفترات السنوية التي تبد م ويطب

جميع عقود اإليجار والحقوق والتزامات التعاقدية المرتبطة أن تثبر  16-الدولي للتقرير المالي المعيارويتطلب . بعدها

  12فيما عدا الحاالت التي يكون فيها مدة االيجار ، للمصرفالمركز المالي قائمة في بوجه عام بها 
ً
قل أو أأو  شهرا

-ة الدوليبموجب معيار المحاسبن التصنيف إف التالي،بذات قيمة منخفضة. هو لموجودات يجار اإلعقد في حال كون 

 في عقود اإليجار عقود إيجار تشغيلية أو تمويليةإلى "عقود اإليجار"  17
ً
جر أالمست يثبر. لكل عقد إيجار ، يعتبر غير نافذا

جرة ستأموجودات المللستخدام االحق موجودات وفي المقابل، يتم رسملة . يجار المتكبدة في المستقبلاإلالتزامات 

 باإليجار مباشره المرتبطةإلى التكاليف باإلضافة وعات اإليجار المستقبلية القيمة الحالية لمدفبوجه عام ما يعادل ب

 .االفتراضي لألصلالعمر  ىعلي مد تطفأوالتي 

لمعيار عند تطبيق ا 16-ر الدولي للتقرير الماليايبه المع يسمحالمعدل الذي باألثر الرجعي التطبيق  المصرفاختار 

حق تم قياس عقود اإليجار التشغيلية،  ىعل 16-الدولي للتقرير المالي المعيارلمتطلبات ولي األعند التطبيق الجديد. 

.  التطبيقالتزام باإليجار، باستخدام سعر الفائدة في وقر ستأجرة بوجه عام بما يعادل استخدام الموجودات الم

ل ل
ّ
ن متطلبات التحو

ّ
تقديم تسوية لاللتزامات و اإلفصاح عن الفترة االنتقالية  16-لتقرير الماليالدولي ل لمعيارتتضم

يناير  1في  لتزام اإليجار المعترف بهم مع ا2018ديسمبر ،  31المالي كما في قائمة المركز المتعلقة باإليجار خارج 

 م، كما هو موضح في اآلتي: 2019

 

 تسوية التزام اإليجار 

 

 م 2019

 السعوديةبآالف الرياالت 

 529,907 م 2018ديسمبر  31المركز المالي كما في قائمة التزامات اإليجار خارج 

 وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضة 12االيجارات الحالية بعقود ال تتجاوز مدة 
ً
 (2,652) شهرا

 527,255 (الخصم إجمالي، قبلم )2019يناير  1االيجارات التشغيلية كما في التزامات 

 (80,212) التخفيض إلى القيمة الحالية 

 447,043 (الخصم صافي، بعدم )2019يناير  1االيجارات التشغيلية كما في التزامات 

 

 

 2019 لتدفقات النقدية غير المخصومةاالستحقاقات التعاقدية لتحليل 

2018 

 )معدلة(

 99,440 90,220 أقل من سنة

 312,915 248,878 من سنة إلى خمس سنوات

 117,552 128,535 أكثر من خمس سنوات

 529,907 467,633 ديسمبر  31إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة كما في 
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II. الزكاة 

م لتتوافق مع 2019 يونيو 30 في اإلعداد للفترة المنتهية أسسلقد تم تعديل أ( -2كما تم ايضاحه في االيضاح رقم )

 ضمن قائمة 2019يوليو  17السعودي الصادرة بتاريخ تعليمات مؤسسة النقد العربي 
ً
م، حيث كانر الزكاة تثبر سابقا

م.  2017أبريل  11وتاريخ  381000074519بموجب تعميم المؤسسة رقم  الموحدة التغيرات في حقوق المساهمين

وجب االعتراف بالزكاة م، يت2019يوليو  17بموجب التعليمات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

وعليه قام المصرف باحتساب أثر هذا التغيير في المعالجة المحاسبية للزكاة  الموحدة، الشامل ضمن قائمة الدخل

 .22أثر التغيير المذكور أعاله على القوائم المالية الموحدة ضمن االيضاح رقم عن  كما تم اإلفصاح ،بأثر رجعي
 

 ( أسس توحيد القوائم الماليةب

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 

 .باستخدام سياسات محاسبية متماثلة المالية للمصرف سنةال

 

عندما وتعتبر المنشأة قادرة على التحكم بمنشأة أخرى الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمصرف القدرة على التحكم فيها. 

 في عوائد 
ً
 أو تمتلك حقوقا

ً
متغيرة من عالقته بالمنشأة ، لالستثمار في تلك المنشأة ويكون لها قدرة على التأثير تكون معرضة

 على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة.

فيتم  ،الشركة المستثمر فيها أقل من أغلبية التصوير أو ما يماثلها من حقوق فيأما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف 

 وجود سيطرة على المنشأة، ويشمل ذلك:مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة لتقدير مدى 

 المنشأة المستثمر بها. اآلخرين في الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصوير على قرارات 

 ء ترتيبات تعاقدية أخرى.الحقوق الناششة جرا 

 .حقوق تصوير المصرف الحالية والمتوقعة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم 

ويقوم المصرف بتحديد ما إذا كانر له سيطرة على المنشأة المستثمر بها وذلك عند وجود مؤشرات للتغير في عنصر أو أكثر من 

 عناصر السيطرة.

 من تاريخ انتقال السيطرة من 
ً
 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المصرف ويتم التوقف عن ذلك اعتبارا

ً
يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا

 
ً
المصرف.  وتعرض نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة )إن وجدت( في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا

 . ما هو مالئملفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب من التاريخ ا

من خالل حقوق الملكية في الشركة.  ، فقدان السيطرةال يؤدي إلى  ،رات في ملكية الشركات التابعة الذيالتغييتم التعامل مع 

 :يتم اتخاذ ما يلي، فةتابعة الشركفي حال كون التغير يؤدي إلى فقدان السيطرة على ال

 ومطلوبات الشركة التابعة.( بما في ذلك "الشهرة إن وجدت")بموجودات الشركة التابعة  الغاء االعتراف -

 .غير المسيطرةللحصة المبلغ الدفتري ب الغاء االعتراف  -

 حقوق المساهمين.فروق الترجمة التراكمية المسجلة في ب الغاء االعتراف -

 مقابل التغير في الملكية.للقيمة المستلمة القيمة العادلة إثبات   -

 .محتفظ بهالستثمار إثبات القيمة العادلة لال -

 .الربح أو الخسارة من خاللاالعتراف بأي فائض أو عجز   -

 أو األرباحالدخل الشامل اآلخر وإدراجها في قائمة الدخل معترف بها سابقا في المكونات في الالمصرف تصنيف حصة  إعادة -

 ، حسب المبقاة
ً
 في حال قام المصرفح، ما هو مالئما

ً
بإلغاء إثبات الموجودات والمطلوبات ذات مباشره  يث سيكون ذلك ضروريا

 العالقة. 
 

المشابهة واألحداث األخرى للمعامالت  تقويم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب القوائمتم إعداد 

إن السياسات المحاسبية المتبعة من الشركتين التابعتين تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل  في ظروف مماثلة.

 المصرف. ويتم إجراء تعديالت، إن وجدت، على القوائم المالية للشركتين التابعتين لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف. 

 يوجد أي حقوق ملكية غير مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها. إن العملة الوظيفية حيث أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف، ال

 لجميع الشركات التابعة للمصرف هي عملة الريال السعودي.

يتم حذف األرصدة المتداخلة وكذلك االيرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم 

 المالية الموحدة. 
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 االستثمار  صناديق إدارة

االستثمارية األخرى نيابة عن االئتمانية وغيرها من األدوات في الصناديق كوحدات المحتفظ بها يشرف المصرف ويدير الموجودات  

في حال وجود سيطرة من قبل المصرف المالية الموحدة اال ضمن القوائم لهذه الكيانات ال يتم توحيد القوائم المالية  المستثمرين. 

 .اتالكيانعلى هذه 
 

 داولالت ( تاريخج 

يتم، في األصل إثبات وإلغاء اثبات كافة المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، وهو التاريخ 

 في 
ً
التعاقدية لألداة. تتطلب المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية  االحكامالذي يصبح فيه المصرف طرفا

 يم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.أن يتم تسل

 في 
ً
يتم، في االصل، إثبات كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ التداول أي التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفا

 األحكام التعاقدية لألداة المالية.
 

 ( العمالت األجنبيةد

السائدة في تاريخ المعامالت. كما تحول  الفورية المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرفتحول 

بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي في نهاية السنة بأسعار الصرف السائدة  المسجلةأرصدة الموجودات والمطلوبات المالية 

هو الفرق بين التكلفة المدفوعة بالعملة  ةالربح أو الخسارة في العملة االجنبيبالبنود النقدية، فإن  فيما يتعلقفي ذلك التاريخ. 

ي يتم استهالكها بالعملة التكلفة التبين ، وةالفعلي والمدفوعات خالل السن عائدسعر البالوظيفية في بداية السنه المعدلة 

 ةعملالالتكلفة التاريخية ب خاللمن ها اسيقالتي يتم البنود غير النقدية أما بسعر الصرف في نهاية العام.  رجمتها تاألجنبية بعد 

تحويل العمالت الناتجة من عمليات أرباح أو خسائر  ثبرت .ةوليلصرف في تواريخ المعامالت األباستخدام أسعار افتترجم  ةجنبياأل

 حدة.في قائمة الدخل الموالتسوية و الترجمة 
 

 ( مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةهـ

قائم ونظامي ملزم  حق وجود عندوتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

 الموجودات وتسديد المطلوبات تحقيقأو  يصافالعلى أساس  الموجودات مع المطلوبات لتسوية يكون لدى المصرف النية ندماوع

 .واحد آنفي 

 أو وال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال في الحاالت التي 
ً
تكون فيها تلك المقاصة متطلبا

 بها بموجب ال
ً
 .أو تفسيراتها الدولية للتقرير الماليمعايير مسموحا

 

 ( إثبات اإليرادات/ المصاريفو
 

 والعائدات المدفوعة للعمالء مقابل استثماراتهم والتمويل االستثمارات من الدخل

 يتم إثبات اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألدوات المالية المرتبطة بالربح في قائمة الدخل الموحدة باستخدام العائد الفعلي. العائد

مقدرة على مدى العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية هو معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية ال( EIR)الفعلي 

، فترة قصيرة( للوصول إلى قيمتها الدفترية. عند حساب العائد الفعلي، يقوم المصرف بتقدير التدفقات 
ً
)أو في حال كان ذلك مناسبا

األتعاب وتكاليف المعامالت، والخصومات  النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية ويشمل ذلك جميع

 ال يتجزأ من العائد الفعلي وال يشمل ذلك خسائر االئتمان المستقبلية. 
ً
وتعرف تكاليف المعامالت بأنها التكاليف  التي تعتبر جزءا

 اإلضافية المتعلقة مباشرة بشراء، أو إصدار أو استبعاد الموجودات أو المطلوبات المالية.  

القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا قام المصرف بتغيير تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات، ويتم يتم تعديل 

 اثبات التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو مصروف.

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / تكبدها.

 

 الخدمات المصرفية، صافي ومرس

  تعدالخدمات المصرفية التي ال  رسومإن 
ً
 من احتساب جزءا

ً
عند تقديم الخدمة ها يتم إثباتمالية  موجوداتالعائد الفعلي ألي أساسيا

إثبات المالي. ويتم  لألصلالخدمات ضمن العائد الفعلي  رسوميتم اثبات ، الحاالتما عدا ذلك من وفي(. الوفاء بالتزامات األداء)عند 

 . االرتباطعلى مدى فترة  اترسوم االرتباط

أو  المعاملةعند اكتمال  اتكمصروفالمصرفية المعامالت والخدمات ترتبط مباشرة بالعموالت التي ورسوم المصاريف  يتم إثبات

 استالم الخدمة.
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  توزيعات االرباح

 يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار بأحقية استالمها.    

 

 صافي دخل/ )خسارة( االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل،

بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة  المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل االستثماراتمن  )الخسارة(/الدخل صافي يتعلق

وتوزيعات األرباح، وفروق القيمة العادلة، واألرباح،  المحققة وغير المحققة فيجميع التغيرات العادلة في قائمة الدخل و يشمل 

 .األجنبية العمالتتبادل 

 

 وجودات المالية والمطلوبات الماليةالم (ز

 

I. تصنيف وقياس الموجودات المالية 

على عمليات تقويم أساسية وهي: تقييم  9-يعتمد تصنيف وقياس األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 نموذج العمل وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

 تقييم نموذج االعمال 

أداره السبل لمعرفة طريقة يعكس أفضل على مستوى كل محفظة كون ذلك عمال نموذج األلهدف المصرف بتقييم يقوم 

 :التي يتوجب مراعاتها عند التقييمالمعلومات فيما يلي .  المتعلقة بها لإلدارةعمال وتوفير المعلومات األ

ما إذا يتم مراعاة وجه الخصوص، وعلى . على أرض الواقعتلك السياسات والعمل ب للمحفظةالسياسات واألهداف المعلنة  -

ة بقاء مطابقه مد، معدل عائد محدد ىالحفاظ عل وأالتعاقدية، عوائد كسب إيرادات ال ىتركز عل ةدار كانر استراتيجية اإل

 ؛الموجوداتأو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات، تلك المطلوبات المالية التي  ةالمالية مع مدالموجودات 

 ؛والتقارير المتعلقة بها إلدارة المصرفكيفيه تقييم أداء المحفظة  -

أداره  ةعمال( وكيفيالمالية المحتفظ بها ضمن نموذج األ وكذلك الموجوداتالمخاطر التي تؤثر علي أداء نموذج االعمال ) -

 تلك المخاطر ؛

التي تدار أو للموجودات سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة  ىعل -عمال تعويض مديري األ ةكيفي -

 ؛المحصلةتعاقدية التدفقات النقدية ال

توقعات حول نشاط المبيعات في الالمبيعات في الفترات السابقة، وأسباب مثل هذه المبيعات و وحجم وتوقير تكرار -

يعتد ، ولكن امليعتد بها بشكل منفصل عن باقي العون المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات ال إالمستقبل. ومع ذلك، ف

تحقيق التدفقات والمالية  الموجودات ةدار إلمن قبل المصرف تحقيق الهدف المعلن  ةكجزء من تقييم شامل لكيفيبها 

 النقدية.

. االعتبارفي  لضغط"ا ةحال"أو " الحاالت أسو"أمعقولة دون أخذ سيناريو  ةيستند تقييم نموذج االعمال إلى سيناريوهات متوقع

  المصرفن إ، فةصلياأل المصرفعن توقعات  ةمختلف ةولي بطريقتحققر تدفقات نقدية بعد االعتراف األعند 
ّ
ر تصنيف يغي

 المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج االعمال. الموجودات

، بالقيمة العادلة من خالل الربح العادلةتها المالية المحتفظ بها للتداول والتي يقيم أداؤها علي أساس قيم الموجوداتتقاس 

التدفقات النقدية التعاقدية  تحصيل بغرض التدفقات النقدية التعاقدية وال ها بغرض تحصيلأو الخسارة ألنه لم يتم االحتفاظ ب

 المالية. الموجوداتوبيع 

 

 األصلي والعائد المبلغ من دفعات -فقط–تمثل  التعاقدية النقدية تقييم ما إذا كانت التدفقات

 ةلقيمة الزمنيويمثل "العائد" ااالولي.  االعترافالمالي عند  لألصلهو القيمة العادلة  "المبلغ األصلي"ن إألغراض هذا التقييم، ف

وتكاليف اإلقراض  ةخالل فتره معين القائم األصليالمرتبطة بالمبلغ  ةساسياأل التمويل، واالئتمان وغيرها من مخاطر لألموال

 الربح.هامش  عاملإلى إضافة ( ، ةدارياألخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإل ةساسياأل
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 يأخذ المصرف في االعتبار، دفعات من المبلغ األصلي والعائد تمثل فقطعند تقييم ما إذا كانر التدفقات النقدية التعاقدية 

 شرط تعاقديالمالية تتضمن للموجودات الشروط التعاقدية  . ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانرلألداة الماليةالشروط التعاقدية 

جراء إوعند محدد،  شرطفي حال عدم استيفاء توقير أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ؤدي إلى تغيير ين أيمكن 

 يأخذ المصرف ما يلي في االعتبار: التقييم، 

 ؛ر مقدار وتوقير التدفقات النقديةنها ان تغيأاالحداث الطارئة التي من ش -

 الرافعة المالية؛ عوامل -

ل شروط الدفع  -
ّ
 والتمديد؛المعج

المتعلقة  ترتيباتال)مثل  ةمحدد موجوداتبالتدفقات النقدية من  ةمطالبقدرة المصرف على الشروط التي تحد من ال -

 ؛(بدون حق الرجوع بموجودات

 .الدورية لمعدالت الربحإعادة التسعير سبيل المثال  ىعل-موال لأل ةقيمة الزمنيلل المقابلالتي تعدل العوامل  -

عمليات التقييم المذكورة أعاله، يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنها موجودات مالية تقاس بناًء على 

 إما بالتكلفة المستنفذة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

 

 المستنفذة:الموجودات المالية بالتكلفة 

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفر كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها ضمن الموجودات بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة:

  ،تم االحتفاظ باألصل من ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 عد  نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ
ُ
 والعائد األساس المبلغ دفعات من –فقط –ت

 القائم. األساس المبلغ على

واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي، مويل العمالء، بوجه عام، فإن ت

 وبعض االستثمارات في الصكوك مؤهلة لقياسها بالتكلفة المستنفذة.

 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمةالموجودات المالية 

لها ضمن الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال  تقاس الصكوك واألدوات المشابهة

 الشرطين التاليين ولم يتم إدراجهما ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 النقدية التعاقدية وبيع الموجودات  دف من االحتفاظ بتلك الموجودات المالية ضمن نموذج األعمال هو تحصيل التدفقاتاله

 المالية.

 عد  نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ
ُ
 والعائد األساس المبلغ دفعات من –فقط –ت

 القائم. األساس المبلغ على

 

 أدوات حقوق الملكية:

ألغراض المتاجرة، يحق للمصرف اختيار عرض التغيرات الالحقة  ةأدوات حقوق الملكية غير المقتنا عند االثبات األولي، لالستثمارات في

رجعة فيه، ضمن التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم اختيار عرض التغيرات ال في القيمة العادلة، بشكل 

 الالحقة لكل استثمار على حدة. 

 بقيمتها العادلة، ويتم إثبات  يتم قياس الموجودات
ً
المكاسب المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقا

فيما يتم إثبات عوائد االستثمارات ومكاسب وخسائر  العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.  تهاقيمالتغيرات في والخسائر الناتجة عن 

 . الربح أو الخسارةتبادل العمالت في 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

عند االثبات األولي يتم تصنيف الموجودات يتم إثبات جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 الموجودات الماليةالمالية إما أنها استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 لغرض البيع على المدى القصير.
ً
 المصنفة كاستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة هي التي تم شرائها أساسا

إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف، عند االثبات األولي، وبشكل ال رجعة فيه تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 متطلبات اإلدراج ضمن الموجودات بالتكلفة المستنفذة أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
ً
أو الخسارة، والتي تنطبق عليها أيضا

 ر، بخالف ذلك إذا كان القيام بذلك سيقلص من التفاوت المحاسبي أو سيخفضه بشكل جوهري.الدخل الشامل اآلخ
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بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم  الموجودات الماليةتعرض "

يتم إضافة تكاليف المعامالت، ال ة للسنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. إثبات التغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل الموحد

إن وجدت، إلى القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بل يتم إدراجها كمصاريف في 

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ضمن قائمة الدخل الموحدة. يعرض دخل توزيعات األرباح الناتج من الموجودات ال

 "المكاسب/)الخسائر( من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي" في قائمة الدخل الموحدة.

غيير نموذج أعماله التي يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية باستثناء في الفترة التي يقوم فيها المصرف بتال بعد اإلثبات األولي، 

 يدير بموجبها تلك الموجودات المالية.

 

II. تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

 يقوم المصرف بتصنيف مطلوباته المالية، بخالف الضمانات المالية والتعهدات االئتمانية، كمطلوبات تقاس بالتكلفة المستنفذة.

 أ المستنفذة بعد األخذ في االعتبارلتكلفة يتم احتساب ا
ً
من أ ال يتجز  ي خصم أو عالوة علي األموال والتكاليف التي تشكل جزءا

 المالية.للمطلوبات الفعلي  العائد

 .مخصص انخفاض القيمةبالقيمة األعلى للتكلفة المستنفذة أو  التمويلتقاس الضمانات المالية والتزامات 

 

III. إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 ة: المالي الموجودات

 يقوم المصرف بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند:

  ،أوانتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية 

  عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل

 أو جوهري،

 يتم فيها تحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري، مع عدم إمكانية االحتفاظ  في الحاالت التي ال

 بالسيطرة على تلك الموجودات المالية.
 

عند إلغاء إثبات أصل مالي، يثبر في األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المحددة لمجموعة 

 1كل من: ) (، ومجموعمستبعدةاألصول ال
ً
( المبلغ المقابل المستلم )بما في ذلك قيمة أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

( أي أرباح وخسائر متراكمة سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها 2أي التزامات جديدة تم التعهد بها(، إضافة إلى )

 في قائمة الدخل الموحدة.

ومع ذلك، فإن األرباح/الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر وتتعلق باستثمارات في أدوات حقوق 

 قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء إثبات هذه االستثمارات. يتم إثباتها فيملكية لن 
 

 المطلوبات المالية:

 التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها، أو عند انتهاء مدتها.الوفاء ب عندء إثبات المطلوبات المالية يقوم المصرف بإلغا
 

IV.  المالية المطلوباتالمالية والموجودات تعديالت 

 : الموجودات المالية

التدفقات النقدية  أثر هذا التعديل علىبتقييم المصرف ، يقوم التعاقدية للموجودات الماليةشروط في حال تعديل ال

 ن الحقوقإفكبير،  في حال اختالف التدفقات النقدية بشكل . ختالفها بشكل كبيرمدى كونه أدى الالمالية وللموجودات 

الغاء االعتراف ، يتم هذه الحالة. وفي غير نافذةتعتبر  ةصليالمالية األ الموجوداتالتعاقدية في التدفقات النقدية من 

 المالية الجديدة بالقيمة العادلة. بالموجوداتواالعتراف  بالموجودات المالية األصلية

  ةمختلفنفذة بالتكلفة المست ةالمعدلللموجودات لم تكن التدفقات النقدية في حال 
ً
  اختالفا

ً
، فان التعديل ال يؤدي إلى كبيرا

رف بالمبلغ المالي ويعت لألصلالمبلغ اإلجمالي الدفتري  المصرف احتساب، يعيد هذه الحالة وفيالمالي.  باألصلإلغاء االعتراف 

بسبب قد تم هذا التعديل أما في حال كون . قائمة الدخلالناشئ عن تعديل المبلغ اإلجمالي الدفتري كمكسب أو خسارة في 

عرضها ، يتم خرىاألحاالت الوفي ، القيمة انخفاضخسائر  مع يعرض، فان المكسب أو الخسارة المقترض يواجهاصعوبات مالية 

 والتمويل.ضمن الدخل من االستثمار 
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 : المالية المطلوبات

 للمطلوبات المالية تدفقات النقدية ال اختالفو ال شروطهيتعد المالية عندبإلغاء المطلوبات يقوم المصرف 
ً
 المعدلة اختالفا

 
ً
 لجديدة يتم إثبات مطلوبات مالية . وفي هذه الحالة، كبيرا

ً
الفرق بين المبلغ يتم إثبات لشروط المعدلة. بالقيمة العادلة وفقا

 .الموحدة في قائمة الدخلالشروط المعدلة وفق المالية الجديدة  المطلوباتوللمطلوبات المالية الملغاة الدفتري 

 

V. قياس القيمة العادلة 

دلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات بالقيمة العاالمالية  الموجودات، مثل المصرف أدواته الماليةيقيس 

لألدوات العادلة ة عن القيمتم اإلفصاح . كما إعداد القوائم الماليةفي تاريخ  ةعادلة القيمالبمن خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 . 32المالية الدرجة بالتكلفة المستنفذة في اإليضاح رقم 

 نظامية ةفي معامل أحد االلتزامات أو دفعه لتحويل الموجوداتأحد  عند بيعالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه إن 

أحد أو تحويل  الموجوداتصفقة بيع ن أتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض بفي السوق  المتعاملينبين 

 
ً
 لآلتي: الطلوبات تمر وفقا

  أوللموجودات أو المطلوباتفي سوق رئيسية ، 

 األكثر السوق يجب ان يكون السوق الرئيسي أو ف، ةسوق رئيسي توفرعدم  في حال 
ً
 للمصرف نفعا

ً
 .متاحا

في السوق عند تسعير  المتعاملونباستخدام االفتراضات التي سيستخدمها  المطلوباتأو للموجودات تقاس القيمة العادلة 

 اقتصادية.لهم أفضل مصالح في السوق يتصرفون بما يحقق  المتعاملينن أ، علي افتراض المطلوباتأو الموجودات 
 

 لطبيعة المعامالت، 
ً
نها بيانات كافيه لقياس القيمة أالتي تتوافر بشكثر مالئمة وتقنيات التقييم األ المصرفيستخدم وفقا

 .القابلة للمالحظةالمدخالت غير االعتماد على ، والتقليل من القابلة للمالحظة ذات الصلة استخدام المدخالت وتعزيز العادلة، 
 

ضمن التسلسل يتم تصنيفها المالية  القوائمالتي تقاس أو يفصح عن قيمتها العادلة في  المطلوباتو الموجوداتجميع إن 

ن في اإليضاح رقم الهرمي للقيمة العادلة، 
ّ
 . 32كما هو مبي

 

ما إذا كانر عمليات المصرف أساس متكرر، يحدد  ىالمالية عل القوائمالتي يتم االعتراف بها في للموجودات والطلوبات النسبة ب

مدخالت المستوى  على أساسعاده تقييم التصنيف )إقد حدثر بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق  التحويل

 .تاريخ إعداد القوائم الماليةب( بشكل عاملقياس القيمة العادلة التي تعتبر ذات أهمية  األدنى

الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام المصرف بتحديد فشآت 

 الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. 

 

 ( التمويل ح

عندما يتم تحويل المدفوعات  إثباتها ممكن تحديدها، ويتم  أو ثابتة الغمببمن قبل المصرف تنشأ الموجودات المالية أو يتم شراؤها 

المصاحبة جميع المخاطر والمنافع  انتقال عند أو تستبعد، أو تباع عندما أو السداد، في حالة كما يتم الغاءها من السجالت فعليا،

 للملكية.

، بالقيمة العادلة شاملة تكاليف الشراء، 
ً
 تقاس  وتثبر كافة عمليات التمويل، مبدئيا

ً
  المستنفذةبالتكلفة الحقا

ً
مخصص  ناقصا

 االنخفاض في القيمة.

 ، واإلجارة، والمشاركة والبيع  اآلجل، و فيما يلي تعريف بهذه المنتجات:المرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي ي

 

 حيازته، و يتكون سعر البيع من  أواصل تم شراؤه  أوهي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المصرف الى العميل بضاعة  :المرابحة

 هامش الربح المتفق عليه بين المصرف و العميل.
ً
 التكلفة زائدا

 ألصل يملكه حيث يقوم بشراء  :اإلجارة 
ً
إنشاء األصل المؤجر طبقا لطلب  أوهي عبارة عن اتفاق يكون فيه المصرف مؤجرا

ومواصفات  العميل )المستأجر( بناًء على وعد منه باستشجار األصل بإيجار متفق عليه ولمدة معينة، يمكن أن تنتهي االجارة إما 

 بنقل ملكية األصل الى المستأجر بقيمة متفق عليها أو الغاء عقد اإلجارة واستعادة حيازة األصل. 

 تملك عقار محدد ينتهي بنقل ملكية كامل  أوبين المصرف والعميل  للمشاركة في مشروع استثماري  هي اتفاق :المشاركة

 لشروط االتفاق. أوالعقار الى العميل، ويتم تقاسم األرباح  أواالستثمار 
ً
 الخسائر طبقا

 أو أصل محدد بسعر متفق عليه.هو اتفاق بين المصرف والعميل  يبيع بموجبه المصرف باألجل إلى العميل بضاعة  :جلاآل البيع 
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 المالية ( انخفاض قيمة الموجوداتط

( للموجودات المالية التي ال يتم قياسها ECLيقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة )

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ويشمل هذا بشكل أساسي معامالت التمويل، االستثمارات التي يتم قياسها بالتكلفة 

عات بين البنوك، المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )بخالف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية(، اإليدا

 ، التعهدات االئتمانية.مستحقات اإلجارةوالضمانات المالية، 

 الستثمارات بأدوات حقوق الملكية.اقيمة في ال يتم إثبات خسائر انخفاض 

حيث يتم قياس ، باستثناء ما يلي، ى عمر األصلمدلخسائر االئتمان المتوقعة على بمبلغ مساو المصرف مخصصات الخسائر يقيس 

  12 لفترةله  خسائر االئتمان المتوقعة
ً
 :شهرا

 ؛ تاريخ إعداد القوائم الماليةمنخفضه المخاطر االئتمانية في صنفر المالية الموجودات   أ( 

 لها.االولي  اإلثباتاالئتمانية زيادة كبيره منذ  هامخاطر  تزدالتي لم األخرى المالية ب( الموجودات 
 

 للتصنيف المتعارف االئتمانية ها مخاطر ائتمانية منخفضه عندما يكون تصنيف مخاطر ذات لمالية المصرف ان الموجودات ايعتبر 
ً
معادال

 عليه 
ً
المصرف أن تعرضاته االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية ". يعتبر  استثمارات من الدرجة األولى" بمستوى  عالميا

 بمستوى  المتعارف عليهواستثماراته في الصكوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث أنها تقع ضمن نطاق التصنيف 
ً
عالميا

 "استثمارات من الدرجة األولى" من حيث جودة االئتمان.
 

 ش 12 لفترة تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة
ً
 جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي قد تنتج عن تعثرات السداد المحتملة ألي من  هرا

 من تاريخ  12األدوات المالية على مدى 
ً
 القوائم المالية.شهرا

 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 :اآلتييتم قياسها علي النحو ، وتقدير مرجح لخسائر االئتمانتمثل  خسائر االئتمان المتوقعة

  :القيمة الحالية لجميع أوجه النقص بقياس الموجودات المالية غير منخفضة القيمة االئتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية

  للمنشأةفي النقدية )اي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 
ً
والتدفقات النقدية التي يتوقع  وط التعاقديةر للش وفقا

 ؛تلقيها( المصرف

  للنقص في التدفقات القيمة الحالية  وتمثلمنخفضة القيمة االئتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية: المالية الموجودات

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة في المستقبل؛ ةاإلجماليالقيمة الدفترية بين  الفرقالنقدية من خالل قياس 

  للمصرف القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  على أساسغير المسحوبة: تعهدات اإلقراض

  الحصول عليها؛ والمصرف لتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع االسحب في حال 

 ي مبلغ يتوقع أالمدفوعات المتوقعة لسداد المبالغ المستحقة مخصوما منها على أساس : ةالمالي اتعقود الضمان

  ه.استردادالمصرف 

 فيما يلي أهم المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:   

 (PDاحتماالت التعثر ) -

 (LGDالخسارة عند التعثر ) -

 (EADالتعرضات للتعثر ) -

تعديلها بوجه عام، تستمد المؤشرات المذكورة أعاله من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا، ومن خالل بيانات تاريخية أخرى تم 

ا لمنهجية المعيار 
ً
للحصول على توقعات مستقبلية. يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى المراحل الثالث اآلتية وفق

 :9-الدولي للتقرير المالي رقم

  يتم  : وهي الموجودات المالية التي لم تتدهور جودتها االئتمانية بشكل ملحوظ منذ نشأتها.الموجودات العاملة :1المرحلة

. 12تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
 شهرا

  وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل كبير في منذ نشأتها. األداء ضعيفةالموجودات  :2المرحلة :

ل مقارنة المدة المتبقية الحتماالت التعثر كما في تاريخ التقرير مع المدة المتبقية يتم إجراء تقييم لجودتها االئتمانية من خال

 لعرض التغيرات ذات العالقة عند 
ً
الحتماالت التعثر التي تم تقديرها عند اإلثبات األولي للتعرض المالي )تعدل حيثما كان مناسبا

لموجودات على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى السداد المبكر(. يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك ا

 عمر األصل.

  يثبر المصرف االئتمانية الموجودات منخفضة القيمة :3المرحلة ،
ً
: بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضر قيمتها فعليا

 مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.
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يأخذ المصرف في االعتبار معلومات التوقعات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبير في مخاطر االئتمان منذ نشأتها كما 

 باإلضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

ول تتضمن معلومات التوقعات المستقبلية عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي والتوقعات االقتصادية األخرى التي يتم الحص

 عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.

لتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، سيقوم المصرف بإعداد عدة سيناريوهات مختلفة. لكل سيناريو سيقوم المصرف 

ا لمتطلبات
ً
 بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة ووضع أوزان مرجحة لالحتماالت بغرض تحديد مخصص االنخفاض في القيمة وفق

 المعايير المحاسبية.

 

 : االئتمانية الموجودات المالية منخفضة القيمة

نفذة بالتكلفة المستالمثبتة المالية  القيمة االئتمانية للموجوداتم ما إذا كانر يقيبت، يقوم المصرف عند إعداد أي قوائم مالية

المالي منخفض  األصليعتبر . الشامل اآلخر قد انخفضرالمثبتة بالقيمة العادلة من خالل الدخل المالية وموجودات أدوات الدين 

في  المالي االصلتوقعة من التدفقات النقدية المى علسلبي ثير أحداث التي لها تحدث أو أكثر من األيطرأ عندما القيمة 

 المستقبل.

 يمكن مالحظتها:على العوامل اآلتية التي المالي  االصلانخفاض قيمة  ىعل ةدلمل األتتش

 ؛لمقترض أو المصدرلدى امالية كبيره  اتصعوب 

 ؛وجود مبالغ مستحقة غير مدفوعةأو السداد  التعثر فيالعقد مثل عدم الوفاء ب 

  ؛من الحاالتخالف ذلك يعمل بها المصرف في بشروط ال  المصرفمن قبل  سلفالأو التمويل أعاده هيكله 

  أو   ؛ةلماليا الهيكلةأعاده إجراءات  دخوله في أوالمقترض إفالس احتمال 

  بسبب صعوبات مالية. للتداولاختفاء سوق نشطه 

ن أ ىما لم يكن هناك دليل علمنخفض القيمة يعتبر القرض الذي أعيد التفاوض عليه بسبب تدهور حاله المقترض بوجه عام، 

  رالتدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض استالمعدم  مخاطر
ً
  انخفاضا

ً
القيمة.  النخفاضمؤشرات أخرى مع عدم وجود  كبيرا

  90 تمويالت األفراد المتأخرة لفترةإلى ذلك، فان باإلضافة 
ً
 .تعتبر منخفضة القيمةأو أكثر  يوما

العوامل يأخذ المصرف ، رقد انخفضفي الصكوك السيادية ات الستثمار ر القيم االئتمانية لإذا كان لتحديد ماعند اجراء تقييم 

 :اآلتية في االعتبار

  عوائد الصكوك.على معدل ينعكس والذي االئتمانية لجدارتها تقييم السوق 

 وكاالت التصنيف االئتماني.الجدارة االئتمانية الصادرة عن  تقييمات 

  س المال إلصدار صكوك جديده.أالوصول إلى أسواق ر  ىعل الدولةقدره 

 لزامي للديون.اإلعفاء الطوعي أو اإل عبرخسائر ل مالك الصكوكإلى تكبد قد يؤدي الصكوك، مما  ةعاده هيكلإ تاحتماال  

 هذا باإلضافة إلى توجه، للدولةلتقديم الدعم الالزم بوصفها "المقرض األخير"  المتواجدةليات الدعم الدولية آ 

  ليات. اآلستخدام تلك الالعامة،  التصريحاتفي والذي ينعكس عادة الحكومات والوكاالت، 
ً
لعمق  يشمل ذلك تقييما

  ما إذا كانر هناك قدره علي الوفاء بالمعايير المطلوبة.وبمعزل عن التوجهات السياسية، وعن ما ليات اآلتلك 

 المالية الموجوداتهيكله  ةعادإ

المالية في حال تم استبدال أحد الموجودات المالية أو تم تعديلها أو  الموجوداتن شروط أالتفاوض بشفي حال تم إعادة  

ة 
ّ
إثبات األصل يتوجب إلغاء عندئذ تقييم ما إذا كان فيتم صعوبات مالية واجهها المقترض، وجود بسبب مالي آخر  بأصلالحالي

 آلتي:ا النحوعلى  خسائر االئتمان المتوقعةيتم والمالي 

  ن التدفقات النقدية إ، فالحالية أحد الموجودات إثباتلن ينتج عنها إلغاء الهيكلة المتوقعة  ةعادإعمليه كون في حال

 .الحالي األصل منساب العجز النقدي تحاتدرج في  المعدل المالياألصل المتوقعة الناششة عن 

  ن القيمة العادلة إ، فالحالية عتراف بأحد الموجوداتاالإلغاء ستؤدي إلى  الهيكلة المتوقعة ةعادإعمليه في حال كون

إلغاء المالية الموجودة وقر الموجودات الجديد تعامل باعتبارها التدفق النقدي النهائي من  لألصلالمتوقعة 

يتم خفض قيمتها التي والمالية القائمة  من الموجوداتساب العجز النقدي تحعند االمبلغ هذا  يدرج. االعتراف بها

 من 
ً
الفعلي العائد باستخدام سعر وائم المالية الغاء االعتراف بها وحتى تاريخ إعداد القالتاريخ المتوقع اعتبارا

 .للموجودات المالية القائمة
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 المركز المالي قائمةفي  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةعرض 

 :اآلتيالنحو  ىعل المركز المالي قائمةفي  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةعرض يتم 

 ؛ة للموجوداتالدفتريالقيمة من إجمالي تعرض كمبلغ مخصوم : نفذةبالتكلفة المستالتي تقاس لموجودات المالية ل 

 يعرض ضمن المطلوبات  يوالذ تعرض بوجه عام كمخصصات انخفاض قيمة: ةالمالي اتوعقود الضمان اإلقراض لتعهدات

 ؛األخرى

 في حال كون األداة المالية ت 
ّ
يمكن للمصرف ، وال ة في نفس الوقرغير مسحوبعناصر و ةمسحوبعناصر تسهيالت ن تضم

فيقوم المصرف المسحوبة: األخرى بمعزل عن المكونات  بتعهدات اإلقراض ةالمتعلق خسائر االئتمان المتوقعةتحديد قيمة 

عة  خسائر االئتمان المتوقعةبعرض مخصص 
ّ
للعنصر ة الدفتريالقيمة من إجمالي ، كمبلغ مخصوم لكال العنصرينالمجم

ضمن  كمخصص خسائرر عن المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب ئالخساصص مخفائض من مبلغ ي أ ويعرضالمسحوب. 

 ؛ المطلوبات األخرى

   أي يتم إثبات ة من خالل الدخل الشامل اآلخر: فبالقيمة العادلالتي تقاس  األدوات المالية المماثلةالصكوك وفيما يخص

اإلفصاح يتم ، ولكن قيمتها العادلةتمثل  الموجوداتن القيمة الدفترية لهذه المركز المالي ألقائمة ر في ئخسامخصص 

 احتياطي القيمة العادلة. عن مخصص الخسائر وإثباته ضمن

 شطب المبالغ المتعثرة 

  الموجوداتتشطب 
ً
  المالية )اما جزئيا

ً
المالية  الموجوداتن أ. غير السترداد قيمتها( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي أو كليا

في حال المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة. المصرف إلجراءات و لمتابعة التحصيل النظاميةالمشطوبة يمكن ان تظل خاضعه 

 بإن الفرق إالخسارة المتراكمة، فمخصص من أعلى المشطوب كون المبلغ 
ً
المخصص ومن ثم يستخدم إلى  تهضافيعالج أوال

 الحق ةي مبالغ مستردأتقيد . ةريالدفتالقيمة إجمالي في معالجة 
ً
 ر االئتمان.ئلحساب خسا ا

 

 والمعدات ت( الممتلكاي

 استهالكواإلطفاء وخسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. ال يتم  المتراكموالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك الممتلكات تقاس 

قيد يتم . للمصرف مقابل هذه النفقاتلفوائد اقتصادية مستقبلية  اتتدفق فقط عند توقعالنفقات الالحقة . يتم رسملة األراضي

األخرى  الممتلكات والمعداتوإطفاء تكلفة  كستهالويتم اعلى المصروفات عند تكبدها.  االعتياديةاإلصالحات والصيانة تكلفة 

 اآلتي: على النحو نتاجية المتوقعة للموجوداتر االاعمطريقة القسط الثابر على مدى األباستخدام 

 

 سنة 33 المباني

 سنوات 10 - 5  )يشمل الموجودات غير الملموسة( األثاث والمعدات

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر 10 تحسينات المباني المستأجرة

 على مدى فترة اإليجار  موجودات حق االستخدام

 

ويتم بتاريخ إعداد القوائم المالية، مراجعة القيم المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم تعديلها إن لزم 

 من 
ً
 لالستخدام ( وحتى تاريخ  إضافة األصل تاريخاألمر. ويثبر استهالك الموجودات اعتبارا

ً
 استبعاده.) عندما يكون األصل جاهزا

القيمة الدفترية. تدرج هذه  عالناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد م كاسب والخسائرالميتم تحديد 

 المكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

الى عدم للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف جميع الموجودات  مراجعةيتم 

القيمة  وذلك في حالة زيادة ،ستردادلال قابلالمبلغ ال إلىعلى الفور  القيمة الدفتريةيتم تخفيض . امكانية استرداد القيمة الدفترية

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن للموجوداتالدفترية 

 

 ( العقارات األخرىك

 للتمويل المستحققايؤول للمصرف، خالل دورة أعماله العادية، بعض الع
ً
. تعتبر هذه العقارات موجودات متاحة رات وذلك سدادا

القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية أيهما بأو  المستحقللتمويل ند االثبات األولي، بصافي القيمة الدفترية للبيع، وتظهر ع

 تكاليف البيع. ال يتم احتساب أي استهالك لهذه العقارات. 
ً
 أقل، ناقصا

وبعد االثبات األولي لها، يتم تحميل أي انخفاض في القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع على قائمة الدخل الموحدة.  يتم إثبات 

العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لها في  أي مكاسب الحقة إلعادة التقييم بالقيمة

 دة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.قائمة الدخل الموح
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 تقييم الضمانات

 إلى استخدام ضمانات، حيثما مصرف المالية، يسعى ال الموجودات ىمن مخاطر االئتمان علقليل للت 
ً
تي هذه أ. تكان ذلك ممكنا

وخطابات االعتماد/الضمان والعقارات والمستحقات والمخزونات وغيرها من مثل النقد واألوراق المالية  ةشكال مختلفأالضمانات ب

في قائمة المركز الضمانات هذه . ال يتم تسجيل ةالتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات المعاوضباإلضافة إلى غير المالية  الموجودات

في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. بوجه ن القيمة العادلة للضمانات تؤثر أغير تؤول ملكيتها للمصرف، ، ما لم المالي للمصرف

، ن بعض الضماناتإ. ومع ذلك، فلها دوريال تقييمالحصول عليها أو عند إجراء إعادة ال وقراألدنى بالقيمة ، عام، تقيم الضمانات

 . يوميبشكل يتم تقييمها ، بهوامش أرباحسبيل المثال، النقدية أو األوراق المالية المتعلقة  ىعل

 ،
ً
  الموجوداتبيانات السوق النشطة لتقييم المصرف يستخدم حيثما كان ذلك ممكنا

ّ
الموجودات ر المالية المحتفظ بها كضمانات. وتقد

، ماليةيتم تقييم الضمانات غير ال. تقييم خاصة باستخدام نماذج ةللتحديد بسهول ةقابل ةاألخرى التي ال تتمتع بقيم سوقي المالية

 
ً
أساس األرقام القياسية ألسعار  ى، أو علمثل سماسرة الرهن العقاري ةالبيانات المقدمة من أطراف ثالث لىع مثل العقارات، استنادا

 المساكن.

 

 المستعادة الضمانات

المستعادة في عملياته الداخلية أو بيعها. تحول  الموجوداتتحديد ما إذا كان من األفضل استخدام  المصرفسياسة تقتضي 

أو تها ستعادالموجودات المماثلة لها بقيمة العمليات الداخلية إلى فشة المصرف االستفادة منها في االتي قرر الموجودات 

المحتفظ وجودات المخيار أفضل إلى كبيعها قرر المصرف التي الموجودات . وتحول أيهما أقلالقيمة الدفترية لألصل المضمون ب

غير المالية في للموجودات  لبيعاتكلفه بعد خصم القيمة العادلة بو، مالية(موجودات  )إذا كانربقيمتها العادلة وتسجل بها للبيع 

 تهااستعادتاريخ 
ً
 مصرف. لسياسة ال ، وفقا

يتم  ، ولكنالمتعلقة باألفرادفي المحفظة أخرى موجودات أو  ممتلكاتتم استعادة ال ينطاق النشاط المعتاد للمصرف، في 

 عبر  وكالء خارجيين السترداد األموال،االستعانة ب
ً
موال إلى فائض من األي أعاد يتسويه الديون المستحقة. وبغرض مزاد علني، غالبا

 المالي الموحدة. في قائمة المركز القانونية االستعادة ال يتم تسجيل العقارات السكنية الخاضعة لعمليات  وعليه. المدينينالعمالء/

 

 

 وتعهدات اإلقراض ( الضمانات الماليةل

دورة أعمالة العادية، بإصدار ضمانات مالية )تتكون من اعتمادات مستندية، وضمانات وقبوالت( وتعهدات يقوم المصرف خالل 

ائتمانية. إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المصرف القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض الجهة المتكبدة لخسائر ما نتيجة 

 لشروط أداة دين ما. كما أن التعهدات االئتمانية هي عبارة إخفاق مقترض معين في الوفاء بعملية السداد عند ا
ً
ستحقاقها وفقا

. يتم في األصل قياس الضمانات المالية الصادرة أو التعهدات عن التزامات 
ً
مؤكدة لتقديم قروض بموجب شروط وأحكام محددة سلفا

ادلة، ويتم استنفاذ القيمة العادلة األولية على لتقديم قروض بمعدالت عمولة أقل من المعدالت السائدة في السوق بالقيمة الع

 قياسها بالقيمة المستنفذة أو مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة أيهما أعلى.  لم يقم 
ً
مدى مدة الضمان أو التعهدات.  ويتم الحقا

لتعهدات اإلقراض األخرى  خالل الربح أو الخسارة.  وبالنسبة تم قياسها بالقيمة العادلة منالمصرف بإصدار أي تعهدات إقراض ي

يقوم المصرف بإثبات مخصص خسائر بشأنها.  يتم إثبات أي زيادة في اإللتزام المتعلق بالضمان المالي "كمخصص انخفاض في 

 قيمة التمويل" في قائمة الدخل الموحدة. 

بطريقة القســط الثابر على مدى يتم إثبات العالوة المســتلمة في قائمة الدخل الموحدة ضــمن " اتعاب خدمات مصــرفية، صــافي " 

 فترة الضمان.

 من االرتباطات التمويلية عأساس الخسائر االئتمانية المتوق يتم قياس االرتباطات االئتمانية على
ً
ة. وبالنسبة للفقرة التي تشمل كال

 .ة للتمويلوغير المسحوبة والتي ال يمكن تحديدها بوضوح، يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة مع مخصص الخسار 

 

 مخصصاتال (م

 يتممن المرجح أن  يكونوما يكون لدى المصرف التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة، عند يتم إثبات المخصصات

نة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام استخدام موارد المصرف
ّ
 .المتضم
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 يجارات(اإلجارة )اإل محاسبة عقود (ن

 يكون المصرف هو المؤجرعندما 

تمويل". ال" كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن بند اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  )إجارة(،عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

يجار اال يتم إثبات دخليتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كدخل غير محقق من التمويل. 

 .كمعدل عائد ثابر والتي تظهر، طريقة العائد الفعليباستخدام على أساس صافي االستثمار،  على مدى فترة اإليجار

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

ن، أو يد يمثل عقد إيجاربتقييم ما إذا كان العقالمصرف ، يقوم ألي عقدولي األ إلثباتعند ا
ّ
 إيجار  تضم

ً
 ا

ً
ن، أو . ويكون العقد إيجارا

ّ
 يتضم

 
ً
 السيطرة. يتم تحديد محدد مقابلنظير محدد لفتره من الزمن  موجوداستخدام على  السيطرة، إذا كان العقد ينقل الحق في  إيجارا

 .ا األصلتوجيه استخدام هذ للمصرفويمكن  المصرفإذا كانر معظم الفوائد تتدفق إلى 

في العقد لكل عنصر من عناصر اإليجار المقابل  مصرفعنصر اإليجار، يخصص ال ىالعقد الذي يحتوي عل  تقييم ةعادعند إأو تحرير عند 

 أمستالمصرف التي يكون فيها ونى أرض ومبيجار المتعلقة بعقود االلذاته. غير انه بالنسبة بحد  قائمسعر كل عنصر أساس  ىعل
ً
، جرا

  اإليجاريةوغير  اإليجاريةالمكونات والتعامل مع عدم فصل المكونات غير المؤجرة المصرف فقد اختار 
ً
  باعتبارها مكونا

ً
 لإليجار. واحدا

 موجودات حق االستخدام

 ؛ةتكلفالستخدام باالحق موجودات ، وقياس "التكلفة"نموذج يطبق المصرف 

 متراكمة؛ وانخفاض في القيمة مخصوما منه اي استهالك متراكم وأي خسائر  (1

 تزامات اإليجارلقياس الالأعاده األخذ في االعتبار جميع التعديالت الناتجة عن  (2

عداد تكاليف إ تكاليف اضافيه مثل، إال أنه في حال وجود لتزام اإليجارال ةكون مساويموجودات حق االستخدام تن إ، فبوجه عام

هذه ن تضاف ، فيتوجب أمن النفقات المتعلقة بالمعامالت ، وغيرهاورسوم التقديملالسترداد،  ةقابلالغير والدفعات الموقع، 

 .التكاليف إلى قيمة موجودات حق االستخدام

 استهالكيتم 
ً
نهاية اإلثبات حتى التاريخ األقرب ألي من من تاريخ  لقسط الثابرا ةباستخدام طريقموجودات حق االستخدام  الحقا

نفس األساس الذي  ىاالستخدام علالعمر اإلنتاجي المتوقع لموجودات حق حدد ي. اإليجارفترة أو نهاية  العمر اإلنتاجي لألصلفتره 

 .لممتلكات والمعداتالعمر اإلنتاجي لحدد به ي

 التزام اإليجار

ة باستخدام معدل العائد القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤجر، مخصومباإليجار يسجل التزام ولي، األعند اإلثبات 

وبوجه . التراكمي في المصرفقتراض معدل االيتم استخدام ، ةتعذر تحديد هذا المعدل بسهولفي حال الضمني في عقد اإليجار، أو 

 سعر الخصم. التراكمي باعتبارهقتراض معدل االالمصرف ، يستخدم عام 

 التزام اإليجار عن طريق:المصرف ولي، يقيس األاإلثبات بعد 

 لتزام باإليجارالفائدة على ايعكس زيادة المبلغ الدفتري ل (1

 خفيض المبلغ الدفتري ليعكس مدفوعات اإليجار التي تمر؛ت (2

المستنفذة جير. وتقاس التزامات اإليجار بالتكلفة أأعاده التقييم أو الت تتعديال ليشملأعاده قياس المبلغ الدفتري  (3

قياس عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناششة الالفعلي. يعاد  معدل العائدباستخدام طريقه 

بموجب ضمان ا لغ المتوقع دفعهاللمبمصرف ال ات تغيير في تقدير العائد، وفي حال وجود عن تغيير في المؤشر أو معدل 

 العقد.  إنهاءتمديد أو رسه خيار الشراء أو البمماالمتعلق بتغيير تقييمه المصرف قام في حال القيمة المتبقية، أو 

، أو تسجل في لموجودات حق االستخداملمبلغ الدفتري يتم إجراء تعديل مقابل لعندما يعاد قياس التزام باإليجار بهذه الطريقة ، 

 .إلى صفرانخفضر قيمته حق االستخدام قد لموجودات كان المبلغ الدفتري في حال  رئح أو الخساارباأل

 واإليجارات ذات القيمة المنخفضةاإليجارات قصيرة األجل 

  12مدتها تكون التزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي إثبات عدم المصرف اختار 
ً
الموجودات ذات أو اقل وعقود إيجار  شهرا

مدفوعات اإليجار الحاسب اآللي. ويقوم المصرف بإثبات ، بما في ذلك معدات ضمن موجودات حق االستخدامالمنخفضة القيمة 

 فتره اإليجار. ىمد ىأساس القسط الثابر عل ىعلكمصروفات عقود الالمرتبطة بهذه 
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 النقد وما يماثله (س

واألرصدة في الصندوق المبالغ المدرجة في النقد ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يعرف "النقد وما يماثله" بأنه تلك 

العربي السعودي باستثناء الوديعة النظامية. كما يشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية لدى مؤسسة النقد 

 لمخاطر ذات أهمية في تغير قيمتها.  ، والتي ال تتعرضاألخرى التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

 

 ( منافع الموظفين قصيرة األجلع

لقاء المبالغ اللتزامات اثبات إتقاس منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتستنفد على مدى فترة تقديم الخدمة. ويتم 

دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال وجود التزامات قانونية حالية المتوقع 

فع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها للمصرف مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ على نحو أو متوقعة على المصرف لد

  موثوق.
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  (ف

 ألحكام نظام العمل السعودي. يتم ادراج 
ً
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفق اسس إكتوارية طبقا

 المطلوبات االخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.هذه المبالغ ضمن 

القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة مخصــومة بالعائد على الســندات الحكومية التي لها شــروط مقاربة يمثل االلتزام المثبر 

 من قبل خبراء اكتواريين مســـتقلي يتم م المعني.لإللتزا
ً
ن باســـتخدام طريقة وحدة االئتمان احتســـاب التزام المكافأة المحددة ســـنويا

   المتوقعة. 

في االفتراضــــات االكتوارية يتم إثباتها مباشــــرة في الدخل  إن مكاســــب وخســــائر إعادة القياس الناتجة من تعديالت ســــابقة ونفقات

 الشامل اآلخر.

 ( الزكاةص

تعليمات مؤســـــســـــة النقد العربي الســـــعودي م لتتوافق مع 2019 ديســـــمبر 31 في اإلعداد للفترة المنتهية أســـــسلقد تم تعديل 

 ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين2019يوليو  17الصادرة بتاريخ 
ً
بموجب تعميم  الموحدة م، حيث كانر الزكاة تثبر سابقا

ي بتاريخ م.  بموجب التعليمات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعود2017أبريل  11وتاريخ  381000074519المؤسسة رقم 

وعليه قام المصـــرف باحتســـاب أثر هذا التغيير في المعالجة  الموحدة، م، يتوجب االعتراف بالزكاة ضـــمن قائمة الدخل2019يوليو  17

 .22أثر التغيير المذكور أعاله على القوائم المالية الموحدة ضمن االيضاح رقم عن  كما تم اإلفصاح ،المحاسبية للزكاة بأثر رجعي

 ألنظمةلزكاة لف يخضع المصر 
ً
 الهيشة العامة للزكاة الدخل، ويتم إثبات مصروفات الزكاة في قائمة الدخل الموحدة.  وفقا

 من 
ً
م. تم إثبات االستحقاقات المتعلقة 2019يناير  1قامر الهيشة العامة للزكاة والدخل بإصدار معايير جديدة الحتساب الزكاة اعتبارا

 .للزكاةمؤجلة احتساب ضريبة . تختلف الزكاة عن ضريبة الدخل من حيث المبدأ، وعليه ال يتم م2019ديسمبر  31 بالزكاة للفترة حتى 

 

 ( أسهم الخزينةق

ثبر أســــــهم الخزينة بالتكلفة وتعرض كبند مخصــــــوم من حقوق الملكية بعد تعديلها لتشــــــمل جميع تكاليف تملك تلك األســــــهم، ت

 بعد شرائها.وتوزيعات االرباح، وأرباح أو خسائر بيع األس
ً
 هم. يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع الحقا

المصــرف  لوفاء بالتزاماتبغرض ا، مؤســســة القد العربي الســعوديموافقه مصــرف بعد هذه األســهم من قبل ال ىتم الحصــول عل

 الخاصة بالموظفين.ات على أساس األسهم خطط الدفعالمتعلقة ب

 

 االستثمار ادارة خدمات (ر

يقدم المصرف خدمات ادارة االستثمار لعمالئه من خالل الشركة التابعة له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار.  يعتمد قياس 

 على احتساب إجمالي الحقوق االقتصادية للمصرف في تلك 
ً
مدى سيطرة المصرف على مثل تلك الصناديق االستثمارية عادة

تثمار المصرف، وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك قدرة المستثمر على استبعاد مدير ذلك اس )ويشملالصناديق 

 الصندوق.

 عن جميع المستثمرين في جميع الحاالت وبناًء على ذلك 
ً
وعلى ضوء نتائج القياس المذكور أعاله، فإن المصرف يتصرف بصفته وكيال

 ال يتم توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. 

صافي"  "االستثمارات، ويتم االفصاح عن االتعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة، وتدرج حصة المصرف في هذه الصناديق ضمن

 في قائمة المركز المالي الموحدة.
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 كموجودات للمصرف، وبه تأو بصف ةمانيحتفظ بها المصرف على سبيل األي أصول ال يتم معاملة أ
ً
القوائم التالي ال تدرج في وكيال

 .المالية للمصرف

 

      االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك  (ش

 المحاسبة عنها بطريقة والمشاريع المشتركة بالتكلفة زميلة الستثمارات في الشركات الاألولي لاإلثبات يتم 
ً
حقوق ويتم الحقا

 عليها  المصرف يمارسمنشأة التي هو الالشركة الزميلة . الملكية
ً
 كبيرا

ً
المالية ها سياسات ى، علالسيطرة(بدرجة )ولكن ليس تأثيرا

سيطرة المصرف  عليهيمارس الذي كيان الالمشروع المشترك هو أما تابعه وال مشروع مشترك. شركة ليسر هي والتشغيلية والتي 

 مشتركة.

المركز المالي بالتكلفة  في قائمة ةمشتركاريع المشالشركات الزميلة والاالستثمارات في  تثبر، الملكيةحقوق ة وبموجب طريق

تعرض . االستحواذبعد تاريخ  الزميلة/المشروع المشترك لشركةموجودات اصافي المصرف في حصة  ىعلتغيرات ويضاف لها أي 

 .الموحدة الدخلقائمة والمشروع المشترك في الشركة الزميلة حققها ترباح التي المصرف في األحصة 

في حقوق ات مثبتة مباشرة تغيير وجود أي  . عندالشركة الزميلةنتائج عمليات المصرف في حصة ة الدخل الموحدقائمة عكس ت

(  في تلك التغييراتحصته  يقوم المصرف بإثبات، المساهمين للشركة الزميلة
ً
 قائمةفي واإلفصاح عنها )عندما يكون ذلك مالئما

بقدر حصة المصرف في ملكية المكاسب غير المحققة من المعامالت  إستبعاديتم . الموحدة المساهمينالتغييرات في حقوق 

  تالمعامالتعطي تلك ر المحققة ما لم الخسائر غي استبعاد. كما يتم الشركة
ً
ل في انخفاض وجود على  دليال

ّ
 .الموجوداتقيمة محو

في الشركة  استثمارات المساهمينربح الربح ويمثل هذا . ةالدخل الموحد ئمةاقفي  الشركة الزميلةأرباح  في المصرفتظهر حصة 

ر عن هو ف، وبالتالي، الزميلة
ّ
يتم إعداد . للشركة الزميلةغير المسيطرة في الشركات التابعة والحصص الضرائب خصم الربح بعد يعب

ة من قبل المصرفلنفس فترة كة الزميلة المالية للشرالقوائم 
ّ
جرى القوائم المالية المعد

ُ
تعديالت لجعل بعض ال. عند الضرورة، ت

 لمصرف. سياسات االمستخدمة متوافقة مع السياسات المحاسبية 

 ، الملكيةحقوق طريقه الستثمارات باألولي لثبات اإل بعد
ً
ما إذا كان هناك بتحديد  قوائم مالية إعداد أيبتاريخ يقوم المصرف الحقا

االنخفاض في مقدار  المصرفسب تيحوفي مثل هذه الحالة، . ة الزميلةكاالستثمار في الشرانخفاض قيمة  ىي دليل موضوعي علأ

لالستثمار، الدفترية ة قيمالالمشترك والمشروع /من االستثمار في الشركة الزميلةقابل لالسترداد باعتباره الفرق بين المبلغ ال القيمة

 .قائمة الدخل الموحدة" في المشتركالمشروع /الشركة الزميلةالربح/الخسارة من المصرف من في "حصة ويتم إثبات الفرق 

 

 ( الدفعات على أساس األسهم ت

 لضوابط محددة، نوعين من البرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم المؤهلين يقدم المصرف لموظفيه 
ً
وفيما يلي وفقا

 لتلك البرامج
ً
 موجزا

ً
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي: حسب ما هو معتمد وصفا

 (ESPS) باألسهممشاركة الموظفين  برنامج

 
ً
 ألحكام برنامج مشاركة الموظفين باألسهم، يقدم المصرف لموظفيه المؤهلين خيار تملك األسهم، وبسعر شراء محدد مسبقا

ً
وفقا

في تاريخ المنح، ويتم استقطاع قيمة األسهم من راتب الموظف المشترك في البرنامج خالل فترة االستحقاق على أساس شهري 

يلرة االستحقاق وفي حال قرار الموظف بعدم رغبته ولمدة ثالث سنوات، وعند اكمال فت
ّ
خيار تملك األسهم فإنه يحق للموظف  بتفع

 استرداد مبالغ اشتراكه إضافة إلى أي عوائد استثمار متعلقة بها.

 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 
ً
 ألحكام برنامج منح األسهم للموظفين، يمنح المصرف لموظفيه المؤهلين أسهما

ً
 5إلى  3خالل فترات استحقاق تتراوح بين  وفقا

 سنوات. يقوم المصرف بتاريخ المنح المحدد بتحويل األسهم المخصصة للموظفين.

إدارة المصرف أن القيمة العادلة حيث ترى ، القيمة العادلة في تاريخ المنح على أساس هذا البرنامجتقاس تكلفة األسهم في 

 ا السوقية.لألسهم بتاريخ المنح مقاربة لقيمته

يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشروط خدمة االشتراك في البرنامج والتي تنتهي بالتاريخ الذي 

تظهر المصاريف التراكمية التي يتم إثباتها بموجب هذه  األسهم )تاريخ االستحقاق(.امتالك تلك يستحق فيه الموظف المشترك 

ريخ إعداد القوائم المالية منذ بداية البرامج وحتى تاريخ االستحقاق لتعكس أثر ما تم إكماله من فترة االستحقاق مع أفضل البرامج بتا

المصرف لعدد األسهم التي تستحق في نهاية البرنامج. وتمثل المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة في قبل تقديرات من ال

 المصاريف التراكمية في بداية ونهاية الفترة.فترة التقرير الحركة في 
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 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 4

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,209,434  2,354,284 نقد في الصندوق

 5,056,731  5,559,950 وديعة نظامية

 - 59,000 المالإيداعات سوق 

 585  5,295 حسابات جارية

 92,934  61,219 أخرى

 7,359,684 8,039,748 اإلجمالي

 

 لنظام مراقبة
ً
بوديعة  االحتفاظ الســـــعودي، يتعين على المصـــــرف العربي النقد الصـــــادرة عن مؤســـــســـــة والتعليمات البنوك وفقا

 الوديعةإن  شـــهر. كل نهاية تحســـب في العمالء ودائع من محددة بنســـب مشوية الســـعودي العربي النقد مؤســـســـة لدى نظامية

 من النقد وما يماثله غير النظامية
ً
 .متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، لذا فهي ال تعد جزءا

 

  ، صافيلدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة - 5

      

      

 2019 إيضاح

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 162,707  257,802   حسابات جارية

 8,134,362 1,887,997 1.5  مرابحات ووكاالت مع البنوك

 (3,863) (1,530) 2.5 يطرح منه: مخصص انخفاض القيمة 

 8,293,206 2,144,269  اإلجمالي

جميع هذه المعامالت مع أطراف حاصلة على تقييم من وكاالت التصنيف االئتمانية بدرجة تتراوح بين "إلى حد كبير خالي من   1.5

 مخاطر االئتمان" إلى "جودة ائتمانية جيدة جدا".  

لدى البنوك يوضح الجدول التالي تسوية الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة األرصدة  2.5

 والمؤسسات المالية األخرى:

      

      

 م 2019

    خسائر االئتمان المتوقعة لفترة

12  
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م 2018

خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

12  
 
  شهرا

  )بآالف الرياالت السعودية(

يناير  1الرصيد في   3,863 6,275 

السنة  خالل عكس القيد  (2,333) (2,412) 

ديسمبر  31الرصيد كما في   1,530 3,863 

 

 االستثمارات ، صافي - 6

 إيضاح 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2019 2018 

 1,907,707  1,912,152   (المستنفذةمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي )بالتكلفة 

 11,041,196  15,630,893  1.6 صكوك )بالتكلفة المستنفذة(

 3,201,088  3,628,656  2.6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2,180,148  2,254,860  3.6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 72,776  60,128  4.6 استثمار في شركة زميلة

 14,332  16,156  5.6 استثمار في مشروع مشترك

 (18,069) (25,185) 10.6 منه: مخصص االنخفاض في القيمة يطرح

 18,399,178 23,477,660  اإلجمالي
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 10,840: 2018) مليون ريال سعودي.15,322 م 2019ديسمبر  31كما في  )بالتكلفة المستنفذة( بلغر القيمة العادلة للصكوك   1.6

 مليون ريال سعودي(.

 

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   2.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 3,088,529  3,406,416  صكوك

 112,559  222,240   أدوات حقوق ملكية

 3,201,088   3,628,656 اإلجمالي

 

 ةبقيمالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــامل اآلخر صــــــكوك جزء من اســــــتثماراته في ال ببيع خالل العام قام المصــــــرف 

فقد بلغر قيمة الصــكوك التي اســتحقر ، إضــافة لذلكريال ســعودي(. مليون  10م: 2018) ريال ســعودي مليون 116 أســاســية بلغر

: م2018)مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من إجمالي محفظة الصكوك الريال سعودي مليون  385خالل العام 

درجة مالصكوك الحققة المتعلقة بالمكاسب غير الممليون ريال من  8.9، وعليه فقد قام المصرف بتحويل ريال سعودي( مليون 95

 ة.دلموحمن الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل ابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 الربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل   3.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 52,721 59,648  أدوات حقوق ملكية

 2,127,427 2,195,212 صناديق استثمارية

 2,180,148  2,254,860  اإلجمالي

 

واستثماراته المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات المصرف المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإن جميع 

 منتجات متوافقة مع الشريعة االسالميه.تتمثل في الدخل الشامل اآلخر 

 

  4.6 االستثمار في شركة زميلة.

طوكيو مارين )شركة تأمين  اإلنماءفي شركة  )% 28.75م: 2018% ) 28.75غة يمثل االستثمار في الشركة الزميلة حصة المصرف والبال

مليون ريال سعودي(، وقد تأسسر الشركة بموجب السجل  300م: 2018مليون ريال سعودي ) 300تعاوني( برأس مال مدفوع قدره 

 .(م2012 يونيو 18الموافق )هـ 1433رجب  28( وتاريخ (1010342537التجاري رقم 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 78,429  72,776  السنة في بداية الرصيد

 (5,653) (12,648)  خسائر السنة في  حصةال

 72,776  60,128  اإلجمالي

 

مليون  108م بمبلغ 2019ديسمبر  31تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات في البيان أعاله على أساس القيمة المعلنة كما في 

 مليون ريال سعودي(.  141م: 2018ريال سعودي )
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 ألحدث قوائم مالية معلنة. 
ً
 يمثل البيان التالي المعلومات المالية الملخصة للشركة الزميلة وفقا

 

 2019سبتمبر  30

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 2018ديسمبر  31

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 مدققة غير مدققة 

 502,649 721,328 الموجودات المتداولة

  578,662   814,987  إجمالي الموجودات

 309,389 555,522 المطلوبات المتداولة

  333,664   597,520  إجمالي المطلوبات

  244,998   217,467  إجمالي حقوق المساهمين

  226,495   141,344  إجمالي اإليرادات

  258,241   165,844  إجمالي المصروفات
 

 استثمار في مشروع مشترك  5.6

مال شركة إرسال للتحويالت المالية )مشروع مشترك بين مصرف  في رأس (%50) مليون ريال سعودي 25المصرف باستثمار مبلغ قام 

ومؤسسة البريد السعودي(، والتزال الشركة في فترة بداية النشاط حيث تم تأسيس الشركة بموجب السجل التجاري رقم  اإلنماء

مليون ريال سعودي. وبلغر  50م ويبلغ رأسمالها المدفوع 2015مارس  12هـ الموافق 1436جمادى األولى  21بتاريخ  1010431244

  مليون ريال سعودي(.  0.4: م2018مليون ريال ) 1.8حصة المصرف في دخل شركة إرسال للتحويالت المالية 

 

 خصائص وموقع االستثماراالستثمارات حسب  تحليل  6.6

 

 ةمحلياستثمارات 

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 ةدولياستثمارات 

  السعودية(الف الرياالت آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

 12,120,403 17,428,996  84,335 144,583  12,036,068 17,284,413 استثمارات ذات عائد ثابر 

 3,898,960 3,495,280  - -  3,898,960 3,495,280 استثمارات ذات عائد متغير

 252,388 358,172  768 753  251,620 357,419 أسهماستثمارات 

 2,127,427 2,195,212  422,936 394,221  1,704,491 1,800,991 صناديق استثمارية

 18,399,178 23,477,660  508,039 539,557  17,891,139 22,938,103 اإلجمالي

 

 

 مكونات االستثماراالستثمارات حسب  تحليل  7.6

 

 متداولةاستثمارات 

  الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 متداولةاستثمارات غير 

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

 12,120,403 17,428,996  1,006,022 8,005,328  11,114,381 9,423,668 استثمارات ذات عائد ثابر 

 3,898,960 3,495,280  3,862,030 3,491,378  36,930 3,902 متغير استثمارات ذات عائد

 252,388 358,172  105,729 147,102  146,659 211,070 أسهماستثمارات 

 2,127,427 2,195,212  837,786 898,993  1,289,641 1,296,219 صناديق استثمارية

 18,399,178 23,477,660  5,811,567 12,542,801  12,587,611 10,934,859 اإلجمالي
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 المتعامليناالستثمارات حسب  تحليل   8.6

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 13,929,455 19,363,260 حكومية وشبه حكومية

 1,624,336 504,656 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 2,845,387 3,609,744 شركات 

 18,399,178 23,477,660 اإلجمالي

 

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان  9.6 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 13,929,455 19,363,260 حكومية وشبه حكومية

 2,089,908 1,561,016 من الدرجة األولى    استثمارات

 2,379,815 2,553,384 استثمارية أسهم وصناديق

 18,399,178 23,477,660 اإلجمالي

 

" من ا" وحتى "مخاطر ئتمانمن مخاطر االع في نطاق " الخالية قاالستثمارات من الدرجة األولى هي التي تإن 
ً
ئتمانية جيدة جدا

 .حيث تصنيف نوعية مخاطر االئتمان

 

 التالي تسوية الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة االستثماراتيوضح الجدول   10.6 

      

      

 م2019

الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2018

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 10,882 18,069 يناير  1الرصيد في 

 7,187 7,116 السنة خالل المحمل

 18,069 25,185 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 ، صافي التمويل - 7

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل

 االنخفاض مخصص 

) ايضاح  في القيمة

1.7) 

 الصافيالتمويل، 

 19,538,084 (568,606) 20,106,690 340,493 19,766,197 افراد 

 75,263,314 (2,016,152) 77,279,466 1,502,241 75,777,225 شركات 

 94,801,398 (2,584,758) 97,386,156 1,842,734 95,543,422 اإلجمالي
 

 

 

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي غير العامل  التمويل التمويل العامل
 االنخفاض مخصص 

 في القيمة
 الصافيالتمويل، 

 15,648,194 (627,933) 16,276,127 566,526 15,709,601 افراد 

 68,240,956 (1,673,153) 69,914,109 710,125 69,203,984 شركات 

 83,889,150 (2,301,086) 86,190,236 1,276,651 84,913,585 اإلجمالي
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التمويل بشكل رئيس على مل تمويل الشركات توبطاقات االئتمان. ويش االستهالكيتمويل ال علىبشكل رئيس  األفرادتمويل يشتمل 

 التجاري.  

ن صافي 
ّ
ديسمبر  31في  ربلغالتي المرابحة ، وبشكل رئيس معامالت حكام الشريعةالمتوافقة مع أتمويل المنتجات ، التمويليتضم

مليون ريال سعودي  34,904بمبلغ ة جار ومعامالت اإلمليون ريال سعودي( ، 12,999  :2018مليون ريال سعودي ) 18,447م 2019

 مليون ريال سعودي(. 40,043: 2018مليون ريال سعودي ) 43,173بمبلغ  البيع اآلجلومعامالت مليون ريال سعودي( : 32,707 2018)
 

 حركة مخصص انخفاض قيمة التمويل   1.7

 :الجدول التالي تسوية الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة التمويل يوضح

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االئتمانخسائر 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     األفراد

 627,933 336,388 42,308 249,237 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (17,066) (12,672) 29,738 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,024) 3,632 (608) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 10,440 (9,956) (484) الموجودات منخفضة القيمة

 140,849 89,859 32,464 18,526 المحمل على السنةصافي 

 (200,176) (200,176) - - مبالغ مشطوبة

 568,606 216,421 55,776 296,409 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,673,153 579,842 682,297 411,014 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (4,887) (103,452) 108,339 شهرا

عمر  المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى

 - - 3,425 (3,425) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 181,755 (179,315) (2,440) الموجودات منخفضة القيمة

 585,641 402,697 289,398 (106,454) المحمل على السنةصافي )عكس القيد(/

 (242,642) (242,642) - - مبالغ مشطوبة

 2,016,152 916,765 692,353 407,034 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 

     اإلجمالي

 2,301,086 916,230 724,605 660,251 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (21,953) (116,124) 138,077 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,024) 7,057 (4,033) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 192,195 (189,271) (2,924) الموجودات منخفضة القيمة

- 

 726,490 492,556 321,862 (87,928) المحمل على السنةصافي )عكس القيد(/

 (442,818) (442,818) - - مبالغ مشطوبة

 2,584,758 1,133,186 748,129 703,443 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 م2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     األفراد

 365,209 - - - الرصيد في بداية السنة

للتقرير اعادة القياس عند تطبيق المعيار الدولي 

 148,327 - - - 9-المالي

 513,536 369,190 71,705 72,641 الرصيد في بداية السنة )معدل(

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (4,473) (38,708) 43,181 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,398) 3,903 (505) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 13,296 (12,243) (1,053) الموجودات منخفضة القيمة

 116,467 (36,157) 17,651 134,973 على السنة )عكس القيد(/المحملصافي 

 (2,070) (2,070) - - مبالغ مشطوبة

 627,933 336,388 42,308 249,237 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,138,121 - - - الرصيد في بداية السنة

للتقرير المعيار الدولي اعادة القياس عند تطبيق 

 341,366 - - - 9-المالي

 1,479,487 343,117 875,304 261,066 الرصيد في بداية السنة )معدل(

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (79,248) 79,248 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - - 42,020 (42,020) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 240,551 (239,829) (722) الموجودات منخفضة القيمة

 288,363 90,871 84,050 113,442 المحمل على السنةصافي 

 (94,697) (94,697) - - مبالغ مشطوبة

 1,673,153 579,842 682,297 411,014 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

     اإلجمالي

 1,503,330 - - - الرصيد في بداية السنة

للتقرير المعيار الدولي اعادة القياس عند تطبيق 

 489,693 - - - 9-المالي

 1,993,023 712,307 947,009 333,707 الرصيد في بداية السنة )معدل(

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (4,473) (117,956) 122,429 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,398) 45,923 (42,525) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 253,847 (252,072) (1,775) الموجودات منخفضة القيمة

 404,830 54,714 101,701 248,415 المحمل على السنةصافي 

 (96,767) (96,767) - - مبالغ مشطوبة

 2,301,086 916,230 724,605 660,251 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالتمويل واالرتباطات االئتمانية حيث أنه ال ر الواردة في هذه الجداول ئالخسامخصصات تشمل 

تمويل عن خسائر االئتمان المتوقعة من االرتباطات المتعلقة بالخسائر االئتمان المتوقعة بفصل الجزء المتعلق للمصرف يمكن 

 . االئتمانية لهذه األدوات المالية

والتي ال تزال  م2019 ديسمبر 31المالية المشطوبة خالل السنه المنتهية في القائم المتعلق بالموجودات المبلغ التعاقدي ن إ

 مليون ريال سعودي(. 96.8: 2018)مليون ريال سعودي  442.8 يبلغ نفاذ قابلة لل

 

 يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي:   2.7

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,845,852 9,109,359  أقل من سنة 

 17,281,150 12,517,680 سنوات  5من سنة إلى 

 23,925,895 23,046,101 سنوات  5أكثر من 

 44,052,897 44,673,140 عقود اإلجارة  مدينيإجمالي 

 (11,289,272) (9,730,650) غير المكتسب عن عقود اإلجارة  المستقبلي العائد

 (56,947) (38,815) مخصص خاص

 32,706,678 34,903,675  عقود اإلجارة مدينيصافي 

 

 الممتلكات والمعدات، صافي - 8

 التكلفة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 راضياأل

 مبانيالو

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

ثاث األ

 معدات الو

موجودات حق 

 االستخدام

 االجمالي

2019 

 االجمالي

2018 

 3,103,548  3,231,198 -  1,521,409  407,616  1,302,173 الرصيد في بداية السنة 

معيار الأثر تطبيق 

 16-لتقرير الماليالدولي ل

 - 479,159 479,159 - - - م2019ناير ي 1في 

 198,456 317,963 50,652  155,699  15,416  96,196 خالل السنةاإلضافات 

المبالغ المشطوبة خالل 

 (70,806)  (15,594) (4,264) (11,330) - - السنة

 3,231,198  4,012,726 525,547  1,665,778  423,032  1,398,369 نهاية السنةالرصيد في 

       االستهالك المتراكم  

 1,227,125  1,334,519 -  1,012,155  238,188  84,176 الرصيد في بداية السنة 

 178,192  273,258 87,335  133,883  35,213  16,827 المحمل للسنة 

 (70,798)  (8,944) (3)  (8,941) - - المبالغ المشطوبة

 1,334,519  1,598,833 87,332  1,137,097  273,401  101,003 الرصيد في نهاية السنة 

 صافي القيمة الدفترية  

   2,413,893 438,215  528,681  149,631  1,297,366 2019ديسمبر،  31في   

 صافي القيمة الدفترية 

 1,896,679  - 509,254 169,428 1,217,997  2018ديسمبر،  31في   

 

مليون ريال  227 :م2018) مليون ريال سعودي 248م أعمال تحر التنفيذ بمبلغ 2019ديسمبر  31تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 سعودي(.
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 يتضمن بند األثاث والمعدات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يلي:

 المعلوماتموجودات خاصة بتقنية 

 االجمالي غير ملموسة ملموسة

 بآالف الرياالت السعودية()

    التكلفة

 1,360,555 808,838 551,717 يناير  1الرصيد في  

 144,329 104,367 39,962 خالل السنةاإلضافات 

 (10,009) - (10,009) المبالغ المشطوبة خالل السنة

 1,494,875 913,205 581,670 ديسمبر 31الرصيد في 

     اطفاء متراكمإستهالك/

 881,241 548,043 333,198 يناير 1الرصيد في  

 121,321 76,357 44,964 خالل السنةاإلضافات 

 (7,670) - (7,670) المبالغ المشطوبة خالل السنة

 994,892 624,400 370,492 ديسمبر  31الرصيد في 

  499,983  288,805  211,178 م2019 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 479,314 260,795 218,519 م2018 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 .يلالصراف اآلومواقع  هفروعالمركز الرئيسي للمصرف وإيجارات  إلى االستخدامموجودات حق تعود معظم 

 

 خرىاأل موجوداتال- 9

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 
ً
 40,125  893  إيجارات مدفوعة مقدما

 581,290  47,036  مخزون تمويل

 442,884  487,745 1.9 عقارات أخرى

 93,673  75,543  مدفوعات مقدمة أخرى

 255,164  195,191  أتعاب مستحقة مقابل خدمات إدارة األصول

 46,432 - 22 زكاة مستردةمبالغ 

 240,505  156,065  أخرى 

 1,700,073  962,473  اإلجمالي

 

 ،السـنة خالل أحد العمالء. منتمثل عقارات مقتناة بغرض البيع وحصـل عليها المصـرف مقابل تسـوية معامالت تمويل مسـتحقة    1.9

 46.5: م2018) معامالت تمويل مســـتحقة.مليون ريال ســـعودي مقابل تســـوية  45.1عقارات تقدر قيمتها بنحو  على حصـــل المصـــرف

 مليون ريال سعودي(.

 

 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى األرصدة- 10

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 6,100,926  3,224,773  1.10 ألجل للبنوك والمؤسسات المالية األخرىاستثمارات 

 217,410  65,071   حسابات جارية 

 6,318,336  3,289,844   اإلجمالي

 

  .مع البنوك والوكالة المرابحة يمثل هذا الرصيد معامالت –  1.10
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 العمالء ودائع - 11

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 53,510,669  57,962,288   ودائع تحر الطلب

 35,690,291  43,069,002  1.11 استثمارات عمالء ألجل 

 927,178  1,031,545  2.11 أخرى  

 90,128,138  102,062,835   اإلجمالي

 

 .العمالء اتمضارب و ات"استثمارات عمالء ألجل" تمثل مرابح    1.11

 لخطابات االعتماد وخطابات الضمان. " تمثل التأمينات النقديةخرى"الودائع األ   2.11

 أعاله على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي:المذكورة تشتمل ودائع العمالء    3.11

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 912,193  1,036,898  ودائع تحر الطلب

 5,383,686  3,557,515  استثمارات عمالء ألجل 

 81,137  38,696  أخرى  

 6,377,016  4,633,109  اإلجمالي

 

 

 أخرى مطلوبات - 12

      

 إيضاح      

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 343,752  1,315,050  حسابات دائنة

 1,549,956  868,886  شيكات صادرة 

 - 416,307 1.12 التزامات اإليجار 

 287,044 347,217 2.24 مستحقات نهاية الخدمة

 مقابل معامالت التمويل
ً
 849,976  310,797  إيجارات مقبوضة مقدما

 244,428  277,985  مصاريف مستحقة 

 - 126,831 22 مخصصات الزكاة 

 204,643 179,937 16 مخصصات خسائر متعلقة بارتباطات االئتمان 

 313,989 198,828  أخرى 

  3,793,788 4,041,838  اإلجمالي

 

 

 باإليجارالمصاريف المتعلقة   1.12

ن  
ّ
اإليجارات المستبعدة  ومصروفاتمليون ريال سعودي  17.9األخرى تكاليف التمويل البالغة  ةداريواإلالعمومية المصروفات تتضم

 مليون ريال سعودي. 8.2منخفضة القيمة( بمبلغ  لموجوداتا)اإليجارات قصيرة األجل وعقود إيجار ات التزامات اإليجار  من احتساب
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 المال رأس - 13

مليون ســـهم(، بقيمة  1,500: م2018)مليون ســـهم  1,500يتكون رأســـمال المصـــرف المصـــرح به، و المصـــدر و المدفوع بالكامل من 

 ريال سعودي للسهم الواحد. 10 قدرها اسمية

 

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

%نسبة الملكية   

2019 2018 

 10.00 10.00 صندوق االستثمارات العامة

 10.71 5.81 المؤسسة العامة للتقاعد

 5.10 - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 74.19 84.19 وأخرىالعموم 

 100.00 100.00 اإلجمالي

 

ــــ 1441ربيع ثاني  17بتاريخ  المصرفداره إمجلس  ىاوص  ىبالموافقة عللجمعية العامة غير العادية ا م2019ديسمبر  14الموافق  هـ

ســيرتفع عدد وبالتالي أســهم. ثالثة  لكل مجانيســهم أســهم مجانية بواقع منح من خالل رأســمال المصــرف % من 33زيادة قدرها 

ريال  مليون 5,000بمقدار  المصـــرفســـمال أر  وســـيزيد،  ســـهم مليون 2,000ســـهم ليصـــل إلى  مليون 500 بمقدارالمصـــرف أســـهم 

الرسمية والجمعية العامة غير  ، بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهاتريال سعودي مليون 20,000سعودي ليصل إلى 

 العادية.

 

   النظامي االحتياطي - 14

% من صافي الدخل 25يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف بتحويل ما ال يقل عن 

السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يبلغ رصيد االحتياطي ما يساوي رأس المال المدفوع للمصرف، وعليه تم تحويل مبلغ 

 مليون ريال سعودي(.  629.4: م2018في دخل السنة إلى االحتياطي النظامي )مليون ريال سعودي من صا633.7 قدره 

 (.13إيضاح ألسهم )منحة اصدار إلإلى توزيعات األرباح المقترحة مليون ريال سعودي  3,423مبلغ  تحويلتم فقد ، إضافة لذلك

 .النقدي إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع

 

 واالحتياطيات األخرى الخزينة أسهم - 15

 أسهم الخزينة (أ

تزامات المتعلقة بالبرامج التحفيزية والمحســــوبة لاالب للوفاءلى الموافقات الالزمة، وذلك الحصــــول عتم شــــراء أســــهم الخزينة بعد 

 (.2.19الرجوع لإليضاح رقم  يرجى)للتفاصيل  على أساس دفعات األسهم للموظفين

 األخرىاالحتياطيات  (ب

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  5,504   20,772  (2.19برنامج أسهم الموظفين )إيضاح رقم احتياطي 

  48,581  62,953 المصرف االجتماعية مسؤولياتاحتياطي 

  54,085  83,725 اإلجمالي

 

سيتم الصرف  حيثم 2019للعام  مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتياطيات األخرى 25.3خالل العام تم تخصيص مبلغ 

 ميلون ريال سعودي(. 45: م2018) لمصرفل االجتماعية لمسؤولياتللوفاء بامن هذا المخصص 
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 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 16

 

 القضائية: الدعاوى (أ

 .م2018و  م2019ديسمبر  31كما في  ضد المصرف مرفوعة هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

 

  االرتباطات الرأسمالية: (ب

ريال  مليون 123:م2018مليون ريال ســـــــعودي ) 112، يوجد لدى المصـــــــرف ارتباطات رأســـــــمالية قدرها م2019ديســـــــمبر  31كما في 

 وتتعلق بشراء ممتلكات ومعدات. (،سعودي
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ج(   

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشـــكل أســـاســـي من خطابات الضـــمان واالعتمادات المســـتندية، وخطابات 

القابلة للنقض لمنح االئتمان غير المســـــــتخدم. إن الغرض الرئيســـــــي من وراء هذه األدوات هو  وااللتزامات غيروالقبوالت،  اعتماد،

، التي تعتبر ضمانات بالسداد غير قابلة للنقض واالعتمادات المستنديةضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان 

اماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها من قبل المصـــــرف في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتز 

االســتثمارات والتمويل. تقل المتطلبات النقدية بموجب الضــمانات واالعتمادات المســتندية كثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المصــرف ال 

 .يتوقع بشكل عام أن يقوم الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية

 .عتمادات المستندية بشكل عام مضمونة بالموجودات التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل بشكل جوهريإن اال

تمثل القبوالت تعهدات المصـــــــرف لســـــــداد الكمبياالت المســـــــحوبة من قبل العمالء. يتوقع المصـــــــرف تقديم معظم القبوالت قبل 

 العمالء.سدادها من قبل 

الجزء غير المســـتخدم من التســـهيالت االئتمانية المعتمدة، والتي تمثل في األســـاس موافقات على  تمثل التعهدات لمنح االئتمان

عمليات تمويل، وضـــمانات، وخطابات اعتماد.  وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المصـــرف يتعرض إلى القليل من المخاطر المحتملة 

 ألن معظم هذه التعهدات لمنح االئتمان تتطلب التزام 
ً
العميل بمعايير ائتمانية محددة. وال يمثل إجمالي التعهدات القائمة نظرا

لمنح االئتمان بالضـــرورة المتطلبات المســـتقبلية للتدفقات النقدية حيث أن العديد من تلك التعهدات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون 

 تمويل.لالحاجة ل

 

 الخاصة بالمصرفات المحتملة وااللتزام مقابل التعهداتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية  (1

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3 خالل
الى أشهر  3من 

 شهر 12

 5من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,884,336 267 108,072 1,432,839 1,343,158 اعتمادات مستندية 

 10,514,834 50,922 3,305,392 5,502,165 1,656,355 خطابات ضمان 

 338,540 - 547 43,827 294,166 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير 

 417,788 - - 417,788 - قابلة للنقض

 14,155,498 51,189 3,414,011 7,396,619 3,293,679 اإلجمالي 

 

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3 خالل
أشهر الى   3من 

 شهر 12

 5من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,882,717 267 14,887 1,480,661 1,386,902 اعتمادات مستندية 

 8,837,299 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 خطابات ضمان 

 255,025 - - 96,390 158,635 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير 

 574,565 - - 574,565 - قابلة للنقض

 12,549,606 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 اإلجمالي 
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2)  
ً
 تعهدات وااللتزامات المحتملة حسب االطراف االخرى:للفيما يلي تحليال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 376,871 376,478 حكومية وشبه حكومية

 11,376,046 12,726,568 شركات   

 796,689 1,052,452 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 12,549,606 14,155,498 اإلجمالي

 

ديســـــــمبر  31( بلغ الجزء غير المســـــــتخدم من االرتباطات والتي يمكن الغاؤها في أي وقر من قبل المصـــــــرف والقائمة كما في 3

 مليون ريال سعودي(. 30,326: 2018مليون ريال سعودي ) 25,350مبلغ  م2019

 لمخصصات الخسائر المتعلقة بارتباطات االئتمان:  إلى الرصيد الختامية الرصيد االفتتاحي تسوياآلتي الجدول ( يوضح 4

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

 204,643 40,633 46,522 117,488 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (7,787) 7,787 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 2,656 (2,656) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 608 (528) (80) الموجودات منخفضة القيمة

 (24,706) 38,496 10,032 (73,234) المحمل على السنةصافي )عكس القيد(/

 179,937 79,737 50,895 49,305 م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 م2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

 - - - - الرصيد في بداية السنة

إعادة القياس عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 216,018 - - - 9-المالي

 216,018 81,846 29,355 104,817 معدل -رصيد بداية الفترة 

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (23,226) 23,226 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 25,236 (25,236) الموجودات غير منخفضة القيمة

- 

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 276 - (276) الموجودات منخفضة القيمة

- 

 (11,375) (41,489) 15,157 14,957 على السنة )عكس القيد(/المحملصافي 

 204,643 40,633 46,522 117,488 م2018 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 من االستثمارات والتمويل، صافي الدخل - 17

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

 41,295  44,791  استثمارات )مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي( 

 416,970  575,770  استثمارات في صكوك

 135,381  78,001  مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 4,299,971  4,910,200  تمويل  

 4,893,617  5,608,762  اإلجمالي 

   ألجل  ستثماراتاالعائد على ال

 (1,012,174) (1,107,949)  ألجل استثمارات عمالء

 (83,611) (106,354) البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل مع استثمارات 

 (1,095,785) (1,214,303)  إجمالي

 4,394,459  3,797,832 

 

 خدمات مصرفية، صافي أتعاب - 18

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   -من:الدخل  

 91,750  98,832  تجارية تمويل خدمات     

 496,125  584,424  خدمات البطاقات    

 398,880  444,003  أخرى مصرفيةإدارة صناديق االستثمار وخدمات     

  1,127,259  986,755 

   -من:المصاريف 

 (249,576) (298,446)  خدمات البطاقات    

 (6,125) (8,230)  أتعاب أخرى    

  (306,676) (255,701) 

 731,054  820,583 صافي دخل الخدمات المصرفية 
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 الموظفين وما في حكمها رواتب - 19

 المحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتعويضات الموظفين.ويلخص الجدول التالي فشات موظفي المصرف 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                 

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 لمدفوعالمتغير االتعويض 

 االجمالي أسهم نقد

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

يجب -مدراء تنفيذيون

عدم الحصول على 

مؤسسة  من ممانعة

السعودي العربي  النقد

 13,091 11,136 3,961 - 9,130 11,136 44,221 32,069 17 21 بشأنهم

موظفون يقومون 

بنشاطات تشتمل على 

 43,385 48,309 - - 43,385 48,309 240,511 255,720 678 712 مخاطر

موظفون يقومون بأدوار 

 11,244 13,119 - - 11,244 13,119 72,136 71,922 172 182 رقابية

 55,603 62,436 - - 55,603 62,436 368,584 395,120 1,550 1,603 موظفون آخرون

موظفون بعقود خارجية 

إدارة )يقومون بأدوار 

 - - - - - - - - - - المخاطر(

 2,518 2,417 754,831 725,452 135,000 119,362 - 3,961 135,000 123,323 

التعويض المتغير 

 - - - - - - 127,804 148,309 - - المستحق 

 - - - - - - 86,327 98,501 - - مزايا موظفين اخرى

 123,323 135,000 3,961 - 119,362 135,000 939,583 1,001,641 2,417 2,518 اإلجمالي

 

 األساسية لسياسة التعويضات السمات   1.19

 عن الصـــادرة التعليمات مع تفقت تعويضـــات مناســـبة ســـياســـات عاتبتم ايســـياســـة التعويضـــات الخاصـــة بالمصـــرف،  اليتجزأ منكجزء 

لقد قام المصـــرف بتشـــكيل  .المالي االســـتقرار مجلس قبل من والمعايير المعتمدة والمبادئ الســـعودي العربي النقد مؤســـســـة

لس اإلدارة تقوم بدراسة سياسات التعويضات والمكافآت بالمصرف "لجنة الترشيحات والمكافآت " وهي لجنة فرعية منبثقة من مج

 وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.

تدفق ل الزمني والتوقيرلمخاطر المتعلقة بالســـــيولة ل مراعاتهاكد من أعاله بالتأعداد وتطبيق الســـــياســـــات إ ثناءيقوم المصـــــرف أ

 للمصـــرفداء الكلي األ مع يتماشـــىالنظام المتغير  ن، إالتعويضـــات بخصـــوص ومتغير ثابر نظام باتباع المصـــرف قام لقد .يراداتإلا

 .ومع  األداء المتعلق بكل وظيفة حسب تقييم االداء

 .عند الضرورةعليها جراء التعديالت إويقوم ب دوريةبصورة  به والمكافآت الخاصة التعويضات سياسات بمراجعة المصرف يقوم
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 برامج أسهم الموظفين   2.19

 فيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية السنة:

مشاركة الموظفين  طبيعة البرنامج

 (ESPSباألسهم )

 ) أ ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS)فين موظلل

 ) ب ( برنامج 

فين موظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 1 1 1 عدد البرامج القائمة

 م2019ا مايو  م2019ا مايو  م 2019ا مايو  تاريخ المنح

 م2022أبريل  30 م2024أبريل  30 م2022أبريل  30 تاريخ االستحقاق

 1,437,875 809,791 2,181,819 عدد األسهم الممنوحة

 سنوات 3 سنوات 5 سنوات  3 فترة االستحقاق

 38,822,625 21,864,357 58,909,113 قيمة األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(

 27 27 21.50 سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 27 27 27 القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

بقاء الموظف في  شروط االستحقاق

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

 أسهم  أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنوات 2.6 سنوات 4.6 سنوات 2.6 المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 

 

  يلي فيما
ً
يل لسعر المرجح للمتوسط تحليال

ّ
 األسهم المتعلقة ببرنامج مشاركة الموظفين باألسهم: عدد في والحركة الخيار تفع

مشاركة الموظفين باألسهم  

(ESPS) 

 ) أ ( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

 ) ب ( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

المتوسط  

المرجح لسعر 

يل
ّ
 التفع

 )بالريال(

األسهم  عدد

 في البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
ّ
 التفع

 )بالريال(

عدد األسهم في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
ّ
 التفع

 )بالريال(

عدد األسهم في 

 البرنامج

 2019ديسمبر  31

 - - - - - - رصيد بداية السنة 

  1,437,875   27   809,791   27  2,181,819 21.50 ممنوح خالل السنة

 - - - - (244,802) 21.50 مسحوب/متنازل عنه

ل/ انتهر مدته
ّ
 - - - - - - مفع

  1,437,875   27   809,791   27  1,937,017 21.50 رصيد نهاية السنة

يل 
ّ
نهاية في المتاح للتفع

  1,437,875   27   809,791   27  1,937,017 21.50 السنة

تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة بالسوق. وبلغ 

 .(ريال سعودي مليون 5.5م: 2018)مليون ريال سعودي  20.8 م2019ديسمبر  31السنة المنتهية في إجمالي تكاليف البرنامج خالل 
 
 
 

 السهم   ربح - 20

 مليون 1,490)على المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة  الدخل صــافي من خالل قســمة الربح األســاســي للســهم احتســاب يتم

 مليون سهم(. 1,490م: 2018)  أسهم الخزينة خصم( كما في نهاية السنة بعد سهم
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 /أرباح مقترح توزيعها إصدار أسهم منحة - 21

     2019 

 2018 2019 2018 (13)ايضاح 

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 - 3.33 - 5,000,000 مقترح توزيعها إصدار أسهم منحة

 1.00 - 1,489,967 - أرباح مقترح توزيعها
 

 

 الزكاة -22

 :من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكاة المستردةومستحقات رصيد التزام الزكاة/فيما يلي بيان يوضح حركة أ(

 

2019 

 السعودية( الف الرياالتآ)ب

  

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 )معدل(

 293,086  (46,432) الرصيد االفتتاحي 

    مصروف الزكاة

 217,061  281,646 السنة الحالية  -

 (556,579)  - السنوات السابقة - 

 281,646  (339,518) 

 -  (108,383) المدفوع خالل السنة

 (46,432)  126,831 الرصيد الختامي 

 

 تسوية الزكاةب( 

  ،م2018من أبرز األحداث خالل العام إن 
ّ

تم والتي تســـــــوية مع الهيشة العامة للزكاة والدخل، التفاقية الالمصـــــــرف وتنفيذ ل توصـــــــ

م.  وترتب 2017الزكوية المتعلقة باألعوام السابقة حتى السنة المالية المنتهية في عام  الربوط/بموجبها تسوية جميع المطالبات

تســــويتها من التزامات  تممليون ريال ســــعودي، حيث  263 قدرهاعلى تلك التســــوية مبالغ مســــتحقة للمصــــرف تســــترد من الهيشة 

عتراضــات التي لم يتم البر فيها والمتعلقة بالســنوات بســحب كافة االالمصــرف بموجب تلك االتفاقية  قامالزكاة المســتقبلية. كما 

للســـــــنة المالية  الموحدة مليون ريال ســـــــعودي في قائمة الدخل 557المذكورة أعاله، ونتيجة لتلك التســـــــوية تم إثبات مبلغ قدرة 

 .م2018ديسمبر  31المنتهية في 

 

 أثر التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة   ج(

الزكاة لمعالجة في المملكة العربية الســــعودية وجهر مؤســــســــة النقد العربي الســــعودي جميع البنوك ، م2019 ويولي 17وفي 

 قائمة الدخل في ضريبة و
ً
الدولية للتقرير معايير توافق مع متطلبات اليقائمة التغيرات في حقوق المساهمين بما من  الدخل بدال

ثر رجعي وفقا أبغير البنك معالجته المحاســبية للزكاة وعليه، فقد ودية. في المملكة العربية الســعالمالي وتفســيراتها المعتمدة 

 ". واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية، السياسات " 8-ة الدوليالمحاسبمتطلبات معيار ل

الدخل المفصــــح عنه في القوائم في صــــافي  ريال ســــعودي مليون 340 قدرهازيادة بأثر رجعي التي تمر هذه التعديالت نتج عن 

 ريال ســــعودي 0.23بمبلغ لســــهم ربح افي زيادة ، باإلضــــافة إلى ريال ســــعوديمليون  2,857لتبلغ  م 2018 الســــابقالمالية للعام 

 .ريال سعودي 1.92ليصل إلى 
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ة، الموحدقائمة الدخل بنود  ىعل ةاآلثار اآلتي. أ( 3) اإليضـاحالمحاسـبية للزكاة )كما هو موضـح في لجة التغيير في المعا لقد نتج عن

 :الموحدة التغيرات في حقوق المساهمينوقائمة 

 

 م2018ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  

 )باآلالف الرياالت السعودية(                                                                                                                                  

 البند المتأثرة المالية القائمة 

الرصيد قبل 

 التعديل

 أثر

 التعديل  

 الرصيد 

 المعدل

 339,518 339,518 - للسنةزكاة مصروف العكس قيد  الموحدةقائمة الدخل 

 2,856,951 339,518 2,517,433 صافي دخل السنة الموحدةقائمة الدخل 

 1.92 0.23 1.69 المخفض للسهم و الربح األساسي الموحدةقائمة الدخل 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 - 339,518 (339,518) مبقاه(المخصص الزكاة )األرباح  الموحدة

 

 

 النقد وما يماثله - 23

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي :

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 2,209,434 2,354,284 نقد في الصندوق

 العربي السعوديأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 93,519 125,514 النظامية  فيما عدا الوديعة  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 7,237,726 2,144,269 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء               

 9,540,679 4,624,067 اإلجمالي
 

 

 التزامات منافع الموظفين – 24

 :لخطط منافع الموظفين المحددة وصف عام   1.24

 للتقييم االكتواري 
ً
 لنظام العمل السعودي. ويتم تجنيب المخصصات وفقا

ً
يدير المصرف خطة منافع محددة للموظفين وفقا

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم سداد التزام المنافع حال استحقاقها. 

 

خالل السنه  اتتزاملاالأرصدة في والحركة المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يلي بيان بالمبالغ   2.24

 تها قيمعلى أساس 
 
 ة:الحالي

 2019 2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب 

 219,553 287,044 السنةبداية في محددة التزام المنافع ال

 74,644 43,964  المحمل للسنة

 10,608 14,598 تكلفة العموالت 

 (8,910) (12,607) المنافع المدفوعة

 (8,851) 14,218 اآلخر  مثبتة في الدخل الشامل خسائر/)أرباح( اكتوارية ناتجة عن إعادة القياس

 287,044 347,217 السنة في نهايةمحددة التزام المنافع ال
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ن المبلغ المحمل على السنة اآلتي:
 
 يتضم

 2019 

 السعودية(آالف الرياالت )ب

2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب
   

ة
ّ
 43,149 43,964 تكلفة الخدمة الحالي

 31,495 - تكلفة الخدمة السابقة

 43,964 74,644 

ن من: القياس  ةعادبإ المتعلقة ةاالكتواري)األرباح( /رئالخساإن 
 
 والمثبتة في الدخل الشامل اآلخر تتكو

 2019 

 السعودية(آالف الرياالت )ب

2018 

 السعودية(آالف الرياالت )ب
   

 المبنية علىالناتجة عن التغير في االفتراضات  )األرباح(/الخسائر

 (1,775) 9,790  أساس الخبرة  

 (7,076) 4,428 الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية  )األرباح(/الخسائر

 14,218 (8,851) 
 

 األساسية )فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة(: االكتوارية االفتراضات   3.24

 2019 2018 

للسنة  معدل الخصم  للسنة    %3.23   %5.20   

 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة 

سنوات القادمة و  للثالث% 5

   5.00% للسنة 3% للسنوات التي تليها

سنة  سن التقاعد المعتاد سنة   60 60  

 

متوافقة مع المعلومات االحصائية المنشورة  اكتواريةتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية وفق مشورة 

  .في المنطقةوالخبرة 

 

 االفتراضات االكتوارية: أثر 4.24

 م:2018و  م2019ديسمبر  31يوضح البيان التالي أثر تقييم التزامات منافع الموظفين المحددة كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2019

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

الزيادة في  التغير في االفتراضات أساسي سيناريو

 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 35,535 (30,197) %1 معدل الخصم

 (31,903) 36,895 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2018

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

الزيادة في  التغير في االفتراضات أساسي سيناريو

 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 38,165 (31,763) %1 معدل الخصم

 (32,098) 37,850 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

 يعتمد تحليل الحساسية أعاله على التغير في االفتراضات مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. 
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 تاريخ االستحقاق المتوقع   5.24

 فيما يلي تحليل لمواعيد استحقاق التزامات منافع الموظفين المحددة غير المخصومة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة

 2019 

 

2018 

 

 22,715 48,776 أقل من سنة 

 38,576 17,396 من سنة إلى سنتين

 70,818 62,014 سنوات 5من سنتين إلى 

 1,582,683 357,937 سنوات 5أكثر من 

 1,714,792 486,123 اإلجمالي 
 

 سنة(. 14.9 :2018سنة ) 15.8المحددة هو لمدة التزامات المنافع إن المتوسط المرجح 

 

 المساهمة المحددةخطط    6.24

لمؤسسة العامة ية لموظفيه السعوديين لدى اتقاعدالستحقاقات لالمحددة ط الخطيساهم المصرف بدفع حصته المتعلقة بال

 مليون  44.5العام خالل ات مصروفالمساهمات المتعلقة بهذه الخطط والتي تم تحميلها على الللتامينات االجتماعية. بلغ إجمالي 

 (.ريال سعودي مليون 41.2: 2018) ريال سعودي

 

 القطاعات التشغيلية -25

يتم تحديد القطاعات التشــــــغيلية على أســــــاس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصــــــرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل 

بالمصــرف وذلك لتوزيع الموارد على صــانعي القرار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكذلك لجنة الموجودات والمطلوبات 

 .القطاعات وتقييم أدائها

 لألحكام 
ً
يمارس المصـــــرف نشـــــاطه بشـــــكل رئيس في المملكة العربية الســـــعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشـــــغيلية وفقا

يلية. وألغراض إدارية، موجودات ومطلوبات تشــغ فيوالشــروط المعتمدة من اإلدارة. تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات 

 يتكون المصرف من القطاعات أدناه:  

 قطاع األفراد:  (أ

 . والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب

 والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشـــــــركات وكبار العمالء والمؤســـــــســـــــات الصـــــــغيرة يشـــــــمل التمويل

 . والمتوسطة

 قطاع الخزينة:     (ج

 . يشمل المرابحات مع البنوك واستثمارات وخدمات الخزينة

 والوساطة: قطاع االستثمار    د( 

 .والترتيب وخدمات الوساطة المالية والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظيشمل 

 في المصـــرف وهو مقارب أيثبر الربح للقطاعات التشـــغيلية باســـتخدام نظام تســـعير تحويل 
ً
للتكلفة الهامشـــية موال مطور داخليا

 .لألموال
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 131,839,441  1,056,121   36,344,226  75,263,314  19,175,780  الموجودات    إجمالي

 109,394,517  219,754  27,741,547  7,043,829   74,389,387  المطلوبات  إجمالي

  5,608,762   21,386   1,251,172   1,792,244   2,543,960  والتمويل االستثمارات من الدخل

 (1,214,303)     -  (478,796)  (108,789)  (626,718)  ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 ،الدخل من االستثمارات والتمويل

  4,394,459   21,386   772,376   1,683,455   1,917,242   صافي

 ،اخرى وإيرادات مصرفية خدمات أتعاب

  1,215,702   354,973   339,502   97,228   423,999  صافي

  5,610,161   376,359   1,111,878   1,780,683   2,341,241  العمليات دخل إجمالي

 700,480 (1,137)     -  484,646  216,971  التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

مخصص انخفاض قيمة الموجودات 

  5,837     -   5,837     -     -  األخرى

  273,258   5,064   27,360   34,973   205,861  وإطفاء  استهالك

  1,803,305   101,996   181,805   264,706   1,254,798  العمليات االخرى  مصاريف

 2,782,880  105,923   215,002  784,325  1,677,630  العمليات مصاريف إجمالي

 2,827,281  270,436   896,876  996,358  663,611  العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة 

 (10,825)     -  (10,825)     -     -  والمشروع المشترك

 2,816,456  270,436   886,051  996,358  663,611  دخل السنة قبل الزكاةصافي 

 

 

 م2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة الشركاتقطاع  االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

  121,537,970   906,573   37,166,893   68,208,752   15,255,752  الموجودات    إجمالي

  100,240,262   328,715   24,962,623   6,352,496   68,596,428  المطلوبات  إجمالي

  4,893,617   14,902   1,326,320   1,621,361   1,931,034  والتمويل االستثمارات من الدخل

 (1,095,785)   (602,121)  (127,826)  (365,838)  ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 ،الدخل من االستثمارات والتمويل

  3,797,832   14,902   724,199   1,493,535   1,565,196   صافي

 ،اخرى وإيرادات مصرفية خدمات أتعاب

  1,047,090   335,768   289,463   87,791   334,068  صافي

  4,844,922   350,670   1,013,662   1,581,326   1,899,264  العمليات دخل إجمالي

  392,796   1,871     -   301,698   89,227  التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

مخصص انخفاض قيمة الموجودات 

  73,756     -   4,454   69,302     -  األخرى

  178,192   3,508   22,477   27,542   124,665  وإطفاء  استهالك

  1,677,511   98,463   165,898   244,892   1,168,258  العمليات االخرى  مصاريف

  2,322,255   103,842   192,829   643,434   1,382,150  العمليات مصاريف إجمالي

  2,522,667   246,828   820,833   937,892   517,114  العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة 

 (5,234)  - (5,234)  - - والمشروع المشترك

  2,517,433   246,828   815,599   937,892   517,114  دخل السنة قبل الزكاةصافي 
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 )بآالف الرياالت السعودية( م2019ديسمبر  31

 معلومات أخرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      الدخل من:

  5,610,161   376,359   558,720   3,918,955   756,127  عمالء خارجيين

    -     -   553,158  (2,138,272)   1,585,114  ما بين القطاعات  

  5,610,161   376,359   1,111,878   1,780,683   2,341,241  العمليات دخل اجمالي

 

 )بآالف الرياالت السعودية( م2018ديسمبر  31

 معلومات أخرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      الدخل من:

  4,844,922  350,670 279,774 3,399,150 815,328 عمالء خارجيين

 ما بين القطاعات  
1,083,936 (1,817,824) 733,888 -  -    

 العمليات دخل اجمالي
1,899,264 1,581,326 1,013,662 350,670  4,844,922  

 

 

 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 126,199,868 896,103 30,493,391 75,601,606 19,208,768 المالي المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

 8,813,100 - - 8,813,100 -  وااللتزامات المحتملة التعهدات

 135,012,968 896,103 30,493,391 84,414,706 19,208,768 االجمالي

 
 

 م2018ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 115,363,819 983,984 31,129,973 67,994,110 15,255,752 المالي المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

 7,253,856 - - 7,253,856 -  وااللتزامات المحتملة التعهدات

 122,617,675 983,984 31,129,973 75,247,966 15,255,752 االجمالي

 

المركز المالي، باســـــــتثناء تتكون مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصـــــــرف من القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة 

النقد، والممتلكات والمعدات واســــتثمارات األســــهم والموجودات األخرى. تشــــمل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصــــرف قيمة 

 المعادل االئتماني للتعهدات وااللتزامات المحتملة.
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 االئتمان مخاطر - 26

تنشــــأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المصــــرف. للتقليل من مخاطر إخفاق االطراف 

المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم، يلتزم المصــرف بإجراءات اســتباقية صــارمة للموافقات االئتمانية لضــمان مالئمة معامالت االئتمان 

مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجبها منح االئتمان. تخضع  التي سيتم إنشاؤها

 االئتمان.جميع طلبات االئتمان لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح 

وهو مقياس الحتماالت التعثر. إضــــافة لذلك يتم  (ORR) العمالءيســــتخدم المصــــرف نموذج تصــــنيف ائتماني داخلي لتقييم مخاطر 

 في التصـــــنيفات االئتمانية من قبل وكاالت التصـــــنيف االئتماني الرئيســـــية، عند توفرها. يعتبر الســـــوق المســـــتهدف من 
ً
النظر أيضـــــا

 ألنه يقوم أوال بفرز وتنقية العمالء الحاليين وا
ً
لمســــتقبليين لتجنب البدء في أو الحفاظ المكونات الرئيســــية في هذه العملية نظرا

تمثل  (RAC) بالعالقات التي ال تتناســـــب مع اســـــتراتيجية المصـــــرف وســـــياســـــاته المتعلقة بقبول المخاطر. إن معايير قبول المخاطر

ة مجموعة من المتغيرات التي تشــــير إلى الشــــروط التي بموجبها يكون المصــــرف على اســــتعداد للبدء في / أو الحفاظ على عالق

ائتمان مع عميل تنطبق عليه متطلبات الســــوق المســــتهدف. إن فريق العمل في مجموعات األعمال يعتبر الخط التســــويقي األول 

ا لجدول تفويض الصــــالحيات 
ً
المســــؤول عن إنشــــاء الطلبات االئتمانية وتقييمها والتوصــــية بها. يتم منح الموافقات االئتمانية وفق

ن خالل لجنــة االئتمــان التي تتكون من رؤســــــــاء مجموعــات األعمــال ورئيس مجموعــة المخــاطر المعتمــد من قبــل مجلس اإلدارة م

ا لسياسات االئتمان لمجموعة الشركات المصرفية ومجموعة التجزئة 
ً
 المصرفية.والرئيس التنفيذي. يتم منح االئتمان وفق

وتشـــــــمل مهام المجموعة المراجعة الدورية  إن مجموعة إدارة المخاطر هي المالك والمراقب لســـــــياســـــــات االئتمان المعتمدة،

لسياسات وإرشادات وعمليات المصرف االئتمانية لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق معايير قبول المخاطر المعتمدة في المصرف 

ا على تحديث سياسات االئتمان بما يتال
ً

ءم مع التطورات ولتقليل الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما تعمل مجموعة إدارة المخاطر أيض

 والتشريعية.االقتصادية، والسوقية 

يقوم المصـــــــرف بإدارة المحافظ االئتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المســـــــتهدف في المحفظة. كما يقوم بإدارة التركز في مزيج 

محافظه  المحفظة من حيث النشـــــاط االقتصـــــادي والجغرافي والضـــــمانات والمنتجات األســـــاســـــية، ويســـــعى المصـــــرف إلى تنويع

االئتمانية من خالل جذب العمالء عبر مختلف األنشطة الصناعية واالقتصادية، ومن خالل الحضور الجغرافي في جميع أنحاء المملكة، 

ومن خالل اســـــتهداف عمالء الشـــــركات الكبيرة والمتوســـــطة والصـــــغيرة، ومن خالل خدمات المصـــــرف المتنوعة لألفراد. تتم مراقبة 

مالء والقطاعات باعتبارها تركزات في تمويل األموال )كبار مزودي األموال(. يقوم المصـــرف بشـــكل منتظم مســـتوى التركز في الع

ل لمحــافظــه االئتمــانيــة بغرض تقييم التــأثير المحتمــل النــاتج من العوامــل الســـــــلبيــة على جودة الموجودات، 
ّ
بــإجراء اختبــارات تحمــ

 .والتقييم االئتماني، والربحية وتنويع المصادر

 

 خسائر االئتمان المتوقعة 1.26

 

 درجات مخاطر االئتمان

يطبق المصـــرف إجراءات تقييم ائتماني واضـــحة ترتكز على معايير محددة للســـوق المســـتهدفة، والمخاطر المقبولة، والســـياســـات 

ية المهنية الالزمة عند المراجعة االئتمانية ومنح الموافقات إضـــــــافة إلى  بة االئتمانيـة االئتمانية الفاعلة، والعنا اإلدارة والرقا

  .الصارمة والتحكم بحدود االئتمان

ألغراض التقييم الداخلي للمخاطر،  (Moody’s Risk Analyst) يقوم المصــــرف باســــتخدام نظام موديز اآللي لتقييم وتحليل المخاطر

وفي المملكة العربية الســعودية.  مالبنوك الرائدة على مســتوى العالويتم اســتخدام هذا النظام من قبل العديد من المصــارف و

ن هذا النظام من إعطاء تصــنيف مخاطر لكل عميل، ويشــير تصــنيف المخاطر إلى احتماالت التعثر في الســداد في وقر محدد 
ّ
ويمك

  اثناولمدة 
ً
 1مســـتويات تبدأ بدرجة  10من خالل هذا النظام يســـتطيع المصـــرف إعطاء درجة تصـــنيف للعمالء على  .(PD) عشـــر شـــهرا

"( إلعطاء تقييم أكثر دقة 3-" و "3" و "3باعتبارها األســوأ، كما يســتخدم التصــنيف درجات فرعية )مثل "  10باعتباره األفضــل إلى درجة 

الحتماالت التعثر في السداد. كجزء من سياسات المصرف، يقوم المصرف بتمويل العمالء الذين حصلوا على درجة عالية من التصنيف 

فأعلى، ويقوم المصـــــــرف بمراجعة التقييم الداخلي للمخاطر بشـــــــكل منتظم للتحقق من ســـــــالمة معايرة  6جة االئتماني من الدر 

نطاقات الدرجات مع مســـــــتويات التصـــــــنيف وما يرتبط بها من تعثرات في الســـــــداد، كما تخضـــــــع جميع المخاطر االئتمانية للمراقبة 

ائتمانية مختلفة بناًء على عوامل نوعية أو كمية متنوعة مرتبطة المســـــتمرة، مما قد يؤدي إلى نقل التعرضـــــات إلى درجة مخاطر 

ــك التغيرات البيشيــة  ــة وكــذل ــالتعهــدات والتغيرات اإلداري ــة المــدققــة، وااللتزام ب ــل التغييرات في القوائم المــالي بعميــل محــدد مث

 .واالقتصادية والتجارية

الجدارة االئتمانية للفرد المســتمدة من منصــة تســجيل نقاط االئتمان يتم تقدير مخاطر االئتمان في محفظة األفراد بناًء على درجات 

 اآللية وال تخضع للتقييم عبر نظام موديز للتقييم الداخلي للمخاطر.
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 م انخفاض قيمة الموجوداتيإطار مفاه

يقارن المصـــــــرف مخاطر التعثر في الســـــــداد كما في تاريخ إعداد التقرير مع مخاطر التعثر المتوقعة في تاريخ اإلنشـــــــاء، وفي حال 

 يتم نقل تصـــــــنيف العميل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية أو الثالثة، وعليه يتم تغيير  االئتمانيالتغير في التقييم 
ً
جوهريا

ا في فترة زمنية محددة إلى قياس تقدير التعثر في الســــداد على مدى عمر  12في الســــداد من مدة  منهجية تقدير التعثر
ً
شــــهر

األصــــل. يجمع المصــــرف تعرضــــاته االئتمانية على أســــاس الخصــــائص المشــــتركة لمخاطر االئتمان بهدف تحديد الزيادة الجوهرية في 

 :صائص مخاطر االئتمان المشتركةمخاطر االئتمان في الوقر المناسب. فيما يلي قائمة بأهم خ

 

 نوع التعرضات (أ

 التقييم االئتماني للعميل (ب

 نوع الضمان (ت

 قيمة الضمان (ث

 الدورة االقتصادية وسيناريو النظرة المستقبلية (ج

 تاريخ نشأتها (ح

 حتى تاريخ االستحقاقالمتبقية المدة  (خ

 .الموقع الجغرافي للعميل (د

 الصناعة (ذ

  

ا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يوزع المصرف موجوداته المالية
ً
 ، كما يلي:9-على ثالث مراحل وفق

 أو الجديدة  – 1المرحلة 
ً
لم والتي بتاريخ إعداد القوائم المالية "الموجودات العاملة": وهي الموجودات المالية الموجودة مسبقا

شهر الحتماالت  12مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بها على أساس  بإثباتويقوم المصرف منذ نشأتها.  مخاطرها االئتمانية تزد

 القادمة(. ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات  12)عبر تقدير احتماالت التعثر خالل فترة  عند نقطة من الزمن التعثر
ً
شهرا

 .على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية

 

ء": وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل جوهري منذ نشأتها. عند "الموجودات ضعيفة األدا – 2المرحلة 

تحديد ما إذا كان هناك مخاطر جوهرية قد حدث منذ اإلنشاء، يقوم المصرف بتقييم التغير، إن وجد، في مخاطر التعثر في السداد 

 .على مدى العمر المتوقع لألصول المالية

وما يترتب على ذلك من احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  2لتصنيف أي حساب في إطار المرحلة إن العامل األساسي 

 عند افتراض ال يمكن دحضــه في حالة المتأخر عن الســداد لمدة 
ً
ا( ومع ذلك،  30عمر األصــل تســتند على تجاوز فترة الســداد )غالبا

ً
يوم

عامل لتصـــــــنيف المرحلة  لدرجة المحددة وفق توجيهـات هو قرار لجنة 2فإن أهم  تدهورت إلى ا بأن جودة االئتمان قد   االئتمان 

ا عادة ما تكون المؤشــر  30. بالنســبة للعمالء من األفراد، فإن التعثر في الســداد لفترة تتجاوز 9-المعيار الدولي للتقرير المالي
ً
يوم

على بشــــأن خســــائر االئتمان المتوقعة فاض في القيمة إثبات مخصــــص االنخب يقوم المصــــرفلتصــــنيف العميل في المرحلة الثانية. 

(. ويتم إثبات على مدى عمر األصـــلمدى عمر االصـــل بالرجوع إلى احتماالت التعثر على مدى عمر األصـــل )عبر تقدير احتماالت التعثر 

 .األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية

 

وهي الموجودات المــاليــة التي توجــد  ":لموجودات غير العــاملــة"ا ذات المســـــــتوى االئتمــاني المنخفضالموجودات  – 3المرحلــة 

مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها: بالنسبة للموجودات منخفضة القيمة يقوم المصرف بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة 

 ع
ً
لى احتماالت تعثر الســداد على مدى عمر األصــل كما هو الحال بقدر الخســائر االئتمانية المتوقعة على  مدى عمر األصــل اســتنادا

 .  ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية.2في المرحلة 

 

 "تعريف "تعثر السداد

الذي تأخر في ســـداد مســـتحقات يتبع المصـــرف تعريفات بازل المتعلقة بتعثر الســـداد، بمعنى أن المتعثر في الســـداد "هو العميل 

ا من تاريخ االستحقاق. 90المبلغ األساس أو الربح أو أي التزام مادي للمصرف ألكثر من 
ً
 يوم

 

 المبالغ المشطوبة

يقوم المصرف بشطب التعرضات للتمويل بشكل كلي أو جزئي، فقط في الحاالت التي يستنفد فيها المصرف جميع الجهود العملية 

جة، وخلص إلى أنه ال يوجد أي احتماالت معقولة للتحصـــــــيل في المســـــــتقبل المنظور. يتم شـــــــطب المبالغ بعد للتحصـــــــيل والمعال

الحصــول على الموافقات المطلوبة وال يؤدي شــطب المبالغ إلى إضــعاف جهود االســترداد والتحصــيل التي يقوم بها المصــرف، بما 

 .في ذلك المتابعات النظامية والقضائية
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 تقييم المراحل وتقدير خسائر االئتمان المتوقع -انخفاض القيمة 

( في كل فترة إعداد ECLيثبر المصـــرف مخصـــصـــات انخفاض القيمة على أســـاس ثابر من خالل احتســـاب خســـائر االئتمان المتوقعة )

ا لمعيار المحاســـبة الدولية رقم
ً
نر تســـتند على كا 39-القوائم المالية. في حين أن متطلبات إثبات مخصـــصـــات انخفاض القيمة وفق

نهج الخســـــــائر المتكبدة حيث يتم االعتراف بأن األصـــــــل منخفض القيمة فقط عند حدوث الخســـــــارة الفعلية، إال أن متطلبات المعيار 

 من الخسائر المتكبدة. 9-الدولي للتقارير المالية رقم
ً
ا باألخذ في االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة بدال

ً
ا مستقبلي

ً
 اتبعر منهج

موجب هذا النهج، فإن جميع الحسابات في محفظة تمويل المصرف تصنف في "المرحلة األولى" ما لم يوجد ما يستدعي تحويل وب

مخصــــــصــــــات انخفاض القيمة إلى أحد المرحلتين إما "ضــــــعيف األداء"  ألثباتهذه الموجودات بموجب القواعد والمبادئ التوجيهية 

  المرحلة الثالثة(. فيما يلي وصف مختصر لمستويات مخاطر االئتمان:)المرحلة الثانية(، أو "منخفض القيمة")

 

 خسائر االئتمان

بشـــــــكل مبســـــــط تعرف خســـــــائر االئتمان بأنها الفرق بين قيمة مجموع التدفقات النقدية التعاقدية المســـــــتحقة للمصـــــــرف وقيمة 

ن، لوجود ظروف معينة تؤثر على قدرة المقترض التدفقات النقدية المنخفضـــة التي يتوقع أن يتم اســـتالمها بالفعل من المقترضـــي

٪( أو 100إلى كامل التدفقات النقدية التعاقدية )خســارة ائتمانية بنســبة  االئتمانيةلســداد التزاماته األصــلية. قد يصــل حجم الخســائر 

 .إلى جزء من تلك التدفقات النقدية التعاقدية

 

 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل

ر االئتمانية المتوقعة مدى عمر األصـــــل هي القيمة الحالية المتوقعة للخســـــائر التي قد تنشـــــأ في حال عجز المقترض عن الخســـــائ

الوفاء بالتزاماته خالل فترة وجود األصل المالي، وتقاس تلك الخسائر بما يعادل النقص في التدفقات النقدية التعاقدية، مع مراعاة 

  .اد في أي وقر خالل فترة عمر األصل المالياحتماالت تعثر العميل في السد

 

 شهرا 12المتوقعة لفترة  االئتمانخسائر 

 جزء من الخســائر االئتمانية المتوقعة  12لفترة المتوقعة  االئتمانيةالخســائر  تعتبر
ً
عمر األصــل والتي يتم حســابها  على مدىشــهرا

 التالية في إجمالي خســائر االئتمان )على  االثنابضــرب احتمال التعثر المتوقع في الســداد على األداة المالية خالل فترة 
ً
عشــر شــهرا

ر ذلك عن العجز النقدي المتوقع على م
ّ
دار االثنا مدى عمر األصــــــل( المتوقعة والتي قد تنتج عن هذا التعثر في الســــــداد.  وال يعب

ا القادمة أو التوقعات في التعثر عن الســـداد خالل 
ً
ر عن الخســـارة االئتمانية الكاملة  االثناعشـــر شـــهر

ّ
 المقبلة، ولكن يعب

ً
عشـــر شـــهرا

 المقبلة. يتم تحويل األصـــــل من "المرحلة  ااالثنعلى أصـــــل مرجح باحتمال حدوث الخســـــارة عليه في فترة 
ً
" )الخســـــائر 1عشـــــر شـــــهرا

( إلى "المرحلة  12االئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
" )الخســــائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصــــل( عند حدوث تدهور كبير 2شــــهرا

 على المدينين في جودته االئتمانية منذ االعتراف األولي. يتم تطبيق الخســــــائر االئتمانية المتوق
ً
عة على مدى عمر األصــــــل أيضــــــا

 ".3الذين تم تصنيفهم في المرحلة "

 

 التعثراحتماالت 

يمثل "احتمال التعثر" أحد أهم العناصر في تقييم مخاطر االئتمان، ويستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم  

للمقترض(. يتم ربط كل تصـــنيف ائتماني  ائتمانيمخاطر المقترضـــين )تصـــنيف "نماذج مخاطر االئتمان" لتحديد تصـــنيف  اإلنماءمصـــرف 

ا.  ويتم بعد  12ألي من المقترضــــين مع احتماالت التعثر في الســــداد في وقر محدد لتقدير احتماالت حدوث التعثر خالل فترة 
ً
شــــهر

لفترات متعددة، ومن ثم يتم اســتخدام هذه  ذلك اســتخدام العوامل االقتصــادية الحتســاب التوقعات واحتماالت للتعثر في الســداد

الفترات المتعددة )هيكلة احتماالت التعثر( في احتســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة مدى عمر األصــل. قام المصــرف بصــياغة ثالثة 

ـــ  أو سيناريوهات مستقبلية للدورة االقتصادية الستنتاج تقديرات التعثر في السداد )تمثل التقديرات المرتقبة لـ
ً
تعثرات السداد صعودا

 على المراحل المختلفة للدورة االقتصـــادية( على ســـبيل المثال، فإنه من المحتمل في حال كانر البيشة االقتصـــادية 
ً
، اســـتنادا

ً
هبوطا

تمر بحالة تذبذب، أن يتدهور الوضـــــــع الطبيعي للعميل المصـــــــنف تحر المرحلة الثانية مع وجود عالمات واضـــــــحة لنقاط الضـــــــعف 

تماني. وعلى العكس من ذلك، في حال كانر البيشة االقتصادية تمر بحالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. يأخذ المصرف في االئ

االعتبار عند احتســـاب احتماالت التعثر على مدى عمر األصـــل تعديالت القدرة على االســـتمرار والتي من شـــأنها الداللة على أنه في 

 .ر لفترة زمنية أطول، فإن احتمال تعثره تكون أقلحال قدرة العميل على االستمرا

 

 الخسارة عند التعثر

(، هي تقدير للخســـــارة الناتجة عن التعثر في الســـــداد، ويتم قياســـــها عبر احتســـــاب الفرق بين التدفقات LGDالخســـــارة عند التعثر )

 أي ضمانات.النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات التي يتوقعها المقرض، بما في ذلك قيمة 

 يستخدم المصرف "مصفوفة قواعد احتساب الخسائر عند التعثر" اآلتية:
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-  
ّ

٪ كخســــائر عند التعثر كحد أدنى الحتســــاب الخســــائر االئتمانية 50تبلغ  نســــبة المصــــرف ات بدون ضــــمانات، يحتســــببالنســــبة للتعرضــــ

 ع المراحل الثالث.ويشمل جمي 9-المتوقعة بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 بالنســبة  -
ّ

بضــمانات، يتم أخذ الضــمانات المؤهلة في االعتبار ضــمن مصــفوفة قواعد احتســاب الخســارة عند التعثر لعمالء ات للتعرضــ

 :٪ كحد أدنى بالنظر إلى العوامل التالية20التجزئة والشركات بحيث يبدأ احتساب الخسائر عند التعثر بنسبة 

 ير قيمة الضمانات، بما في ذلك الخصومات المتوقعة عند البيع.التوقعات المستقبلية لتقد 

 .)الوقر الالزم لالستفادة من الضمانات )وغيرها من المستردات 

 التكاليف الخارجية الالزمة لالستفادة من الضمانات. 

 

االقتصــادية وفق ثالثة افتراضــات المؤشــرات في المتوقعة عند التغيرات  االئتمانيةيوضــح الجدول اآلتي األثر على احتســاب الخســائر 

 مختلفة يستخدمها المصرف

 

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

أرصدة لدى البنوك 

والمؤسسات المالية 

 التمويل االستثمارات األخرى

مخصص انخفاض قيمة 

  االرتباطات االئتمانية

  179,937   2,584,758   25,185   1,530 االفتراض االساسي )مرجح الحدوث(

  179,933   2,583,733   25,185   1,530 افتراض االرتفاع

  184,807   2,633,771   27,889   1,626 االنخفاضافتراض 

 

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

أرصدة لدى البنوك 

والمؤسسات المالية 

 التمويل االستثمارات األخرى

مخصص انخفاض قيمة 

  االرتباطات االئتمانية

 االفتراض االساسي )مرجح الحدوث(
3,863 18,069 2,301,086 204,643 

 204,643 2,258,312 16,704 3,383 افتراض االرتفاع

 209,213 2,308,742 17,373 3,569 االنخفاضافتراض 

 

 

 البنوك والمؤسسات المالية األخرى:  لدىمخاطر األرصدة  تصنيف   1.1.26
 

 2019 2018 

 شهرا 12االئتمان المتوقعة لفترة خسائر  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  ؤسسات المالية األخرىمالبنوك وال لدىرصدة األ

 8,297,069 2,135,611 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 - 8,833 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 - 1,355 بدون تصنيف ائتماني 

 8,297,069 2,145,799 اإلجمالي 

 (3,863) (1,530) مخصص انخفاض القيمة 

 8,293,206 2,144,269 الصافي 
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 : والمرابحة مخاطر االستثمارات في الصكوك تصنيف  2.1.26

 2019 2018 

 شهرا 12خسائر االئتمان المتوقعة لفترة  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  بالقيمة المستنفذة  – و مرابحة استثمارات صكوك

 1,907,707 1,912,152 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

  المستنفذة بالتكلفة – استثمارات صكوك

 10,984,720 15,574,417 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 56,476 56,476 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 15,630,893 11,041,196 

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   –استثمارات صكوك 

 3,088,529 3,406,416 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

   االجمالي -مرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي و استثمارات صكوك 

 15,980,956 20,892,985 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 56,476 56,476 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 16,037,432 20,949,461 اإلجمالي 

 (18,069) (25,185) مخصص انخفاض القيمة 

 16,019,363 20,924,276 الصافي 

 

 

إن التعرضات للمخاطر االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية واالستثمارات في الصكوك تعد ضمن نطاق "استثمارات من الدرجة 

لحد كبير، إلى االســــــتثمارات ذات نوعية مخاطر  االئتمان، وهي االســــــتثمارات الخالية من مخاطر االئتمانيةاألولى" من ناحية الجودة 

،  ائتمانية
ً
.  12وبناًء على ذلك يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها لفترة جيدة جدا

ً
 شهرا
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 :معامالت تمويل العمالءمخاطر تصنيف    3.1.26

م 2019ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 االجمالي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 األفرادعمالء –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 بدون تصنيف ائتماني

 340,493 340,493 - - تمويل منخفض القيمة

 20,106,690 340,493 311,686 19,454,511 إجمالي التمويل 

 (568,606) (216,421) (55,776) (296,409) مخصص انخفاض القيمة 

 19,158,102 255,910 124,072 19,538,084 

 عمالء الشركات –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 1,502,241 1,502,241 - - تمويل منخفض القيمة

 77,279,466 1,502,241 6,282,181 69,495,044 إجمالي التمويل 

 (2,016,152) (916,765) (692,353) (407,034) مخصص انخفاض القيمة 

 69,088,010 5,589,828 585,476 75,263,314 

 اإلجمالي –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 بدون تصنيف ائتماني 

 1,842,734 1,842,734 - - تمويل منخفض القيمة

 97,386,156 1,842,734 6,593,867 88,949,555 إجمالي التمويل 

 (2,584,758) (1,133,186) (748,129) (703,443) مخصص انخفاض القيمة 

 94,801,398 709,548 5,845,738 88,246,112 التمويل، صافي 
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م 2018ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 االجمالي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 األفرادعمالء  –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 15,709,601 - 141,962 15,567,639 بدون تصنيف ائتماني

 566,526 566,526 - - تمويل منخفض القيمة

 16,276,127 566,526 141,962 15,567,639 إجمالي التمويل 

 (627,933) (336,388) (42,308) (249,237) مخصص انخفاض القيمة 

 15,318,402 99,654 230,138 15,648,194 

 الشركاتعمالء –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 20,653,401 - - 20,653,401 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,162,980 - 1,162,980 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 710,125 710,125 - - تمويل منخفض القيمة

 69,914,109 710,125 11,228,513 57,975,471 إجمالي التمويل 

 (1,673,153) (579,842) (682,297) (411,014) مخصص انخفاض القيمة 

 57,564,457 10,546,216 130,283 68,240,956 

 اإلجمالي –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 20,653,401 - - 20,653,401 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,162,980 - 1,162,980 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 15,709,601 - 141,962 15,567,639 بدون تصنيف ائتماني )عمالء األفراد(

 1,276,651 1,276,651 - - تمويل منخفض القيمة

 86,190,236 1,276,651 11,370,475 73,543,110 إجمالي التمويل 

 (2,301,086) (916,230) (724,605) (660,251) مخصص انخفاض القيمة 

 83,889,150 360,421 10,645,870 72,882,859 التمويل، صافي 

 

قوية بشكل استثنائي، نوعية مخاطر  االئتمانلحد كبير، جودة  االئتمانيمثل: خالية من مخاطر  4-1مقياس المصرف للمخاطر من 

. ائتمانممتازة، نوعية مخاطر  ائتمان
ً
 جيدة جدا

 جيدة إلى مرضية. ائتمانيمثل: جودة  6-5مقياس المصرف للمخاطر من 

 .المالحظةيمثل: تحر  7مقياس المصرف للمخاطر 
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 تحليل أعمار معامالت التمويل )متأخرة السداد لكن غير منخفض القيمة(:    4.1.26

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي الشركات األفراد

 1,368,252 744,922 623,330 يوم 30من يوم إلى 

 990,061 533,062 456,999 يوم 90يوم إلى  31من 

 25,956 25,956 - يوم 180يوم إلى  91من 

 929,883 929,883 - يوم 180أكثر من 

 3,314,152 2,233,823 1,080,329 االجمالي

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 االجمالي الشركات األفراد

 2,537,541 1,684,147 853,394 يوم 30من يوم إلى 

 562,712 348,438 214,274 يوم 90يوم إلى  31من 

 - - - يوم 180يوم إلى  91من 

 733,503 733,503 - يوم 180أكثر من 

 3,833,756 2,766,088 1,067,668 االجمالي

 

 

 االئتمانيةمن حيث الجودة االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة مخاطر تصنيف    5.1.26

 

  م 2019ديسمبر  31 

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 االجمالي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة

 772,613 - - 772,613 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 6,041,438 - 249,027 5,792,411 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,303,221 - 1,303,221 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 589,296 - 12,770 576,526 بدون تصنيف ائتماني

 106,532 106,532 - - منخفض القيمة

 8,813,100 106,532 1,565,018 7,141,550  المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني

مخصص انخفاض قيمة االرتباطات االئتمانية 

 179,937 79,737 50,895 49,305 وااللتزامات المحتملة
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م 2018ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 االجمالي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 االرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة

 630,470 - - 630,470 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 5,792,637 - 1,143,515 4,649,122 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 88,430 - 88,430 - تحر المالحظة -  7بالمستوى 

 688,142 - 21,261 666,881 بدون تصنيف ائتماني

 54,177 54,177 - - منخفض القيمة

 7,253,856 54,177 1,253,206 5,946,473  المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني

االئتمانية مخصص انخفاض قيمة االرتباطات 

 204,643 40,633 46,522 117,488 وااللتزامات المحتملة

 

 

 يلي بيان بتركزات مخاطر التمويل ومخصص االنخفاض في القيمة حسب القطاعات االقتصادية: فيما   2.26

 م 2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 غير عامل عامل

 خسائر االئتمان المتوقعة

على مدى العمر 

 للتمويل منخفض القيمة

 التمويل، الصافي

 5,800,169 - - 5,800,169 حكومية وشبه حكومية

 10,415,050 (318,437) 617,584 10,115,903 صناعية

 2,226,299 - - 2,226,299 الكهرباء، المياه، الغاز، الخدمات الصحية

 6,869,180 (217,219) 202,437 6,883,962 ،اإلنشاءاتالمباني، 

 7,724,478 (23,419) 30,000 7,717,897 الخدمات

 407,544 - - 407,544 التعدين

 3,330,798 - - 3,330,798 الزراعة

 19,890,269 (216,421) 340,493 19,766,197 ستهالكي تمويل االال

 5,130,399 - - 5,130,399 المواصالت واالتصاالت

 8,828,748 (292,144) 445,783 8,675,109 التجارة

 20,761,852 (65,546) 206,437 20,620,961 العقارات

 4,868,184 - - 4,868,184 أخرى

 95,543,422 1,842,734 (1,133,186) 96,252,970 

 (1,451,572)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 94,801,398    التمويل، صافي
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 م 2018

 )بآالف الرياالت السعودية(

 غير عامل عامل

 خسائر االئتمان المتوقعة

على مدى العمر 

 للتمويل منخفض القيمة

 التمويل، الصافي

 4,390,735 - - 4,390,735 حكومية وشبه حكومية

 10,312,581 (59,825) 99,778 10,272,628 صناعية

 1,801,280 - - 1,801,280 الكهرباء، المياه، الغاز، الخدمات الصحية

 5,388,324 (71,875) 77,566 5,382,633 اإلنشاءاتالمباني، 

 8,103,671 (31,998) 49,050 8,086,619 الخدمات

 490,868 - - 490,868 التعدين

 2,736,475 - - 2,736,475 الزراعة

 15,939,739 (336,388) 566,526 15,709,601 ستهالكي تمويل االال

 4,442,966 - - 4,442,966 المواصالت واالتصاالت

 10,280,789 (286,400) 341,651 10,225,538 التجارة

 17,781,007 (129,744) 142,080 17,768,671 العقارات

 3,605,571 - - 3,605,571 أخرى

 84,913,585 1,276,651 (916,230) 85,274,006 

 (1,384,856)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 83,889,150    التمويل، صافي

 

 :الضمانات  3.26

يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد من مخاطر االئتمان. تتكون هذه الضمانات، في الغالب، من 

بلغر الضمانات المحتفظ بها  م2019ديسمبر  31ودائع العمالء، وضمانات مالية، وأسهم، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. كما في 

 .مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات 134,715: م2018ريال سعودي ) مليون 136,643لدى المصرف 

 :فيما يلي بيان بمبالغ الضمانات المالية المحتفظ بها كضمانات للتمويل والتي انخفضر قيمتها االئتمانية

 2018 2019 تغطية الضمان

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 883,869 1,061,209 %50أقل من 

 92,922 30,405 %70إلى % 51من 

 299,860 751,120 %70أكثر من 

 1,276,651 1,842,734 اإلجمالي

 

لم تتغير سياسات المصرف المتعلقة بالحصول على الضمانات بشكل كبير خالل العام ولم يكن هناك تغيير كبير بالجودة اإلجمالية 

 للضمانات التي يحتفظ بها المصرف.

 : لتمويلا لدى المصرف مقابلاألنواع الرئيسية للضمانات المودعة  اآلتيالجدول يوضح 

 2018 2019 أنواع الضمانات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 96,117,294 99,139,557 وموجودات ثابتةعقارات 

 7,675,204 4,194,732 أسهم

 30,922,607 33,308,205 أخرى

 134,715,105 136,642,494 اإلجمالي
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 يلي بيان بالتركز الجغرافي للموجودات المالية،  والمطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملة: فيما   4.26

 م 2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      المالية الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 8,039,748 - - - 8,039,748 العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 256,787 66,133 182,455 8,199    - حسابات جارية

 1,887,482    - 450,112 1,337,617 99,753 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 17,540,571    -    - 56,148 17,484,423 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 3,605,945    - 753 88,434 3,516,758 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,254,860 394,221    -    - 1,860,639 العادلة في قائمة الدخل

 76,284    -    -    - 76,284 أخرى

 صافي  تمويل،

  19,538,084     -     -     -   19,538,084  األفراد

 75,263,314  3,078,288     -     -  72,185,026 الشركات

  876,514     -     -     -  876,514  موجودات أخرى

 129,339,589  3,538,642   633,320   1,490,398  123,677,229 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 االخرى المؤسسات الماليةو للبنوك رصدةأ

 65,071 22,287 55    - 42,729 تحر الطلب

 3,224,773 128,436    - 1,115,188 1,981,149 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  58,993,833     -     -     -   58,993,833  ودائع تحر الطلب

  43,069,002     -     -     -   43,069,002  استثمارات عمالء ألجل 

  3,745,141     -     -     -   3,745,141  مطلوبات أخرى

  109,097,820   150,723   55   1,115,188   107,831,854 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,884,336    -    -    - 2,884,336 اعتمادات مستندية 

 10,514,834    -    -    - 10,514,834 خطابات ضمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 417,788    -    -    - 417,788 للنقض

إجمالي التعهدات وااللتزمات 

 14,155,498    -    -    - 14,155,498 المحتملة

      

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( بفيمة المعادل االئتماني) يةئتماناال اتالحد األقصى للتعرض

 576,867    -    -    - 576,867 اعتمادات مستندية 

 7,814,136    -    -    - 7,814,136 خطابات ضمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 83,557    -    -    - 83,557 للنقض

إجمالي الحد األقصى للتعرضات 

 8,813,100 - - - 8,813,100 االئتمانية
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 م2018

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 7,359,684 - - - 7,359,684 العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 162,707 55,766 99,732 7,209 - حسابات جارية

 8,130,499 - 682,660 1,556,468 5,891,371 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - - 56,415 12,878,544 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 3,196,963 - 768 85,067 3,111,128 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,180,148 422,936 - - 1,757,212 العادلة في قائمة الدخل

 87,108 - - - 87,108 أخرى

 صافي  تمويل،

 15,648,194 - - - 15,648,194 األفراد

 68,240,956 2,355,209 - - 65,885,747 الشركات

 1,562,514 - - - 1,562,514 موجودات أخرى

 119,503,732 2,833,911 783,160 1,705,159 114,181,502 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 االخرى المؤسسات الماليةو للبنوك رصدةأ

 217,410 117,345 - 559 99,506 تحر الطلب

 6,100,926 255,726 - 85,429 5,759,771 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - 54,437,847 ودائع تحر الطلب

 35,690,291 - - - 35,690,291 استثمارات عمالء ألجل 

 2,943,812 - - - 2,943,812 مطلوبات أخرى

 99,390,286 373,071 - 85,988 98,931,227 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,882,717 - - - 2,882,717 اعتمادات مستندية 

 8,837,299 - - - 8,837,299 خطابات ضمان 

 255,025 - - - 255,025 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 574,565 - - - 574,565 للنقض

إجمالي التعهدات وااللتزمات 

 12,549,606 - - - 12,549,606 المحتملة

      

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( بفيمة المعادل االئتماني) يةئتماناال اتالحد األقصى للتعرض

 576,542 - - - 576,542 اعتمادات مستندية 

 6,307,376 - - - 6,307,376 خطابات ضمان 

 255,025 - - - 255,025 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 114,913 - - - 114,913 للنقض

إجمالي الحد األقصى للتعرضات 

 7,253,856 - - - 7,253,856 االئتمانية
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 انخفاض قيمة التمويل: اتيلي بيان بالتوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصصفيما    5.26

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق االخرى

      صافي التمويل غير العامل،

 340,493    -     -     -  340,493 األفراد

 1,502,241    -     -     -  1,502,241 الشركات

 1,842,734 - - - 1,842,734 االجمالي

      التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 568,606    -     -     -  568,606 األفراد

 2,016,152    -     -     -  2,016,152 الشركات

 2,584,758    -     -     -  2,584,758 االجمالي
 
 

2018 

  )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق االخرى

      صافي التمويل غير العامل،

 566,526 - - - 566,526 األفراد

 710,125 - - - 710,125 الشركات

 1,276,651 - - - 1,276,651 االجمالي

      التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 627,933 - - - 627,933 األفراد

 1,673,153 - - - 1,673,153 الشركات

 2,301,086 - - - 2,301,086 االجمالي

 

 السوق مخاطر - 27

النقدية المســـــــتقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في محددات تمثل مخاطر الســـــــوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات 

الســوق مثل أســعار األســهم، معدل العائد، أســعار الصــرف األجنبي، أســعار الســلع. ويصــنف المصــرف تعرضــاته لمخاطر الســوق إلى 

 "مخاطر سوق تجارية" أو "مخاطر سوق غير تجارية".

 

 تجاريةسوق الالمخاطر 

م بشـــكل يتعرض المصـــرف لمخاطر 
ّ
ســـوق المتاجرة بنســـبة طفيفة على محفظة األســـهم المملوكة له بالعملة المحلية والتي تقو

 مستمر حسب أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة.

 

 مخاطر السوق غير التجارية

 
ً
ولكن بحدود بســـيطة نتيجة لتقلب أســـعار العمالت األجنبية. وقد يتعرض تنشـــأ عادة من التغير في معدالت العوائد، وقد تنشـــأ أيضـــا

المصـــرف لتلك المخاطر نتيجة التغير في أســـعار االســـتثمارات المحتفظ بها "كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل 

 اآلخر".
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 مخاطر معدل العائد   1.27

 للتغيرتنشأ تلك المخاطر 
ً
إما في القيم العادلة أو في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات  والتي تؤثرفي معدالت العوائد  تبعا

وقد قام المجلس بوضـــــــع حدود للفجوات في هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات  المالية،

 لطول مدد معامالت التمويل  وتعديل هوامش العتبارااألموال في  تكلفةبانتظام وتقوم مجموعة الخزينة باحتســـــــاب 
ً
األرباح تبعا

 ووضع السيولة في السوق.

 للتغيرات المعقولة والممكنة 
ً
يوضح الجدول اآلتي األثر على معدل العائد لعناصر قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين تبعا

ر المفترض في معدل العائد على صـــــــافي في معدالت العائد، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى د
ّ
ون تغير، ويمثل أثر التغي

ئد على قاعدة الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائـد  الدخل أو حقوق الملكية مقدار األثر على معدل العا

يتعلق بها من اســتحقاقات ومراجعات والمقتناة لغير أغراض المتاجرة كما في تاريخ نشــر القوائم المالية للمصــرف بعد احتســاب ما 

 لعدم وجود تعرضــــــات جوهرية، في ســــــجالت المصــــــرف، لمخاطر تقلبات أســــــعار العمالت األجنبية المتعلقة 
ً
لهيكلة األســــــعار.  نظرا

بالموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائد فإن جميع التعرضــــات في ســــجالت المصــــرف تتم مراقبتها على أســــاس 

 ة النشر فقط. عمل

 الرياالت السعودية(بآالف األثر على حقوق الملكية ) 2019

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

+10 (15,532) 2,659 (5,137) 12,265 (144,698) (134,911) 

-10 15,532 (2,659) 5,137 (12,265) 144,698 134,911 

 
 

 الرياالت السعودية(بآالف األثر على حقوق الملكية ) 2018

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

 10 (19,765) 3,239 (4,845) (7,914) (82,429) (91,949) 

-10 19,765 (3,239) 4,845 7,914 82,429 91,949 

 
 
 

 األثر على العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي 

يقوم المصـــــرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصـــــاحبة للتقلبات في مســـــتويات معدالت العائد الســـــائدة في الســـــوق على مركزه 

المالي وتدفقاته النقدية. يســتخدم المصــرف معدالت العائد الســائدة بين البنوك في المملكة العربية الســعودية بالنســبة لعمليات 

العائد الســـــــائدة بين البنوك في لندن بالنســـــــبة لعمليات التمويل بالدوالر األمريكي وذلك  التمويل بالريال الســـــــعودي، ومعدالت

كمعــدل معيــاري لتواريخ االســـــــتحقــاق المختلفــة، وفي حــال عــدم توفر معــدالت العــائــد المعيــاريــة في عمليــات تبــادل فعليــة في 

وم المصـــــــرف باحتســـــــاب معدالت الربح على أســـــــاس األســـــــواق، يتم أخذ معدالت تكلفة األموال المقدمة من مجموعة الخزينة. يق

 (.التمويل )يتطلب التمويل طويل األجل عادة معدل ربح أعلىاالسعار السائدة بين البنوك وعلى أساس استحقاق 

يلخص الجدول أدناه تعرض المصـــــرف لمخاطر معدالت العائد ويتضـــــمن الجدول القيمة الدفترية لألدوات المالية للمصـــــرف مصـــــنفة 

.حسب تو
ً
 اريخ تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال
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2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 8,039,748 8,039,748 - - - - النقد العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  256,787   256,787     -     -     -     -  حسابات جارية

 1,887,482    -     -     -     -  1,887,482 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

  17,540,571     -   7,154,989   10,380,587     -   4,995 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

  3,605,945   222,240   2,254,693   1,129,012     -     -  خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  2,254,860   2,254,860     -     -     -     -  العادلة في قائمة الدخل

  76,284   76,284     -     -     -     -  أخرى

 تمويل، صافي

 19,538,084    -   6,126,062  9,351,334  2,826,872   1,233,816  األفراد

 75,263,314    -   14,457,607 17,812,042 25,055,159  17,938,506  الشركات

  2,413,893   2,413,893     -     -     -     -  ممتلكات ومعدات، صافي 

  962,473   962,473     -     -     -     -  موجودات أخرى

 131,839,441  14,226,285  29,993,351 38,672,975 27,882,031 21,064,799 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

  65,071   65,071     -     -     -     -  تحر الطلب

  3,224,773     -     -     -     -   3,224,773  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء

  58,993,833   55,560,183     -     -     -   3,433,650  ودائع تحر الطلب

  43,069,002     -   3,141   1,334,357   15,161,648  26,569,856  استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  مطلوبات أخرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 131,839,441 82,112,016  3,141   1,334,357  15,161,648 33,228,279 المساهمين 

البنود داخل أثر العائد على 

    -  (67,885,731)  29,990,210 37,338,618 12,720,383 (12,163,480) قائمة المركز المالي

أثر العائد على البنود المدرجة 

  14,155,498     -   51,189   3,414,011  7,396,619  3,293,679  خارج قائمة المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   30,041,399 40,752,629 20,117,002 (8,869,801) لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   82,041,229 51,999,830 11,247,201 (8,869,801) العائد معدالت لمخاطر
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2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 7,359,684 7,359,684 - - - - النقد العربي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 162,707 162,707 - - - - حسابات جارية

 8,130,499 - - 390,120 664,829 7,075,550 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 3,196,963 112,559 2,059,108 119,911 263,015 642,370 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,180,148 2,180,148 - - - - العادلة في قائمة الدخل

 87,108 87,108 - - - - أخرى

 تمويل، صافي

 15,648,194 - 4,778,110 7,941,582 2,147,557 780,945 األفراد

 68,240,956 - 1,048,355 11,132,368 34,715,017 21,345,216 الشركات

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودات أخرى

 121,537,970 13,498,958 14,027,698 25,474,274 37,790,418 30,746,622 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

 217,410 217,410 - - - - تحر الطلب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء

 54,437,847 50,312,490 - - - 4,125,357 ودائع تحر الطلب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثمارات عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - مطلوبات أخرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 121,537,970 75,621,396 - 1,159,006 7,388,759 37,368,809 المساهمين 

أثر العائد على البنود داخل 

 - (62,122,438) 14,027,698 24,315,268 30,401,659 (6,622,187) قائمة المركز المالي

أثر العائد على البنود المدرجة 

 12,549,606 - 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 خارج قائمة المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   14,071,946 27,166,389 36,984,543 (3,550,834) لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

   74,672,044 60,600,098 33,433,709 (3,550,834) العائد معدالت لمخاطر
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 مخاطر العمالت:  2.27

إن إطار عمل وســـياســـة تقبل المخاطر في   العمالت.تنشـــأ مخاطر العمالت عند تغير قيم األدوات المالية نتيجة لتغير أســـعار صـــرف 

 ألرصـــــدةالمصـــــرف قد وضـــــعر 
ً
من ذلك فقد يتعرض المصـــــرف لمخاطر العمالت بحدود طفيفة  وعلى الرغم أجنبية،كل عملة  حدودا

 لكون م
ً
 نظرا

ً
األمريكي )بمســـتوى أقل( أو بعمالت أخرى  أو بالدوالربالريال الســـعودي  ومطلوباته مقومةوجودات المصـــرف نســـبيا

 يرتبط سعر صرفها بالدوالر األمريكي.

 

 لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية كما في 
ً
 ديسمبر: 31يبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   الموجودات

 143,207  155,911  النقد العربي السعودي  لدى مؤسسة نقد وأرصدة

 3,782,709  1,570,616  لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى  أرصدة

 564,304  539,028   ، صافياستثمارات

 2,505,822  3,265,853  تمويل، صافي 

 7,963  26,728  أخرى موجودات

 7,004,005 5,558,136 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 388,525  579,119  االخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 6,358,921  4,597,196  العمالء  ودائع

 188,810  217,237  أخرى مطلوبات

 6,936,256 5,393,552 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

 67,749 164,584 موجودات -صافي موقف العمالت 

  

 ديسمبر : 31نها لمخاطر هامة كما في أدناه تحليال للعمالت التي يتعرض المصرف بشأيبين الجدول 

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 32,601 197,992 دوالر امريكي

 (5,903) (53,048) يورو

 22,301 5,398 درهم اماراتي 

 4,370 1,957 دينار بحريني 

 (132) (75) ريال قطري 

 14,512 12,360 أخرى

 67,749 164,584 اإلجمالي 

 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

ات بالعمالت األجنبية كما في 
ّ
ديسمبر  31التعرض

 م 2019

 

 التغير في

 %العملة 

صافي األثر على 

 الدخل

حقوق األثر على 

 المساهمين

    

 2,652± 2,652± %5± يورو 

 
 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

ات بالعمالت األجنبية كما في 
ّ
ديسمبر   31التعرض

 م2018

 

 التغير في

 %العملة 

 صافي األثر على

 الدخل

األثر على حقوق 

 المساهمين

    

 295± 295± %5± يورو 
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 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية  3.27
 

ر في المؤشـــــر 
ّ
تشـــــير مخاطر أســـــعار أدوات حقوق الملكية إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة للتغي

 .العام لسوق التداول واسعار أدوات حقوق الملكية

في أدوات حقوق الملكية المصــــنفة كاســــتثمارات بالقيمة وفيما يلي توضــــيح لآلثار المتوقعة على محفظة اســــتثمارات المصــــرف 

 للتغيرات الممكنة و المعقولة في المؤشـــــــر العام لســـــــوق التداول، مع ثبات باقي 
ً
العادلة من خالل الدخل الشـــــــامل اآلخر، تبعا

 العوامل المؤثرة األخرى دون تغير:
 

المؤشر العام لسوق تداول أدوات حقوق 

 الملكية

2019 

 الرياالت السعوديةبآالف 

2018 

 الرياالت السعوديةبآالف 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

 9,590 ± %10± 20,559 ± %10± أثر التغير في سعر السوق 
 
 

 السيولة  مخاطر - 28

المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد عن طريق  يواجهاقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

في حاالت تخفيض ق أو اسوعدم استقرار األ قد تنشأ في حاالتمخاطر السيولة  إن موجودات مالية اخرى. عن طريقو أ النقد

بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف بتنويع  انخفاضيؤدي إلى مستوى التصنيف االئتماني مما قد 

رصيد مالئم ب االحتفاظ، باإلضافة إلى توفر السيولةمدى  االعتبار آخذة في موجوداتهإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف بمصادر التمويل

يتولى فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخاطر  .من النقد وما يماثله

 السيولة في المصرف. 

 لنظام مراقبة البنوك 
ً
عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ المصرف لدى المؤسسة بوديعة  والتعليمات الصادرةوطبقا

 % من إجمالي استثمارات العمالء ألجل. 4ئع تحر الطلب و % من إجمالي الودا7نظامية تعادل 

من النقد  االحتياطي% من التزامات ودائعه، ويكون هذا 20إضــافة للوديعة النظامية، يحتفظ المصــرف باحتياطي ســيولة ال يقل عن 

  والموجودات التي
ً
 .يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما
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 الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    المالية حسبأ( تحليل المطلوبات 

م على اساس 2018م و 2019ديسمبر  31الخاصة بالمصرف كما في  المتعلقة بالمطلوبات المالية االستحقاقاتيلخص الجدول أدناه 

يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها على أساس التدفقات النقدية  حيثالتعاقدية بقيم غير مخصومة  السداد التزامات

 المستقبلية وبقيم غير مخصومة. 

تم إدراج األرباح المدفوعة حتى تاريخ االستحقاق في الجدول، وعليه فإن إجمالي تلك المبالغ ال يتطابق مع المبالغ الظاهرة في 

 . ةالموحدقائمة المركز المالي 

 

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 65,071 - - - - 65,071 تحر الطلب

 3,226,090 - - - - 3,226,090 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء

 58,993,833 - - - - 58,993,833 ودائع تحر الطلب

 43,410,582 - 4,194 1,439,504 15,340,464 26,626,420 استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838 - - - - مطلوبات أخرى

 109,737,414 4,041,838  4,194   1,439,504   15,340,464   88,911,414  المطلوبات إجمالي 

 

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 217,410 - - - - 217,410 تحر الطلب

 6,117,121 - - - 500,825 5,616,296 ألجل استثمارات

 ودائع العمالء

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحر الطلب

 35,954,751 - - 1,267,605 6,994,564 27,692,582 استثمارات عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - مطلوبات أخرى

 100,520,917 3,793,788 - 1,267,605 7,495,389 87,964,135 المطلوبات إجمالي 
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 ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات: يوضح الجدولب( 

تم تحــديــد االســـــــتحقــاقــات للموجودات والمطلوبــات على أســــــــاس الفترة المتبقيــة في تــاريخ إعــداد القوائم المــاليــة حتى تــاريخ 

 التدفقات النقدية المتوقعة.االستحقاق التعاقدي وال يعكس الجدول أدناه 

 

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة 

 8,039,748 - - - - 8,039,748 النقد العربي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 256,787 -  -  -  -  256,787 حسابات جارية

 1,887,482 -  -  -  -  1,887,482 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 17,540,571 - 7,154,989 10,380,587 -  4,995 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

العادلة من استثمارات بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  - 

1,334,606 2,254,693 16,646 3,605,945 

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,254,860 - -  -  2,254,860 -  العادلة من خالل قائمة الدخل

 76,284 76,284 -  -  - -  أخرى

 تمويل ، صافي 

  19,538,084     -   6,126,062   9,351,334   2,826,872   1,233,816  األفراد

 75,263,314    -   14,457,607  17,812,042 25,055,159 17,938,506 الشركات

  2,413,893   2,413,893  - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

  962,473   962,473  - - - - موجودات أخرى 

 131,839,441  3,469,296  29,993,351 38,878,569 30,136,891 29,361,334 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 65,071 -  -  -  -  65,071 تحر الطلب

 3,224,773 -  -  -  -  3,224,773 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  58,993,833     -     -     -     -   58,993,833  ودائع تحر الطلب

  43,069,002     -   3,141   1,334,357   15,161,648   26,569,856  استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  مطلوبات أخرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين

 131,839,441 26,486,762  3,141   1,334,357   15,161,648   88,853,533  اإلجمالي 

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

  2,884,336     -   267   108,072   1,432,839   1,343,158  اعتمادات مستندية 

  10,514,834     -   50,922   3,305,392   5,502,165   1,656,355  خطابات ضمان 

  338,540     -     -   547   43,827   294,166  قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

  417,788     -     -     -   417,788     -  للنقض
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2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي محدداستحقاق 

 الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة 

 7,359,684 - - - - 7,359,684 النقد العربي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 162,707 - - - - 162,707 حسابات جارية

 8,130,499 - - 390,120 664,829 7,075,550 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 3,196,963 16,661 2,059,108 119,911 358,913 642,370 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,180,148 - - - 2,180,148 - العادلة من خالل قائمة الدخل

 87,108 87,108 - - - - أخرى

 تمويل ، صافي 

 15,648,193 - 4,782,860 7,942,678 2,147,727 774,928 األفراد

 68,240,956 - 13,428,754 23,207,074 18,671,900 12,933,228 الشركات

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودات أخرى 

 121,537,970 3,700,521 26,412,847 37,550,076 24,024,048 29,850,478 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 217,410 - - - - 217,410 تحر الطلب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحر الطلب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثمارات عمالء ألجل 

 3,793,788 3,793,788 - - - - مطلوبات أخرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين

 121,537,970 25,091,496 - 1,159,006 7,388,759 87,898,709 اإلجمالي 

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

 2,882,717 - 267 14,887 1,480,661 1,386,902 اعتمادات مستندية 

 8,837,299 - 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 خطابات ضمان 

 255,025 - - - 96,390 158,635 قبوالت 

ائتمان غير قابلة التزامات منح 

 574,565 - - - 574,565 - للنقض
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 التشغيلية المخاطر - 29

الداخلية، أو األنظمة اآللية، أو الموظفين،  اإلجراءاتالمخاطر التشــغيلية هي مخاطر الخســائر التي قد تنتج عن قصــور أو فشــل في 

 أو بفعل عوامل خارجية أخرى، وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. 

المخــاطر  ورقــابــة حــاالتمتــابعــة والتي تتولى مجموعــة إدارة المخــاطر  كجزء منفريق إلدارة مخــاطر التشـــــــغيــل  لمصـــــــرفدى الــو

مخاطر  قياس تنظيموبغرض  . وإطار العمل الخاص بها التشــغيل مخاطر بســياســة الوحدة ه. وتســترشــد هذلمصــرففي االتشــغيلية 

قام المصــــرف بتأســــيس اطار عمل للرقابة الداخلية وبيشة األعمال من خالل القياس الذاتي والتحكم  ،من آثارها تخفيفالوالتشــــغيل 

( لجميع وحدات األعمال ودعم األعمال، ويتم مراقبة  KRIs)  األساسيةالمخاطر إلى استحداث مؤشرات  باإلضافة(  RCSAبالمخاطر ) 

 بنجاح توثيق واختبار برنامج  المصــــرف  أكمل ذلك، إلى باإلضــــافةمقاييس المخاطر من قبل إدارة مخاطر التشــــغيل بشــــكل مســــتمر، 

 .الكوارث حاالت معالجة موقع و  األعمال استمرارية

 

 بالضوابط الشرعية االلتزامعدم  مخاطر - 30

بالضــوابط الشــرعية، وللتقليل من  االلتزامعدم لمخاطر  المصــرف ، فقد يتعرضالمتوافقة مع الشــريعةكون المصــرف أحد المصــارف 

 وإدارة رقابة شرعية. إضافة إلى تشكيل بذلك، لاللتزامهذه المخاطر، قام المصرف بوضع سياسات وإجراءات شاملة 
ً
 شرعية

ً
 هيشة

 

 السمعة مخاطر - 31

 .أعماله سالمة وأ كفاءته، وأ خدماته، وأ المصرف منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  عكسية تشمل أي آثار

 يلتزم بالضــــوابط واألحكام الشــــرعية في جميع اعماله فيعد عدم 
ً
بذلك أحد أهم مســــببات مخاطر  االلتزاموكون المصــــرف مصــــرفا

الســـلبية عن موقف وقدرة المصـــرف  واالنطباعاتالســـمعة، كما أن حاالت االحتيال الكبيرة، وشـــكاوى العمالء، والعقوبات النظامية، 

 لتلك المخاطر ويحرص على وضــع الضــوابط الكفيلة بالح اهتماماالمالية تعد مصــادر أخرى لمخاطر الســمعة. ويولي المصــرف 
ً
د كبيرا

 بطاقات قياس  منها ومنعها.
ً
( لتقييم مخاطر الســــــمعة، وتقوم مجموعة Scorecardsالمتوازن ) األداءويســــــتخدم المصــــــرف حاليا

المخاطر في المصرف من خالل تلك األدوات بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة 

 .لمخاطر السمعة على المصرف

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة - 32

مطلوبات في الحاالت االعتيادية بين  لســـداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع اســـتالمه ســـيتم الذي الســـعر العادلة القيمة تمثل

 القياس، ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من: السوق في تاريخ المتعاملين في

  وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو 

  .في حال عدم وجود سوق اساسي متاح، ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات 

 إن القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشـــكل كبير عن قيمتها الحالية المضـــمنة في القوائم

 المالية الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)أو تجديد تعديل بدون)األداة  لنفس النشطة المالية األسواق في ولةاالمتد األسعار :األول المستوى

 تحديد أخرى يتم تقييم أو طرق مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في ولةاالمتد األسعار :الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم تقويم طرق: المستوى الثالث

 

 حظة لألدوات المالية بالقيمة العادلةالتقييم والمدخالت الهامه غير المال تقنيات

ديســـمبر  31في كما  3 ىوالمســـتو 2 ىالمســـتو لالســـتثمارات فيالقيم العادلة  لقياس متنوعةتقنيات تقييم  المصـــرفســـتخدم ا

 ظة.حغير المال المستخدمة المدخالت الهامهباإلضافة إلى تحديد ، م2018ديسمبر  31  وم 2019

ق يداالصـــنمدراء .  ينشـــر مدراء الصـــناديقتقارير  المصـــرف، يســـتخدم االســـتثماريةقييم االســـتثمارات في الصـــناديق وفيما يتعلق بت

المصــنفة في  ةســاســياأل الموجوداتالمضــاعفات( لتقييم  ونماذج المخصــومةمختلفه )مثل نماذج التدفقات النقدية تقييم تقنيات 

التي يتم  المالحظةغير الهامه ة العادلة للصــندوق المعني. تشــمل المدخالت من التســلســل الهرمي للقيم 3و  2اطار المســتويين 

التســـويق  ىمعدالت الخصـــم المعدلة حســـب المخاطر، والقدرة علمدراء الصـــناديق التي يســـتخدمها التقييم في نماذج تضـــمينها 

 التحكم. وعواملوخصومات السيولة 

 التدفقات النقدية المخصومة.تقييم تقييم مثل أخرى للتقنيات  المصرف، يستخدم المتداولةالصكوك غير في ستثمارات االلتقييم 
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 أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المثبتة حسب مستويات قيمتها العادلة:

2019 

السعودية()بآالف الرياالت   

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 59,648 - 1,960 57,688 أسهم

 2,195,212 216,512 1,899,880 78,820 صناديق استثمارية

 اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 222,240 16,646 - 205,594 أسهم

 3,406,416 - 2,615,852 790,564 صكوك

 5,883,516 233,158 4,517,692 1,132,666 اإلجمالي

2018 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 52,721 - 1,958 50,763 أسهم

 2,127,427 194,922 1,821,271 111,234 صناديق استثمارية

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 112,559 16,661 - 95,898 أسهم

 3,088,529 - 3,003,368 85,161 صكوك

 5,381,236 211,583 4,826,597 343,056 اإلجمالي

 

ال يوجد أي تحويل بين  تمثل الحركة في المســـــــتوى الثالث لألدوات المالية الحركة الناشـــــــشة عن التغير في القيمة العادلة فقط.

 خالل العام.  3والمستوى  2، المستوى 1المستوى 

 

 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

إدارة المصرف بتطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي لتقدير القيمة العادلة لألدوات قامر 

 المالية. يوضح البيان اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المستنفذة:

 بآالف الرياالت السعودية 

2019 2018 

 القيمة

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

القيمة 

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 الموجودات

 8,284,595 8,297,069 2,145,851 2,144,269 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 مرابحات مع مؤسسة النقد  –استثمارات 

 1,909,840 1,907,707 1,913,983 1,912,152 العربي السعودي

 صكوك بالتكلفة المستنفذة
15,630,893 15,322,031 11,041,196 10,839,633 

 التمويل، صافي
94,801,398 94,373,405 83,685,166 83,491,292 

 المطلوبات

 6,318,519 6,318,336 3,289,889 3,289,844 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 90,133,444 90,128,138 102,118,314 102,062,835 ودائع العمالء 
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 والمعامالت مع األطراف ذات العالقة االرصدة - 33

عالقة. تخضــــع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنســــب المنصــــوص  ذاتيتعامل المصــــرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف 

 عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في فيما يلي 
ً
 ديسمبر: 31بيانا

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي االدارة وكبار المساهمين 

   والشركات المنتسبة لهم

 36,977 29,209 الرئيسيينة اإلدار  يموظفتمويل 

 - 520,950 أخرى تمويل لألطراف ذات عالقة

 1,988,705 10,211,674 ودائع العمالء

 87,108 76,284 استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

   

   صناديق البنك االستثمارية

 1,580,208 1,678,486 في صناديق استثمارية استثمارات

 6,908,957 7,279,389 في صناديق استثماريةتمويل 

 368,640 692,303 ودائع صناديق استثمارية

 250,000 100,633 قروض من صناديق استثمارية

 

 تشتمل ودائع العمالء بصورة رئيسية على الودائع من كبار المساهمين والشركات المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة. 

 

  (أ
 
 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة:فيما يلي تحليال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 354,027 436,140 الدخل من التمويل  

 239,628 93,117 العائد على استثمارات عمالء ألجل

 255,448 270,362 أتعاب خدمات مصرفية، صافي

 4,394 4,376 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 

 

 تتفق السلف والمصاريف الخاصة  بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية.

 

 بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: (ب
 
 فيما يلي تحليال

       

     

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 60,024 66,530 رواتب ومزايا موظفين قصيرة االجل  

 3,363 2,324 نهاية الخدمة مكافأة

 3,961 - األسهم الممنوحة من خالل برنامج منح األسهم للموظفين
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 رأس المال كفاية - 34 

عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،  تتمثل أهداف المصرف

 والحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ على وجود رأس  مال قوي.

قبل إدارة  المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد  يتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي من

العربي السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات 

 %.  8المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد االدنى المتفق عليه وهو 

كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،   يقوم المصرف بمراقبة مدى

وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال المؤهل مع الموجودات و االلتزامات الظاهرة في قائمة المركز المالي بإستخدام 

 االرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

، والمطبقة 3بي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسب متطلبات لجنة بازل أصدرت مؤسسة النقد العر 

 من 
ً
إجمالي رأس المال والمعدالت ذات العالقة ووعليه فقد تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر،  م.2013يناير  01إعتبارا

 .3بازل  باستخدام متطلبات

 بيان

2019 

 الرياالت السعودية(الف آ)ب

2018 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 101,696,007 109,989,481 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 7,841,050 9,267,525 للموجودات المرجحة المخاطر    تشغيليةالمخاطر ال

 422,812 461,946 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 109,959,869 119,718,952 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 21,876,003 22,878,645 رأس المال األساسي  

 1,271,200 1,374,869 رأس المال المساند  

 23,147,203 24,253,514 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسبة كفاية رأس المال %

 %20 %19 رأس المال األساسي 

 %21 %20 رأس المال األساسي والمساند

 

 االستثمار وخدمات الوساطة إدارة - 35

 يقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شركته التابعة عبر صناديق استثمار ويبلغ إجمالي موجودات تلك الصناديق

 مليون ريال سعودي(. 38,926: م2018مليون ريال سعودي )  57,423

 

 المالي للتقريرالتغييرات المرتقبة في المعايير الدولية  - 36

  التطبيقالمبكر للمعايير والتعديالت التي تم نشرها والتي تعتبر إلزاميه  التطبيقعدم  المصرفاختار 
ً
التي  الماليةمن الفترة  اعتبارا

 .م وما بعدها2020 يناير 1تبدا في 
 

 المقارنة  أرقام - 37

لعرض أفضـــل تم إعادة تبويب أو تصـــنيف بعض أرقام المقارنة في الحاالت التي تتطلب ذلك ، ولكن لم يتم إجراء أيه إعادة تبويب أو 

 .تصنيف هام في هذه القوائم المالية الموحدة

 

 القوائم المالية الموحدة اعتماد - 38

 م.2020 يناير 27هجرية الموافق  1441 جمادى اآلخرة 2تاريخ اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحدة ب
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