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جمآادى  25بتآاريخ   31بموجآب المرسآوم الملكآي رقآم م  ،شآركة مسآاهمة سآعودية ،البنآك() لالسآتثمارتأسس البنآك السآعودي 

لكآآة العربيآآة السآآعودية  يعمآآل البنآآك بموجآآب السآآجل التجآآاري رقآآم ( فآآي المم1976يونيآآو  23الموافآآق هآآ) ) 1396 يالثآآان

آ 52 فروعآ  وعآددها ( مآن خآالل شآبكة1977مآارس  16الموافق ه) ) 1397األول   ربيع 25بتاريخ  1010011570  افرع 

ا 52:  2018)  ( في المملكة العربية السعودية  إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:فرع 
  

 لسعودي لالستثمار البنك ا  
 المركز الرئيسي   
  3533ص ب   
 المملكة العربية السعودية ،  11481الرياض   

 

يقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية  كما يقدم البنك لعمالئ  منتجات و خدمات مصرفية متوافقة 

ُمنشآأة   دة( والتي يتم اعتمادها واإلشرا  عليهآا بواسآطة هيئآة شآرعية مسآتقلةمع الشريعة ا سالمية )قائمة على مبدأ تجنب الفائ

   من ِقبل البنك
 

آا بآ) ارشآيُ التابعآة التاليآة ) لشآركات القوائم المالية و القوائم المالية للبنك ،القوائم المالية الموحدة هذه تشمل  "المجموعة"إليهآا جميع 

 (:في هذه القوائم المالية الموحدة
 

المملكة سجلة في مُ ة فلمساهمة مق وهي شركة سعودية، (ا ستثمار كابيتال) ة ا ستثمار لألوراق المالية والوساطة""شرك (أ

يوليو  22ه) )الموافق 1428رجب  8صادر بتاريخ  1010235995العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

ة الرئيسة لشركة ا ستثمار كابيتال التعامل في تتضمن األنشط ،بل البنكمن قِ  %100( وهي مملوكة بنسبة 2007

األوراق المالية كأصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق ا ستثمارات ومحافظ ا ستثمار الخاصة بالنيابة عن 

 العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، ا ستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية،
 

سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ ر العقارية" "شركة السعودي لالستثما (ب

( وهي 2009مايو  25ه) )الموافق 1430 ىاألول جمادى 29صادر بتاريخ  1010268297السجل التجاري رقم 

ن نيابة عن البنك فيما الملكية كضما بصكوكالهد  األساسي للشركة هو ا حتفاظ بل البنك  من قِ  %100مملوكة بنسبة 

 ،يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات
 

سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُ "شركة السعودي لالستثمار األولى"  (ج

ة ( وهي مملوك2014نوفمبر  9ه) )الموافق 1436محرم  16صادر بتاريخ  1010427836السجل التجاري رقم 

بصدد استكمال  ن الشركةغير أ  السجل التجاري للشركة شطب تم، 2019خالل عام  .بل البنكمن قِ  %100بنسبة 

 ، التصفية ستكمال ت تنظيمية معينة جهاأخرى ل  نظامية  إجراءات  
 

 2017يوليو  18بتاريخ جزر كايمان وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة في  "صايب لألسواق المحدودة"شركة  (د

وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات من ِقبل البنك   %100وهي مملوكة بنسبة 

  بالنيابة عن البنك إعادة الشراء
 

 كآ)ع جمآلبنآك فقآط ولآيس بشآكل مُ باإليضآاحات ذات العالقآة إلآى االقوائم المالية الموحآدة لششآارة  في هذه يتم اإلشارة إلى البنك

 "مجموعة" 
 

 . أسس اإلعداد2
  

 بيان االلتزام  (أ
  

لتقآارير الماليآة لوفق ا للمعايير الدولية  2019ديسمبر  31تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

السآعودية للمحاسآبين  الصآادرة عآن الهيئآة واإلصآدارات األخآرىالمعآايير وكما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية 

  القانونيين، ووفق ا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك
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آا للمعآايير الدوليآة  2018ديسآمبر  31تم إعداد القوائم الماليآة الموحآدة كمآا فآي وللسآنة المنتهيآة فآي  الماليآة قآارير لتلوفق 

بتطبيآق معيآار المحاسآبة  المتعلقآةمن ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضآريبة الآدخل ) والُمعدلة

آا ألحكآام نظآام  الرسآوم - 21والتفسآير الآدولي  ضآرائب الآدخل - 12الآدولي  فيمآا يتعلآق بالزكآاة وضآريبة الآدخل( ووفق 

  ي المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنكمراقبة البنوك ونظام الشركات ف
  

، أصدرت مؤسسآة النقآد العربآي السآعودي تعليمآات )"التعليمآات"( للبنآوك فآي المملكآة العربيآة 2019يوليو  17بتاريخ 

ماليآة ال اريرلتقآلالسعودية لحسآاب الزكآاة وضآريبة الآدخل فآي قائمآة الآدخل الموحآدة  يتماشآى ذلآك مآع المعآايير الدوليآة 

فآي المملكآة العربيآة السآعودية ومآع المعآايير  تآم اعتمآادهوتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسآبة الدوليآة وكمآا 

الهيئآة السآعودية للمحاسآبين القآانونيين )يشآار إليهآا مجتمعآة باسآم "المعآايير الدوليآة الصادرة عآن  واإلصدارات األخرى

 لكة العربية السعودية"( في المم الُمعتمدةالمالية لتقارير ل
 

ضريبة الدخل مآن خآالل التعآديل بآأثر رجعآي بمآا يتماشآى مآع لزكاة ووفق ا لذلك، غيرت المجموعة معالجتها المحاسبية ل

:السياس)آ)ات المحاس)آ)بية، والتغي)آ)رات ف)آ)ي التقدي)آ)رات المحاس)آ)بية واألخطآاء، كمآا هآو  8معي))ار المحاس)آ)بة الدول)آ)ي 

  41   تم إيضاح آثار هذا التغيير في اإليضاح3 احمبين في اإليض
 

 والعرض أسس القياس (ب
 

 يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة
 

 ؛المشتقات بالقيمة العادلة ُتقاس 

 ؛بالقيمة العادلة العادلة من خالل األرباح والخسائر األدوات المالية المصنفة بالقيمة ُتقاس 

 ؛بالقيمة العادلة عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالقيمة بالا ستثمارات المصنفة  ُتقاس 

 فآي عالقآات التحآوط هآا والتآي تآم تحديآدها كبنآود تحآوطتعديل الموجودات والمطلوبات المالية المعتر  ب 

 ؛عادلة المنسوبة إلى مخاطر التحوطلة للتغيرات في القيمة البالقيمة العادلة المؤه

 و ؛بالقيمة العادلةالنقدية القائمة على األسهم  المدفوعات ُتقاس 

  يآآتم إثبآآات التآآزام المنآآافع المحآآددة بالقيمآآة الحاليآآة لاللتزامآآات المسآآتقبلية باسآآتخدام طريقآآة ائتمآآان الوحآآدة

  المتوقعة
 

  ادها بشكل عام بناء  على ترتيب السيولةقائمة المركز المالي تم إعد
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج
  

والذي ُيعتبر العملآة الوظيفيآة للمجموعآة  ويآتم تقريآب البيانآات  لمالية الموحدة باللاير السعودي،يتم عرض هذه القوائم ا 

  المالية المعروضة ألقرب أل  لاير  سعودي، ما لم ُيذكر خال  ذلك

  

 ات المحاسبية الجوهرية فتراضواال كام والتقديراتاألح  (د
  

 كمآا تآم اعتمآاده فآي المملكآة العربيآة السآعودية لماليةللتقآارير ا ليةدولا رللمعايي قآا  فو دةحولما لماليةالقوائم ا دادعإ بلطيت

لموجآآآودات ل نهآآآافصآآآ  علما لمبالغا علی رثؤت لتيا مهمآآآةلا لمحاسبيةا تضارا فتوا راتيدلتقوا مألحکاا ضبع دامستخا

  ويآتم تقيآيم هآذه لمجموعآةل لمحاسآبيةوالمطلوبات  كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمهآا فآي عمليآة تطبيآق السياسآات ا

أخآرى باإلضآافة إلآى الحصآول وتسآتند إلآى الخبآرة التاريخيآة وعوامآل  األحكام والتقديرات وا فتراضات بشكل مسآتمر

المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة فآي ظآل هآذه الظآرو   يآتم اعتمآاد مراجعآات  على النصائ  المهنية وتوقعات األحداث

في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كانآت المراجعآة تآؤثر فقآط علآى تلآك الفتآرة أو فآي فتآرة  محاسبيةالتقديرات ال

يلآي المجآا ت  فيمآا الحاليآة والمسآتقبلية إذا كانآت المراجعآة تآؤثر علآى الفتآرات  فيمآا المراجعة وفي الفترات المسآتقبلية

 ، واألحكام المتبعة:تقديرات، وا فتراضاتالمهمة التي استخدمت فيها اإلدارة ال
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 الموجودات الماليةفي قيمة  نخفاضخسائر اال   (1
 

في جميع فئات  األدوات المالية 9لية معيار الدولي للتقارير المااليتطلب قياس خسائر ا نخفاض في القيمة بموجب 

الموجودات المالية الحكم، وعلى وج  الخصوص، تقدير مبلغ وتوقيت التآدفقات النقديآة المسآتقبلية وقآيم الضآمانات 

تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر ا ئتمان  هذه التقآديرات مدفوعآة بعآدد وعند تحديد خسائر ا نخفاض في القيمة 

  كن أن تؤدي التغييرات في هذه العوامل إلى مستويات مختلفة من المخصصاتمن العوامل، ويم
 

ي مخرجآات مآن النمآاذج المعقآدة مآع عآدد مآن هآإن احتسابات المجموعة لخسائر ا ئتمان المتوقعة من المجموعة 

ا ئتمآان  ا فتراضات األساسآية المتعلقآة باختيآار المآدخالت المتغيآرة وترابطاتهآا  تتضآمن عناصآر نمآاذج خسآائر

ا وتقديرات محاسبية ما يلي  :المتوقعة التي تعتبر أحكام 
 

 ؛نموذج التصني  ا ئتماني الداخلي للمجموعة، الذي يحدد احتمالية التعثر للدرجات الفردية 

  معآآايير المجموعآآة لتقيآآيم مآآا إذا كانآآت هنآآاك زيآآادة ملحوظآآة فآآي مخآآاطر ا ئتمآآان حيآآث ينبغآآي قيآآاس

 ؛لية على أساس خسائر ا ئتمان المتوقعة لمدة الحياة والتقييم النوعيمخصصات الموجودات الما

 ؛قطاع الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر ا ئتمان المتوقعة على أساس جماعي 

 ؛تطوير نماذج خسائر ا ئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت  

 هات ا قتصآاد الكلآي والمآدخالت ا قتصآادية، مثآل معآد ت البطالآة وقآيم تحديد ا رتباطات بآين سآيناريو

 و ؛الضمانات، والتأثير على احتماليات التعثر، والتعرضات عند التعثر، والخسائر الناجمة عن التعثر

  اختيآآار سآآيناريوهات ا قتصآآاد الكلآآي التطلعيآآة وأوزانهآآا ا حتماليآآة،  شآآتقاق المآآدخالت ا قتصآآادية فآآي

  ج خسائر ا ئتمان المتوقعةنماذ
 

 القيمة العادلة قياس   ( 2
  

تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، بما في ذلك المشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمآة مركآز مآالي موحآدة، 

   33باستثناء ما تم اإلفصاح عن  في إيضاح 
 

لبيع أصل، أو المدفوع لتحويل التآزام فآي عمليآة  اعتياديآة بآين  ُتعر  القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالم 

متعاملين في السوق بتاريخ التقرير  ُيبنى قياس القيمة العادلة علآى افتآراض أن عمليآة بيآع أصآل أو تحويآل التآزام 

 يتم تنفيذها إما:
 

 في السوق األساسي لألصل أو ا لتزام، أو 

 وذلك في حالة غياب السوق األساسي في أكثر سوق أفضلية لألصل أو ا لتزام ،   
 

كذلك يجب أن يكون مآن الممكآن الآدخول للسآوق األساسآي أو السآوق األكثآر أفضآلية أو مآن ِقبآل المجموعآة  ُتقآيم 

القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعآاملون فآي السآوق لتسآعير أصآل  أو التآزام وذلآك 

تعاملين يسعون ألفضل منفعة  اقتصادية  تأخُذ القيمة العادلة ألصل  غير مالي في ا عتبار قُآدرة على فرضية أن الم

المتعامآآل فآآي السآآوق لتحقيآآق منفعآآة  اقتصآآادية مآآن خآآالل التوظيآآ  األمثآآل واألعلآآى لألصآآل، أو مآآن خآآالل البيآآع 

   لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظي  األمثل واألعلى لألصل
 

تستخدم المجموعة ُطرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيانات كافية متاحة لقياس القيمة العادلآة ، وذلآك عنآد 

  تعظيم استخدام ُمعطيات  من الممكن ُمالحظتها وتقليل استخدام ُمعطيات    ُيمكن ُمالحظتها
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ات، والتي يتم قياسها بالقيمآة العادلآة أو تآم اإلفصآاح عنهآا فآي القآوائم الماليآة يتم تصني  كل الموجودات والمطلوب

الموحآآدة، ضآآمن التسلسآآل الهرمآآي للقيمآآة العادلآآة المآآذكور أدنآآاه، ألدنآآى مسآآتوى معطيآآات جآآوهري لقيآآاس القيمآآة 

 :العادلة بشكل عام
 

المماثلآة والتآي يمكآن للمنشآأة الوصآول إليهآا  األسعار الُمعلنة في األسآواق النشآطة لآألداة الماليآة   المستوى األول. 

 ؛بتاريخ القياس )بدون تعديل(
 

األسآعار الُمعلنآة فآي األسآواق النشآطة للموجآودات والمطلوبآات الماليآة الُمشآابهة أو طآرق تقيآيم  الثااني. المستوى

 ؛على معلومات سوقية يمكن مالحظتهاجوهرية مبنية المعطيات الأخرى والتي تكون فيها جميع 
 

مبنيآة علآى معلومآات سآوقية يمكآن وليسآت جوهريآة معطيآات أي تكآون فيهآا طآرق التقيآيم التآي  الثالث. المستوى

  مالحظتها
 

و بما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الُمعتر  بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكآرر، فآ ن المجموعآة ُتقآرر 

لهرمي من خالل إعادة تقآدير التصآني  )بنآاء  علآى أدنآى مسآتوى ما إذا حدث تحويل بين المستويات في التسلسل ا

 معطيات  جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل  عام( في نهاية تاريخ كل تقرير مالي 
 

ُتحآآدد المجموعآآة السياسآآات وا جآآراءات لكآآل  مآآن قيآآاس القيمآآة العادلآآة الُمتكآآرر مثآآل الموجآآودات الماليآآة غيآآر 

 مثل الموجودات الُمقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة المتداولة، وغير المتكررة 
 

ن يموضآآوعيالخبآآراء المشآآاركة ة  عينآآمآآن وقآآت لخآآر لتقيآآيم موجآآودات م ونخآآارجي خبآآراء موضآآوعيون يشآآارك

اتن يخارجيال  ختيآار بنآاء  علآى معآايير المعرفآة بالسآوق، السآمعة، ا سآتقاللية وا لتآزام بالمعآاييرا يتم   قرر سنوي 

 المهنية 
 

بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجآودات والمطلوبآات والمطلآوب إعآادة تقييمهآا أو 

إعادة تقديرها وفق ا للسياسات المحاسبية للمجموعة  وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت مآن المعطيآات 

مآات فآي عمليآة احتسآاب التقيآيم مآع العقآود والمسآتندات األخآرى ذات الرئيسية لخر تقيآيم بواسآطة مطابقآة المعلو

الصآلة  كمآا ُتقآارن المجموعآة التغيآرات فآي القيمآة العادلآة لكآل الموجآودات والمطلوبآات مآع المصآادر الخارجيآآة 

 لتحديد ما إذا كان التغيير معقو   
 

  الموجآآودات والمطلوبآآات علآآى أسآآاس وألغآراض اإلفصآآاح عآآن القيمآآة العادلآآة، تقآآوم المجموعآة بتحديآآد أصآآنا 

طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو 

 مذكور أعاله 
 

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها  ( 3
  

مآآا تقآآوم المجموعآآة بالتصآآر  كمآآدير ، كب3ت اإلدارة، والمبينآآة فآآي إيضآآاح تخضآآع مؤشآآرات السآآيطرة لتقآآديرا

صندوق لعدد من الصناديق ا ستثمارية  ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرة  على صناديق ا سآتثمار الفرديآة 

ف ن المجموعة عادة  ما تقآوم بآالتركيز علآى تقيآيم المنآافع ا قتصآادية لهآا فآي صآندوق فآردي )التآي تشآمل المنآافع 

ارة المتوقعآآة( وحقآآوق المسآآتثمرين فآآي إقالآآة مآآدير الصآآندوق  ونتيجآآة لآآذلك فقآآد توصآآلت المحملآآة مآآع أتعآآاب اإلد

المجموعة لنتيجة مفادها أنها تقوم بدور وكيل المستثمرين في كل األحآوال، وبالتآالي لآم تقآم بتوحيآد القآوائم الماليآة 

  لهذه الصناديق

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      12 

 )تتمة( - أسس اإلعداد. 2
 

 االستمراريةمبدأ   ( 4
  

آا لمبآدأ قامت  إدارة المجموعة ب جراء التقديرات الالزمة للتأكد من قدرة المجموعة على ا ستمرار في أعمالهآا وفق 

ا ستمرارية، وقد تأكدت اإلدارة أن لدى المجموعآة المصآادر الكافيآة لالسآتمرار فآي األعمآال للمسآتقبل المنظآور  

تأكآآد جوهريآآة قآآد يكآآون لهآآا تآآأثير مهآآم علآآى قآآدرة باإلضآآافة إلآآى ذلآآك،   علآآم لآآدى اإلدارة بوجآآود حآآا ت عآآدم 

المجموعة على ا ستمرار في أعمالها وفق ا لمبدأ ا ستمرارية، وبالتالي فقآد تآم إعآداد القآوائم الماليآة الموحآدة علآى 

  أساس هذا المبدأ
 

 د اإليجاروعق شروطتحديد   ( 5
  

، تأخآذ اإلدارة األصول المؤجرةاستخدام ر وحق ألغراض حساب التزامات اإليجا د اإليجاروعق شروطعند تحديد 

ا ا لممارسآة خيآار التمديآد في ا عتبار جميع الحقائق والظرو  التآي تخلآق حآافز  ، أو عآدم ممارسآة خيآار اقتصآادي 

 تمديآد فقآط إذا كآاناإليجآار  شآروطاإلنهاء  يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في 

  (ؤه)أو لم يتم إنها ا بنسبة معقولةيجار مؤكد  د اإلعق
 

ا عيد المجموعةتُ  أو  جآوهريتقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات إذا كآان هنآاك حآدث  أيض 

  سيطرتها في نطاقفي الظرو  التي  جوهريتغيير 
 

 االستهالك واإلطفاء  ( 6
  

، المعآداتللممتلكآات والمستخدمة ألغراض حسآاب ا سآتهالك واإلطفآاء  تستخدم اإلدارة الحكم عند تحديد الفترات

   يتضآآمن الحكآآمموجآآودات تقنيآآة المعلومآآات غيآآر الملموسآآةو المسآآتأجرة لحآآق ا سآآتخدام األصآآولبمآآا فآآي ذلآآك 

واختيآار  ، والفترات التقديرية التي ستتدفق عليها المنافع ا قتصآادية المسآتقبلية للمجموعآة،تقديرات ألية قيم متبقية

  طرق ا ستهالك واإلطفاء
 

 للمطلوبات واألتعابمخصصات   ( 7
  

تستلم المجموعة، خالل دورة أعمالها ا عتيادية، مطالبات ُمقامة  ضدها  وتقوم اإلدارة في هذا الخصآوص بتطبيآق 

للوصآول لحكآم بعض األحكام لمواجهة احتمالية احتياج تلك المطالبآات لمخصصآات    يمكآن تحديآد توقيآت  دقيآق  

عآآن هآآذه المطالبآآات أو عآآن المبآآالغ الممكآآن تكبآآدها عآآن منآآافع اقتصآآادية  تعتمآآد التكآآالي  وتوقيآآت حآآدوثها علآآى 

  ا جراءات المتبعة بحسب القانون
 

 مزايا الموظفينبرامج   ( 8
  

ا إلآآى  تآآدير المجموعآآة خطآآة مكافآآأة نهايآآة الخدمآآة احتسآآاب  تميآآ  ةالسآآائد العمآآل السآآعودي أنظمآآةلموظفيهآآا اسآآتناد 

آآا للتق المسآآتحقات بينمآآا يآآتم صآآر  مآآدفوعات وحآآدة ا ئتمآآان الُمتوقعآآة  قآآةيطر یبنآآاء  علآآ ةيآآا کتوار مآآاتييوفق 

  وموعد استحقاقها هاا ستحقاقات عند استحقاق
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

  هذه القوائم المالية الموحدةفيما يلي، بياٌن بأهم السياسات المحاسبية الُمتبعة في إعداد 
 

 التغير في السياسات المحاسبية (أ
  

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك الُمتبعة في إعداد القوائم المالية 

 :السياسات الموضحة أدناه باستثناء 2018ر ديسمب 31السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  ( 1

 

، تم تغيير أساس اإلعداد نتيجة لتعليمات مؤسسة النقد العربي السآعودي التآي تمآت 2كما هو مبين في إيضاح 

  سابق ا، يتم ا عترا  بالزكاة وضريبة الدخل في حقوق الملكيآة وفآق تعمآيم مؤسسآة 2019يوليو  17بتاريخ 

  مع إصدار تعليمآات مؤسسآة النقآد 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519النقد العربي السعودي رقم 

هآذا ب ثبآات  المجموعآة قامآتضريبة الدخل في قائمة الآدخل الموحآدة  إثبات الزكاة و يجبالعربي السعودي، 

  الدخل بأثر رجعي ضريبةالزكاة وعن محاسبة الر في التغي

 

آا للآوائ  الهيئآةضآريبة لزكآاة ولتخضع المجموعة  الآدخل  يآتم تحميآل مخصصآات والعامآة للزكآاة  الآدخل وفق 

  الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة

 

الزكآاة وضآريبة الآدخل فيمآا يتعلآق بالحآا ت  إقآراراتتقوم اإلدارة بشكل دوري بتقيآيم المواقآ  المتخآذة فآي 

ي  الحاجآآة، يآآتم عمآآل التآآي تخضآآع فيهآآا أنظمآآة الزكآآاة وضآآريبة الآآدخل المعمآآول بهآآا للتفسآآير  وفآآق مآآا تقتضآآ

الآدخل  تسآجل التعآديالت والواجب دفعهآا إلآى الهيئآة العامآة للزكآاة ومخصصات على أساس المبالغ المتوقعة 

  الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات

 

ا لعدم احتساب الزكاة على غرار ضريبة الدخل،   يتم احتساب الزكا    المؤجلةة نظر 

 

 عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل23للمعيار  ةرير الماليالجنة تفسيرات المعايير للتقتفسير 

 

آا التفسآير الآدولي  بناء  على التطبيق الرجعي لسياسة الزكاة وضريبة الآدخل الجديآدة، اعتمآدت المجموعآة أيض 

ي المعالجآات الضآريبية علآى عآدم اليقآين الآذي الذي يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطو 23رقم 

    تنطبآآق علآآى الضآآرائب أو الرسآآوم ضآآرائب الآآدخل 12يآآؤثر علآآى تطبيآآق معيآآار المحاسآآبة الآآدولي رقآآم 

، و  تشمل على وج  التحديد المتطلبآات المتعلقآة بالفوائآد 12الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :ت الضريبية غير المؤكدة  يتناول التفسير بالتحديد ما يليوالعقوبات المرتبطة بالمعامال

 
  منفصل،ما إذا كانت المعامالت الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل 
 ا فتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب، 
  غيآآر المسآآتخدمة كيآآ  يآآتم تحديآآد الآآرب  الخاضآآع للضآآريبة واألسآآس الضآآريبية والخسآآائر الضآآريبية

 ، والضريبة غير المستخدمة ومعد ت الضريبة وإعفاءات
  كي  يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظرو  

 

تحدد المجموعة ما إذا كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غيآر مؤكآدة بشآكل منفصآل أو مآع واحآد أو أكثآر 

  الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين من المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى  يتبع النهج
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تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوج  عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل  عند اعتماد التفسير، نظرت 

المجموعآة،  تقآررل  المجموعة فيما إذا كان لآديها أي مبآالغ ضآريبية غيآر مؤكآدة بمآا فآي ذلآك أسآعار التحويآ

ا إلى ا متثال الضريبي ودراساستن تسعير التحويآل، أنآ  مآن المحتمآل أن يآتم قبآول معامالتهآا الضآريبية  اتاد 

تآأثير  أي الآدخل  لآم يكآن للتفسآيرو)بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة( من قبل الهيئآة العامآة للزكآاة 

  على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 

 عقود اإليجار - 16 المعيار الدولي للتقارير المالية   ( 2
 

"عقود اإليجار" والذي يحل محل اإلرشادات  – 16 عيار الدولي للتقارير الماليةالماعتمدت المجموعة تطبيق 

لجنآآة تفسآآيرات "عقآآود اإليجآآار" ،  17معيآآار المحاسآآبي الآآدولي ال، بمآآا فآآي ذلآآك السآابقة بشآآأن عقآآود اإليجآآار

" تحديآد مآا إذا كآان ترتيآب مآا ينطآوي علآى عقآد إيجآار" ، ولجنآة تفسآير  4 يير للتقارير الماليآة للمعيآارالمعا

 27الحآوافز"، ولجنآة تفسآير المعآايير القائمآة السآابقة  -"عقآود اإليجآار التشآغيلي 15المعايير القائمآة السآابقة 

  "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار"
 

ويسري مفعول  للفترات السآنوية التآي تبآدأ فآي  2016في يناير  16المالية لتقارير لتم إصدار المعيار الدولي 

علآآى أن جميآآع عقآآود اإليجآآار والحقآآوق  16الماليآآة لتقآآارير ل  ويآآنص المعيآآار الآآدولي 2019ينآآاير  1أو بعآآد 

م في قائمة المركآز المآالي، مآا لآم تكآن المآدة وا لتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب ا عترا  بها بشكل عا

ا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضآة  وبالتآالي، فآ ن التصآني  المطلآوب بموجآب  12 شهر 

"عقآآود اإليجآآار" فآآي عقآآود التآآأجير التشآآغيلي أو المآآالي يآآتم حذفآآ  بالنسآآبة  17معيآآار المحاسآآبة الآآدولي رقآآم 

  للمستأجرين
 

 األصآآولار  فآآي المقابآآل، يآآتم رسآآملة بالتزامآآات اإليجآآار المتكبآآدة فآآي المسآآتقبل لكآآل عقآآد إيجآآيقآآر المسآآتأجر 

المستأجرة لحق ا ستخدام، والتي تعادل بشكل عام القيمة الحالية لمدفوعات اإليجآار المسآتقبلية باإلضآافة إلآى 

  المؤجر التكالي  المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل
 

عيآار الآدولي للتقآارير الماليآة المب( الذي يسآم  بآ  2اختارت المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي )الخيار 

الماليآة ألول مآرة، تآم قيآاس األصآول  اريرلتقآلعند اعتماد المعيآار الجديآد  أثنآاء تطبيآق المعآايير الدوليآة  16

 لتزامات اتم قياس هذه   ولة المطبق عند التطبيق ألول مرةالمؤجرة بمبلغ التزام اإليجار باستخدام معدل العم

ا مآن اإليجآار المتبقيآة عقآودحاليآة لبالقيمة ال  1، مخصآومة باسآتخدام معآدل ا قتآراض اإلضآافي للبنآك اعتبآار 

هآو  2019ينآاير  1إليجار فآي االتزامات اإلضافي المطبق على ا قتراض سعر   وكان متوسط 2019يناير 

5.47٪  
 

إلآى التزامآات  2018ديسآمبر  31يما يلي، تسآوية  لتزامآات اإليجآار خآارج قائمآة المركآز المآالي كمآا فآي ف

  2019يناير  1اإليجار المعتر  بها كما في 

 

 216.250 2018ديسمبر  31التزامات اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

ا المبالغ الخاصة بعقود اإليجار التي تبلغ مد ا أو أقل و   أو عقود اإليجار 12تها ناقص   (20.696) منخفضة القيمة شهر 

ا مبالغ   196.834 معقولة مؤكدة خيارات التمديد بصورةلزائد 

 392.388 2019يناير  1صافي التزامات عقود اإليجار كما في 

 246.601 2019يناير  1كما في  16عيار الدولي للتقارير المالية مللالتزامات اإليجار المخصومة بسبب التطبيق األولي 
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ا مآآن الآآدوافع العمليآآة عنآآد تطبيآآق  علآآى عقآآود 16المعيآآار الآآدولي للتقآآارير الماليآآة اسآآتخدمت المجموعآآة عآآدد 

  علآى وجآ  17 رقآم حاسآبة الآدولياإليجار المصنفة سابق ا على أنهآا عقآود إيجآار تشآغيلية بموجآب معيآار الم

 بما يلي: ، قامت المجموعةالخصوص
 

  لعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضةا لتزامات و األصوللم تعتر  بحق استخدام، 
 واستبعاد التكالي  المباشرة األولية من قياس حق استخدام األصول في تاريخ التطبيق األولي ، 
  تمديد أو إنهاء عقد اإليجارر وي العقد على خيايجار حيث يحتفي تحديد مدة عقد اإل ُمتأخرةتستخدم  

 

ا مآن مآن المعآآايير الجديآدة تطبيآق عآآدد  بآدأ ، لكآن لآآيس لهآا تآآأثير مآادي علآآى 2019ينآآاير  1األخآآرى اعتبآار 

  البيانات المالية الموحدة
 

 القوائم المالية توحيدأسس  (ب
  

  يآتم 1وشركات  التابعة كما هو موض  في إيضآاح رقآم تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك 

إعداد القوائم الماليآة للشآركات التابعآة عآن نفآس السآنة الماليآة للبنآك وذلآك باسآتخدام سياسآات محاسآبية متماثلآة مآع 

السياسآآات المحاسآآبية للبنآآك  كمآآا يآآتم تعآآديل السياسآآات المحاسآآبية للشآآركات التابعآآة، عندالحاجآآة، لتتماشآآى مآآع تلآآك 

  لسياسات المتبعة من قبل المجموعةا
 

الشآآركات التابعآآة هآآي شآآركات ُمسآآتثمر فيهآآا وُمسآآيطر عليهآآا مآآن ِقبآآل المجموعآآة  ُتعتبآآر المجموعآآة مسآآيطرة علآآى 

شركات ُمسآتثمر فيهآا عنآدما تكآون متعرضآة للحقآوق أو متمكنآة مآن الحقآوق فآي تلآك الشآركة و كآذلك متمكنآة مآن 

ا علآى التآأثير فآي هآذه العوائآد مآن خآالل ُسآلطتها التآي تمارسآها  العوائد المختلفة من تلك الشركة ولديها القدرة أيض 

على هذه الشركة الُمستثمر فيها  يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة فآي القآوائم الماليآة الموحآدة منآذ تآاريخ بآدء 

  السيطرة حتى تاريخ توق  هذه السيطرة بواسطة المجموعة
 

ة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث   تدار بنظام حقوق التصويت  ولغآرض تقآدير ُتعّر  المنشأ

ما إذا كان للمجموعة الُسلطة علآى تلآك المؤسسآة الُمسآتثمر فيهآا، فآ ن المجموعآة تأخآذ با عتبآار عآدة عوامآل مثآل 

شطة المتعلقة بالشركة الُمسآتثمر فيهآا، طبيعآة الغرض من تصميم الشركة الُمستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجي  األن

العالقة مع الشركة الُمستثمر فيها، وحجم التعرض لالختال  في العوائد من هذه الشركة الُمسآتثمر فيهآا  يآتم توحيآد 

القوائم المالية لتلك المنشأة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتآى تآاريخ توقآ  المجموعآة 

 :طرة  على وج  التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة الُمستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعةعن السي
 
   السآآيطرة علآآى الشآآركة الُمسآآتثمر فيهآآا )أي الحقآآوق القائمآآة التآآي تمنحهآآا القآآدرة الحاليآآة علآآى توجيآآ

 ( الُمستثمر فيها األنشطة ذات الصلة للشركة
  وغيرة من مشاركتها مع الشركة الُمستثمر فيهاالتعرض، أو الحقوق، لعوائد متمخاطر ، 
 القدرة على استخدام ُسلطتها على الشركة الُمستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها  
 

ستثمر فيها، تأخذ المجموعآة عندما يكون لدى المجموعة األقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُ 

سآتثمر فيهآا، بمآا لطة علآى الشآركة المُ لظرو  ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها ُسآفي ا عتبار كافة الحقائق وا

 ،في ذلك
 

  ستثمر فيهاللشركة المُ  الخرينالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت 
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
  ُنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهمحتملة الممحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الم 
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ر إلآى يتقوم المجموعة ب عادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة ُمستثمر فيهآا إذا مآا كانآت الحقآائق واألحآوال تشآ

شآركة التابعآة عنآدما تحصآل المجموعآة يبآدأ توحيآد الوجود تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثالثة  

علآآى السآآيطرة علآآى الشآآركة التابعآآة وتتوقآآ  عنآآدما تفقآآد المجموعآآة السآآيطرة علآآى الشآآركة التابعآآة  يآآتم إدراج 

سآآتبعدة خآآالل السآآنة فآآي قائمآآة الموجآآودات والمطلوبآآات واإليآآرادات والمصآآروفات للشآآركة التابعآآة الُمشآآتراة أو المُ 

ل المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توق  المجموعة عآن السآيطرة علآى الشآركة الدخل الشامل من تاريخ حصو

  التابعة
 

ملكية  إذا فقدت الحقوق  يتم ا عترا  ب  فيتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، أي 
 :المجموعة السيطرة على شركة تابعة، ف نها

 
 المطلوبات للشركة التابعة؛( وبما في ذلك الشهرة) تستبعد الموجودات 
 ؛سيطرةحقوق تخص الحصة غير المُ  ةتستبعد القيمة الدفترية ألي 
  ؛المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية أسعار الصر تستبعد فروقات 
  ُ؛قابل الُمستلمتعتر  بالقيمة العادلة للم 
  ؛تعتر  بالقيمة العادلة ألي استثمار ُمحتفظ ب 
  ؛ والرب  أو الخسارةتعتر  بأي فائض أو عجز في 
  ُتعيد تصني  حصة الشركة األم مآن البنآود الُمعتآر  بهآا سآابق ا فآي قائمآة الآدخل الشآامل األخآرى إلآى

ااألرباح أو الخسائر أو األرباح الُمبقاة، حسبما يكون  ، كمآا يتطلآب لآو قامآت المجموعآة باسآتبعاد مالئم 
  الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة

 

رصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاري  ناتجة من المعامالت المتداخلة ضآمن المجموعآة عنآد توحيآد يتم استبعاد األ

  القوائم المالية 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (ج

 
 والقياس األولي رافاالعت  ( 1

 

ا بالقيمآة العادلآة  يتم قيآاس األصآل المآالي أو ا لتآزام المآالي  مآدرج بنآد غيآرسآبة إلآى ، بالنباإلضآافة إلآىمبآدئي 

التآآي تنسآآب بشآآكل مباشآآر إلآآى ا سآآتحواذ أو  عمليآآاتلقيمآآة العادلآآة مآآن خآآالل األربآآاح والخسآآائر، تكآآالي  البا

  اإلصدار
 

 تصنيف الموجودات المالية  ( 2
 

ن خآالل يتم تصني  الموجودات المالية وقياسها عند ا عتماد المبدئي إمآا بالتكلفآة الُمطفآأة أو بالقيمآة العادلآة مآ

  بنود الدخل الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 
 

 موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة
 

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة الُمطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل 

 :األرباح والخسائر
 
 ة،و النقدية التعاقدي التدفقات لجمع بالموجودات ا حتفاظ إلى يهد  عمل نموذج ضمن صلباأل ا حتفاظ يتم 

 أصل  تنتج الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات

  وفائدة على مبلغ األصل القائم
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قياس األصل المالي بالتكلفة الُمطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل  يتم

 :األرباح والخسائر
 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىموجودات ال
 

 أدوات الدين 
 

الدخل الشامل األخرى إ  إذا استوفى الشرطين التآاليين ولآم    يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خالل بنود

 :يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 
 ا حتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدف  من خالل كل  من جمع التدفقات النقدية التعاقدية  يتم

 ، و الموجودات المالية وبيع

 أصل  لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات تنتج الشروط التعاقدية

  وفائدة على مبلغ األصل القائم

 

يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة مع المكاسب 

دخآل المعرفآة فآي بنآود الآدخل الشآامل األخآرى  ويآتم إثبآات  والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمآة العادلآة

  في قائمة الدخل الموحدةومكاسب وخسائر صر  العمالت األجنبية  العمو ت الخاصة
 

 ا ستثمار في حقوق الملكية
 

قآد تختآار المجموعآة بشآكل غيآر قابآل لشلغآاء تقآديم تغييآرات  حقآة فآي القيمآة العادلآة مآن خآالل بنآود الآآدخل 

امل األخرى وذلك لالستثمار في األسهم غير الُمقتناة ألغراض المتاجرة عند ا عتماد المبدئي  ويآتم إجآراء الش

  هذا ا ختيار على أساس استثمار تلو الخر
 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرموجودات ال
 

  رلخسائاو حبارألا لخال نم لةدعالا بالقيمة رىألخا لماليةا وداتجولما جميعوقياس   تصني ميت
 

 تفي ماليةلشلغآآآاء موجآآآودات  لقاب رغي لبشکحآآآدد يأن  األولآآآي ا عتآآآرا  دعنيمكآآآن للبنآآآك إضآآآافة لآآآذلك، 

هآو  کماالُمطفأة أو بالقيمة العادلة من خآالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى  بالتکلفة قياسها بيج لتيا تلباطبالمت

 دمعجآآآآآوهري  لبشکفسآآآآآيلغي أو يخفآآآآآض  كلذب ملقياا دعن رلخسائأو ا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة للحاا

  كلذ  خال ينشأ دق ذيلا لمحاسبيا قابطلتا
 

 وذجلنم كلبنا رتغيي تلي لتيا رةلفتا ءباستثنا ،األولآآآآي ا عتآآآآرا  دبع لماليةالموجآآآآودات ا  تصني دةعاإ ميت  

  لماليةمن أجل إدارة الموجودات ا عمال أ
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 نموذج العمل تقييم
 

 نأل ةظلمحفا وىمست علیفيآآ  ُمقتنآآى  لألصقآآد يكآآون ا ذيلا لألعماا وذجنم نم د لها مبتقيي عةولمجما ومتق

  المعلومآآات التآآي يآآتم مراعاتهآآا تشآآمل دارةإلا لیإ تماولمعلا ميدتقو لألعماا دارةإل يقةطآآر لفضأ سيعکهآآذا 

 :التالي
 
 اإلدارة إستراتيجية كانت إذا ما السياسات، باألخص تلك وممارسة للمحفظة المعلنة واألهداف سياساتال 

 مدة ومطابقة الفائدة، بسعر خاصة صورة على والمحافظة التعاقدية، العموالت إيرادات كسب على تركز

 بيع خالل من النقدية قاتالتدف تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع المالية الموجودات

 الموجودات،

 إدارة المجموعة، إلى وتقديمها المحفظة أداء تقييم يتم كيف 

 وكيفية( العمل هذا نموذج في الموجودة المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 المخاطر، هذه إدارة

 العادلة القيمة إلى مستنًدا التعويض كان إذا ما على سبيل المثال، العمل مديري تعويض يتم كيف 

 التي تم جمعها، و التعاقدية النقدية التدفقات أو التي تم إدارتها للموجودات

  وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في

بنشاط المبيعات بشكل منفصل، بل كجزء من تقييم  المستقبل. لكن ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة

 .شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية

 

ا يعتمد تقييم نموذج العمل على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخآذ سآيناريوهات "الحالآة األسآوأ"  أيض 

بعآآين ا عتبآآار  إذا تآآم تحقيآآق التآآدفقات النقديآآة بعآآد التحقآآق المبآآدئي بطريقآآة تختلآآ  عآآن أو "حالآآة الضآآغط" 

التوقعات األصلية للمجموعة، فال تقوم المجموعة بتغيير تصآني  الموجآودات الماليآة المتبقيآة المحآتفظ بهآا فآي 

حديثآة اإلنشآاء أو المشآتراة  نموذج العمل هذا، ولكن  يقوم بتضمين هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية

ا     في المستقبلحديث 
 

 نم لةدلعاا لقيمةا سساأ علیأدائهآآآا  متقيي ميت لتيوا رةلمتاجالُمقتنآآآاة ألغآآآراض ا لماليةالموجآآآودات ا سقيا ميت

 تفقادلتا للتحصيوليسآآآآآآت ُمقتنآآآآآآاة  يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا لجمعُمقتنآآآآآآاة  رغي ألنها رلخسائوا حبارألا لخال

  لماليةبيع الموجودات او يةدلتعاقا يةدلنقا

 

 ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ تقييم
 

 يألغراض هذا التقيآيم ، فآ ن األصآل هآو القيمآة العادلآة لألصآل المآالي عنآد ا عتمآاد المبآدئي، أمآا العمولآة ه

األصآآل  بمبلغ ةطتبرلما رىألخا ألساسيةا راضإلقا طآآرمخاو  ئتمانيةا طآآرلمخاوا د،للنق منيةزلا لقيمةا ةعارام

( يةدارإلا  لتکاليوا لةولسيا طآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآرمخا لمث) رىألخا ألساسيةا راضإلقا  تکاليو معينة رةفت لخال ملقائا

  ب رلا شامه لیباإلضافة إ
 

التآدفقات النقديآآة التعاقديآة هآي مجآآرد تنظآر المجموعآة فآي الشآآروط التعاقديآة للسآند عنآد التقيآآيم فيمآا إذا كانآت 

مدفوعات األصل وفوائده  يشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصآل المآالي يحتآوي علآى مآدة تعاقديآة يمكآن أن تغيآر 

توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث   تستوفي هذا الشرط  تأخذ المجموعة ما يلي في ا عتبآار عنآد 

 :إجراء التقييم
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 النقدية.  التدفقات وتوقيت مقدار تغيير شأنها من ُمحتملة أحداث 

 المالي مزايا الرفع، 

 والتمديد، السداد المبكر شروط 

 المثال، سبيل على) المحددة الموجودات من النقدية بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد التي الشروط 

 ، و(دون حق الرجوع وداتالموج ترتيبات

 الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد، مثل إعادة التعيين الدوري ألسعار الفائدة. 

 
 الماليةالمطلوبات تصنيف   ( 3

 

الُمطفأة  ويتم  بالتکلفة روضلقا تمازالتوا لماليةا تلضماناا  بخال ،لماليةالتزاماتها ا  بتصني عةولمجما ومتق

لتكلفة الُمطفأة من خالل األخذ في ا عتبار أي خصم أو عالوة على األموال الُمصدرة والتكالي  التي احتساب ا

ا   يتجزأ من معدل العمولة    المتوقع الخاصةتشكل جزء 

 
 االعتراف إلغاء  ( 4

 

 ليةماالموجودات ال
 

ديآة للتآدفقات النقديآة مآن األصآل تقوم المجموعة ب لغآاء ا عتآرا  باألصآل المآالي عنآدما تنتهآي الحقآوق التعاق

المالي، أو تقوم بنقآل الحقآوق لتحصآل علآى التآدفقات النقديآة التعاقديآة فآي معاملآة يآتم فيهآا نقآل جميآع مخآاطر 

ومزايا ملكية األصل المآالي بشآكل أساسآي، أو التآي   تقآوم المجموعآة فيهآا بنقآل أو ا حتفآاظ بجميآع مخآاطر 

    تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي ومزايا الملكية بشكل أساسي، كما
 

 الدفتريآآة القيمآآة أو) لألصآآل الدفتريآآة القيمآآة بآآين الفآآرق اعتمآآاد يآآتم  مآآا،إلغآآاء ا عتآآرا  بأصآآل مآآالي   عنآآد

 بمآا) المسآتلم المقابآل( 1) الخسآارة ومجمآوع أو الرب  في( الُملغى ا عترا  ب  األصل من للجزء المخصصة

تم  تراكمية خسارة أو رب  أي( 2) و( مفترض جديد التزام أي ناقصا   علي  صولالح تم جديد أصل أي ذلك في

   يتم ا عترا  بها في قائمة الدخل الموحدة األخرى الشامل بنود الدخل في ا عترا  بها
  

 يآتم المحولآة، الموجآودات علآى العائد لمبادلة متزامن إجمالي بمعّدل ثالث طر  إلى الموجودات بيع يتم عندما

 المجموعآة بجميآع تحآتفظ حيآث الشآراء وإعآادة البيآع لعمليآات مشآابهة مضمونة تمويل كعملية العملية احتساب

   أساسي بشكل الموجودات هذه ملكية مخاطر
 

 بشآكل الماليآة الموجودات أحد وعوائد ملكية مخاطر جميع تحول أو المجموعة فيها تحتفظ   التي العمليات في

 مشآاركتها اسآتمرار حآد إلآى ا عتآرا  باألصآل فآي المجموعة تستمر األصل، على بالسيطرة وتحتفظ أساسي

   المحولة الموجودات قيمة في للتغيرات لها تتعرض الذي المدى ويحددها
 

إلغآاء  ويآتم  رسآوم مقابآل المحولآة الماليآة الموجآودات بخدمآة بآا لتزام معينآة عمليات المجموعة في قد تحتفظ

 بالنسبة ا لتزام أو ا عترا  باألصل ويتمإلغاء ا عترا    معايير يستوفي كان إذا لالمحو باألصل ا عترا 

  الخدمة إلجراء( التزام) كافية من أقل كانت أو( أصل) كافية من أكثر الخدمة رسوم كانت إذا الخدمة لعقد
 

ة، والتي عآادة مآا ينآتج يجوز للمجموعة توريق قروض وسل  مختلفة إلى العمالء واألوراق المالية ا ستثماري

ا البنك توريق غير موحدة وينقلإلى شركات  الموجوداتعنها بيع هذه  مخآاطر ومزايآا الملكيآة  الجميع  جوهري 

فآي الموجآودات  فوائدتقوم شركات التوريق بدورها ب صدار أوراق مالية للمستثمرين  يتم ا حتفاظ بشكل عام ب

(  بقاةأو شرائ  فائدة فقط أو مصال  متبقية أخرى )الفوائد الم و ثانويةأساسية أالمالية المورقة في شكل شرائ  

العادلة من خالل بنود الدخل الشآامل بالقيمة كأوراق مالية استثمارية ويتم ترحيلها  بقاةالم بالفوائدعترا   يتم ا

  قائمة الدخل الموحدةاألخرى  يتم تسجيل أرباح أو خسائر التوريق في 
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أي أربآاح   خسآآائر متراكمآة تآآم ا عتآآرا  بهآا فآآي بنآود الآآدخل الشآآامل األخآرى فيمآآا يتعلآق بآآاألوراق الماليآآة 

فآي قائمآة ا ستثمارية لألسهم المصآنفة بالقيمآة العادلآة مآن خآالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى   يآتم تسآجيلها 

ألوراق الماليآآة  يآآتم ا عتآآرا  بآآأي فائآآدة فآآي الموجآآودات الماليآآة المحولآآة عنآآد اسآآتبعاد هآآذه ا الآآدخل الموحآآدة

  المؤهلة لالستبعاد والتي يتم إنشاؤها أو ا حتفاظ بها من قبل البنك كأصل أو التزام منفصل
 

 فيمآا يتعلآق بهآذه األوراقبنود الدخل الشآامل األخآرى يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية المعتر  بها في 

 استبعادها إلى األرباح المحتجزة عند ا ستثمارية لألسهم المالية 
 

 ليةماال طلوباتمال
 

  تقوم المجموعة ب لغاء ا عترا  با لتزام المالي عندما يتم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقدية

 
 الماليةالمطلوبات و عديل الموجودات الماليةت  ( 5

 

روط أصآل مآالي، تقآوم المجموعآة بتقيآيم مآا إذا كانآت التآدفقات النقديآة لألصآل المعآدل مختلفآة إذا تم تعديل شآ

بشآآكل جآآوهري  إذا كانآآت التآآدفقات النقديآآة مختلفآآة إلآآى حآآد كبيآآر، فآآ ن الحقآآوق التعاقديآآة للتآآدفقات النقديآآة مآآن 

را  باألصل المالي األصلي مع األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية  في هذه الحالة، يتم إلغاء ا عت

  الفرق المعتمد كأرباح أو خسائر إلغاء ا عتماد ويتم اعتماد أصل مالي جديد بالقيمة العادلة
 

إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة الُمطفأة مختلفة بشكل أساسي، فلن يؤدي التعديل 

ريآة اإلجماليآة لماليآة  فآي هآذه الحالآة، تعيآد المجموعآة احتسآاب القيمآة الدفتإلى إلغاء ا عتآرا  بآالموجودات ا

فآآي قائمآة الآآدخل المبلآغ النآآاتج عآن تعآديل إجمآآالي القيمآة الدفتريآآة كمكسآب أو خسآارة  سآآجللألصآل المآالي وي

سآارة مآع   إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عآرض الآرب  أو الخالموحدة

  في حا ت أخرى ت الخاصةعمو الدخل تعديل لخسائر انخفاض القيمة  ويتم تقديم  ك
 

تقوم المجموعة ب لغاء ا عترا  بآا لتزام المآالي عنآدما يآتم تعآديل شآروط  وتختلآ  التآدفقات النقديآة لاللتآزام 

لآى الشآروط المعدلآة بالقيمآة العادلآة  المعدل بشكل أساسي  في هذه الحالة، يتم اعتماد التزام مالي جديآد بنآاء  ع

فآي ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المنتهي وا لتآزام المآالي الجديآد مآع الشآروط المعدلآة 

  قائمة الدخل الموحدة

 
 االنخفاض في القيمة  ( 6

 

ة التاليآآة التآآي لآآم يآآتم قياسآآها تعتآآر  المجموعآآة بالمخصصآآات لخسآآائر ا ئتمآآان المتوقعآآة علآآى األدوات الماليآآ

 :بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة
 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 

  دين سنداتالموجودات المالية التي هي، 

  مستحقات اإليجار المدينةقروض وسلف، متضمنًة، 

 التزامات القروض المصدرة، 

 عقود الضمان المالي المصدرة ، و 

 المالية األخرىجودات المو. 

 

    يتم ا عترا  بخسائر ا نخفاض في القيمة على ا ستثمارات في األسهم
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 ما ءباستثناا ئتمان المتوقعآة مآدى الحيآاة،  خسائرل يةومسا بقيمةا ئتمان  خسائر تمخصصا سبقيا بنكليقوم ا

 :اشهر  12 سساأ علىخسائر ا ئتمان المتوقعة ل ها مساوية  سقيا يتم لتيوا ،يلي
 
 وسندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير استثمار في ، 

 انظر  المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ االعتماد المبدئي األدوات(

 (32إيضاح 

 

  تصني ونيک مادعن منخفضة ن ئتماا طآآآآرمخا ونتک ثبحيبعآآآآين ا عتبآآآآار  ونيدلا نضما عةولمجمتأخآآآآذ ا

 " رية ستثماا درجةلا)"ب عالمي ا وملمفها  يرللتع مکافئ ا بها صلخاا ن ئتماا طرمخا
 

ا من خسائر ا ئتمان المتوقعآة التآي تنآتج 12تعتبر مدة  عآن حآا ت تعثآر  شهرا  لخسائر ا ئتمان المتوقعة جزء 

ا بعد تاريخ التقرير 12محتملة على أداة مالية خالل    شهر 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة قياس
 

خسائر ا ئتمان المتوقعآة هآو تقآدير مآرج  لخسآائر ا ئتمآان  يآتم قيآاس خسآائر ا ئتمآان المتوقعآة علآى النحآو 

  التالي

 

 ان في تاريخ التقرير: يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة الموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتم

بالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص النقدي )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد 

 ،ية التي تتوقع المجموعة تلقيها(والتدفقات النقد

 لتقرير: يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ ا

 ،المقدرةبالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

  التزامات القروض غير المكشوفة: يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات

 ، الحصول عليها البنكتوقع يتي في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية ال نكبقدية التعاقدية المستحقة للالن

 لتسديد حاملها ناقًصا أي  عقود الضمان المالي: يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوقعة

 .استردادها البنكتوقع يمبالغ 

 

 المالية موجوداتإعادة هيكلة ال
 

 بأصآل الحاليآة الماليآة الموجآودات أحآد اسآتبدال أو تعديلها أو المالي األصل شروط على التفاوض إعادة تم إذا

 المآالي باألصآل إلغآاء ا عتآرا  يجآب كآان إذا مآا تقيآيم يآتم عنآدها للمقتآرض، الماليآة الصآعوبات بسبب جديد

 التالي  النحو على خسائر ا ئتمان المتوقعة وقياس
 

 لمتوقعةا لنقديةا تلتدفقافيآتم إدراج ا د،لموجوإلغاء ا عترا  باألصآل ا لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديتؤ لمإذا 

  دلموجواألصل ا من يلنقدا لعجزا بحسا في للمعدا لماليا ألصلا عن لناشئةا
 

إذا أدت إعآآادة الهيكلآآة المتوقعآآة إلآآى إلغآآاء ا عتآآرا  باألصآآل الموجآآود، فيآآتم معاملآآة القيمآآة العادلآآة المتوقعآآة 

كالتدفق النقدي النهآائي مآن األصآل المآالي الموجآود فآي وقآت إلغآاء ا عتآرا   يآتم إدراج هآذا  لألصل الجديد

تآآم خصآآم  مآآن التآآاريخ المتوقآآع إللغآآاء  ذيالمبلآآغ فآآي حسآآاب العجآآز النقآآدي  مآآن األصآآل المآآالي الموجآآود الآآ

 الي ا عترا  إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي لألصل المالي الح
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 االئتمان منخفضةالموجودات المالية 
 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة الُمطفأة منخفضة ا ئتمان في تآاريخ كآل 

أثير ضآآار علآآى التآآدفقات النقديآآة تقريآر  ُيعآآد األصآآل المآآالي مآآنخفض ا ئتمآان عنآآد وقآآوع حآآدث أو أكثآآر لآ  تآآ

 المستقبلية المقدرة لألصل المالي  
 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
 
 جهة اإلصدار، أو للمقترض كبيرة مالية صعوبة 

 التأخر، أو حالة التعثر مثل لشروط العقد خرق 

 يأخذها البنك بعين االعتبار، وإال، ال بشروط المجموعة من سلفة أو قرض جدولة إعادة 

 أو آخر، مالي تنظيم إعادة أي أو اإلفالس في سيدخل المقترض أن المحتمل من يصبح 

 المالية الصعوبات بسبب للضمانات نشط سوق اختفاء. 

 

 يكآن لآم مآا ا ئتمآان مآنخفض مقترضال حالة تدهور بسبب علي  التفاوض إعادة تم الذي القرض يعتبر ما عادة

 مؤشآرات هنآاك ولآيس كبيآر بشآكل انخفضت قد التعاقدية النقدية التدفقات تلقي عدم مخاطر أن على دليل هناك

ا 90 لمدة المتأخر األفراد قرض ويعتبر  للتدهور أخرى    منخفض القيمة أكثر أو يوم 
 

 ا عتبآار بعآين أخآذت المجموعآة فآ ن مآنخفض ا ئتمآان، ديدين سيا في ا ستثمار كان إذا فيما تقييم   إجراء عند

 التالية: العوامل
 
 السندات، عوائد منعكس على هو كما االئتمانية للجدارة السوق تقييم 

 االئتمانية، للجدارة التصنيف وكاالت تقييم 

 جديدة، قروض إلصدار المال رأس أسواق إلى الوصول على الدولة قدرة 

 أو الطوعي اإلعفاء طريق عن الخسائر أصحاب معاناة إلى يؤدي مما ديون،ال هيكلة إعادة احتمال 

 للمديونية، و اإللزامي

 البيانات تعكسها التي النية وكذلك لهذه الدولة أخير كمقرض الالزم الدعم لتوفير القائمة الدولية الدعم آليات 

 كانت إذا اآلليات عما تلك لعمق ييماتق ذلك ويشمل. اآلليات هذه الستخدام والوكاالت الحكومات من  العامة

  .السياسية النية عن النظر بغض المطلوبة استيفاء المعايير على القدرة هناك

 

 الموحدة عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

 :يلي كما الموحدة قائمة المركز المالي فيا ئتمان لخسائر  المخصصات عرض يتم
 
 للموجودات، اإلجمالية الدفترية القيمة من كاستقطاع: الُمطفأة بالتكلفة المقاسة المالية اتالموجود 

 خرىاأل في المطلوبات بشكل عام كمخصص: المالي الضمان وعقود القروض التزامات، 

 خسائر االئتمان  تحديد للمجموعة يمكن وال مكشوف، وغير جزء مكشوف على المالي السند يشتمل عندما

 المجموعة تقدم المكشوف، بالجزء الخاص المكون عن منفصل بشكل بالقرض االلتزام عنصر في عةالمتوق

 اإلجمالية الدفترية القيمة من كخصم المجمع المبلغ عرض يتم. الجزئين من لكل تجميعي خسارة مخصص

 يعرض للجزء المكشوف اإلجمالي المبلغ على الخسارة مخصص من فائض أي. المكشوف للجزء

 ، وخرىاأل ص في المطلوباتكمخص

 اعتماد يتم الاألخرى،  الشامل بنود الدخل لخال من لةدلعاا بالقيمة سندات القروض التي يتم قياسها 

 ولكن. لةدلعاا قيمتها تعتبر الموجودات لهذه لدفتريةا لقيمةا نأل مقابل الموجودات المالية رةخسا مخصص

 اطيات األخرى.االحتي في ومشمول الخسارة مخصص عن اإلفصاح يتم
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 شطب الديون  ( 7

 

آا( عنآدما   يكآون هنآاك احتمآال واقعآي لالسآترداد  ومآع  آا أو كلي  يتم شطب القروض وسندات الآدين )إمآا جزئي 

المجموعآة ذلك، يمكن أن تخضآع الموجآودات الماليآة المشآطوبة ألنشآطة اإلنفآاذ مآن أجآل ا متثآال إلجآراءات 

 سترداد المبالغ المستحقة  إذا كان المبلغ المطلآوب شآطب  أكبآر مآن مخصآص خسآارة ا ئتمآان المتآراكم، يآتم 

يآتم مقابل إجمالي القيمة الدفتريآة   التعامل مع الفارق أو   ك ضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها وبعد ذلك

   ئتمانإرجاع أية مبالغ مستردة  حقة إلى تكلفة خسارة ا
 

 األدوات الماليةمقاصة   ( 8
 

لموحدة عنآد وجآود تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وُيدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي ا

عنآآدما تنآآوي المجموعآآة تسآآوية الموجآآودات مآآع المطلوبآآات علآآى أسآآاس الصآآافي، أو بيآآع حآآق نظآآامي ملآآزم و

  آن واحد الموجودات وتسديد المطلوبات في
 

المصاري  فآي قائمآة الآدخل الموحآدة إ  إذا كآان ذلآك بحسآب مآاهو وارد فآي معيآار أو   يتم مقاصة الدخل و

  تفسير محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة
 

 الضمانات المالية وتعهدات القروض  ( 9
 

سديد مدفوعات محآددة لتعآويض حاملهآا عآن الخسآارة التآي الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة ت

يآتم مآن  ضآمانات ماليآة   اسآتحقاق  وفقآا  لشآروط أداة الآدينيتكبدها بسبب فشل المآدين المحآدد فآي السآداد عنآد 

  تتكون من اعتمادات مستندية وضمانات وقبو ت ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة
 

لآآم تصآآدر   لتآآوفير ا ئتمآآان بموجآآب أحكآآام وشآآروط محآآددة مسآآبق ا التزامآآات القآآروض هآآي التزامآآات ثابتآآة

التزامآات  وبمآا يخآص  المجموعة أي التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خآالل الآرب  أو الخسآارة

  خسارة اتمخصصالقروض األخرى، تعتر  المجموعة ب
 

ا بالقيمآآة يآتم قيآآاس الضآآمانات الماليآآة الصآآادرة أو ا لتزامآآات بتقآآديم قآآ رض بسآآعر فائآآدة أقآآل مآآن السآآوق مبآآدئي 

آا، يآتم قياسآه العادلة ويآتم إطفآاء القيمآة العادلآة األوليآة علآى مآدى فتآرة الضآمان مبلآغ الا بهآذا أو ا لتآزام   حق 

  أيهما أعلى -ومبلغ مخصص خسارة ا ئتمان أالُمطفأ 
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة (د
 

ا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفق ا لطريقة حقوق الملكية  ُتعّر  الشآركات ُتسجل ا ستثمارات في الشر كات الزميلة مبدئي 

الزميلآآة بأنهآآا المنشآآ ت التآآي يكآآون لآآدى البنآآك فيهآآ)ا تآآأثير مهآآم )ولكآآن  يصآآل لحآآد السآآيطرة( علآآى األمآآور الماليآآة 

ا ا مشترك    والتشغيلية و أن   تكون تلك الشركة تابعة  أو مشروع 
 

ا تغيآآرات مآآا بعآآد اقتنآآاء ُتقّيآآد ا  سآآتثمارات فآآي الشآآركات الزميلآآة فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآآدة بالتكلفآآة، زائآآد 

ا أي انخفاض في القيمآة لكآل اسآتثمار  علآى حآده   المجموعة لحصتها في صافي موجودات الشركة الزميلة، و ناقص 

المجموعآة فآي صآافي موجآودات الشآركة تتضمن حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة التغيرات فآي حصآة 

الزميلة  يتم ا عترا  بأرباح و خسائر الشركات الزميلة لما بعآد ا سآتحواذ ضآمن قائمآة الآدخل الموحآدة  كمآا يآتم 

ا عترا  بحصة المجموعة من الحركات على بنود الدخل الشامل األخرى لمآا بعآد ا سآتحواذ ضآمن ا حتياطيآات 

ن  يآتم تسآوية المبآالغ المتراكمآة عآن حركآات مآا بعآد ا سآتحواذ مقابآل القيمآة الدفتريآة األخرى في حقوق المساهمي

لالستثمار  عندما تتساوى حصة المجموعة من الخسائر في الشركة الزميلة أو تزيد عن قيمة ا ستثمار فآي الشآركة 

عترا  بآأي خسآائر إضآافية، إ  الزميلة بما في ذلك أي ذمم  مدينة غير مؤكدة التحصيل، ف ن المجموعة  تقوم بآا 

إذا ترتب عليها تحقق التزامات أو عمل دفعات بالنيابة عن الشآركة الزميلآة  يآتم تضآمين الشآهرة الخاصآة بالشآركة 

 الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار و  يخضع لشطفاء أو  ختبار انخفاض القيمة 
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 لمجموعآةشركات الزميلة بحد أقصى حصة اوال بنكالمحققة عن العمليات بين الم استبعاد األرباح و الخسائر غير يت

  من ا ستثمار في الشركة الزميلة
 

تعكآآس قائمآآة الآآدخل الموحآآدة حصآآة المجموعآآة مآآن نتآآائج عمليآآات الشآآركات الزميلآآة  تقآآوم المجموعآآة بآآا عترا  

ير مباشر في حقوق الملكية للشركات الزميلة )وذلآك عنآدما ينطبآق هآذا التغييآر(، واإلفصاح عن حصتها من أي تغي

ليتم اإلفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة  يتم استبعاد األرباح غير المحققة عن عمليات بحد 

آا إ  اذا كانآت أقصى حصة المجموعة من ا ستثمار في الشركة الزميلآة  ويآتم اسآتبعاد الخسآائر غيآر ال محققآة أيض 

 العملية ُمؤيدة بدليل على ا نخفاض في األصل الُمحول  
 

يتم إظهار حصة المجموعة من دخل شركة زميلة في قائمة الدخل الموحدة  يتمثل دخل الشركة الزميلة الُمشار إليآ  

ضريبة وحقوق الحصة غير المسآيطرة بأن  صافي الدخل العائد لُمالك الشركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزكاة وال

في الشركات التابعة للشركة الزميلة  يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بهآا إعآداد القآوائم 

المالية للمجموعة  ويتم عمل التسويات الالزمة، عنآد الضآرورة، لتتوافآق السياسآات المحاسآبية للشآركة الزميلآة مآع 

 ت المحاسبية للمجموعة السياسا
 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري ا عترا  بخسآائر انخفآاض فآي 

قيمة استثمارها في الشركة الزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية  كذلك، تقوم المجموعة بتآاريخ كآل قآوائم ماليآة 

موضوعي على أن ا ستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض  نخفاض فآي القيمآة  فآي بتحديد ما إذا كان هناك دليل 

هذه الحالة، تقوم المجموعة بحساب مبلغ ا نخفآاض كفآرق بآين المبلآغ القابآل لالسآترداد مآن ا سآتثمار فآي الشآركة 

 ة الدخل الموحدة الزميلة و بين القيمة الدفترية، و يتم ا عترا  في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائم

 

 محاسبة تاريخ السداد (ه
 

يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات ا عتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي التآاريخ الآذي يآتم 

ين في  تسليم الموجودات للطر  الخر  حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلآة بآ

تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة األصل الُمشترى  إن العمليات ا عتياديآة المتعلقآة 

بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي 

  عليها في الس))وق تنص عليها األنظمة أو تلك الُمتعار 

 

 المالية المشتقة ومحاسبة التحوط من المخاطراألدوات  (و
 

ا  لما يسم  ب  المعيار الدولي للتقارير المالية  ، فقد اختارت المجموعة ا سآتمرار فآي تطبيآق لماليةاألدوات ا - 9وفق 

  ية: ا عترا  والقياساألدوات المال - 39متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

يتم إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصآر  األجنبآي، العقآود المسآتقبلية ألسآعار العمآو ت، 

اتفاقيات األسعار الجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعمآو ت، وخيآارات أسآعار العمآالت و العمآو ت )الُمكتتبآة 

مة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة القياس  حق ا بالقيمة العادلة في قائمة المركز والُمشتراة( ابتداء  بالقي

المالي الموحدة مع تكالي  العمليات الُمعتر  بها في قائمة الدخل الموحدة  ُتقّيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن 

موجبة، و ُتقّيد ضمن المطلوبات عنآدما يكآون صآافي القيمآة الموجودات وذلك عندما يكون صافي القيمة العادلة لها 

العادلآة لهآآا سآالبة  تحآآدد القيمآة العادلآآة بآالرجوع إلآآى األسآعار المتداولآآة بالسآوق أو مصآآادر أسآعار ونمآآاذج خصآآم 

  التدفقات النقدية و نماذج التسعير، حسب ما هو مالئم
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 :الجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصني  تلك المشتقات بحسب الفئات التاليةإن مع
 

 المشتقات الُمقتناة ألغراض المتاجرة  ( 1
 

تدرج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة الُمقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة  في قائمآة الآدخل الموحآدة 

جرة  تشتمل المشتقات الُمقتناة ألغراض المتاجرة على تلك المشتقات التآي   تخضآع وُتعرض ضمن دخل المتا

  لمحاسبة التحوط من المخاطر

 
 المشتقات الُمدمجة  ( 2

 

يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي آخر )عقد مضي (  تقوم المجموعة باحتسآاب مشآتق مضآمن بشآكل 

 :منفصل عن العقد المضي  عندما
 
 9 قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا قنطا في ًرامصد ليس ضيفلما لعقدا. 

 شروط المشتقة المضمنة ستلبي تعريف المشتق إذا كانت واردة في عقد منفصل ؛ و 

  ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشتق الضمني ارتباًطا وثيًقا بالخصائص والمخاطر

 االقتصادية للعقد المضيف.

في قائمة شتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة، مع ا عترا  بجميع التغيرات في القيمة العادلة يتم قياس الم

ا من التدفقات النقدية المؤهلآة أو صآافي عالقآة التحآوط ا سآتثمارية الدخل الموحدة هآذه  فآيو ما لم تشكل جزء 

  خل الموحدةائمة الدق، يتم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة في الحالة

 
 محاسبة التحوط من المخاطر  ( 3

 

تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات محددة كأدوات تحوط من المخاطر وذلك في العالقات المؤهلة للتحآوط مآن 

المخاطر  وذلك إلدارة مخاطر التعرض ألسعار العمو ت، العملة األجنبية و مخاطر ا ئتمان، و يتضمن ذلآك 

ذات احتماليآآة الحآآدوث المرتفعآآة  وا لتزامآآات غيآآر القابلآآة للآآنقض  ةتوقعآآممليآآات العالالتعرضآآات الناتجآآة مآآن 

وألغراض إدارة خطر  بعين ، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط من المخاطر للعمليات التي تتوفر بهآا معآايير 

  محددة
 

 ألغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصني  تلك التحوطات إلى فئتين:
 

تحوط من  مخآاطر القيمآة العادلآة والتآي ُتغطآي مخآاطر التغيآرات فآي القيمآة العادلآة لموجآودات أو       أ(

مطلوبآآات التحآآوط )أو الموجآآودات أو المطلوبآآات فآآي حالآآة محفظآآة التحآآوط(، أو ارتباطآآات مؤكآآدة 

اطر غير مسجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكآدة مرتبطآة بمخآ

 محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة، و 
 

تحوط من مخاطر التآدفقات النقديآة والتآي تغطآي التغيآرات فآي التآدفقات النقديآة سآواء كانآت متعلقآة    ب( 

بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات الُمتحوط لها أو العمليات الُمتوقآع حآدوثها بنسآبة 

  تي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر الُمعلنةعالية وال
 

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط مآن المخآاطر، فيجآب التوقآع أن يكآون التحآوط مآن المخآاطر ذو 

فعالية عالية خالل فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التآدفقات النقديآة الخاصآة بآأداة 

الآذي تآم التحآوط مآن مخآاطره، ويجآب  مع التغيرات التي طرأت على الخطر خاطر بشكل فّعالمالالتحوط من 

أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق ب   عند بداية التحوط من المخاطر، يجآب توثيآق اسآتراتيجية 

طبيعآة المخآاطر وبآالتحوط  وأهدا  إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبنآد المتعلآق

آآا لهآآذا التوثيآآق، يتوجآآب  المتحآآوط منهآآا وطريقآآة المجموعآآة فآآي تقيآآيم مآآدى فعاليآآة التحآآوط مآآن المخآآاطر   حق 

 أن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر تحوط من المخاطر أن يتم تقييم  ولل
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الية التحوط من المخاطر   أو بتاريخ كل قوائم مالية وُيتوقع أن تكون كل عمليآة تحآوط مآن بتاريخ كل تقييم لفع

المخاطر مرتفعآة الفعاليآة علآى أسآاس مسآتقبلي و تثبآت أنهآا كانآت فعالآة )يآرتبط مفهآوم الفعاليآة بآأثر رجعآي( 

اشآرة تقيآيم فعاليآة التحآوط للفترة المحددة وذلك حتى تكون العالقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر  يآتم مب

ا بمقارنة فعالية أداة التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقديآة العائآدة  رسمي 

لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضآوع  التحآوط، وذلآك عنآد تآاريخ بآدء التحآوط مآن المخآاطر وعنآد تآاريخ 

تمر  ُيعتبر التحوط من المخاطر ذو فعالية مرتفعة عندما تكون التغيرات في نهاية كل ربع مالي على أساس  مس

آآا  القيمآآة العادلآآة أو التآآدفقات النقديآآة المنسآآوبة لمخآآاطر التحآآوط خآآالل الفتآآرة المحآآددة للتحآآوط قآآد تآآم تعويض 

فآي  و أن يكون من المتوقع أن يبلآغ هآذا التعآويض %125حتى  %80باستخدام إدارة التحوط خالل مدى من 

آا، ف نآ  يآتم ا عتآرا  بآ  فآي قائمآة الآدخل  الفترات المستقبلية  إذا ماكان الجزء غير الفَعال من التحوط جوهري 

الموحدة ضمن صافي دخل المتآاجرة  فآي الحآا ت التآي يكآون فيهآا البنآد موضآوع التحآوط عبآارة عآن عمليآة 

حتمالية حآدوث مرتفعآة وتمثآل تعآرض المجموعآة توقع، تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إ

 لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة 

 

 التحوط من مخاطر القيمة العادلة
 

عندما يتم تخصيص مشتق مالي مؤثر كأداة تحوط من مخآاطر التغيآر فآي القيمآة العادلآة ألصآل أو مطلآوب أو 

وذو تأثير ُمحتمل على قائمة الدخل الموحدة ف ن أي رب  أوخسارة مآن إعآادة تقيآيم أداة  التزام مؤكد معتر  ب 

ى التغيآر التحوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم ا عترا  ب  مباشرة في قائمة الدخل الموحدة باإلضافة إل

 في دخل العمو ت الخاصة  المنسوبةالتحوط  في القيمة العادلة لمخاطر
 

يتعلق ببنود التحوط من المخاطر والُمقيمآة بالتكلفآة الُمطفآأة، وفآي الحآا ت التآي توقآ  فيهآا التحآوط مآن  و بما

بة التحآآوط مآآن اسآآمخآآاطر القيمآآة العادلآآة لآآألدوات الماليآآة المرتبطآآة بعمآآو ت خاصآآة عآآن الوفآآاء بشآآروط مح

ة الدفترية ألداة التحوط عند ا نتهاء والقيمة المخاطر، أو بيعها أو تنفيذها أو انتهائها، يتم إطفاء الفرق بين القيم

ا سمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلآي  وعنآد التوقآ  عآن إثبآات أداة 

 التحوط، ف ن  يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير الُمطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 

 

 فقات النقديةالتحوط من مخاطر التد
 

عند ما يتم تخصيص مشتق مآالي مؤهآل كآأداة تحآوط مآن مخآاطر التقلبآات فآي التآدفقات النقديآة العائآدة لخطآر 

ُمحدد ُمرتبط بأصل  أو التزام أو عملية ُمتوقعآة ُمحتملآة أو ذات تآأثير  ُمحتمآل علآى قائمآة الآدخل الموحآدة، فآ ن 

والآآذي تآآم تحديآآده باعتبآآاره الجآآزء الفّعآآال، إذا وجآآد، يآآتم  الجآآزء الخآآاص بآآالرب  أو الخسآآارة مآآن أداة التحآآوط

ا عترا  ب  ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أما بالنسبة للجزء غير الفّعال، إذا وجد، ف ن  يتم ا عتآرا  بآ  

ن في قائمة الدخل الموحدة  و بالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليآات مسآتقبلية، فآ 

األرباح أو الخسائر الُمعتر  بها ضمن ا حتياطيآات األخآرى يآتم تحويلهآا لقائمآة الآدخل الموحآدة وذلآك لآنفس 

الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة  وبالرغم من ذلك، لو توقع البنك أن كل الخسائر 

ا منها والمعتآر  بهآا فآي بنآود الآدخل الشآامل األخآر ى لآن يآتم اسآترجاعها خآالل فتآرة أو عآدة فتآرات أو جزء 

مستقبلية ف ن  يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة  كتسوية إعادة تصني  للمبلغ كما لو لم يتم ا عتآرا  

 ب  
                            

ي الوقآت ذاتآ  الآذي تآم عندما تؤدي عملية تحوط إلى ا عترا  بأصل  غير مالي أو التزام غير مالي، ف نآ  وفآ

ا عترا  بهذا األصل أو ا لتزام ، يتم إضافة األرباح أو الخسائر المرتبطة بهذا األصل أو ا لتزام ، والتي تم 

ا عترا  بها ُمسبق ا و بشكل مباشر في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى القياس األولي لتكلفة ا قتناء أو القيمة 

 ا لتزام   الدفترية لهذا األصل أو
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ويآتم التوقآ  عآن اتبآاع محاسآبة التحآوط مآن المخآآاطر عنآد انتهآاء سآريان أداة التحآوط أو عنآدما يآتم بيعهآآا أو 

إنهاؤهآآا أو عنآآدما يآآتم ممارسآآة الحآآق تجاههآآا أو عنآآدما ُتصآآب  تلآآك األداة غيآآر مؤهلآآة لمحاسآآبة التحآآوط مآآن 

بحآل ا رتبآاط للفتآرة التآي كآان  المجموعآةقآوم ة لآن تحآدث أو عنآدما تعندما يتم التوقع بأن العمليآ المخاطر أو

التحوط من المخاطر فعا    وفي تلك الحالة، يتم تحويآل الآرب  أو الخسآارة المتراكمآة الناتجآة عآن أداة التحآوط 

ألخآرى فآي حقآوق المسآاهمين إلآى قائمآة من مخاطر التدفقات النقدية التآي تآم إثباتهآا فآي بنآود الآدخل الشآامل ا

الدخل الموحآدة عنآدما تحآدث العمليآة  وفآي حالآة التوقآع بعآدم حآدوث المعاملآة والتآي تآؤثر علآى قائمآة الآدخل 

الموحدة، يتم تحويل صافي الرب  المثبت أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابق ا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى 

ا إلى قائمة الدخل ال  موحدة فور 
 

 العمالت األجنبية (ز
 

ُتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتآاريخ إجآراء المعآامالت  

كما ُتحّول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية الُمسجلة بالعمالت األجنبية فآي نهايآة السآنة إلآى الآلاير السآعودي 

  ل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدةبأسعار التحوي
 

يتأل  رب  أو خسارة العمالت األجنبية للبنود النقدية من الفرق بين التكلفة الُمطفأه بالعملة الوظيفيآة فآي بدايآة السآنة 

عر الصآر  كمآا معد   بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خالل السنة وبين التكلفة الُمطفأة بالعملة األجنبيآة محولآة  بسآ

في نهاية السنة  يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة من األنشطة غير التجارية في الدخل من األنشآطة غيآر التشآغيلية 

بقائمة الدخل الموحدة باستثناء فروقات ا قتراض بالعملة األجنبية والتي تمن  عملية تحوط من مخاطر فعالآة مقابآل 

يآآتم إثبآآات مكاسآآب أو خسآآائر تحويآآل العمآآالت الخاصآآة بأرصآآدة الموجآآودات صآآافي ا سآآتثمار فآآي أسآآهم أجنبيآآة  

، باسآتثناء الفروقآات الناتجآة عآن تحويآل الموحآدةوالمطلوبات النقديآة المسآجلة بآالعمالت األجنبيآة فآي قائمآة الآدخل 

لآدخل الشآامل أرصدة ا ستثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيآع و  أو عنآدما تؤجآل تلآك الفروقآات ضآمن بنآود ا

األخرى كتحوط  مؤهآل مآن مخآاطر التآدفقات النقديآة و تحآوط  مؤهآل مآن مخآاطر صآافي ا سآتثمارات لمآدى كآون 

التحآآوط فّعآآا    ُتآآدرج مكاسآآب أو خسآآائر وفروقآآات أسآآعار الصآآر  الخاصآآة بآآالبنود غيآآر النقديآآة المسآآجلة بالقيمآآة 

األوراق المالية المتاحة للبيع، إ  إذا كانت تلآك البنآود غيآر العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة ضمن استثمارات 

  المالية في حالة تحوط استراتيجي من المخاطر
 

باسآتخدام أسآعار  ،يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة األجنبية والتي يتم قياسها وفق ا لمحددات التكلفآة التاريخيآة

آا للقيمآة  تحويل كما في تآواريخ إنشآاء التعآامالت  أمآا البنآود غيآر النقديآة فآي العملآة األجنبيآة والتآي يآتم قياسآها وفق 

  العادلة، ف ن  يتم ترجمتها باستخدام أسعار تحويل التاريخ الذي ُحددت في  القيمة العادلة

 

 اإليرادات / المصروفات إثبات (ح
 

تدفق للمجموعآة بشآكل متوقآع الحآدوث و يتم ا عترا  باإليراد للحد الذي يجعل المنافع ا قتصادية لهذا اإليآراد سآت

للحد الذي يمّكن هذا اإليراد من قياس  بشكل موثوق ب   فيما يلي معايير ا عتآرا  الخاصآة التآي يجآب توفرهآا فآي 

  اإليراد قبل ا عترا  ب 
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  ( 1
 

التآي تكتسآب   تحمآل عمولآة  فآي قائمآة  يتم إثبات دخآل ومصآاري  العمآو ت الخاصآة لكافآة األدوات الماليآة

الفعلآآي  إن معآآدل العمآآو ت الخاصآآة  الفعلآآي هآآو  لموحآآدة علآآى أسآآاس مبآآدأ معآآدل العمآآو ت الخاصآآةالآدخل ا

المعآآدل الحقيقآآي المسآآتخدم لخصآآم الآآدفعات و المتحصآآالت النقديآآة المسآآتقبلية، خآآالل عمآآر األصآآل أو ا لتآآزام 

عنآآد نمآا يكآآون ذلآك مناسآبا (، إلآآى القيمآة الدفتريآة ألصآآل أو التآزام مآالي  المآالي المتوقآع )أو لفتآآرة أقصآر، حي

تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقديآة المسآتقبلية باألخآذ فآي ا عتبآار كافآة  ،احتساب معدل العمو ت الخاصة

  خسائر ا ئتمان المستقبلية األحكام التعاقدية لألداة المالية ولكن بدون
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يآآتم تعآآديل القيمآآة الدفتريآآة ألصآآل  أو التآآزام مآآالي فآآي حالآآة قيآآام المجموعآآة بتعآآديل تقآآديرات المآآدفوعات أو 

الخاصآة األصآلي و يآتم  تالمتحصالت  يستمر ا عترا  بالقيمآة الدفتريآة المعدلآة علآى أسآاس معآدل العمآو 

 تسجيل الفرق كدخل أو مصرو  عمو ت خاصة
 

عند تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو لمجموعة متشآابهة مآن األصآول الماليآة  نتيجآة خسآائر ا نخفآاض 

أسآاس معآدل العمآو ت الخاصآة في القيمة، فآ ن البنآك يسآتمر بآا عترا  بآدخل العمآو ت الخاصآة باسآتخدام 

ا بعد المخصص   اتالفعلي على المبلغ و بناء  على القيمة الدفترية لألصل صافي 
 

عند احتساب معدل العمو ت الخاصة الفعلي ف ن  يتم األخآذ فآي ا عتبآار كافآة األحكآام التعاقديآة لآألداة الماليآة 

)مآن دفعآآات مقدمآآة أو خيآآارات أو خالفآآ ( كمآآا يتضآمن ذلآآك احتسآآاب جميآآع الرسآآوم المدفوعآآة أو المقبوضآآة، 

ا   ي تجآزأ مآن سآعر العمولآة الخآاص الفعلآي  تعتبآر مصاري  العملية، و العالوة أو الخصآم الآذي يعتبآر جآزء 

  مصاري  العملية مصاري  إضافية مرتبطة باقتناء، إصدار أو بيع موجودات  أو مطلوبات  مالية

 

 قياس التكلفة الُمطفأة ودخل العموالت الخاصة
 

المآالي أو ا لتآزام  إن التكلفة المطفأة لألصل المالي أو ا لتزام المالي هي المبلآغ الآذي يآتم عنآده قيآاس األصآل

آا مبآالغ التسآديد الرئيسآية، زائآد أو نآاقص مبلآغ اإلطفآاء التراكمآي باسآتخدام  المالي عند ا عتمآاد المبآدئي ناقص 

طريقآآة معآآدل العائآآد الفعلآآي ألي فآآرق بآآين هآآذا المبلآآغ األولآآي ومبلآآغ ا سآآتحقاق، بالنسآآبة للموجآآودات الماليآآة، 

  متوقعةفتكون معدلة ألي مخصص خسائر ائتمان 
 

إن القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي هي التكلفة الُمطفأة لألصل المآالي قبآل تعآديل أي مخصآص خسآارة 

  ائتمان متوقعة
 

يآآتم تطبيآآق معآآدل العمآآو ت الخاصآآة الفعلآآي عنآآد احتسآآاب دخآآل ومصآآروفات العمآآو ت علآآى القيمآآة الدفتريآآة 

ا( أو على التكلفة الُمطفأة لاللتزاماإلجمالية لألصل )عندما يكون األصل غير منخ   فض  ائتماني 
 

آآا لالعتآآرا  المبآآدئي، يآآتم احتسآآاب دخآآل  بالنسآآبة للموجآآودات الماليآآة التآآي أصآآبحت منخفضآآة ا ئتمآآان  حق 

 ديع ملالعمآآو ت مآآن خآآالل تطبيآآق معآآدل العمآآو ت الخاصآآة الفعلآآي علآآى التكلفآآة الُمطفآآأة لألصآآل المآآالي  إذا 

  إلجماليا سألساا لیاحتساب دخل العمو ت إ جعريمان، منخفض ا ئت لألصا
 

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة ا ئتمان عند اإلثبآات األولآي، يآتم احتسآاب دخآل العمآو ت مآن 

خالل تطبيق معدل العمو ت الخاصة الفعلي المعّدل با ئتمآان علآى التكلفآة الُمطفآأة لألصآل  و  يعآود حسآاب 

  و ت إلى أساس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر ا ئتمان لألصلدخل العم

 

 تقديم الخدمات
 

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئهآا  يآتم تقآديم هآذه الخآدمات بشآكل منفصآل أو مجمعآة مآع تقآديم خآدمات 

  أخرى
 

وتمويآآل التجآآارة  إثبآآات اإليآآرادات الناتجآآة عآآن تقآآديم الخآآدمات المتعلقآآة بتآآداول األسآآهم وإدارة الصآآناديق تميآآ

، أي عندما يآتم تقديم الخدمات فيها وقتوتمويل الشركات والخدمات ا ستشارية والخدمات المصرفية األخرى 

عتآر  ت المجموعآة، فآ ن مآانا ئت اتللخدمات المجانية المتعلقة ببطاقالوفاء بالتزام األداء  في حين أن  بالنسبة 

  باإليرادات على مدار الفترة الزمنية
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 تحويل العمالت رةخسا /دخل   ( 2

 

 ز 3تم إثبات دخل أو خسائر تحويل العمالت عند تحققها أو تكبدها  و وفق ا للمبادئ المذكورة في إيضاح 

 
 دخل أتعاب الخدمات البنكية  ( 3

 

ا رئ ا من يتم إثبات رسوم ودخل العمو ت اللذان يشكالن مكون  الفعلي ضآمن قيآاس معدل العمو ت الخاصة يسي 

  الموجودات ذات الصلة
 

ا مآآن احتسآآاب  ا أساسآآي  آآا، والتآآي   تمثآآل جآآزء  معآآدل العمآآو ت يآآتم إثبآآات دخآآل أتعآآاب الخآآدمات البنكيآآة عموم 

  ستحقاقالفعلي على الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العالقة، وعلى أساس ا الخاصة 
 

  يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات ا ستشارية على أساس  زمني نسبي وطبق ا لعقود الخدمات المعنية
 

يتم إثبات الدخل عن إدارة األصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة 

  لخدمةزمنية طويلة حسب الفترة التي يتم فيها تقديم ا
 

  يتم إثبات األتعاب ذات الصلة باألداء أو األتعاب التي تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام األداء ذوالصلة
 

أتعاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل سحب مبالغها مآن قبآل العمآالء واألتعآاب األخآرى المتعلقآة 

، ويتم ا عترا  بتلك األتعآاب كتعآديل علآى سآعر العمولآة با ئتمان فيتم تأجيلها، بما في ذلك تكالي  ا ستثمار

الفعلي على القرض  يتم ا عترا  بأتعاب التزامات القروض على أساس القسآط الثابآت ف نآ  يمكآن ا عتآرا  

  بالفرق على مدار فترة ا لتزام إذا لم يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض
 

آآا بأتعآآاب الخآآدمات والعمليآآات، فيآآتم ا عتآآرا  بهآآا األتعآآاب األخآآرى و مصآآاري  العمآآو ت،  المرتبطآآة أساس 

  كمصاري  وذلك بحسب تلقي الخدمة أو اكتمال العملية

 
 توزيعات األرباح  ( 4

 

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار  بأحقية استالمها  

 
 واحدربح أو خسارة اليوم ال  ( 5

 

ك برب  أو خسآارة اليآوم بالفرق بين سعر العملية والقيمة العادلة )ويسمى ذل تقوم المجموعة با عترا  مباشرة  

ذلك في حالة كان سعر العملية يختلآ  عآن القيمآة العادلآة للعمليآات األخآرى الممكآن مالحظتهآا مآن (، وواحدال

السآوق الممكآن السوق لنفس األداة المالية، وبناء  على طرق تقيآيم  معينآة والتآي تحتآوي متغيراتهآا علآى بيانآات 

مالحظتها، حيث يتم هذا ا عترا  في قائمة الدخل الموحدة  وعندما يكون من غيآر الممكآن مالحظآة اسآتخدام 

البيانات ف ن  يمكن ا عتآرا  بآالفرق بآين سآعر العمليآة و نمآوذج القيمآة فقآط فآي قائمآة الآدخل الموحآدة عنآدما 

  يض قيمة األداة الماليةيمكن مالحظة المعطيات ذات الصلة، أو عندما يتم تخف
 

 برامج والء العمالء  ( 6
 

تقدم المجموعة برامج و ء العمالء يشار إليها بنقاط المكافآأة، والتآي تتآي  للعمآالء كسآب نقآاط يمكآن اسآتبدالها 

لنقآاط المكافآ ت الممنوحآة من خالل منافذ الشركاء المعينة  تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سآعر المعاملآة 

ا إلى لألعضاء لنقآاط  المخصآص مصآرو مبلآغ ال تحميآل  يآتم تقديرات تكالي  ا سترداد في المستقبل، استناد 

  يآتم تعآديل المبلآغ األخآرى المطلوبآاتمآع ا لتآزام المقابآل المعتآر  بآ  فآي المكافأة في قائمة الدخل الموحآدة 

تجاهات وا  الفعليا سترداد بناء  على المتعلق بنقاط المكاف ت غير المصروفة بمرور الوقت  لاللتزامالمتراكم 

  المستقبلية ا سترداد اتالحالية فيما يتعلق بعملي
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 إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية اتفاقيات (ط
 

ا فآآي تآآاريخ مسآآتقبلي محآآدد المباعآآة مآآع ا لتآآزام الفآآوري ب عآآادة شآآرائه الموجآآوداتفآآي إثبآآات  المجموعآآةسآآتمر ت

آا بكافآة األخطآار  )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمآة المركآز المآالي الموحآدة، حيآث تقآوم المجموعآة با حتفآاظ تقريب 

  يآتم معاملآة العمليآات راتوالعوائد العائد لها ملكيتها، ويتم قياسها وفق ا للسياسآات المحاسآبية المتبعآة بشآأن ا سآتثما

ي حين يتم إظهار ا لتزام تجاه الطر  الخر لقاء المبآالغ المسآتلمة منآ  بموجآب هآذه ا تفاقيآات ك قراض بضمان ف

في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع العمالء، حسبما هو مالئآم  ويآتم اعتبآار الفآرق بآين سآعر 

  اقية إعادة الشراءالبيع وإعادة الشراء كمصاري  عمو ت خاصة، ويستحق على مدى فترة اتف
 

  يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها فآي تآاريخ مسآتقبلي محآ)دد )اتفاقيآات إعآادة الشآراء 

العكسية( في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات األوليآة إلآى المجموعآة  ُتآدرج 

ذه ا تفاقيآات فآي النقديآة واألرصآدة لآدى مؤسسآة النقآد العربآي السآعودي  ويآتم اعتبآار المبالغ المدفوعة بموجآب هآ

الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عمو ت خاصة وُيستحق على مآدى فتآرة اتفاقيآة إعآادة الشآراء العكسآية 

  وعلى أساس معدل العائد الفعلي

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (ي
 

لمجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقآدير مآا إذا كآان هنآاك مؤشآرعلى انخفآاض قيمآة أصآل  إذا مآا تآوافر هآذا تقوم ا

 ختبار انخفاض قيمة أصآل مطلوبآة فآ ن المجموعآة تقآوم بتقآدير المبلآغ  دوريةأو عند ما تكون المراجعة ال المؤشر

حصآيلها مآن األصآل هآي القيمآة العادلآة لألصآل أو الممكن تحويل  من األصل  إن القيمة القابلة لالسآترداد الممكآن ت

آا تكآالي  بيعآ  وقيمتآ  قيآد ا سآتخدام  عنآدما تزيآد  قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها مآن األصآل أيهمآا أكثآر ناقص 

القيمآآة الدفتريآآة ألصآآل أو قيمآآة الوحآآدة النقديآآة الممكآآن تحقيقهآآا مآآن األصآآل أكثآآر مآآن القيمآآة القابلآآة لالسآآترداد مآآن 

صل، ف ن األصل يعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمتة الدفترية لتقابل القيمة القابلآة لالسآترداد  فآي سآبيل األ

تقدير قيمة األصل قيد ا ستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر 

قود وكذلك المخاطر المرتبطة باألصل  في سبيل تحديد القيمآة العادلآة خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للن

آآا تكآآالي  البيآآع، ف نآآ  يآآتم اسآآتخدام نمآآاذج تسآآعير مالئمآآة  يآآتم تعزيآآز احتسآآاب تلآآك النمآآاذج باسآآتخدام  ألصآآل ناقص 

  مضاعفات التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى

 

 العقارات األخرى (ك
 

ة أعمالهآا العاديآة، بعآض العقآارات وذلآك بمثابآة سآداد  للقآروض والسآل   تعتبآر هآذه تآؤول للمجموعآة، خآالل دور

العقارات كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات في البداية بصآافي القيمآة الممكآن تحققهآا للقآروض والسآل  

ا منها أي تكالي  بي ع جوهرية    يتم حساب استهالك أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، مخصوم 

  على هذه العقارات  ُتسجل اإليرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة
 

ا منها تكالي  البيآع فآي قائمآة الآدخل  و بعد اإلثبات األولي، يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة العادلة  حق ا مخصوم 

ا منهآا تكآالي  بيآع هآذه األصآول وعلآى أن   الموحدة  يآتم تسآجيل أي  مكاسآب  حقآة فآي القيمآة العادلآة، مخصآوم 

تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرة  كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجة عن ا ستبعاد في قائمآة الآدخل 

  الموحدة
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 موجودات تقنية المعلومات الغير ملموسةوالممتلكات، المعدات،  (ل
 

بالتكلفآآة بعآآد خصآآم ا سآآتهالك واإلطفآآاء  وموجآآودات تقنيآآة المعلومآآات الغيآآر ملموسآآةتظهآآر الممتلكآآات، المعآآدات، 

ُتتبع طريقة القسط الثابآت فآي حسآاب اسآتهالك الممتلكآات، المعآدات   األراضي المملوكة المتراكم  و  يتم استهالك

وذلك علآى أسآاس األعمآار اإلنتاجيآة المتوقعآة للموجآودات كمآا  ت تقنية المعلومات الغير ملموسةوموجودااألخرى 

 يلي:
 
 سنة  30 -  20     المباني 

 سنوات، أيهما أقل  5فترة اإليجار أو     تحسينات على المباني المستأجرة 
 سنوات 5 – 4   ثاث والمعدات والسيارات ألا

 سنوات 8  لغير ملموسةموجودات تقنية المعلومات ا
 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي والمنافع ا قتصادية وطرق ا ستهالك وا طفآاء لهآذه الموجآودات فآي تآاريخ كآل قآوائم 

مالية ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم األمآر  يآتم احتسآاب المكاسآب والخسآائر الناتجآة عآن بيآع الموجآودات علآى أسآاس 

  الموحدةفي المبلغ المحصل وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل الفرق بين القيمة الدفترية وصا
 

يتم رسملة النفقات األخرى عنآدما يكآون مآن المحتمآل أن تسآتفيد المجموعآة مآن منآافع اقتصآادية لتلآك النفقآات  يآتم 

 إثبات اإلصالحات المستمرة و تكالي  الصيانة كمصاري  عند حدوثها 
 

ض في قيمة الموجودات عندما يشير التغيير في األحداث أو في الظرو  إلى أن القيمة الدفتريآة يتم مراجعة ا نخفا

قد   يمكن استردادها  يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرة  إلى حدود القيمة الممكن استردادها إذا ما كآان قيمآة األصآل 

  أعلى من القيمة المقدرة الممكن استردادها

 

 عقود اإليجار (م
 

 2019يناير  1من  الُمطبقةياسة الس
 

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقيآيم مآا إذا كآان العقآد عقآد إيجآار أو يتضآمن عقآد إيجآار  العقآد هآو عقآد إيجآار أو 

حدد لفترة زمنية مقابل النظآر يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل م

، تقآوم المجموعآة بتقيآيم مآا إذا ي اسآتخدام األصآل المحآددكان العقد ينص على الحآق فآي الآتحكم فآ لتقييم ما إذا  في 

 :كان
 
  ويجب أن يكون متميًزا يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمنيقد  -يتضمن العقد استخدام أصل محدد ،

، فال يتم تحديد وهريذا كان لدى المورد حق بديل جمادًيا أو يمثل بشكل كبير األصل المتميز فعلًيا. إ

 ؛األصل

  للمجموعة الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية من استخدام األصل بشكل كبير خالل فترة

 و؛ االستخدام

  للمجموعة الحق في توجيه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ

 .ام األصل وألي غرضالقرار األكثر صلة بتغيير كيفية استخد
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 جرةالمؤ حق استخدام األصول
 

حآق اسآتخدام يجآار فآي تآاريخ بآدء اإليجآار  يآتم قيآاس اإلوالتآزام  المآؤجر لحق اسآتخدام األصآبتعتر  المجموعة 

ا بالتكلفة المؤجر لاألص م تآزام اإليجآار المعآدل أليآة مآدفوعات تآأجير تآ، والذي يشآتمل علآى المبلآغ األولآي  لمبدئي 

، باإلضآافة إلآى أي تكآآالي  مباشآرة أوليآآة متكبآدة وتقآدير للتكآآالي  لتفكيآك وإزالآآة إجراؤهآا فآي أو قبآآل تآاريخ البآآدء

ا أي حوافز تأجير مستلمةاألساسي أو الموقع الذي يوجد في األصل األساسي أو  ستعادة األصل    ، ناقص 
 

باسآتخدام طريقآة القسآط الثابآت مآن تآاريخ البآدء إلآى نهايآة نهايآة  المآؤجر لحآق اسآتخدام األصآهالك يتم فيما بعد إ

حآق لأو نهايآة مآدة عقآد اإليجآار  يآتم تحديآد العمآر اإلنتآاجي المقآدر  المآؤجر لحآق اسآتخدام األصآلالعمر اإلنتآاجي 

حق استخدام لك، يتم تخفيض لذإضافة  لممتلكات والمعدات ل للمستخدم مماثل على أساس المؤجرة ولاستخدام األص

التآزام ، وتعآديلها ألغآراض معينآة مآن وري مآن خآالل خسآائر انخفآاض القيمآة، إن وجآدتبشآكل د المؤجر لاألص

  يجاراإل
 

 تزامات اإليجارال
 

ا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ال يآتم خصآمها ، وتي لم يتم سآدادها فآي تآاريخ البآدءيتم قياس التزام اإليجار مبدئي 

تآراض ، معدل ا قاإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، إذا لم يكن بلفائدة الضمني في عقد اإليجار أوباستخدام سعر ا

  ، تستخدم المجموعة معدل ا قتراض اإلضافي كمعدل خصماإلضافي للمجموعة  بشكل عام
 

 :تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي
 
 ؛، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنةدفوعات ثابتةم 

 تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل يرة التي تعتمد على مؤشر أو معدلمدفوعات اإليجار المتغ ،

 ؛كما في تاريخ البدء

 و ؛المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية 

  ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد المجموعةحتًما ستمارسه  في إطار خيار الشراء الذيسعر التنفيذ ،

، وعقوبات اإلنهاء المبكر للعقد ما ين معقول من ممارسة خيار التمديداختيارية إذا كانت المجموعة على يق

 .مبكرالإلنهاء الم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم 
 

خدام طريقآة معآدل العمولآة الخاصآة الفعالآة لزيآادة القيمآة الدفتريآة اإليجار بالتكلفآة المطفآأة باسآت اتيتم قياس التزام

لتعكس عمولة خاصة على التزام اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة بمآا فآي ذلآك 

  الدفعات المقدمة
 

لناشآئة عآن تغييآر فآي مسآتقبلية ااإليجار عندما يكون هنآاك تغييآر فآي مآدفوعات اإليجآار ال اتالتزام يتم إعادة قياس

، أو إذا دفع  بموجب ضآمان القيمآة المتبقيآة، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع مؤشر أو معدل

زام عنآآدما يآآتم إعآآادة قيآآاس التآآ  غيآآرت المجموعآآة تقيآآيم مآآا إذا كانآآت سآآتمارس خيآآار الشآآراء أو التمديآآد أو اإلنهآآاء

 ةالدخل الموحآد قائمة، أو يتم تسجيلها في لحق استخدام األصلتسوية مقابلة على القيمة الدفترية ، يتم إجراء اإليجار

  إلى صفر لحق استخدام األصلإذا تم تخفيض القيمة الدفترية 
 

معآآدات" والتزامآآات اإليجآآار فآآي "مطلوبآآات فآآي "ممتلكآآات والمآآؤجرة  تعآآرض المجموعآآة حآآق اسآآتخدام األصآآول

  ةكز المالي الموحدالمر قائمةأخرى" في 
 

 للموجودات منخفضة القيمة اإليجار عقود 
 

 الموجآودات إيجآارلعقآود اإليجآار  اتالتزامآو المآؤجرة حآق اسآتخدام األصآولباختارت المجموعآة عآدم ا عتآرا  

  تعتر  المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أسآاس القسآط الثابآت منخفضة القيمة

  ى مدى فترة اإليجارعل
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 2019يناير  1 قبل الُمطبقةالسياسة 
 

المجموعآآة كمسآآتأجر عقآآود إيجآآار تشآآغيلية، حيآآث  يآآتم تحويآآل المخآآاطر  أبرمتهآآاتعتبآآر كافآآة عقآآود اإليجآآار التآآي 

دفعآآات اإليجآآار علآآى قائمآآة الآآدخل  تحّملآآا ود اإليجآآار للمجموعآآة، وبموجبهآآوالمنآآافع العائآآدة للملكيآآة بموجآآب عقآآ

  الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
 

وفي حال إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهآاء مدتآ ، ُتآدرج أيآة غرامآات يجآب دفعهآا للمآؤجر كمصآرو  خآالل 

  فيها إنهاء اإليجار تمالفترة التي 
 

غيآر إيجآاري كتلآك العقآود القائمآة والمتشآابهة لتحديآد مآا إذا كانآت تلآك العقآود تقوم المجموعة كذلك بتقييم أي عقآد 

  تحتوي على بنود إيجارية حتى يتم المحاسبة عن تلك البنود بشكل منفصل

 

 المخصصات (ن
 

يتم تكوين مخصصات، للبنآود داخآل وخآارج قائمآة المركآز المآالي، عنآدما يمكآن إجآراء تقآدير موثآوق بآ  بواسآطة 

قابلة التزام قانوني أو التزام واض  ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبآالغ لتسآوية ا لتآزام المجموعة لم

  أعلى من احتمالية عدم الدفع
 

 

 النقدية وما في حكمها (س
 

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعر  النقدية وما في حكمها بأنهآا تلآك المبآالغ المدرجآة فآي النقديآة 

آا األرصآدة لآدى البنآوك  واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السآعودي، باسآتثناء الودائآع النظاميآة، كمآا تشآمل أيض 

من تاريخ ا قتناء حيث تتعرض تلآك األرصآدة لمخآاطر  ثالثة أشهروالمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل 

  غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة

 

 خل وضريبة القيمة المضافةالزكاة وضريبة الد (ع
 

آا للآوائ  الهيئآة العامآة للزكآاة ضريبة لزكاة ولتخضع المجموعة  الآدخل  يآتم تحميآل مخصصآات الزكآاة والدخل وفق 

  وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة

 

حآا ت التآي الزكآاة وضآريبة الآدخل فيمآا يتعلآق بال إقآراراتتقآوم اإلدارة بشآكل دوري بتقيآيم المواقآ  المتخآذة فآي 

تخضع فيها أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعمول بها للتفسير  وفق ما تقتضي  الحاجة، يتم عمل مخصصآات علآى 

الآدخل  تسآجل التعآديالت الناشآئة عآن التقييمآات والواجآب دفعهآا إلآى الهيئآة العامآة للزكآاة وأساس المبالغ المتوقعآة 

  التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه

ا لعدم احتساب الزكاة على غر   مؤجلةزكاة ار ضريبة الدخل،   يتم احتساب نظر 

 

 عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل23تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 
 

ا التفسير الدولي رقم بناء  على التطبيق الرجعي لسياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة، اعتمدت المجموعة أ  23يض 

الذي يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق 

ضآرائب الآدخل    تنطبآق علآى الضآرائب أو الرسآوم الخارجآة عآن نطآاق معيآار  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

على وج  التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطآة بالمعآامالت  ، و  تشمل12المحاسبة الدولي رقم 

 :الضريبية غير المؤكدة  يتناول التفسير بالتحديد ما يلي
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  منفصل،ما إذا كانت المعامالت الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل 
 ل فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائبا فتراضات حو، 
 كي  يتم تحديد الرب  الخاضع للضريبة واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة وإعفاءات   

 ، والضريبة غير المستخدمة ومعد ت الضريبة     
  كي  يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظرو  

 

كانت ستنظر فآي كآل معاملآة ضآريبية غيآر مؤكآدة بشآكل منفصآل أو مآع واحآد أو أكثآر مآن تحدد المجموعة ما إذا 

  المعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى  يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقين
 

ت تطبق المجموعة الحكآم فآي تحديآد أوجآ  عآدم اليقآين بشآأن معآامالت ضآريبة الآدخل  عنآد اعتمآاد التفسآير، نظآر

ا  المجموعة فيما إذا كان لديها أي مبالغ ضريبية غير مؤكآدة بمآا فآي ذلآك أسآعار التحويآل  تقآرر المجموعآة، اسآتناد 

إلى ا متثال الضريبي ودراسات تسعير التحويل، أن  مآن المحتمآل أن يآتم قبآول معامالتهآا الضآريبية )بمآا فآي ذلآك 

ة للزكاة والآدخل  لآم يكآن للتفسآير أي تآأثير علآى القآوائم الماليآة تلك الخاصة بالشركات التابعة( من قبل الهيئة العام

  الموحدة للمجموعة
 

 ضريبة القيمة المضافة
 

، وضآريبة القيمآة مآةالمجموعة ضريبة القيمة المضافة من عمالئهآا للحصآول علآى الخآدمات المؤهلآة المقد حصلت

تم تحويآل صآافي تحآويالت ضآريبة يآ، س شآهريلمدفوعات المؤهلآة  علآى أسآاالمضافة المدفوعة لمورديها مقابل ا

، لمضآافة التآي تآم جمعهآا مآن عمالئهآاالقيمة المضافة إلى الهيئآة العامآة للزكآاة والآدخل التآي تمثآل ضآريبة القيمآة ا

صافية من أي ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد على المدفوعات  تتحمل المجموعة ضآريبة القيمآة المضآافة 

، يتم رسآملتها المعدات والمدفوعات غير الملموسةالسترداد وهي إما مصروفة أو في حالة الممتلكات وغير القابلة ل

  استهالكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية وإما
 

 نهاية الخدمة للموظفين خطةو مزايا الموظفين قصيرة األجل (ف
 

كما يتم تسجيلها كمصاري  عنآدما ُتآؤدى الخدمآة يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم 

ذات الصآآلة  يآآتم ا عتآآرا  بآآا لتزام للمبلآآغ المتوقآآع دفعآآ  علآآى حسآآاب المكافآآ ت النقديآآة قصآآيرة األجآآل أو بآآرامج 

مشاركة األرباح إذا ما كآان للمجموعآة التآزام واضآ  أو التآزام قآانوني حآالي لآدفع هآذا المبلآغ نتيجآة خآدمات  سآبق 

  اسطة الموظ  ويمكن تقدير هذه ا لتزامات بشكل موثوق ب تأديتها بو
 

ا إلآآى  تآآدير المجموعآآة خطآآة مكافآآأة نهايآآة الخدمآآة احتسآآاب  تميآآ  السآآائدة العمآآل السآآعودي أنظمآآةلموظفيهآآا اسآآتناد 

آآا للتق المسآآتحقات بينمآآا يآآتم صآآر  مآآدفوعات وحآآدة ا ئتمآآان الُمتوقعآآة  قآآةيطر یبنآآاء  علآآ ةيآآا کتوار مآآاتييوفق 

  وموعد استحقاقها هاستحقاقات عند استحقاقا 
 

 خدمات إدارة األصول (ص
 

تقدم المجموعة خدمات إدارة األصول لعمالئها والتآي تتضآمن إدارة بعآض صآناديق ا سآتثمار وذلآك بالتشآاور مآع 

مستشاري استثمار متخصصين  يتم إدراج حصة المجموعة فآي تلآك الصآناديق ضآمن ا سآتثمارات ويآتم اإلفصآاح 

أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي  يتم تضمين حصة المجموعآة عن 

من ا ستثمار في هذه الصناديق فآي اسآتثمارات بالقيمآة العادلآة مآن خآالل األربآاح والخسآائر ويآتم إيضآاح الرسآوم 

  المكتسبة في إيضاح المعامالت مع األطرا  ذات العالقة
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 )تتمة( - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

  تعتبر الموجودات الُمحتفظ بها بصفة األمانة أو ا ستثمار موجآودات خاصآة بالمجموعآة وبالتآالي   يآتم إدراجهآا 

  في القوائم المالية الموحدة

 

 المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة (ق
 

ية، تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليد

  الفائدة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية
 

 :تعري  المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

قآد  مجموعآةالكآون تع سآلعة أو أصآل الآى العميآل والتآي هي اتفاقية على أن تقوم المجموعة ببي -المرابحة  -1

ها بناء  علآى وعآد بالشآراء مآن العميآل  يشآمل سآعر البيآع التكلفآة مضآاف ا إليآ  هآامش ربآ  متفآق تها واقتنتاشتر

  علي 
 

يعهآا للعميآل  يبيآع العميآل بحيث تقوم المجموعآة بشآراء سآلعة ونموذج من عمليات المرابحة هي  - التورق -2

  لمتطلبات تمويل السلعة األساسية في الحال ويستخدم العائدات 
 

هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيآع أصآل تآم إنشآاؤه وفآق  -ا ستصناع  -3

  مواصفات متفق عليها مسبق ا مقابل سعر متفق علي 
 

آ -اإلجارة  -4 ا لطلآب هي ات)فاقية بين المجموعة )كمؤجر( والتي تقآوم بشآراء أو بنآاء أصآل لتقآوم بتآأجيره وفق 

العميل )المستأجر(، بناء  على وعد العميآل باسآتئجار األصآل فآي مقابآل مآادي ولفتآرة محآددة قآد تنتهآي بانتقآال 

  ملكية األصل من المؤجر للمستأجر
 

ووفق ا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه  القائمة على مبدأ تجنب الفائدةيتم معالجة كافة المنتجات المصرفية 

 م المالية الموحدة القوائ

 

 النقدية وما في حكمهاو نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . 4
 

 مما يلي: 2018و  2019ديسمبر  31يتكون بند النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي كما في  (أ
    

  2019  2018 
 ب    الريا ت  

  السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

 736.763  892.087  نقد في الصندوق

 977.000  6.025.000  إعادة الشراء العكسية اتفاقيات

 (59.061)  (137.497)  ، صافيأرصدة أخرى

 1.654.702  6.779.590  ب(4)إيضاح  نقدية وأرصدة قبل الوديعة النظامية

 3.217.230  3.439.226  وديعة نظامية

 4.871.932  10.218.816  نقدية وأرصدة لدى المؤسسة
 

آآا لنظآآام مراقبآآة البنآآوك والتعليمآآات الصآآادرة عآآن مؤسسآآة النقآآد العربآآي السآآعودي )المؤسسآآة( يتعآآين علآآى البنآآك ا حتفآآاظ  طبق 

بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة مآن الودائآع تحآت الطلآب، وا دخآار، وألجآل، والودائآع 

ب في نهاية كل شهر  من غير المسموح ب  استخدام تلك الوديعة النظامية لتمويل العمليات اليومية للبنك وبالتالي األخرى، ُتحس

ا من النقدية و ما في حكمها   فهي ليست جزء 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في
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 )تتمة( - النقد العربي السعودي والنقدية وما في حكمهانقدية وأرصدة لدى مؤسسة  . 4
 

 :يلي مام 2018و  2019ديسمبر  31في كما  قائمة التدفقات النقدية الموحدةمدرجة في وال تتكون النقدية وما في حكمها (ب

 

  2019  2018 
 ب    الريا ت  

  السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

   نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ماعدا الوديعة النظامية

 1.654.702  6.779.590  أ(4)إيضاح     

   ة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من أرصد

 2.848.470    2.833.564  تاريخ ا قتناء    

 4.503.172    9.613.154  النقدية وما في حكمها

 
 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي . 5
 

 مما يلي: 2018و  2019ديسمبر  31كما في  ، صافياألخرىيتكون بند أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  (أ

 

  2019  2018 
 ب    الريا ت  

 السعودية

 ب    الريا ت 

 السعودية

 797.185  373.345  حسابات جارية

 2.123.215  2.657.258  إيداعات أسواق المال

 2.920.400  3.030.603  إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (2.703)  (2.088)  مخصص خسائر ا ئتمان

 2.917.697  3.028.515  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 

يتم إدارة الجودة ا ئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام بيانات تم الحصآول عليهآا مآن و كآا ت 

 هآآو 2019لعآآام  مشآآهود بسآآمعتها  متوسآط التصآآني  ا ئتمآآاني لوكالآآة سآآتاندرد أنآد بآآورز للمحفظآآة خارجيآآة تصآني  ائتمآآاني

"BBB" (2018" :A )" 
 

 ما يلي:ك 2018و  2019ديسمبر  31في سنتين المنتهيتين الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان لل (ب

 

   

2019 

 

2018 

 ب    الريا ت

 السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

 13.564  2.703  الرصيد في بداية السنة

 (10.861)  (615)  خسائر ا ئتمانمخصص 

 2.703  2.088  الرصيد في نهاية السنة

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار
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 )تتمة( - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي . 5

 

ديسآمبر  31فآي كمآا ليآة األخآرى يوض  الجدول التالي معلومآات عآن جآودة ا ئتمآان لألرصآدة لآدى البنآوك والمؤسسآات الما (ج

 ما يلي:ك 2018و  2019

 

   السعودية ب    الريا ت 2019

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 ذات درجة استثمارية  3.027.595  -  -  3.027.595

 دون الدرجة ا ستثمارية  -  3.008  -  3.008

3.030.603  -  3.008  3.027.595  

 ي أرصآآآدة لآآآدى البنآآآوك والمؤسسآآآات إجمآآآال

 المالية األخرى

 

   السعودية ب    الريا ت 2018

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 ذات درجة استثمارية  2.917.319  -  -  2.917.319

 دون الدرجة ا ستثمارية  -  3.081  -  3.081

2.920.400  -  3.081  2.917.319  

رصآآآدة لآآآدى البنآآآوك والمؤسسآآآات إجمآآآالي أ

 المالية األخرى

 

 31في سنتين المنتهيتين للمخصصات خسائر ا ئتمان وأرصدة اإلقفال ل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية الالجدول التالي  لخصي (د

 :ما يليك 2018و  2019ديسمبر 

 

   السعودية ب    الريا ت 2019

   1 المرحلة  2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 سنةاألرصدة في بداية ال  2.336  367  -  2.703

(615)  -  (9)  (606)  

التغيرات في  -مخصص خسائر ا ئتمان 

 وإعادة القياس التعرض للخطر

 سنةاألرصدة في نهاية ال  1.730  358  -  2.088

 
 

   السعودية ب    الريا ت 2018

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 سنةاألرصدة في بداية ال  12.667  897  -  13.564

(10.861)  -  (530)  (10.331)  

التغيرات في  -مخصص خسائر ا ئتمان 

 وإعادة القياس التعرض للخطر

 سنةاألرصدة في نهاية ال  2.336  367  -  2.703

 

 

 

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار
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 استثمارات . 6
 

 ما يلي:ك 2018و  2019ديسمبر  31كما في تتلخص ا ستثمارات  (أ

 
 ب    الريا ت السعودية 2018  ب    الريا ت السعودية 2019 

 اإلجمالي  المملكة خارج  داخل المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 20.732.211  7.796.720  12.935.491  22.445.349  6.745.165  15.700.184 سندات دين بعمولة ثابتة

 13.465.914  6.614.047  6.851.867  14.071.670  5.489.847  8.581.823 سندات    

 7.266.297  1.182.673  6.083.624  8.373.679  1.255.318  7.118.361 صكوك    

 3.470.253  2.281.885  1.188.368  3.302.072  2.287.455  1.014.617 سندات دين بعمولة عائمة

 2.281.885  2.281.885  -  2.287.455  2.287.455  - سندات    

 1.188.368  -  1.188.368  1.014.617  -  1.014.617 صكوك    
            

 24.202.464  10.078.605  14.123.859  25.747.421  9.032.620  16.714.801 إجمالي سندات الدين

 261.381  8.631  252.750  262.799  8.631  254.168 أسهم 

 131.626  -  131.626  126.224  -  126.224 ديق استثماريةصنا

 42.642  42.642  -  39.036  39.036  - سندات أخرى

 24.638.113  10.129.878  14.508.235  26.175.480  9.080.287  17.095.193 استثمارات

 

الصآناديق ا سآتثمارية تآم تصآني  كما ، ل األخرىواألسهم بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامدين التم تصني  سندات 

 والسندات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
 

مليآون لاير  8.6: 2018) 2019 ديسمبر 31 في كما ديسعو ليار نمليو 8.6 على ألسهما في المجموعة راتستثماا تشتمل

فآي  ةالمنتهيآ ةخآالل السآن  لسلفوا وضلقرا بعض بتسوية يتعلق فيما لسابقةا اتلسنوا في لبنكعليهآا ا ذستحوا تيلسعودي( وا

مليآون لاير  284.3جزء من هذه ا ستثمارات  بلغآت القيمآة العادلآة لألسآهم المباعآة مبلآغ  ع، قام البنك ببي2018ديسمبر  31

مليآون  73.4مكاسآب بمبلآغ تم تحويل هآذه ال  مليون لاير سعودي 73.4سعودي، والتي نتج عنها مكاسب محققة بلغت حوالي 

  2018ديسمبر  31 حق ا من ا حتياطيات األخرى إلى األرباح الُمبقاة خالل السنة المنتهية في  عوديلاير س
 

 ديسآآمبر 31 في کما وديسعلاير  ونملي 247.5 بمبلغ مألسها في ضافيةاسآآتراتيجية إ راتستثماا اقتنآآاءب المجموعآآة تقآآوم کما

 کةرشو نيولتعاا نلتأميا دةعاوإ نللتأمي لخليجوا طسولمتا کةرش كلذ في بمالاير سآآآآآعودي(  مليآآآآآون 250.6 :2018) 2019

  تمويليلا رإليجاا ودعق للتسجي يةودلسعا کةرلشاسمة )الشركة السعودية للمعلومات ا ئتمانية( و
 

 ،دينالآسآندات فآي ودي( سآع ريآ)ال مليآار 7.8:  2018ل سآعودي )ريآ)امليآار  10.8 ا ستثمارات علآى مبآالغ قآدرها تشتمل

إن الموجآودات المرهونآة تمثآل الموجآودات الماليآة التآي مآن الممكآن   مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى بنآوك أخآرى

إعادة رهنها أو إعادة بيعها من قبل أطرا  أخرى تم في األصل تحويل تلك األصول لهم  تتم هذه العمليات وفق ا لشروط عادية 

آا لمتطلبآات أسآواق المآال والتآي يتعامآل فيهآا وراق المالية وأنشآطة التسآلي ، وفي مجال إقراض األ ومتعار  عليها كآذلك وفق 

  ب12 انظر إيضاح البنك كوسيط 
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 كما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31ات كما في مكونات ا ستثمار (ب

 
   الريا ت السعوديةب   2018  ب    الريا ت السعودية 2019 

 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 20.732.211  6.035.768  14.696.443  22.445.349  6.231.813  16.213.536 سندات دين بعمولة ثابتة

 13.465.914  4.377.927  9.087.987  14.071.670  4.497.478  9.574.192 سندات    

 7.266.297  1.657.841  5.608.456  8.373.679  1.734.335  6.639.344 صكوك    

 3.470.253  1.647.676  1.822.577  3.302.072  1.468.524  1.833.548 سندات دين بعمولة عائمة

 2.281.885  459.308  1.822.577  2.287.455  453.907  1.833.548 سندات    

 1.188.368  1.188.368  -  1.014.617  1.014.617  - صكوك    
            

 24.202.464  7.683.444  16.519.020  25.747.421  7.700.337  18.047.084 إجمالي سندات الدين

 261.381  13.274  248.107  262.799  13.274  249.525 أسهم 

 131.626  -  131.626  126.224  11.560  114.664 صناديق استثمارية

 42.642  42.642  -  39.036  39.036  - سندات أخرى

 24.638.113  7.739.360  16.898.753  26.175.480  7.764.207  18.411.273 استثمارات
 

غير المتداولة في الجدول أعاله بشكل أساسي، سندات التنمية الحكومية السعودية وسندات الخزينة السعودية سندات الدين تمثل 

عض سندات شركات سآعودية  إن األسآهم المدرجآة ضآمن بنآد ا سآتثمارات والمآدرج قيمتهآا العادلآة مآن خآالل بنآود الآدخل وب

مليآون لاير سآعودي( والتآي يآتم  13.3: 2018)مليون لاير سع))ودي  13.3 الشامل األخرى تتضمن أسهم غير متداولة بمبلغ

دلة بشكل موثوق ب   تعتبر الصناديق ا سآتثمارية اسآتثمارات متداولآة فآي الجآدول إثباتها بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العا

ا   أعاله حيث يتم نشر صافي قيم الموجودات لدى السوق المالية السعودية )تداول( يومي 
 

شريعة اإلسآالمية صناديق ا ستثمار المفتوحة المتوافقة مع الا ستثمار في  ،ستثماريةا صناديق اليمثل استثمار المجموعة في 

للمستثمرين الذين يسعون إلى رفع قيمة رأس المال والسآيولة العاليآة مآن خآالل التعآرض لألسآهم السآعودية والمنتجآات الماليآة 

ا في الصناديق العقارية الخاصآة بهآد  ا سآتثمار المتمثآل فآي رفآع  المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  استثمرت المجموعة أيض 

 مميزة على المدى المتوسط من خالل تطوير شقق سكنية قيمة رأس المال 
 

 كما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31كما في  حسب األطرا  األخرى اتا ستثمار تحليل (ج

 

   2019  2018 

  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

 السعودية

 15.777.094  17.348.488  ة وشب  حكوميةيحكوممؤسسات 

 4.424.299  4.851.768  شركات

 4.436.720  3.975.224  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 24.638.113  26.175.480  اإلجمالي

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 كما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31كما في تعرض ا ستثمارات لمخاطر ا ئتمان  تحليل (د

 
 

2019 

 

2018 

ب    الريا ت 
 السعودية

 ب    الريا ت
 السعودية

 20.979.707  22.577.137 ذات درجة استثمارية

 1.739.706  1.933.924 دون الدرجة ا ستثمارية

 1.483.051  1.236.360 غير مصنفة 

 24.202.464  25.747.421 اإلجمالي الفرعي

 435.649  428.059 سندات أخرىأسهم وصناديق استثمارية و

 24.638.113  26.175.480 اإلجمالي

 

عامة  على اسآتثمارات   تقآل فآي جآودة تصآنيفها ا ئتمآاني الخآارجي الُمعآد مآن  ستثماريةا درجة الذات تحتوي ا ستثمارات 

لوكالآة  (-BBBلوكالآة مآوديز، أو )Baa3) ( لوكالآة سآتاندرد أنآد بآورز، )-BBBتتضآمن )وكآا ت تصآني  ائتمآاني معتمآدة 

  شكل أساسي سندات شركات سعوديةا ستثمارات غير المصنفة بفيتش  تتضمن 

 

      ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينسنالحركة في مخصص خسائر ا ئتمان لسندات الدين المشمولة ضمن ا حتياطيات األخرى لله)(  

 كما يلي: 2018 و 2019     

 
 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 64.977  75.480 لسنةالرصيد في بداية ا

 10.503  (45.821) مخصص خسائر ا ئتمان

 75.480  29.659 ح(6)إيضاح  الرصيد في نهاية السنة

 

و  2019ديسآمبر  31التسوية بين األرصدة ا فتتاحيآة وأرصآدة اإلقفآال لمخصصآات خسآائر ا ئتمآان للسآنتين المنتهيتآين فآي  (و

 كما يلي: 2018

 
   عوديةب    الريا ت الس 2019 
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 في بداية السنةاألرصدة   71.794  3.686  -  75.480 

 (45.821)  -  (3.686)  (42.135)  

فآآآي التغيآآآرات  -مخصآآص خسآآآائر ا ئتمآآآان 

  التعرض للخطر

 في نهاية السنةاألرصدة   29.659  -  -  29.659  وإعادة القياس   
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   ب    الريا ت السعودية 2018 
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 في بداية السنةاألرصدة   64.977  -  -  64.977 

 3.833  -  (2.995)  6.828  

  في التعرض للخطرالتغيرات 

 وإعادة القياس   

 2إلى المرحلة  1ن المرحلة الُمحول م  (11)  6.681  -  6.670 

 مخصص خسائر ا ئتمان  6.817  3.686  -  10.503 

 في نهاية السنةاألرصدة   71.794  3.686  -  75.480 

 

كمآا  2018و  2019 ديسآمبر 31كمآا فآي جودة ا ئتمان لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى  (ز

 يلي:
 

   يا ت السعوديةب    الر 2019 
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي 

 والغير مصنفة 6-1الدرجات   25.747.421  -  -  25.747.421 

 9-7الدرجات   -  -  -  - 

 سندات الدينإجمالي   25.747.421  -  -  25.747.421 

 

 
   ب    الريا ت السعودية 2018 
   1المرحلة   2لمرحلة ا  3المرحلة   اإلجمالي 

 والغير مصنفة 6-1الدرجات   24.198.778  -  -  24.198.778 

 9-7الدرجات   -  3.686  -  3.686 

 سندات الدينإجمالي   24.198.778  3.686  -  24.202.464 

 

 يلي: كما 2018و  2019 ديسمبر 31كما في تتلخص الحركة على ا حتياطيات األخرى في حقوق المساهمين  (ح

 
 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

             من إعادة تقييم سندات الدين بالقيمة العادلة األرباح )الخسائر( غير المحققة 
 (228.599)  358.923 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى قبل مخصص خسائر ا ئتمان 

                        سندات الدين بالقيمة العادلةمخصص خسائر ا ئتمان ل
 75.480  29.659 ()ه6)إيضاح  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

              بالقيمة العادلة من إعادة تقييم سندات الديناألرباح )الخسائر( غير المحققة 
 (153.119)  388.582 بعد مخصص خسائر ا ئتمان من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

                   بالقيمة العادلة من إعادة تقييم األسهمغير المحققة  الخسائر
 (39.192)  (37.656) من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 -  (20.689) اإلكتوارية في خطط المنافع المحددةالخسائر 

 255  (260) ات الزميلةالشامل األخرى للشرك )الخسارة( الحصة في بنود الدخل

 (192.056)  329.977 ا حتياطيات األخرى
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 مما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31كما في تتكون القروض والسل ، صافي الُمثبتة بالتكلفة المطفأة كما في  (أ

 

 ب    الريا ت السعودية 2019

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 51.159.717  13.248.652  2.002.370  35.908.695 1رحلة الم

 4.998.855  204.961  628.792  4.165.102 2المرحلة 

 985.669  2.464  430.102  553.103 3المرحلة 

 57.144.241  13.456.077  3.061.264  40.626.900 العاملة إجمالي القروض والسل 

 2.374.251  261.998  1.164.385  947.868 وسل  غير عاملة قروض

 59.518.492  13.718.075  4.225.649  41.574.768 إجمالي القروض والسل 

 (2.405.585)  (392.093)  (1.030.656)  (982.836) مخصص خسائر ا ئتمان

 57.112.907  13.325.982  3.194.993  40.591.932 قروض وسل ، صافي

 

 ب    الريا ت السعودية 2018

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 52.249.546  14.267.187  3.547.689  34.434.670 1المرحلة 

 6.267.935  189.619  906.743  5.171.573 2المرحلة 

 1.613.750  44.128  378.987  1.190.635 3المرحلة 

 60.131.231  14.500.934  4.833.419  40.796.878 العاملة إجمالي القروض والسل 

 1.076.874  246.556  704.104  126.214 وسل  غير عاملة قروض

 61.208.105  14.747.490  5.537.523  40.923.092 إجمالي القروض والسل 

 (1.795.576)   (465.153)   (459.161)   (871.262)  مخصص خسائر ا ئتمان

 59.412.529  14.282.337  5.078.362  40.051.830 قروض وسل ، صافي

 

 مما يلي:تتكون القروض والسل ، صافي  (ب
 

   2019  2018 

  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

 السعودية

 24.140.228  20.520.406  القروض والسل  التقليدية

 37.067.877  38.998.086  :القائمة على مبدأ تجنب الفائدةالقروض والسل  

 36.881.386  38.853.618  ، متضمنة  التورقةمرابحال    

 186.491  144.468  جارةاإل    

     

 61.208.105  59.518.492  إجمالي القروض والسل 

 (1.795.576)   (2.405.585)  مخصص خسائر ا ئتمان

 59.412.529  57.112.907  قروض وسل ، صافي
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 كما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31في مخصص خسائر ا ئتمان للسنتين المنتهيتين في  الحركة (ج

 
 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 1.718.082  1.795.576 الرصيد في بداية السنة

 220.514  1.270.770 مخصص خسائر ا ئتمان

 (143.020)  (660.761) ديون مشطوبة، صافي

 1.795.576  2.405.585 الرصيد في نهاية السنة
 
 

 31للسآنة المنتهيآة فآي  لمخصآص خسآائر ا ئتمآان تلخص الجآداول التاليآة التسآوية بآين األرصآدة ا فتتاحيآة وأرصآدة اإلقفآال (د

  2019ديسمبر 

 

   تجارية و جاري مدين وأخرى ب    الريا ت السعودية

 اإلجمالي
 

   1المرحلة   2حلة المر  3المرحلة 

 بداية السنةاألرصدة في   159.244  95.760  1.075.419  1.330.423

  إعادة القياسو  في التعرض للخطرالتغيرات   96.379  27.695  878.716  1.002.790

 3،2إلى المرحلة  1الُمحول من المرحلة   (3.858)  1.641  11.447  9.230

 3المرحلة  إلى 2المرحلة  منالُمحول   -  (30.668)  289.356  258.688

 1المرحلة  إلى 2المرحلة  منالُمحول   6.725  (2.790)  -  3.935

 2،1إلى المرحلة  3الُمحول من المرحلة   99  204  (2.161)  (1.858)

 مخصص خسائر ا ئتمان  99.345  (3.918)  1.177.358  1.272.785

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (589.716)  (589.716)

 نهاية السنةاألرصدة في   258.589  91.842  1.663.061  2.013.492

 

 

   شخصية ب    الريا ت السعودية

 اإلجمالي
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة 

 بداية السنةاألرصدة في   180.377  39.696  245.080  465.153

  إعادة القياسو  في التعرض للخطرالتغيرات   (58.973)  53.166  (48.507)  (54.314)

 3 إلى المرحلة 1لة الُمحول من المرح  (482)  -  37.855  37.373

 3المرحلة  إلى 2المرحلة  منالُمحول   -  (192)  15.118  14.926

 مخصص خسائر ا ئتمان  (59.455)  52.974  4.466  (2.015)

 ديون المشطوبة، صافيال  -  -  (71.045)  (71.045)

 نهاية السنةاألرصدة في   120.922  92.670  178.501  392.093
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 31للسآنة المنتهيآة فآي  لمخصآص خسآائر ا ئتمآانتلخص الجآداول التاليآة التسآوية بآين األرصآدة ا فتتاحيآة وأرصآدة اإلقفآال 

  2018ديسمبر 

   رى ب    الريا ت السعوديةتجارية و جاري مدين وأخ

 اإلجمالي
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة 

 بداية السنةاألرصدة في   118.705  108.841  1.080.417  1.307.963

  إعادة القياسو  في التعرض للخطرالتغيرات   41.467  30.112  (216.290)  (144.711)

 3،2إلى المرحلة  1ل من المرحلة الُمحو  (928)  11.283  32.258  42.613

 3المرحلة  إلى 2المرحلة  منالُمحول   -  (54.476)  276.962  222.486

 مخصص خسائر ا ئتمان  40.539  (13.081)  92.930  120.388

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (97.928)  (97.928)

 اية السنةنهاألرصدة في   159.244  95.760  1.075.419  1.330.423

 

   شخصية ب    الريا ت السعودية

 اإلجمالي
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة 

 بداية السنةاألرصدة في   176.245  15.537  218.337  410.119

  إعادة القياسو  في التعرض للخطرالتغيرات   4.222  24.605  64.103  92.930

 3 إلى المرحلة 1لة المرحالُمحول من   (90)  -  5.937  5.847

 3المرحلة  إلى 2المرحلة  منالُمحول   -  (446)  1.795  1.349

 مخصص خسائر ا ئتمان  4.132  24.159  71.835  100.126

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (45.092)  (45.092)

 نهاية السنةاألرصدة في   180.377  39.696  245.080  465.153

 

بآين المراحآل  نتيجآة التحويآلالزيآادة أو الآنقص فآي مخصآص خسآائر ا ئتمآان صآافي غ التحويل في الجآداول أعآاله تمثل مبال

  2018 و 2019 ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينخالل العام للسن
 

 :كما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31تتلخص الجودة ا ئتمانية للقروض والسل  كما في ه)(  
 

 :كما يلي ا ئتمان منخفضةر متأخرة السداد وغير القروض والسل  غي (1

 

2019 
ب    الريا ت 

 السعودية

 2018 
ب    الريا ت 

 السعودية

 1.890.789  1.030.843 استثنائية

 4.669.483  4.661.323 ممتازة

 8.251.313  6.070.450 قوية

 11.881.621  12.898.184  جيدة

 11.965.283  13.472.788 مقبولة

 2.645.529  1.803.303 هامشية

 981.574  659.279 تحت المالحظة

 13.563.575  12.604.404 غير مصنفة

 55.849.167  53.200.574 اإلجمالي
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ليار لاير م 4.7 بالغةوال 2لمصنفة كمرحلة او سل  غير متأخرة السداد وغير ضعيفة ا ئتمانقروض ويتضمن الجدول أعاله 

ألنها تظهر زيادة كبيرة في مخاطر ا ئتمآان  2كمرحلة مليار لاير سعودي(  يتم تصني  هذه القروض  4.6: 2018سعودي )

ا التعرضات من المرحلآة  و تصنيفهاها إعادة هيكلة، وتخفيض نسبي في بسبب تصنيفها على أن  2تحت المالحظة  ويشمل أيض 

  1ة لتكون مؤهلة للترقية إلى المرحلة المعالج اتوالتي لم تكمل بعد فتر
 

 :أعالهلقروض والسل  لتقييم ا فيما يلي وص 
 

 لألسواق المالية  سهولة وصول  لدي  كبيرةوتدفقات نقدية  أساسيات مالية فائقة  للغاية ريادة في صناعة مستقرة - استثنائية
 

ل من مثيل  في السوق  لديآ  مآدخل لألسآواق الماليآة خآالل ريادة في صناعة مستقرة  مركز مالي وتدفقات نقدية أفض -ممتازة 

 الظرو  العادية للسوق 
 

سوق ومركز مالي قوي مع تاريخ أداء ناج  لكن مع وجآود اسآتثناءات، و تعتبآر المؤشآرات الماليآة أفضآل مآن معآايير  - قوية

 وفق الحا ت الطبيعية   الصناعة التي تنتمي إليها  هذه المنشأة لها حرية الوصول إلى األسواق المالية
 

معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر المؤشرات الماليآة سآليمة وضآمن معآايير الصآناعة  - جيدة

 التي تنتمي إليها  الوصول إلى األسواق المالية محدود وتكون المنشأة ُعرضة لتغيرات دورية 
 

ة أو الشركة ثانوية، وتعتبر المؤشرات المالية أدنآى مآن معآايير الصآناعة التآي تنتمآي تعتبر عوامل المخاطرة للصناع - مقبولة

 إليها  مصادر التمويل البديلة قد تكون متوفرة ولكنها قد تكون محدودة  بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط 
 

شغيلي هامشي  مصادر التمويل البديلة قآد تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية، مع أداء مالي و ت - هامشية

   تكون متوفرة    ُيتوقع الدخول في أعمال جديدة مع هذه الفئة 
 

تعتبآآر عوامآآل المخآآاطر للصآآناعة أو الشآآركة غيآآر إيجابيآآة، كمآآا تعتبآآر مخاطرعآآدم السآآداد عاليآآة  تعتبآآر  - تحآآت المالحظآآة

 ها بشكل عال، كما تعتبر مصادر التمويل البديلة محدودة جدا  المؤشرات المالية دون معايير الصناعة التي تنتمي إلي
 

تتضمن القروض والسل  الغير مصنفة بشكل أساسآي، أرصآدة القآروض الشخصآية وقآروض األفآراد األخآرى  - غير مصنفة

 غير متأخرة السداد 
 

 :كما يلي 2018و  2019ديسمبر  31ا ئتمان كما في  منخفضةالقروض والسل  متأخرة السداد وغير  (2
 

 ب    الريا ت السعودية 2019 
 

 شخصية   جاري مدين وأخرى   و تجارية 
 

 إجمالي
 

  2.504.638  644.248   1.860.390 يوم 30إلى  1من 

  453.360  204.961   248.399 يوم 90إلى  31من 

  2.957.998  849.209   2.108.789 اإلجمالي 

 

 يةب    الريا ت السعود 2018 
 

 شخصية   جاري مدين وأخرى   و تجارية 
 

 إجمالي
 

  765.317  703.612   61.705 يوم 30إلى  1من 

  1.902.997  189.619   1.713.378 يوم 90إلى  31من 

  2.668.314  893.231   1.775.083 اإلجمالي 
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 يلي: كما 2018و  2019 ديسمبر 31كما في ة حسب القطاعات ا قتصاديمخاطر التركز  (و
 
 

 
 

 

 

لتتوافآق مآع التغيآرات فآي القطاعآات  2018 ديسآمبر 31تركز المخاطر حسب القطاعات ا قتصادية كمآا فآي  تم إعادة تبويب

  2019التي تم إجراؤها خالل عام 

 

 

 

 

 

 ب    الريا ت السعودية 2019  

       العاملة  

  العاملةغير   3لمرحلة ا  2لمرحلة ا  1المرحلة   

مخصص 

  خسائر ا ئتمان

قروض وسل ، 

 صافي

 959.342  (10.285)  -  -     -  969.627  شب  حكوميةوة يحكوم

   بنوك ومؤسسات

  أخرى مالية تخدما  

 

8.179.335  110.290  42.633  -  (73.842)  8.258.416 

 79.815  (1.123)  -  -  -  80.938  زراعة وأسماك

 3.230.049  (212.895)  201.823  71.971  293.607  2.875.543  تصنيع

 6.408.790  (121.771)  111.625  25.268  1.464.843  4.928.825  بناء وإنشاءات

 10.268.598  (525.207)  834.023  94.981  973.746  8.891.055  تجارة

 1.587.926  (67.572)  47.682  8.616  615  1.598.585  تصا تانقل و

 2.482.411  (33.821)  782  42.971  36.684  2.435.795  خدمات

 13.325.982  (392.093)  261.998  2.464  204.961  13.248.652  قروض شخصية

 10.511.578  (966.976)  916.318  696.765  1.914.109  7.951.362  أخرى

 57.112.907  (2.405.585)  2.374.251  985.669  4.998.855  51.159.717  اإلجمالي

 ب    الريا ت السعودية 2018  

       العاملة  

  العاملةغير   3لمرحلة ا  2لمرحلة ا  1المرحلة   

مخصص 

  خسائر ا ئتمان

قروض وسل ، 

 صافي

 1.586.638  (13.597)  -  -  -  1.600.235  شب  حكوميةوة يحكوم

 بنآآآآآآآآوك ومؤسسآآآآآآآآات

  أخرى مالية خدمات

 

7.202.415  299.039  39  27.065  (46.030)  7.482.528 

 38.262  (248)     -     -     -  38.510  زراعة وأسماك

 5.150.873  (120.408)  131.284  12.068  495.523  4.632.406  تصنيع

 5.428.291  (144.097)  194.155  28.328  1.300.706  4.049.199  بناء وإنشاءات

 8.067.176  (317.283)  299.807  108.833  1.542.961  6.432.858  تجارة

 1.588.522  (50.647)  49.012  144  5.347  1.584.666  تصا تانقل و

 2.113.908  (44.058)  785  80.206  25.212  2.051.763  خدمات

 14.282.337  (465.153)  246.556  44.128  189.619  14.267.187  قروض شخصية

 13.673.994  (594.055)  128.210  1.340.004  2.409.528  10.390.307  أخرى

 59.412.529  (1.795.576)  1.076.874  1.613.750  6.267.935  52.249.546  اإلجمالي
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 استثمارات في شركات زميلة . 8
 

بالمملكآآة  زميلآآةحصآآة البنآآك لآدى شآآركات  ،2018و  2019 يسآمبرد 31ا سآآتثمارات فآآي الشآركات الزميلآآة كمآآا فآآي  شآملت (أ

 :العربية السعودية كما يلي
 

 2019  2018 

 %50  %50 )"أمكس"( (السعودية)المملكة العربية  كسبريسإ أمريكانشركة 

 %38  %38 )"أوركس"( وركس السعودية للتأجيرأشركة 

 %32  %32 )"أمالك"( شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
 

مليآون لاير سآعودي  تتركآز األنشآطة الرئيسآية للشآركة فآي  100أمكس هآي شآركة مسآاهمة سآعودية ُمقفلآة بآرأس مآال قآدره 

 إصدار بطاقات ا ئتمان وتقديم المنتجات األخرى ألمريكان إكسبرس في المملكة العربية السعودية 
 

مليآون لاير سآعودي  تتركآز األنشآطة الرئيسآية للشآركة فآي  550أوركس هي شركة مساهمة سعودية  ُمقفلة برأس مآال قآدره 

 أعمال اإليجار التمويلي في المملكة العربية السعودية 
 

مليون لاير سعودي  تتركز األنشطة الرئيسية للشركة فآي تقآديم  906أمالك هي شركة مساهمة سعودية ُمقفلة برأس مال قدره 

 ة السعودية منتجات التمويل العقاري في المملكة العربي
 

تآم تأسآآيس كافآآة الشآآركات الزميلآة للمجموعآآة، فآآي المملكآآة العربيآة السآآعودية كمآآا تقآآوم هآذه الشآآركات بممارسآآة أنشآآطتها فآآي 

 المملكة العربية السعودية 
 

 :كما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31تتلخص الحركة في ا ستثمار في شركات زميلة للسنتين المنتهيتين في  (ب
 

 2019  

2018 

 عدلةمُ 

 
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 993.340  1.012.366 الرصيد في بداية السنة

 111.195  88.156 الحصة في الدخل

 (93.323)  (105.709) توزيعات أرباح

 (722)  (515) الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخرى

 1.876  - تثمارااست

 1.012.366  994.298 سنةالرصيد في نهاية ال
 

 ،2018و  2019ديسآمبر  31 موجآودات و مطلوبآات وحقآوق ملكيآة الشآركات الزميلآة كمآا فآيل في الجدولين أدنآاه، ملخآص (ج

 :كما يلينفسيهما  للسنتين المنتهيتينمصاري  الدخل ووال
 

 ب    الريا ت السعودية 2019 

 أمالك  أوركس  أمكس 

 3.405.214  1.142.551  943.217 إجمالي الموجودات 

 2.281.694  313.287  517.095 إجمالي المطلوبات

 1.123.520  829.264  426.122 إجمالي حقوق الملكية

 200.002  113.182  405.324 إجمالي الدخل

 129.107  71.654  279.346 إجمالي المصاري  
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 )تتمة( - استثمارات في شركات زميلة . 8
 

   الريا ت السعوديةب   2018 

 أمالك  أوركس  أمكس 

 3.256.983  1.211.992  838.183 إجمالي الموجودات 

 2.101.814  353.758  418.341 إجمالي المطلوبات

 1.155.169  858.234  419.842 إجمالي حقوق الملكية

 174.655  123.056  394.519 إجمالي الدخل

 76.809  65.620  242.876 إجمالي المصاري  

 

 :المعلومات المالية الملخصة للقيمة الدفترية  ستثمارات البنك في الشركات الزميلةفي الجدول أدناه، تسوية  (د
 

   ب    الريا ت السعودية 2019

 اإلجمالي
 

   أمكس  أوركس  أمالك

 صافي الموجودات  426.122  829.264  1.123.520  2.378.906

 حصة المجموعة في صافي الموجودات   213.061  315.120  362.032  890.213

 الشهرة  94.210  9.875  -  104.085

 القيمة الدفترية للحصة  307.271  324.995  362.032  994.298

 

   ب    الريا ت السعودية 2018

 اإلجمالي
 

   أمكس  أوركس  أمالك

 وجوداتصافي الم  419.842  858.234  1.155.169  2.433.245

 حصة المجموعة في صافي الموجودات   209.921  326.129  372.231  908.281

 الشهرة  94.210  9.875  -  104.085

 القيمة الدفترية للحصة  304.131  336.004  372.231  1.012.366
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 ير الملموسة، صافيممتلكات ومعدات، صافي وموجودات تقنية المعلومات غ . 9
 

 :ما يليك 2018و  2019 ديسمبر 31تتلخص ممتلكات ومعدات، صافي كما في (أ

 

 ب    الريا ت السعودية 2019 

 

األراضي 

 والمباني

 تحسينات على 

  المباني الُمستأجرة
األثآآآآآاث والمعآآآآآدات 

  والسيارات
مشاريع في طآور 

 اإلنجاز

 

 اإلجمالي

  التكلفة
 

     
 

 

 1.727.489  5.211  489.581  159.745  1.072.952 اية السنةالرصيد في بد

 للتقآآآآاريري أثآآآآر تطبيآآآآق المعيآآآآار الآآآآدول

 267.940  -  92.870  -  175.070 2019يناير  1بتاريخ  16المالية 

 82.671  -  14.213  18.171  50.287 اإلضافات

 (104.631)  -  (104.631)  -  - اتستبعادا 

 -  (1.404)  -  -  1.404 تحويالتال

 1.973.469  3.807  492.033  177.916  1.299.713 الرصيد في نهاية السنة

          م واإلطفاءاتالمتراك ستهالكا 

 824.600  -  376.979  118.503  329.118 الرصيد في بداية السنة

 108.671  -  41.095  17.470  50.106 الُمحمل على السنة

 (94.297)  -  (94.297)  -  - اتستبعادا 

 838.974  -  323.777  135.973  379.224 الرصيد في نهاية السنة

 1.134.495  3.807  168.256  41.943  920.489 صافي القيمة الدفترية

 
 

 :حق ا ستخدام، الصافية على النحو التاليل مستأجرة أصول تشمل البنود الواردة أعاله

 

 المباني

ا ت ب    الري

  السعودية

 المعدات والسيارات 

ب    الريا ت 

  السعودية

  اإلجمالي

ب    الريا ت 

 السعودية

 306.889  87.621  219.268 التكلفة

 (29.720)  (16.236)  (13.484) ا ستهالك المتراكم

 277.169  71.385  205.784 صافي القيمة الدفترية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في
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 )تتمة( - صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي ممتلكات ومعدات، . 9

 

ا  يتم سداد ق سبعة وعشرينو عامينبين  حق ا ستخدامأصول وح مدة عقود اإليجار المدرجة في تترا يمة اإليجارات علآى عام 

 متأخرات كوأتدفع مقدما  وي وسنوي ربعأساس شهري و
 

 ب    الريا ت السعودية 2018 

 

ضي األرا

 والمباني

 تحسينات على 

  المباني الُمستأجرة
األثآآآآآاث والمعآآآآآدات 

  والسيارات
مشاريع في طآور 

 اإلنجاز

 

 اإلجمالي

  التكلفة
 

     
 

 

 1.673.220  50.425  468.027  145.725  1.009.043 الرصيد في بداية السنة

 55.535  5.071  22.820  14.020  13.624 اإلضافات

 (1.266)  -  (1.266)  -  - اتستبعادا 

 -  (50.285)  -  -  50.285 لتحويالتا

 1.727.489  5.211  489.581  159.745  1.072.952 الرصيد في نهاية السنة

          م واإلطفاءاتالمتراك ستهالكا 

 748.979  -  351.333  101.653  295.993 الرصيد في بداية السنة

 76.851  -  26.876  16.850  33.125 الُمحمل على السنة

 (1.230)  -  (1.230)  -  - اتستبعادا 

 824.600  -  376.979  118.503  329.118 الرصيد في نهاية السنة

 902.889  5.211  112.602  41.242  743.834 صافي القيمة الدفترية
 

 :مما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31كما فيموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي تتلخص  (ب
 
 ب    الريا ت السعودية 2019 

  مشاريع في طور اإلنجاز  البرمجيات  
 اإلجمالي

  التكلفة
 

 
 

 

 360.595  44.694  315.901 الرصيد في بداية السنة

 80.975  67.090  13.885 اإلضافات

 -  (75.039)  75.039 لتحويالتا

 441.570  36.745  404.825 الرصيد في نهاية السنة

      مةالمتراك اإلطفاءات

 152.388  -  152.388 الرصيد في بداية السنة

 34.846  -  34.846 الُمحمل على السنة

 187.234  -  187.234 الرصيد في نهاية السنة

 254.336  36.745  217.591 صافي القيمة الدفترية
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 )تتمة( - ت تقنية المعلومات غير الملموسة، صافيممتلكات ومعدات، صافي وموجودا . 9
 

 ب    الريا ت السعودية 2018 

  مشاريع في طور اإلنجاز  البرمجيات  
 اإلجمالي

  التكلفة
 

 
 

 

 297.423  42.329  255.094 الرصيد في بداية السنة

 63.172  2.365  60.807 اإلضافات

 360.595  44.694  315.901 الرصيد في نهاية السنة

      مةالمتراك اإلطفاءات

 126.000  -  126.000 الرصيد في بداية السنة

 26.388  -  26.388 الُمحمل على السنة

 152.388  -  152.388 الرصيد في نهاية السنة

 208.207  44.694  163.513 صافي القيمة الدفترية

 

 

 ، صافيموجودات أخرى . 10
 

 :ما يليك 2018و  2019 ديسمبر 31ي كما في، صافموجودات أخرىتتلخص  (أ

 

  2019  2018 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 40.849  31.736  ذمم عمالء ومدينون آخرون
ا  69.542  50.932  مصاري  مدفوعة مقدم 

 32.383  50.712  أخرى

 142.774  133.380  إجمالي موجودات أخرى
ا مخص  (566)  (386)  خسائر ا ئتمانص ناقص 

 142.208  132.994  (42)إيضاح  موجودات أخرى، صافي

 

 :كما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان للسنتين المنتهيتين في  (ب

 
 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 276  566 الرصيد في بداية السنة

 290  (180) مخصص خسائر ا ئتمان

 566  386 الرصيد في نهاية السنة
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 المشتقات . 11
 

 :قوم البنك خالل دورة أعمال  العادي)ة باستخدام األدوات المالي)ة المشت)قة التالي)ة ألغراض المتاج)رة والت)حوط من المخاطري (أ
 

 المقايضات    -1
 

بالنسآبة لمقايضآات أسآعار العمآو ت الخاصآة، عآادة مآا تقآوم   ة مآن التآدفقات النقديآة بآأخرىوتمثل التزامات لتبآادل مجموعآ

و ت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل المبالغ ا سمية  وبالنسآبة ماألطرا  األخرى بتبادل دفع الع

بآالغ ا سآمية مآع العمآو ت الخاصآة الثابتآة و العائمآة لمقايضات أسآعار العمآو ت الخاصآة بعآدة عمآالت، ف نآ  يآتم تبآادل الم

  يمكن كذلك للمبالغ ا سمية أن تتغير بناء  على بنود ا تفاق في حالة مقايضات المبالغ ا سمية  بعمالت مختلفة
 

 العقود اآلجلة والمستقبلية    -2
 

ليآة معينآة بسآعر وتآاريخ محآددين فآي المسآتقبل  هآذه وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملآة أو سآلعة أو أداة ما

ا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية  يتم التعامل بآالعقود الجلآة  العقود يتم تصميمها خصيص 

تم تسآوية التغيآرات فآي بالعملة األجنبية وعقود معدل العمولة الخاصة الجلة بمبآالغ محآددة وفآي أسآواق ماليآة منظمآة، كمآا يآ

  قيمة العقود الجلة بشكل يومي
 

 اتفاقيات األسعار اآلجلة    -3
 

وهي عبارة عن عقود بأسآعار عمآو ت خاصآة يآتم التفآاوض عليهآا بصآورة منفآردة وتآنص علآى أن ُيسآدد الفآرق بآين سآعر 

ا، وذ لآك عآن المبلآغ ا سآمي المحآدد وخآالل الفتآرة العمولة الخاصة الُمتعاقد عليها وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد نقآد 

  الزمنية الُمتفق عليها
 

 الخيارات    -4
 

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمن  بموجبها البائع )ُمصدر الخيار( الحآق، ولآيس ا لتآزام، للمشآتري )المكتتآب بالخيآار(، 

خآالل الفتآرة الزمنيآة المنتهيآة فآي ذلآك التآاريخ وذلآك  وليس ا لتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو فآي أي وقآت

  بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلف ا
 

 :المخاطر كما هو موض  أدناه ُمقتناة ألغراض المتاجرة أو ُمقتناة ألغراض التحوط من إما أن تكوناألدوات المالية المشتقة  (ب
 

 راض المتاجرةالمشتقات الُمقتناة ألغ    -1
 

ألغراض المتاجرة بالمبيعات وأخذ المراكز والمراجحة بأسعار الصر   تتعلق المبيعآات للبنك تتعلق معظم المشتقات الُمقتناة 

بطرح المنتجات لعمالء وبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعآديل أو تخفآيض المخآاطر الحاليآة والمسآتقبلية  ويتعلآق أخآذ المراكآز 

ز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيآرات اإليجابيآة فآي األسآعار أو المعآد ت أو المؤشآرات  ب دارة مخاطر مراك

  من فروق األسعار، بين األسواق أو المنتجات الرب وتتعلق المراجحة على تحديد، مع توقع 
 

 المشتقات الُمقتناة ألغراض التحوط من المخاطر    -2
 

آا شآامال  لقيآاس وإدارة المخآاطر  إن عمليآة إدارة المخآاطر تتضآمن المخآاطر التآي يتعآرض لهآا البنآك نتيجآة  يتبع البنآك نظام 

التقلبات في أسعار الصر  األجنبي وأسعار العمو ت الخاصة ضمن المستويات المقبولآة والتآي يقررهآا مجلآس اإلدارة بنآاء  

  على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
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وقآد وضآع مجلآس اإلدارة مسآتويات معينآآة لمخآاطر العمآالت وذلآك بوضآع حآآدود للتعامآل مآع األطآرا  األخآرى ولمخآآاطر 

مراكآآز العمآآالت  ُتراَقآآب مراكآآز العمآآالت بشآآكل منآآتظم وُتسآآتخدم اسآآتراتيجيات التحآآوط مآآن المخآآاطر لضآآمان بقآآاء مراكآآز 

آا لمخآاطر أسآعار العمآو ت الخاصآة وذلآك بوضآع العمالت ضمن الحدود المقآررة   كمآا وضآ ع مجلآس اإلدارة مسآتوى معين 

ا مراجعة الفجوات بين أسعار العمو ت الخاصة بالموجودات  حدود  للفجوات في أسعار العمو ت للفترات المقررة   يتم دوري 

ر العمآو ت الخاصآة ضآمن الحآدود الفجوة بآين أسآعابآ الآتحكموالمطلوبات وُتسآتخدم اسآتراتيجيات التحآوط مآن المخآاطر فآي 

  المقررة
 

وكجزء من إدارة موجودات  ومطلوبات ، يستخدم البنك المشتقات ألغراض التحوط من المخاطر وذلك لتقليل تعرض  لمخآاطر 

أسعار العمالت والعمو ت الخاصة   ويتم ذلآك عآادة مآن خآالل التحآوط مآن مخآاطر معآامالت محآددة  يسآتخدم البنآك عقآود 

األجنبآآي الجلآآة فآآي التحآآوط مآآن مخآآاطر عمآآالت محآآددة ولتطبيآآق اسآآتراتجيات تحآآوط مختلفآآة  كمآآا يسآآتخدم البنآآك الصآآر  

  مقايضات أسعار العمو ت الخاصة للتحوط من مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارعمو ت خاصة ثابتة

 

لمالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ ا سآمية للفتآرة المتبقيآة حتآى تلخص الجداول أدناه، القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات ا (ج

ا علآى حجآم المعآامالت القائمآة فآي نهايآة السآنة،    تاريخ ا ستحقاق والمعدل الشهري  إن المبالغ ا سمية، التي ُتعتبر مؤشر 

لي المبالغ ا سمية   تعكس مخاطر ا ئتمان تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، ف ن إجما

و  مخآآاطر السآآوق التآآي يتعآآرض لهآآا البنآآك، حيآآث تكآآون فآآي العآآادة مخآآاطر ا ئتمآآان محآآددة بالقيمآآة العادلآآة الموجيآآة لتلآآك 

  المشتقات
 
 

 :2018و  2019ديسمبر  31كما في ملخص لألدوات المالية المشتقة ،فيما يلي

 
تبقية حتى تاريخ ا ستحقاقسمية للفترة المالمبالغ ا       

  ب    الريا ت السعودية 2019

 المعدل

  الشهري

 من أكثر

شهر 12-3   سنوات 5-1  سنوات  5   

 3خآآآآآآآآآآآآآآالل 

  أشهر 

 ال)م)بال)غ 

  ةس))ميا 

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

  الموجبة

 قتناة ألغراض المتاجرة: مُ                

  جلةال األجنبي عقود الصر    4.193  2.684  2.368.748  683.015  -  1.685.733  -  4.064.698

 خيارات أسعار الصر  األجنبي   267  267  750.320  -  750.320  -  -  1.006.076

 عمو ت مقايضات أسعار ال   124.364  123.861  7.260.075  100.000  1.680.820  3.505.956  1.973.299  7.856.102

 خيارات أسعار العمو ت   278.528  278.521  9.080.979  -  -  7.581.840  1.499.139  8.692.327

               

ُمقتنآآآآآاة ألغآآآآآراض التحآآآآآوط مآآآآآن 

 مخاطر القيمة العادلة:

 مقايضات أسعار العمو ت   -  591.114  12.835.216  -  93.790  5.045.902  7.695.524  13.780.733

-  -  -  -  -  -  -  421.243 

)إيضآآاح  خيآآار بيآآع شآآركة زميلآآة

 و(11

 اإلجمالي الفرعي 828.595  996.447  32.295.338  783.015  2.524.930  17.819.431  11.167.962  35.399.936

-  -  -  -  -  -  (680.928)  476.481 

هآآآوامش السآآآيولة النقديآآآة للملحآآآق 

 وإمير

 ك(32)إيضاح اإلجمالي  1.305.076  315.519  32.295.338  783.015  2.524.930  17.819.431  11.167.962  35.399.936
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سمية للفترة المتبقية حتى تاريخ ا ستحقاقالمبالغ ا       

  ب    الريا ت السعودية 2018

 المعدل

  الشهري

 من أكثر

شهر 12-3   سنوات 5-1  سنوات  5   أشهر  3خالل   

 ال)م)بال)غ 

  ةس))ميا 

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

  الموجبة

 قتناة ألغراض المتاجرة: مُ                

  جلةال األجنبي عقود الصر    9.781  6.802  2.919.605  2.919.605  -  -  -  4.012.207

 خيارات أسعار الصر  األجنبي   4.408  4.408  848.020  98.020  -  750.000  -  1.135.816

 مقايضات أسعار العمو ت    198.425  199.306  9.152.106  -  254.000  7.521.528  1.376.578  13.577.210

 خيارات أسعار العمو ت   187.979  187.979  6.896.619  -  -  5.397.520  1.499.099  4.706.477

               

ُمقتنآآآآآاة ألغآآآآآراض التحآآآآآوط مآآآآآن 

 مخاطر القيمة العادلة:

 مقايضات أسعار العمو ت   242.456  102.209  12.252.404  -  -  4.107.892  8.144.512  7.310.805

-  -  -  -  -  -  -  417.991 

)إيضآآاح  زميلآآةخيآآار بيآآع شآآركة 

 و(11

 اإلجمالي الفرعي 1.061.040  500.704  32.068.754  3.017.625  254.000  17.776.940  11.020.189  30.742.515

-  -  -  -  -  -  -  184.203 

هآآآوامش السآآآيولة النقديآآآة للملحآآآق 

 وإمير

 ك(32)إيضاح اإلجمالي  1.245.243  500.704  32.068.754  3.017.625  254.000  17.776.940  11.020.189  30.742.515

 

و  2019ديسآمبر 31التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومحافظ التحآوط العائآدين للبنآك كمآا فآي يلخص الجدول أدناه كال  من  (د

، و يتضمن هذا الجدول وص  للبنود المتحوط من مخاطرها و القآيم العادلآة لتلآك البنآود، و طبيعآة المخآاطر التآي تآم 2018

  التحوط  منها و أدوات التحوط والقيمة العادلة لتلك األدوات

 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2019 مبرديس 31

 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 

  السالبة

القيمة العادلة 

  الموجبة

 األداة

  المستخدمة 

المخاطر الُمتحوط 

  منها

القيمة العادلة في 

  بداية التحوط

القيمة  العادلة 

  الحالية

591.114  -  

مقايضات أسعار 

  العمو ت 

قيمة مخاطر ال

 استثمارات بسعر عمولة ثابت 14.203.427  12.174.376  العادلة

 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2018ديسمبر  31

 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 

  السالبة

القيمة العادلة 

  الموجبة

 األداة

  المستخدمة 

المخاطر الُمتحوط 

  منها

القيمة العادلة في 

  بداية التحوط

القيمة  العادلة 

  الحالية

102.209  242.456  

مقايضات أسعار 

  العمو ت 

مخاطر القيمة 

 استثمارات بسعر عمولة ثابت 11.938.600  12.349.164  العادلة

 

: 2018مليآون لاير سآعودي ) 710.2 الُمسجلة خالل السنة من أدوات التحوط من مخاطر القيمآة العادلآة خسائرصافي ال بلغ

مليآون  710.2 صافي الخسائر من بن)ود التحوط العائ)دة لمخآاطر التحآوط مبلآغ مليون لاير سعودي(  بلغ 41.1 قيمةأرباح ب

 989.6 مليآآون لاير سآآعودي(  وبلآآغ صآآافي القيمآآة العادلآآة الموجبآآة للمشآآتقات 41.1 : خسآآائر بقيمآآة2018لاير سعآآ)ودي )

آآا )  %59ودي صآآافي قيمآآة عادلآآة موجبآآة(  كآآان تركآآز مآآا نسآآبت  مليآآون لاير سآآع 744.5: 2018مليآآون لاير سآآعودي تقريب 

 %28 ( مآن القيمآة العادلآة الموجبآة للمشآتقات الخاصآة بالبنآك مآع مؤسسآات ماليآة، بينمآا كآان تركآز%57:  2018) تقريب ا

ي ( مآن القيمآة العادلآة الموجبآة مآع طآآر  واحآد مآن األطآرا  األخآرى كمآآا فآي تآاريخ قائمآة المركآز المآآال23%:  2018)

  الموحدة  يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة لدى البنك بشكل رئيسي
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كجآزء مآن إدارة المشآتقات الماليآة، أبآرم البنآك اتفاقيآة رئيسآية متوافقآة مآع توجيهآات ا تحآاد العآالمي للمبآاد ت والمشآتقات ه)(    

  مجموعآةُمشآتراة أو الُمباعآة بواسآطة اليآد بنآود وشآروط منتجآات المشآتقات الماليآة الالمالية  وفق ا لهآذه ا تفاقيآة، فقآد تآم توح

حصل على تسآعير محسآن تأن  مجموعة)الملحق(  يسم  ذلك الملحق لل وكجزء من تلك ا تفاقية تم توقيع ملحق دعم ا ئتمان

ا كضمان نقدي وذلك لصال  البنك أو الطر  الخر   عن طريق تبادل المبالغ المعّرفة سوقي 
 

بالنسبة لمقايضات أسعار العمولة التي تم إبرامها مع األطرا  األخرى األوروبية، يلتزم البنك واألطرا  األخرى األوروبيآة 

)إمير(  إمير هو مجموعة من التشآريعات األوروبيآة للمخالصآة المركزيآة والتنظآيم بتنظيمات البنية التحتية للسوق األوروبية 

للمشتقات المتداولة خارج السوق  تتضمن األنظمة متطلبات اإلبالغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر، وتضع 

، يتم تداول جميع عقود المشتقات المعيارية هذه قواعد مشتركة لألطرا  المقابلة المركزية والمستودعات التجارية  وفق ا لذلك

في البورصات ويتم تسويتها مآن خآالل طآر  مركآزي مقابآل مآن خآالل ترتيبآات المعاوضآة وتبآادل النقآد للحآد مآن مخآاطر 

  ائتمان الطر  الخر ومخاطر السيولة
 

مليآون لاير سآعودي  1.157ال  البنآك لصآ كضمان نقآدي األطرا  األخرىبواسطة للملحق وإمير  حتفظ بهابلغت المبالغ المُ 

تشآآمل هآآوامش السآآيولة النقديآآة إلميآآر مآآدفوعات الهآآامش  مليآآون لاير سآآعودي(  184: 2018) 2019ديسآآمبر  31كمآآا فآآي 

  األولي المقدمة لألطرا  األخرى
 

وإميآر عنآدما يكآون  ملحآقللذلآك هآوامش السآيولة النقديآة يتم معاوضة مقابلة القيم العادلة للمشتقات الموجبة والسالبة بمآا فآي 

هنالآآك حآآق قآآانوني قابآآل للتنفيآآذ فآآي سآآداد المبآآالغ المعتآآر  بهآآا وعنآآدما تنآآوي المجموعآآة التسآآوية علآآى أسآآاس صآآا   ، أو 

  ك32إيضاح انظر   لالعترا  بالموجودات و تسوية المطلوبات في الوقت نفس 
 

إيضآاح يتم تضمين القيمة المقآدرة منهآا فآي ، ة مع شركة زميلةاقية رئيسية قائملدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في اتف (و

ُتعطي شروط ا تفاقية البنك الخيار في البيع كما ُتعطي الطر  الخر الخيار فآي الشآراء والآذي يمكآن ممارسآت  علآى   ج11

أقآل مآن قيمآة التنفيآذ  ُيعطآي مدى مدة اتفاقية الشراكة  يقوم البنك فقط بتقييم خيآار البيآع المآذكور، حيآث ُيعتبآر خيآار الشآراء 

خيار البيع، في حال تم تنفيذه، البنك الحق في استالم دفعة مقابل حصت  في الشآركة الزميلآة بعآد عآام واحآد مآن ذلآك الخيآار، 

 وذلك بناء  على صيغ متفق عليها مسبق ا ضمن ا تفاقية 
 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى . 12
 

 :مما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31ي لبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما فيتكون بند األرصدة ل (أ
 

  2019  2018 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 16.073  8.918  حسابات جارية

 7.656.065  10.323.011  (ب12اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح 

 4.948.694  3.456.262  ودائع أسواق المال

 12.620.832  13.788.191  اإلجم)ال)ي
 

   سندات الدين المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع البنوك األخرى تتضمن سندات شركات و سندات بنوك و سندات غير  (ب

   31ي كما ف ات إعادة الشراءيلقيمة العادلة للموجودات المرهونة كضمانات واألرصدة ذات الصلة من اتفاقا تبلغ حكومية  

 مما يلي: 2018و  2019ديسمبر  

  ب    الريا ت السعودية 2019  ب    الريا ت السعودية 2018

اتفاقيآآآآآآات إعآآآآآآادة 

  الشراء

 الموجودات

  المرهونة

اتفاقيآآآات إعآآآآادة 

  الشراء

 الموجودات

  المرهونة

 سندات الدين        10.762.422  10.323.011  7.813.034  7.656.065
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 :مما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31ي يتكون بند ودائع العمالء كما ف (أ

     2019  2018 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

     

 33.383.265  35.620.301  ودائع مرابحة السلع

 3.654.726  4.349.043  الودائع ألجل التقليدية

 37.037.991  39.969.344  ودائع ألجل

 1.529.185  1.698.795  ودائع ادخار

 38.567.176  41.668.139  مجموع الودائع بعمو ت خاصة محملة 

 24.113.708  25.865.987  ودائع تحت الطلب

 1.008.985  1.523.928  ودائع أخرى

 63.689.869  69.058.054  ودائع العمالء
 

مليآون ريآآ)ال سآعودي( كضآآمانات  601.0: 2018مليآون ريآآ)ال سآعودي ) 606.4قآآدرها تشآتمل ودائآع أخآآرى علآى مبآالغ 

 للنقض  القابلةات غير لتزامحتجزة مقابل ا مُ 
 

: 2018مليآار لاير سآعودي ) 61.4ب جمآالي  وودائآع تحآت الطلآب تتضمن ودائع العمآالء أعآاله ودائآع متوافقآة مآع الشآريعة

 مليار لاير سعودي(  57.4
 

 ،2018و  2019 ديسآآمبر 31كمآآا فآآي )بمآآا يعادلهآآا بآآاللاير السآآعودي(  علآآى ودائآآع بعمآآالت أجنبيآآة أعآآالهئآآع تشآآتمل الودا (ب

 تفاصيلها كالتي:
 

  2019  2018 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 1.775.379  1.509.633  تحت الطلب

 1.161.374  780.715  دخارا

 6.092.931  8.829.588  ألجل

 103.407  69.795  أخرى

 اإلجم)ال)ي
 
 
 
 

 11.189.731  9.133.091 

 

 

 قروض ألجل . 14
 

مليار لاير  سعودي  1.0ب برام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدت  خمس سنوات بمبلغ  2016يونيو  19قام البنك بتاريخ 

سآبتمبر  26  قآام البنآك بتآاريخ 2021يونيآو  19اده فآي ألغراض التشغيل العام  تآم اسآتخدام القآرض بالكامآل و ُيسآتحق سآد

مليآار لاير  سآعودي ألغآراض التشآغيل العآام   1.0ب برام اتفاقية قرض متوسط األجل آخر مدت  خمس سنوات بمبلغ  2017

   2022سبتمبر  26و ُيستحق سداده في  2017أكتوبر  4تم استخدام القرض بالكامل في 
 

آا تخضع القروض لعمولآة بمعآد  ا عآن موعآده وذلآك وفق  ت متغيآرة علآى أسآاس السآوق  ويحآق للبنآك سآداد كآل قآرض مبكآر 

لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض  تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسآب ماليآة 

لبنآك أي حآا ت تعثآر فيمآا يتعلآق بأصآل أو معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التآزم البنآك بهآا بالكامآل  لآم يكآن علآى ا

 عمولة تلك القروض 
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 سندات دين ثانوية . 15
 

مليار لاير سآعودي مآن خآالل إصآدار  2.0باستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5قام البنك بتاريخ 

 الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند  خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع 
 

آآا نصآآ  سآآنوي بمقآآدار سآآعر اإلقآآراض بآآين البنآآوك السآآعودية )سآآايبور( لسآآتة أشآآهر باإلضآآافة  تحمآآل تلآآك الصآآكوك ربح 

سآنوات بحيآث يحآتفظ البنآآك بآالحق فآي ا سآترداد المبكآر لهآذه الصآكوك فآي نهايآآة  10  يبلآغ أجآل هآذه الصآكوك %1.45لآ)

من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة  لم يكن على البنك أي حآا ت  الخمس سنوات األولى

 تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة سندات الدين الثانوية تلك 
 

، قام البنك باسترداد الصكوك في تاريخ التصفية ا ختياري 2024يونيو  5وحيث أن تاريخ ا ستحقاق األصلي للصكوك هو 

 بعد تلقي جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة 2019يونيو  5الموافق 

 

 مطلوبات أخرى . 16
 

 :مما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31ي كما فالمطلوبات األخرى يتكون بند  (أ

 

 

  

 2019  

2018 

 ُمعدلة

 

 

  إيضاحات

ب    الريا ت 

  السعودية

ب    الريا ت 

 السعودية

 711.807  453.801  ب27  صافي ،التزامات تسوية الزكاة

 -  253.715  د16  التزامات اإليجار

 165.320  217.397  ج16  مخصص خسائر ا ئتمان لعقود الضمان المالي

 165.120  174.512  أ37  مكاف ت نهاية الخدمة للموظفين

 195.364  88.486    زكاة وضريبة دخل مستحقة

 103.172  98.477    أخرى مصاري  مستحقة ومخصصات

 191.687  93.311    رواتب و منافع موظفين مستحقة

 174.435  80.632    مطلوبات خاصة بالعمالء

 55.240  73.528  أ19  الدعاوى القانونية مخصص

 13.422  12.095    دخل أتعاب خدمات مؤجلة

 40.836  88.245    أخرى

 1.816.403  1.634.199       اإلجم)ال)ي

 
 
 :كما يلي 2018و  2019ديسمبر  31الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان لعقود الضمان المالي للسنتين المنتهيتين في  (ب
 

 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 138.794  165.320 في بداية السنة األرصدة

 26.526  52.077 مخصص خسائر ا ئتمان

 165.320  217.397 نهاية السنة في األرصدة
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 )تتمة( - مطلوبات أخرى . 16
 
فآي  تآينالمنتهي تينللسآن التسوية بين األرصدة ا فتتاحية وأرصدة اإلقفال لمخصصآات خسآائر ا ئتمآان لعقآود الضآمان المآالي (ج

 :كما يلي 2018و  2019 ديسمبر 31
 

   ب    الريا ت السعودية 2019 
 

   1المرحلة   2المرحلة   3ة المرحل  اإلجمالي

 بداية السنة األرصدة في  104.039  31.138  30.143  165.320 

 (33.257)  (28.611)  (13.420)  8.774  

 في التعرض للخطرالتغيرات 

 وإعادة القياس   

 3،2 إلى المرحلة 1الُمحول من المرحلة   (4.462)  13.068  65.568  74.174 

 3إلى المرحلة  2الُمحول من المرحلة      -  (2.323)  14.584  12.261 

 1إلى المرحلة  2الُمحول من المرحلة   984  (1.832)     -  (848) 

 2إلى المرحلة  3الُمحول من المرحلة      -  44  (297)  (253) 

 مخصص خسائر ا ئتمان  5.296  (4.463)  51.244  52.077 

 األرصدة في نهاية السنة  109.335  26.675  81.387  217.397 
 

   ب    الريا ت السعودية 2018 
 

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 بداية السنة األرصدة في  98.681  14.676  25.437  138.794 

 (47.545)  (58.350)  2.030  8.775  

 في التعرض للخطرالتغيرات 

 وإعادة القياس   

 3،2 إلى المرحلة 1الُمحول من المرحلة   (3.417)  19.204  16.291  32.078 

 3إلى المرحلة  2الُمحول من المرحلة   -  (4.772)  46.765  41.993 

 مخصص خسائر ا ئتمان  5.358  16.462  4.706  26.526 

 األرصدة في نهاية السنة  104.039  31.138  30.143  165.320 

 

بآين المراحآل  نتيجآة التحويآلالزيآادة أو الآنقص فآي مخصآص خسآائر ا ئتمآان صافي لتحويل في الجداول أعاله تمثل مبالغ ا

  2018 و 2019 ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينخالل العام للسن

 

 كما يلي:ملخص  ستحقاق التزامات عقود اإليجار التعاقدية غير المخصومة  (د
   2019 
ب    الريا ت    

 السعودية

 33.664   أقل من سنة

 92.411   من سنة إلى خمس سنوات

 80.225   أكثر من خمس سنوات

 206.300   2019ديسمبر  31في  كما اإليجار غير المخصومةعقود التزامات إجمالي 

ا مبالغ لبعض خيارات التمديد بصورة معقولة  107.200   زائد 

 313.500   2019ديسمبر  31لتزامات عقود اإليجار غير المخصومة كما في ا

 253.715   أ(16)إيضاح  2019ديسمبر  31في  كمااإليجار عقود التزامات إجمالي 
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 رأس المال . 17
 

مليون سهم، قيم)آ)ة كآل  750من  2019 ديسمبر 31المصرح ب  والمصدر والمدفوع بالكامل كما في  البنك ماليتكون رأس 

مآال البنآك ونسآب ملكيآة  لاير سآعودي(  ملخآص رأس 10ون سآهم قيمآة كآل سآهم مليآ 750: 2018لاير سعودي ) 10سهم 

 كما يلي )بماليين الريا ت السعودية(: 2018و  2019 ديسمبر 31رأس المال كما في 

 

  2019  2018 

 %  المبلغ  %  المبلغ  

 90.0  6.750.0  90.0  6.750.0  ن السعوديينوالمساهم
         جانب:ن األوالمساهم

 2.5  187.5  -  -  بنك مؤسسة ميزوهو المحدود  

 7.5  562.5  10.0  750.0  (39أسهم خزينة )إيضاح 

  7.500.0  100.0  7.500.0  100.0 

 

 االحتياطي النظامي . 18
 

ن صآافي مآ %25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربيآة السآعودية والنظآام األساسآي للبنآك، تحويآل مآا   يقآل عآن 

مليآون  60دخل السنة إلى ا حتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا ا حتياطي رأس المآال المآدفوع  وعليآ ، تآم تحويآل 

الدخل قبل مخصصات الزكاة وضريبة من  مليون ري)ال سعودي 365: 2018) 2019 ري)ال سعودي من صافي الدخل لعام

ا  (الدخل  وزيع هذا ا حتياطي غير قابل للت ،حالي 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي . 19
 

 الدعاوى القضائية (أ
 

(  لآم ُيجنآب أي مخصآص 118: 2018دعوى قضائية ُمقامة ضد المجموعة ) 163 ، كانت هناك2019 ديسمبر 31بتاريخ 

في تكبد خسائر جوهرية  ومع ذلك فقد تم  لقاء  الدعاوى التي نص  المستشارين القانونيين بشأنها كون  من غيرالمتوقع تسببها

ن نتائجهآا فآي غيآر تجنيب مخصصآات لآبعض الآدعاوى القانونيآة، بنآاء  علآى النصآيحة المهنيآة والتآي تتوقآع اإلدارة بآأن تكآو

  مصلحة المجموعة
 

و  2019ر ديسآمب 31للسآنتين المنتهيتآين فآي ، مطلوبآات أخآرى، والمدرجآة فآي الدعاوى القانونيةهذه الحركة في مخصص 

 :كما يلي 2018
 

 2019  2018 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 8.071  55.240 في بداية السنة األرصدة

 68.705  20.966 لسنةُمضا  خالل اال

 (21.536)  (2.678) المستخدم خالل السنة

 55.240  73.528 أ(16)إيضاح  في نهاية السنة األرصدة

 
 

 لتزامات الرأسماليةاال (ب
 

 65.3: 2018مليآون ريآ)ال سآعودي ) 212.1مبلآغ  2019 ديسمبر 31بلغت ا لتزامات الرأسمالية لدى المجموعة كما في 

  وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة معداتالممتلكات وللمليون ري)ال سعودي( 
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 )تتمة( - التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي . 19
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج
 

  تقوم المجموعة بالدخول في بعض التسهيالت المتعلقة با ئتمان لضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها
 

فآي حالآة عآدم إن خطابات الضمان وا عتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد 

تمكآآن العميآآل مآآن الوفآآاء بالتزاماتآآ  تجآآاه الطآآر  الثالآآث تحمآآل نفآآس مخآآاطر ا ئتمآآان التآآي تحملهآآا القآآروض والسآآل   أمآآا 

ا عن المبلغ الملتزم ب  لعدم توقع المجموعة قيآام  المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان وا عتمادات المستندية فتقل كثير 

  موال بموجب ا تفاقيةالطر  الثالث بسحب األ
 

إن ا عتمادات المستندية والتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعآة ، نيابآة عآن العميآل، تسآم  للطآر  الثالآث بسآحب 

ا ما تحمل مخاطر أقل   األموال وفق شروط  وأحكام  محددة، مضمونة عادة  بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي ف نها غالب 
 

 القبآو تتتوقع المجموعآة أن يآتم تقآديم معظآم   عهدات المجموعة لسداد الكمبيا ت المسحوبة من قبل العمالءمثل القبو ت تت

   ن قبل العمالءمقبل سدادها 
 

تمثل ا لتزامات لمن  ا ئتمآان الجآزء غيآر المسآتخدم مآن ا ئتمآان الممنآوح بشآكل رئيسآي علآى قآروض وسآل  و ضآمانات 

يتعلق بمخاطر ا ئتمان المتعلقة با لتزامآات لمآن  ا ئتمآان، فمآن المحتمآل أن تتعآرض المجموعآة وفيما   واعتمادات مستندية

إ  أن مبلغ الخسارة المحتملة ُيتوقع أن يكون أقل بكثيآر مآن إجمآالي  إجمالي ا لتزامات غير المستخدمة لخسارة بمبلغ يعادل 

   مان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددةا لتزام غير المستخدم ألن معظم ا لتزامات لمن  ا ئت
 

تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه ا لتزامآات يآتم  إن إجمالي ا لتزامات القائمة لمن  ا ئتمان  

 ب تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوأو إنهاؤها 
 

 علآى للفتآرة األقآرب حيآث تمتلآك المجموعآةفيآتم توزيآع المبلآغ األ ،لتزامآات القآروضعقود الضآمانات الماليآة واوبما يخص 

 الحق في إنهاء عقود الضمانت المالية والتزامات القروض قبل تاريخ انتهائها 
 

    2019 ديسمبر 31يما يلي تحليل با ستحقاقات التعاقدية لتعهدات المجموعة المتعلقة با ئتمان وا لتزامات المحتملة كما في ف (   1

 : 2018و        
 

  ب    الريا ت السعودية 2019

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 3خ)))الل 

  أشهر

 اعتمادات مستندية    1.272.099  1.090.873  305.787     -  2.668.759

 خطابات ضمان 2.215.603  4.211.313  2.426.542  63.218  8.916.676

 قبو ت العمالء 438.520  393.205     -     -  831.725

 إجمالي عقود الضمان المالي 3.926.222  5.695.391  2.732.329  63.218  12.417.160

693.076  379.854  268.480  44.742  -    

التزامات لمن  ا ئتمان غير 

 قابلة لشلغاء

13.110.236  443.072  3.000.809  5.740.133  3.926.222 

التعهدات وا لتزامات 

 المحتملة المتعلقة باإلئتمان
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  ب    الريا ت السعودية 2018

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 3خ)))الل 

  أشهر

 اعتمادات مستندية    1.325.620  578.465  286.262  -  2.190.347

 خطابات ضمان 2.141.354  4.900.113  1.595.453  311.486  8.948.406

 قبو ت العمالء 402.192  255.513  222  -  657.927

 إجمالي عقود الضمان المالي 3.869.166  5.734.091  1.881.937  311.486  11.796.680

558.942  320.731  204.162  34.049  - 

التزامات لمن  ا ئتمان غير 

 قابلة لشلغاء

12.355.622  632.217  2.086.099  5.768.140  3.869.166 

التعهدات وا لتزامات 

 المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

  عقود الضمان الماليللحركة في مخصص خسائر ا ئتمان ، ملخص لب16 في اإليضاح
 

 ديسآمبر 31، والقائمآة كمآا فآي مجموعآةمن قبل ال غير المستخدم من ا لتزامات، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت لغ الجزءب

   سعودي( ري)المليار  23.5: 2018سعودي )ري)ال مليار  22.0 ما مجموع  2019
 

 : 2018و  2019 سمبردي 31تحليل للتعهدات وا لتزامات المحتملة حسب األطرا  األخرى كما في  ،فيما يلي (   2
 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 وشب  حكومية مؤسسات حكومية 449.506  351.624

 شركات 11.555.884  10.853.644

 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 887.693  820.633

 أخرى 217.153  329.721

 مالياإلج 13.110.236  12.355.622
 

ليتوافآآق مآآع التغييآآرات التآآي حآآدثت فآآي  2018ديسآآمبر  31 كمآآا فآآيتآآم إعآآادة تصآآني  التحليآآل حسآآب األطآآرا  األخآآرى 

  2019التصني  خالل عام 
 

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية (د
 

غيآر القابلآة لشلغآاء، التآي أبرمتهآا  فيما يلي تحليل بالحآد األدنآى لآدفعات اإليجآار المسآتقبلية بموجآب عقآود اإليجآار التشآغيلية

  2018ديسمبر  31أجر كما في المجموعة كمست

2018    

 ب    الريا ت

    السعودي)))ة

 أقل من سنة          47.698

 من سنة إلى خمس سنوات          93.152

 أكثر من خمس سنوات          75.400

 ياإلجمال          216.250



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في
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 )تتمة( - وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي التعهدات . 19
 

 الزكاة وضريبة الدخل (ه
 

  معلومات حول الموق  الحالي للمجموعة بخصوص الزكاة وضريبة الدخل 27 وفر اإليضاحي

 

 جودة االئتمان لعقود الضمان المالي (و
 

  2018و  2019 ديسمبر 31ي يوض  الجدول التالي معلومات عن جودة ا ئتمان لعقود الضمان المالي كما ف
 

 
   السعودي)))ة ب    الريا ت 2019

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي 

 عقود الضمان المالي  11.366.900  664.557  385.703  12.417.160 

 
 

   السعودي)))ة ب    الريا ت 2018
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي 

 عقود الضمان المالي  10.838.500  622.477  335.703  11.796.680 

 

 

 مصاريف العموالت الخاصةدخل و . 20
 

 مما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31في مصاري  العمو ت الخاصة للسنتين المنتهيتين يتكون بند الدخل و
 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  )ةالسعودي))

 الخاصة:دخل العمو ت           

 قروض وسل   -           2.903.791  2.796.235

 ا ستثمارات -           889.127  770.591

 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوك ةأرصد -           109.570  66.590

  اإلجمالي        3.902.488  3.633.416
 

 مو ت الخاصة: مصاري  الع           

 ودائع العمالء -           1.081.093  926.894

  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد -           391.339  268.248

 قروض ألجل -           74.562  70.978

 سندات دين ثانوية -           39.612  79.575

 رالتزامات عقود اإليجا -           16.835  -

 الزكاة تسوية التزامات -           21.156  -

 اإلجمالي        1.624.597  1.345.695



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في
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 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي . 21
 

 مما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31في يتكون بند دخل أتعاب الخدمات البنكية، صافي للسنتين المنتهيتين 
 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 دخل األتعاب:          

 تداول األسهم و إدارة الصناديق -   118.164  149.057

 عمليات تمويل تجاري  -   104.097  104.279 

 تمويل شركات وأفراد  -   15.695  19.059 

 خدمات بنكية أخرى -   183.100  175.970

 الي دخل األتعاب إجم        421.056  448.365
 
 

 مصاري  األتعاب:          

 خدمات الحفظ -   40.789  86.716

 خدمات بنكية أخرى -   81.235  66.647

 إجمالي مصاري  األتعاب         122.024  153.363

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي        299.032  295.002

 

 .  توزيعات أرباح22
 

 مما يلي: 2018 ديسمبر 31في  للسنة المنتهيةأرباح يتكون بند توزيعات 
 

2018    

 ب    الريا ت

    السعودي)))ة

5.407   

 والمدرج قيمتها العادلة من خالل بنود من استثمارات أسهم  مةمستلالرباح األتوزيعات        

   الدخل الشامل األخرى        

          

  خالل بنود الدخل الشامل األخرى، صافي ين والمدرجة بقيمتها العادلة منمكاسب )خسائر( من سندات الد.  23
 

 مآن خآالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى، صآافيوالمدرجآة بقيمتهآا العادلآة سآندات الآدين  بيع )خسائر( منيتكون بند مكاسب 

 ما يلي:م 2018و  2019 ديسمبر 31في للسنتين المنتهيتين 
 

2018  2019  

 تب    الريا 

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

(458)  (246) 
 من خاللوالمدرجة بقيمتها العادلة سندات الدين بيع خسائر من        

 بنود الدخل الشامل األخرى  

399  43.764 

 من خاللوالمدرجة بقيمتها العادلة سندات الدين  بيع منمكاسب        

 بنود الدخل الشامل األخرى  

 اإلجمالي        43.518  (59)

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في
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  الممارسات والحوكمة الخاصة بهاالتعويضات و.  24
 

وفق ا لتعليمات المؤسسة، ف ن الجدول أدناه يلخص الفئات المختلفة لموظفي المجموعة وفق ا لتعري  قواعد المؤسسة بخصوص  (أ

رة للتعويضات المدفوعآة و طريقآة تلآك الآدفعات، ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغي

ا، التعويضات المتغيرة واألخرى المستحقة ومنافع الموظفين األخآرى والمصآاري  المتعلقآة بهآا والمتكبآدة  والتي تتضمن أيض 

  2018و  2019 ديسمبر 31خالل السنتيين المنتهيتين في 
 

  ب    الريا ت السعودية 2019

 الفئة   التعويضات   المدفوعةالتعويضات المتغيرة 

  نقدية  أسهم  إجمالي

الثابتة 

 عدد الموظفين  المدفوعة

 

11،307  -  11،307  32.878  21 

 مدراء تنفيذيون لوظائ  تتطلب عدم ممانعة   

 مؤسسة النقد العربي السعودي   

14،181  -  14،181  78.796  197 

 موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 اطرمخ   

 موظفون عاملون في مهام الرقابة 266  75.337  9،405  -  9،405

 موظفون آخرون 953  195.166  18،132  -  18،132

 موظفون خارجيون 44  7.849  1،070  -  1،070

 اإلجمالي  1.481  390.026  54،095  -  54،095
 

 تعويضات متغيرة مستحقة         82.000

 فع موظفين أخرى ومصاري  متعلقة بها منا        154.301

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها        626.327

 
 

  ب    الريا ت السعودية 2018

 الفئة   التعويضات   التعويضات المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  إجمالي

الثابتة 

 عدد الموظفين  المدفوعة

 

19.656  4.609  15.047  42.063  23 

 نفيذيون لوظائ  تتطلب عدم ممانعة   مدراء ت

 مؤسسة النقد العربي السعودي   

14.870  3.547  11.323  56.463  130 

 موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 مخاطر   

 موظفون عاملون في مهام الرقابة 228  61.567  5.784  2.969  8.753

 رونموظفون آخ 1.150  248.614  25.460  10.995  36.455

 موظفون خارجيون 50  8.629  1.137  130  1.267

 اإلجمالي  1.581  417.336  58.751  22.250  81.001
 

 تعويضات متغيرة مستحقة         70.000

 منافع موظفين أخرى ومصاري  متعلقة بها         138.655

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها        625.991
 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      65 

  )تتمة( - لممارسات والحوكمة الخاصة بهااالتعويضات و.  24
 

قام مجلس إدارة البنآك بتأسآيس لجنآة الترشآيحات و المكافآ ت )اللجنآة( والتآي تتكآون مآن خمسآة أعضآاء مآن مجلآس اإلدارة   (ب

 تعتبر اللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشي  لعضوية المجلس والمناصآب التنفيذيآة المهمآة

توفرهآآا  وذلآآك التزامآآا ب رشآآادات  ئحآآة حوكمآآة الشآآركات الخاصآآة بالبنآآك، وإكمآآال المراجعآآة السآآنوية للمهآآارات الواجآآب

، ومراجعآآة تكآآوين مجلآآس اإلدارة، ووضآآع سياسآآات لمكافآآ ت وتعويضآآات مجلآآس البنآآك إدارةواسآآتقاللية عضآآوية مجلآآس 

  البنك ة، ومراقبة تصميم نظام تعويضات موظفياإلدار
 

وأيآة تعآديالت للبنآك ف ن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص اعتماد سياسآة التعويضآات  كذلك

على تلك السياسة، وذلك للتأكد من أن تلك السياسات متوافقة مع إرشادات المؤسسة ومبادئ مجلس ا ستقرار المالي، وُتعتبآر 

آآا مسآآؤولة عآآن المراجعآآة الدوريآآ ، وتحديآآد للبنآآك وتقيآآيم طآآرق دفآآع التعويضآآات ة لسياسآآة التعويضآآات والمكافآآ تاللجنآآة أيض 

 عالوات األداء لموظفي البنك بناء  على رب  البنك المعدل على أساس المخاطر 
 

لجآآذب والحفآآاظ علآآى وتحفيآآز المآآوظفين الفَعآآالين والواعآآدين  يقآآوم الموظفآآون  للبنآآك ُصآآممت سياسآآة المكافآآ ت والتعويضآآات

في العديد من برامج التعويضات المتغيرة  تتوق  مراجعات تقرير تعويضآات الآدفع الثابآت والمتغيآر علآى تحقيآق  با شتراك

البنك ألهداف  والتي يتم مراقبتها وقياسها بواسطة نظام قوي لتحليل أداء اإلدارة  إن من  المكاف ت المتغيرة، على أساس نقآدي 

مسآتوى تحقيقهآا وعلآى أداء البنآك بشآكل  عآام  مجموعآة مآن األهآدا  وتحقيآق و على اساس أسهم، يعتمد بشكل متحفظ على 

تم يآمبآدأ بطاقآة تقيآيم األداء بحيآث  ُيسآتخدميضمن تحقيق أعلى لألهدا  تصآني  أداء  أعلآى وبالتآالي مكافآ ت متغيآرة أعلآى  

جراءات وأهآآدا  خاصآآة تصآآني  األهآآدا  إلآآى أربآآع فئآآات: أهآآدا  ماليآآة و أهآآدا  خاصآآة بالعميآآل و أهآآدا  خاصآآة بآآاإل

 بالعاملين 
 

يتم استخدام نماذج مالية وغير مالية لقياس األداء مقارنة باألهدا ، تتضمن تلك النماذج: الربحية، و مراقبة النفقات، ورضاء 

العميل، و تطوير وارتباط الموظ ، و تنويع القوة العاملة، واسآتمرارية ممارسآات العمآل و إرشآادات اإلقآراض، وإجآراءات 

الرقابة الداخلية، وا لتزام باللوائ ، وأنظمة تنفيذ األعمال  يتم التركيز على إدارة المخاطر الفّعالة للحفاظ علآى أسآاس تشآغيل 

ا لكافة القرارات الخاصة بالمكافآ ت  ا أساسي  قوي وآمن  تم تطبيق إطار سياسة إرشادات المخاطر والتي ُيعتبر ا لتزام بها أمر 

 ة على أساس متغير بما في ذلك القائم
 

ببآرامج أسآهم المآوظفين  تآرتبط التعويضآات المتغيآرة بابتكآار  المشآاركة افة إلى ماسبق، ف ن  يتم تشجيع مآوظفي البنآكباإلض

ا على مستوى أداء الفرد، أداء قطاع العمل و معآايير أداء  القيمة على المستوى طويل األجل وعلى المخاطر  وهذا يعتمد أيض 

عليآ ، فآآ ن المآوظفين أصآآحاب األداء الواعآد والمرتفآآع فآي مسآآتويات اإلدارة يآتم ضآآمهم لبرنآامج منحآآة األسآآهم البنآك  وبنآآاء 

للموظفين التنفيذيين، حيث يتم تأجيل جزء من التعويضات المتغيرة بالتوازي مآع تحقآق المخآاطر طويلآة األجآل  يعتمآد المآن  

 على آليات التخصيص السابقة 
 

بعة للبنك بتطبيق أسلوب مشاب  وذلك بتطبيق سياسآات مكافآ ت وتعويضآات المآوظفين المآذكورة أعآاله كما تقوم الشركات التا

 في إطار معقول إلدارة المخاطر 
 

مليآون لاير  44.1 ما قيمتآ  2019 ديسمبر 31كان المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لشدارة التنفيذية للسنة المنتهية في 

ن لاير سآآعودي( وبلغآآت مزايآآا مآآا بعآآد الخدمآآة لآآشدارة التنفيذيآآة المسآآتحقة أو المدفوعآآة للسآآنة مليآآو 61.7: 2018سآآعودي )

 مليون لاير سعودي(  4.3: 2018مليون لاير سعودي ) 5.3 ما قيمت  2019 ديسمبر 31المنتهية في 
 

 مبلغ 2019 ديسمبر 31المنتهي في كان مبلغ نهاية الخدمة اإلجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خدماتهم مع المجموعة للعام 

ا  241 مليآآون لاير سآآعودي(  وكآآان عآآدد المسآآتفيدين مآآن هآآذه الخآآدمات 20.7: 2018مليآآون لاير سآآعودي ) 49.7 مسآآتفيد 

 3.4: 2018مليآآون لاير سآآعودي ) 17.8 ،2019 مسآآتفيد(  بلغآآت أعلآآى دفعآآة ألحآآد المسآآتفيدين خآآالل عآآام 121: 2018)

 مليون لاير سعودي( 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  السهم األساسي والمخفض لكل سهم يةربح  .25
 

توسآط مبتقسيم صافي دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على السهم األساسي والمخفض  يةربح تم احتساب (أ

 28و  2018سبتمبر  27مليون سهم خزينة بتاريخ  18.7مليون و  56.2والقائمة، بعد احتساب أثر شراء األسهم الُمصدرة 

  على التوالي 2019يو ما
 

 :السهم األساسي والمخفض لكل سهم يةربحفيما يلي، تفاصيل  (ب
 

2018 

 

   

 ُمعدلة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

2019 

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 صافي الدخل        239.461  575.897

 تكلفة صكوك الشريحة األولى        (122.024)  (94.904)

 صافي دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى        117.437  480.993

 )بال  ( األسهم القائمةعدد متوسط         682.607  735.052

 السهم األساسي والُمخفض )باللاير السعودي( يةربح        0.17  0.65

 

 
 

  توزيعات األرباح.  26
 

لاير سآعودي للسآهم  0.60مليون لاير سعودي بواقع  450ات أرباح نقدية بقيمة ، اقترح مجلس اإلدارة توزيع2018في عام 

وذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها من المساهمين السعوديين  هذا وقد تم اعتماد اقتراح توزيعات األربآاح النقديآة مآن قبآل 

( وقآد 2018أبريآل  24ه) )الموافآق 1439بان شع 8مساهمي البنك خالل اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 

  تم دفع صافي توزيعات األرباح لمساهمي البنك بعد انعقاد الجمعية

 
 

  الزكاة وضريبة الدخل.  27
 

الآدخل، حيآث يسآتحق هآذا الخاص بآ  للهيئآة العامآة للزكآاة وقام البنك بتقديم مل  الضريبة المستحقة والزكاة وضريبة الدخل  (أ

  تسآتند حسآابات الزكآاة والآدخل الخاصآة 2018 ديسآمبر 31أبريل من كل عام، وحتى العآام المنتهآي فآي  30التقديم بتاريخ 

  17بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة وضريبة الدخل إلى نسب الملكية و المذكورة في اإليضاح 
 

لقواعآد"( لحسآاب الزكآاة للشآركات العاملآة فآي أنشآطة الآدخل قواعآد )"الهيئة العامة للزكآاة وا أطلقت، 2019مارس  14في 

مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  يتم إصدار القواعد وفق ا لالئحة التنفيذية للزكاة وهي قابلة للتطبيق الالتمويل و

آا الحآد األدنآى ، قدمت القاةالزك وعاءب أساس جديد لحسا تقديم  باإلضافة إلى 2019يناير  1للفترات التي تبدأ من  واعد أيض 

على التوالي  يستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديين بنسآبة أربعة أمثال وثمانية أمثال صافي الدخل  وهو على،والحد األ

  المسموح ب  وفق ا للقواعد علىاأل، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد الزكاة وعاء٪ من 2.5
 

  على أساس فهم البنك لهذه القواعد 2019ديسمبر  31نة المنتهية في قدم البنك الزكاة للس
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، عدلت المجموعة بأثر رجعي سياستها المحاسآبية المتعلقآة بالزكآاة وضآريبة 41و  (1أ)3و  أ2 اتكما هو مبين في اإليضاح

الزكآاة وضآريبة الآدخل فآي قائمآة الآدخل الموحآدة  تآتلخص مخصصآات الدخل  تتطلب السياسآة الجديآدة اعتمآاد مخصصآات 

 :مما يلي 2018و  2019للسنتين المنتهيتين في  الزكاة وضريبة الدخل
 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 الزكاة مخصصات          

 للفترة الحالية  - 76.809  89.305

711.807  - 

)إيضاح  ، صافي بعد تسويات القيمة العادلة2017و  2006من  لسنواتل  -

 ب(27

 ب(27)إيضاح  2005لسنة   - -  38.699

 2017حتى  2011للشركات التابعة،  - 3.300  -

 للفترة الحالية مخصصات ضريبة الدخل          

 للفترة الحالية  - 1.800  28.060

 عن فترات سابقة  - 8.131  -

 مخصصات الزكاة وضريبة الدخل        90.040  867.871

 

 2017إلآى  2006، اتفق البنك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية تقآديرات الزكآاة للسآنوات مآن 2018 ديسمبرفي  (ب

لهآا مآن خآالل تحميمليآون لاير سآعودي  711.8التزام الزكاة المخصومة بمبلآغ تم إدراج  مليون لاير سعودي  775.5بمبلغ 

 155قآام البنآك بآدفع   2018ديسآمبر  31كما في  على قائمة الدخل الموحدة مقابل ا لتزام الُمضا  إلى المطلوبات األخرى

بموجآآب اتفاقيآآة علآآى التآآوالي   2019 ديسآآمبر 1و  2019ينآآاير  1فآآي  مليآآون لاير سآآعودي 124سآآعودي و  مليآآون لاير

 :هي كما يليو صافي الزكاة المخصومة الواجب دفعها و المتبقية غير المخصومةالزكاة التزامات تسوية   التسوية

 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

155.089 1
 
ي
ن
ا
ي
ر
 
2
0
1
9 

 2019يناير  1 -

 2019ديسمبر  1 -  124.072

 2020ديسمبر  1 124.072  124.072

 2021ديسمبر  1 124.072  124.072

  2022ديسمبر  1 124.072  124.072

 2023ديسمبر  1 124.072  124.072

 التزامات الزكاة غير المخصومة تسوية 496.288  775.449

ا: المخصوم        (42.487)  (63.642)  ناقص 

 التزامات الزكاة المخصومةصافي  453.801  711.807
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باسآتخدام نفآس  2018ديسآمبر  31منت تسوية الزكآاة مخصصآات للبنآك  حتسآاب التآزام الزكآاة للسآنة المنتهيآة فآي كما تض

 تحميلهآا تم كما، لطريقةا هلهذ فقا و ةللزكا 2018لعآام  الزكآاة بحتساا تمالمنهجية المتفق عليها في التسوية للسآنوات السآابقة  

  2019 أبريل 30 بتاريخ تسويتها تمو 2018في عام قائمة الدخل الموحدة على 
 

مليون لاير  38.6مبلغ ب 2005ب ضافة التزامات زكاة إضافية لعام  ، قام البنك  ومع ذلك2005الزكاة عام  تسويةلم تتضمن 

  2019 في عام تسويتهاوتم  2018تحميلها على قائمة الدخل الموحدة في  تمو سعودي
 

  قآآام البنآآك بالتشآآاور مآآع مستشآآاري  2009إلآآى  2005تقطعة قائمآآة لألعآآوام بعآآض تقييمآآات ضآآريبة الآآدخل والضآآريبة المسآآ (ج

المهنيين للزكاة والضريبة بتقديم استئنا  للتقييمات أعاله مع الهيئة، وحيث أن إدارة البنك متفائلة من نتيجة إيجابية بناء  علآى 

  نافات واإلجراءات األخرى المتوفرةا ستئنافات المقدمة، فهي بانتظار الردود والقرارات النهائية من ا ستئ

 

  القطاعات التشغيلية.  28
 

م يآآتم تعريآآ  القطاعآآات التشآآغيلية علآآى أسآآاس التقآآارير اإلداريآآة الداخليآآة الخاصآآة بالعناصآآر األساسآآية للمجموعآآة والتآآي يآآت (أ

ا بواسطة مجلس  اض توزيآع المآوارد وتقيآيم وذلآك ألغآر تشآغيليالوظيفيآة كمتخآذ للقآرار ال بصفت  البنك إدارةمراجعتها دوري 

ا لقيآاس   األداء للقطاعات يتم قياس األداء على أساس رب  القطآاع حيآث تعتقآد اإلدارة أن ذلآك يعتبآر المؤشآر األكثآر وضآوح 

  قطاعات لمؤسسات  أخرى تعمل في المجال نفس النتائج 

 

آا لألحكآام والشآروط التجاريآة التت يآتم قيآاس   معتآادة بحسآب مآاتم اعتمآاده مآن اإلدارةم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفق 

اإليرادات من األطرا  الخارجية والمقدمة لمجلس اإلدارة بطريقآة مماثلآة لتلآك المعروضآة فآي قائمآة الآدخل الموحآدة  تمثآل 

فآآي  الموجآآودات والمطلوبآآات للقطاعآآات المختلفآآة الموجآآودات والمطلوبآآات التشآآغيلية  تمآآارس المجموعآآة نشآآاطها الرئيسآآي

  المملكة العربية السعودية

 

  طريقآة تجزئآة القطاعآات للموجآآودات 2019خآالل عآام  و الخسآآائر للقطآاعألآم يطآرأ أي تغيآر علآى طريقآة قيآاس األربآاح 

قآد تآم إعآادة تصآني  بيانهآا لتتوافآق مآع الطريقآة المعمآول بهآا  2018 ديسآمبر 31لآ)  بات واإليرادات والمصروفاتوالمطلو

  2019 عامخالل 

 

 :تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي (ب
 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى لألفراد والمنش ت طاع التجزئة. ق
 

  قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسسات  طاع الشركات.ق
 

   ستثمارات وخدمات الخزينة األخرىأسواق المال، وا طاع الخزينة واالستثمارات. ق
 

   خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق الماليةقطاع إدارة األصول والوساطة. 
 

  ثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكمتمهام الدعم، ا ئتمان ا س. أخرى

 

ل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتمآاد أسآعار تحويآل المآو ارد  تتضآمن مسآاهمة صآافي أسآعار تحويآل المآوارد فآي تحمَّ

المعلومات القطاعية أدناه صافي دخل العمو ت الخاصآة لكآل قطآاع بعآد أسآعار تحويآل المآوارد لتكآالي  الموجآودات وعائآد 

  عمالء خارجيينالمطلوبات  تتأل  كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من 
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 31مآن إجمآالي موجآودات ومطلوبآآات المجموعآة كمآا فآآي البنآآك إدارة قطاعيآة للمجموعآآة المقدمآة لمجلآس تتكآون البيانآات ال (ج

، و إجمآآالي دخآآل العمليآآات، و مصآآاري  العمليآآات وصآآافي دخآآل السآآنتين المنتهيتآآين فآآي ذينآآك 2018و  2019 ديسآآمبر

 :التاريخين مما يلي

 

  ب    الريا ت السعودية 2019

  أخرى  إجمالي

 قطاع 

إدارة األصول 

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  وا ستثمارات

 قطاع 

  الشركات

 قطاع 

   التجزئة

 إجمالي الموجودات  20.790.582  36.304.956  40.884.425  405.546  2.429.087  100.814.596

 جمالي المطلوباتإ  19.590.724  7.879.088  58.636.077  16.830  684.870  86.807.589

 العمو ت الخاصة )خسارة( صافي دخل  745.454  1.856.746  (330.027)  22.543  (16.825)  2.277.891

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  (104.274)  (670.191)  782.632  -  (8.167)  -

2.277.891  (24.992)  22.543  452.605  1.186.555  641.180  

  عمو ت بعد تطبيق أسعار تحويل صافي ال

 الموارد  

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  37.229  127.351  71.049  79.232  (15.829)  299.032

 دخل )خسارة( العمليات األخرى  84.891  48.474  202.783  3.540  (98.383)  241.305

  العمليات )خسارة( دخلإجمالي   763.300  1.362.380  726.437  105.315  (139.204)  2.818.228

 مصاري  عمليات مباشرة   309.866  66.586  39.449  71.661  36.467  524.029

 مصاري  عمليات غير مباشرة  305.394  142.044  262.779  -  -  710.217

 ئتمان والخسائر األخرىمخصصات خسائر ا   770.999  552.602  (47.192)  (178)  66.406  1.342.637

  مصاري  العملياتإجمالي   1.386.259  761.232  255.036  71.483  102.873  2.576.883

 دخل )خسارة( العمليات  (622.959)  601.148  471.401  33.832  (242.077)  241.345

 الحصة في دخل الشركات الزميلة     -     -  88.156  -  -  88.156

329.501  (242.077)  33.832  559.557  601.148  (622.959)  

 قبل مخصصات الزكاة  )الخسارة( الدخل

 وضريبة الدخل  

163.646  89.521  855  30  1.021  72.219  

 اإلضافات على الممتلكات والمعدات 

 والموجودات غير الملموسة  

 طفاءا ستهالك واإل  47.331  632  135  4.957  90.462  143.517
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  ب    الريا ت السعودية 2018

  أخرى  إجمالي

 قطاع 

إدارة األصول 

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  وا ستثمارات

 قطاع 

  الشركات

 قطاع 

   التجزئة

 الي الموجوداتإجم  23.677.143  35.870.049  34.007.092  421.161  2.094.463  96.069.908

 إجمالي المطلوبات  22.382.297  6.088.379  53.127.242  57.425  1.008.497  82.663.840

 العمو ت الخاصة )خسارة( صافي دخل  810.919  1.724.805  (290.699)  23.446  19.250  2.287.721

 يل المواردصافي تحويالت أسعار تحو  64.575  (818.614)  762.928  -  (8.889)  -

2.287.721  10.361  23.446  472.229  906.191  875.494  

صافي العمو ت بعد تطبيق أسعار تحويل 

 الموارد

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  129.563  112.565  69.920  64.644  (81.690)  295.002

 خل )خسارة( العمليات األخرىد  67.250  49.397  127.396  (5.322)  (108.714)  130.007

  العمليات )خسارة( دخلإجمالي   1.072.307  1.068.153  669.545  82.768  (180.043)  2.712.730

 مصاري  عمليات مباشرة   387.140  70.890  37.528  71.869  -  567.427

 مصاري  عمليات غير مباشرة  229.697  124.467  211.594  -  -  565.758

 مخصصات خسائر ا ئتمان والخسائر األخرى  208.009  38.894  (223)  292  -  246.972

  مصاري  العملياتإجمالي   824.846  234.251  248.899  72.161  -  1.380.157

 دخل )خسارة( العمليات  247.461  833.902  420.646  10.607  (180.043)  1.332.573

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  111.195  -  -  111.195

1.443.768  (180.043)  10.607  531.841  833.902  247.461  

 قبل مخصصات الزكاة  )الخسارة( الدخل

 وضريبة الدخل  

118.707  28.556  937  35  384  88.795  

 اإلضافات على الممتلكات والمعدات 

 والموجودات غير الملموسة  

 ا ستهالك واإلطفاء  45.831  1.045  168  2.527  53.668  103.239
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 :2018و  2019 ديسمبر 31تحليل لمخاطر ا ئتمان التي تتعرض لها المجموعة من قطاعات األعمال كما في  ،فيما يلي (د

 

   ب    الريا ت السعودية 2019

 إجمالي

 

 قطاعات 

 ىأخر

 قطاع  

إدارة األصول 

  والوساطة

 قطاع 

الخزينة و 

  ا ستثمارات

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

96.520.648  1.171.516  335.618  39.486.757  36.303.903  19.222.854  

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 الموحدة

 التعهدات وا لتزامات المحتملة  1.416.768  7.216.363  645.647  -  -  9.278.778

 المشتقات  -  -  1.674.044  -  -  1.674.044

 اإلجمالي  20.639.622  43.520.266  41.806.448  335.618  1.171.516  107.473.470

 

 

   ب    الريا ت السعودية 2018

 إجمالي

 

 قطاعات 

 أخرى

 قطاع  

إدارة األصول 

  والوساطة

 قطاع 

و الخزينة 

  ا ستثمارات

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

91.913.102  665.735  349.650  32.541.629  35.867.577  22.488.511  

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 الموحدة

 التعهدات وا لتزامات المحتملة  4.254.721  3.929.374  523.599  -  -  8.707.694

 المشتقات  -  -  1.971.687  -  -  1.971.687

 اإلجمالي  26.743.232  39.796.951  35.036.915  349.650  665.735  102.592.483

 

 

تتضمن مخآاطر ا ئتمآان الآواردة فآي قائمآة المركآز المآالي الموحآدة القيمآة الدفتريآة للموجآودات المدرجآة فآي قائمآة المركآز 

ا سآتثمارات و، وموجآودات تقنيآة المعلومآات غيآر الملموسآةوق، الممتلكات، المعدات المالي الموحدة ماعدا النقدية في الصند

 العقآآآارات األخآآآرى، ، وا سآآآتثمارات األخآآآرى، ووصآآآناديق ا سآآآتثمار ،ا سآآآتثمارات فآآآي األسآآآهموفآآآي شآآآركات زميلآآآة، 

  لمشتقات ضمن الجدول أعالهوالموجودات األخرى، كما تم إدراج المعادل ا ئتماني للتعهدات وا لتزامات المحتملة وا
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 2019 ديسمبر 31كما في التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وا لتزامات المحتملة والمشتقات  ،فيما يلي

 :2018و 

  ب    الريا ت السعودية 2019

  أوروبا  شماليةأمريكا ال  جنوب شرق آسيا  دول أخرى  اإلجمالي

 ول مجلس التعاوند

الخليجي األخرى 

  والشرق األوسط

 لمملكة العربية    ا 

  السعودية 

  الموجودات             

  العربي السعودي لدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة             
 نقد في الصندوق     892.087  -  -  -  -  -  892.087

 أرصدة  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي     9.326.729  -  -  -  -  -  9.326.729

 ، صافي:أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى              

 حسابات جارية     -  74.770  225.898  51.974  948  17.826  371.416

 المالإيداعات أسواق      2.529.764  25.511  43.256  -  -  58.568  2.657.099

 استثمارات:              
 لخسائروا حبارألا لخال منعادلة القيمة بالُمقتناة      126.224  16.498  -  22.283  255  -  165.260

 بنود الدخل الشامل األخرى لخال منعادلة القيمة بالُمقتناة      16.968.969  6.382.025  1.182.067  1.296.848  180.311  -  26.010.220

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات:             
 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     117.129  1.551  227.898  -  -  60.774  407.352
 خيار بيع شركة زميلة     -  421.243  -  -  -  -  421.243
 ميرهوامش السيولة النقدية للملحق وإ     (19.300)  -  495.781  -  -  -  476.481

 :قروض وسل ، صافي             
 تجارية وأخرى     40.591.932  -  -  -  -  -  40.591.932
 جاري مدين     3.194.993  -  -  -  -  -  3.194.993
 شخصية     13.325.982  -  -  -  -  -  13.325.982

 استثمارات في شركات زميلة 994.298  -  -  -  -  -  994.298
 عقارات أخرى 457.679  -  -  -  -  -  457.679

 ممتلكات ومعدات، صافي 1.134.495  -  -  -  -  -  1.134.495
 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي 254.336  -  -  -  -  -  254.336
 موجودات أخرى 132.994  -  -  -  -  -  132.994

 اإلجمالي  90.028.311  6.921.598  2.174.900  1.371.105  181.514  137.168  100.814.596

 المطلوبات              

 األخرى:  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ             

 حسابات جارية     -  6.521  1.265  -  -  1.132  8.918
 اتفاقيات إعادة الشراء و مالودائع أسواق ال     2.825.033  5.948.256  5.005.984  -  -  -  13.779.273

 دائع العمالء: و             

 ودائع ألجل     39.969.344  -  -  -  -  -  39.969.344

 ودائع ادخار     1.698.795  -  -  -  -  -  1.698.795

 ودائع تحت الطلب     25.865.987  -  -  -  -  -  25.865.987

 ودائع أخرى     1.523.928  -  -  -  -  -  1.523.928

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات:               

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     237.400  345  76.619  -  -  90.969  405.333

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     10.959  123.584  456.571  -  -  -  591.114

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     (4.349)  (124.077)  (552.502)  -  -  -  (680.928)

 قروض ألجل   2.011.626  -  -  -  -  -  2.011.626

 مطلوبات أخرى   1.634.199  -  -  -  -  -  1.634.199

 اإلجمالي    75.772.922  5.954.629  4.987.937  -  -  92.101  86.807.589

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 اعتمادات مستندية     2.593.800  72.573   2.386  -  -  -  2.668.759

 خطابات ضمان     8.184.619  195.070  478.683  23.742  6.600  27.962  8.916.676

 قبو ت العمالء     830.882  843  -  -  -  -  831.725

 التزامات لمن  ا ئتمان غير قابلة لشلغاء     693.076  -  -  -  -  -  693.076

             
 القصوى )يتم  مخاطر ا ئتمان

 عرضها بقيمة المعادل ا ئتماني(:  

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 اعتمادات مستندية     2.530.345  70.798  2.328  -  -  -  2.603.471
 خطابات ضمان     5.366.442  127.902  313.860  15.567  4.327  18.333  5.846.431
 قبو ت العمالء     828.036  840  -  -  -  -  828.876

 المشتقات             

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     278.357  116.168  376.129  -  -  -  770.654
 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     173.144  62.108  246.895  -  -  -  482.147

 خيار بيع شركة زميلة        -  421.243  -  -  -  -  421.243
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  ب    الريا ت السعودية 2018

  أوروبا  أمريكا الشمالية  جنوب شرق آسيا  دول أخرى  اإلجمالي

 ول مجلس التعاوند

ليجي األخرى الخ

  والشرق األوسط

 لمملكة العربية    ا 

  السعودية 

  الموجودات             

  العربي السعودي لدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة             
 نقد في الصندوق     736.763  -  -  -  -  -  736.763

 نقد العربي السعوديأرصدة  لدى مؤسسة ال     4.135.169  -  -  -  -  -  4.135.169

 ، صافي:أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى              

 حسابات جارية     -  69.660  252.178  455.048  2.870  16.362  796.118

 إيداعات أسواق المال     1.649.902  258.701  212.976  -  -  -  2.121.579

  :استثمارات             
 لخسائروا حبارألا لخال منعادلة القيمة بالُمقتناة      131.626  -  254  42.388  -  -  174.268

 بنود الدخل الشامل األخرى لخال منعادلة القيمة بالُمقتناة      15.404.960  5.912.945  1.236.263  1.731.190  -  178.487  24.463.845

 :شتقاتالقيمة العادلة الموجبة للم             
 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     37.651  -  252.625  110.317  -  -  400.593
 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     18.504   112.757   111.195  -  -  -  242.456
 خيار بيع شركة زميلة     -  417.991  -  -  -  -  417.991
 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  184.203  -  -  -  184.203

 :قروض وسل ، صافي             
 تجارية وأخرى     40.051.830  -  -  -  -  -  40.051.830
 جاري مدين     5.078.362  -  -  -  -  -  5.078.362
 شخصية     14.282.337  -  -  -  -  -  14.282.337

 استثمارات في شركات زميلة 1.012.366  -  -  -  -  -  1.012.366
 عقارات أخرى 718.724  -  -  -  -  -  718.724
 ممتلكات ومعدات، صافي 902.889  -  -  -  -  -  902.889
 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي 208.207  -  -  -  -  -  208.207
 أخرى موجودات 142.208  -  -  -  -  -  142.208

 اإلجمالي  84.511.498  6.772.054  2.249.694  2.338.943  2.870  194.849  96.069.908

 المطلوبات              

  :األخرى ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ             

 حسابات جارية     -  7.940  6.665  -  -  1.468  16.073
 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     4.528.124  2.835.145  5.241.490  -  -  -  12.604.759

  :دائع العمالءو             

 ودائع ألجل     37.037.991  -  -  -  -  -  37.037.991

 ودائع ادخار     1.529.185  -  -  -  -  -  1.529.185

 تحت الطلبودائع      24.113.708  -  -  -  -  -  24.113.708

 ودائع أخرى     1.008.985  -  -  -  -  -  1.008.985

 :القيمة العادلة السالبة للمشتقات               

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة      114.373    9.953    118.801   155.368  -  -  398.495

 راض التحوط من مخاطر القيمة العادلةُمقتناة ألغ      2.195    17.429    82.585   -  -  -  102.209

 قروض ألجل   2.030.371  -  -  -  -  -  2.030.371

 سندات دين ثانوية   2.005.661  -  -  -  -  -  2.005.661

 مطلوبات أخرى   1.816.403  -  -  -  -  -  1.816.403

 اإلجمالي    74.186.996  2.870.467  5.449.541  155.368  -  1.468  82.663.840

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 اعتمادات مستندية     989.529  129.131   237.366   4.075   24.277   805.969  2.190.347

 خطابات ضمان     8.163.093  166.470   508.308   25.213   6.600   78.722  8.948.406

 قبو ت العمالء     653.360  2.444  -  -  -  2.123  657.927

 التزامات لمن  ا ئتمان غير قابلة لشلغاء     558.942  -  -  -  -  -  558.942

             
 القصوى )يتم  مخاطر ا ئتمان

 عرضها بقيمة المعادل ا ئتماني(:  

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 اعتمادات مستندية      942.484    122.992    226.082    3.882   23.123    767.652   2.086.215 
 خطابات ضمان      5.441.101    110.960    338.812    16.806   4.399    52.472   5.964.550 
 قبو ت العمالء      652.369    2.440   -  -  -  2.120   656.929 

 المشتقات             

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     270.904  -  516.748  234.289  -  -  1.021.941

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     35.529  212.207  284.019  -  -  -  531.755

 خيار بيع شركة زميلة     -  417.991  -  -  -  -  417.991
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  المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي ا لألسسوالمشتقات وفق   تعهدات وا لتزامات المحتملةلل ا ئتمانيب المعادل حتسا

 

 مخاطر السوق.  30
 

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التقلب في 

أسآعار األسآهم  ُتصآن  المجموعآة تعرضآها لمخآاطر األجنبية و رات السوق كأسعار العمو ت و أسعار صر  العمالتمتغي

  السوق إلى عمليات المتاجرة أو العمليات المصرفية
 

 عمليات المتاجرة -مخاطر السوق  أ(    
 

تعرضآات ناتجآة  اجرة  لدى المجموعآة حاليآا  قام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمستوى المخاطر عند إدارة عمليات المت

تسآتخدم إدارة مخآاطر السآوق أداة تقآدير القيمآة مقايضات أسآعار عمآو ت  متاجرة في عقود الصر  ا جنبي و عن عمليات

لفتآرة محآددة بنآاء  علآى تقلبآات القيمآة فآي المخآاطرة لجميع المعامالت المدرجة فآي محآافظ التآداول  يآتم تقآدير  في المخاطرة

  السوق السلبية
  

 العمليات المصرفية -مخاطر السوق  ب(  
 

تنشآآأ مخآآاطر السآآوق المتعلقآآة بمراكآآز المجموعآآة  فآآي العمليآآات المصآآرفية بصآآورة  رئيسآآية مآآن  التعآآرض لمخآآاطر أسآآعار 

 العمو ت و مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم 
 

 مخاطر أسعار العموالت  (  1
 

اطر أسآآعار العمآآو ت مآآن احتماليآآة تآآأثير تقلبآآات أسآآعار العمآآو ت والتآآي بآآدورها قآآد تآآؤثر علآآى التآآدفقات النقديآآة تنشآآأ مخآآ

ا متعلقآة بآالفجوة الخاصآة لمخآاطر أسآعار  المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية وا لتزامات  وضع مجلآس اإلدارة حآدود 

عة المراكز وتقوم باستخدام خطط التحوط مآن المخآاطر للتأكآد مآن بقآاء المراكآز العمو ت للفترات المحددة، وتراقب المجمو

 ضمن الحدود المقررة  
 

 ت المحتمل حدوثها والمعقولة مآع بقآاء المتغيآرات األخآرى ثابتآة وذلآك ويبين الجدول التالي حساسية آثار تقلبات أسعار العم

ن  تعتمآد التغيآرات محتملآة الحآدوث والمعقولآة علآى التحركآات فآي على قائمة الدخل الموحدة للمجموعآة أو حقآوق المسآاهمي

ُيظهر التأثير اإليجابي احتمال صافي  ( 2018 -2014: 2018( )2015-2019أسعار العمو ت خالل آخر خمس سنوات )

فآي قائمآة الآدخل الزيادة في قائمة الدخل الموحدة وحقوق المساهمين، في حين ُيظهر التأثير السلبي احتمال صافي ا نخفآاض 

 الموحدة وحقوق المساهمين  
 

تمثآل حساسآآية صآافي دخآآل العمآو ت الخاصآآة تآأثير التغيآآرات المفترضآآة فآي أسآآعار العمآو ت الخاصآآة علآى صآآافي دخآآل 

 العمو ت الخاصة خالل العام معتمدة  على الموجودات المالية والمطلوبات المالية الُمقتناة لغير أغراض المتآاجرة ذات السآعر

 ، بما في ذلك تأثيرات أدوات التحوط من المخاطر 2018و  2019ديسمبر  31العائم في 
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سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ب عادة تقييم  الملكيةتحتسب آثار التقلبات على حقوق 

 2018و  2019 ديسمبر 31ة، بما في ذلك أي تأثير مرتبط بالتحوط من المخاطر، كما في ذات سعرالعمولة الثابت األخرى

والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أسعار العمو ت   كما يتم تحليل أثر هذه التقلبات على حقوق المساهمين حسب 

لمخاطر المحافظ وذلك حسب العمالت و  فترات استحقاق الموجودات أو المقايضات ويتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات

يفص  عن الثار المتعلقة بها  ب    الريا ت السعودية  ألغراض العرض في الجداول أدناه،  ف ن مطلوبات الودائع قصيرة 

  األجل ذات السعر الثابت تم معامالتها كودائع ذات سعر متغير

 

  السعودية ب    الريا تالملكية آثار التقلبات على حقوق  2019
ب    الريا ت  2019

     السعودية

ا 12-6 سنوات 5-1 سنوات 5أكثر من   اإلجمالي   أشهر أو اقل 6 شهر 

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العمو ت الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( 

في نقاط 

  األساس

سعر 

 العمولة

 سايبور  187- 35+  183.106+ 33.920-  - 15.863+ 2.939- 229.349+ 42.485- 6.791+ 1.258-  252.003+ 46.682-

 ليبور  208- 50+  354.381+ 84.854-  460+ 110- 52.587+ 12.592- 1.513.435+ 362.381- 4.498.874+ 1.077.224-  6.065.356+ 1.452.307-

 يوروبور  9- 43+  2+ 7-  - - - -  -

 

   ت السعوديةب    الرياالملكية آثار التقلبات على حقوق  2018
ب    الريا ت  2018 

     السعودية

ا 12-6 سنوات 5-1 سنوات 5أكثر من   اإلجمالي   أشهر أو اقل 6 شهر 

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العمو ت الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( 

في نقاط 

  األساس

سعر 

 العمولة

 سايبور  168- 53+  199.434+ 62.917-  - 0 2.589- 270.543+ 176.552- 21.790+ 216.588-  292.333+ 395.729-

 ليبور  208- 52+  33.718- 8.429+  12.869+ 3.218- 24.955+ 6.238- 1.493.872+ 373.467- 4.088.416+ 1.022.103-  5.620.112+ 1.405.026-

 يوروبور  1- 167+  14- 2.296+  - - - -  -

 

السآائدة فآي السآوق علآى الخاصآة العمآو ت  أسآعارفآي  متعلقآة بالتقلبآاتمخآاطر دة التعرض لتآأثير عآب دارة المجموعة قوم ت

يحدد مجلس اإلدارة كذلك المستويات العليآا المقبولآة لعآدم التوافآق فآي تجديآد تسآعير أسآعار  النقدية  االمالي و تدفقاته امركزه

 العمو ت الخاصة والتي يتم مراقبتها من قبل وحدة الخزينة 
 

جموعة لمخاطر أسعار العمو ت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجآودات والمطلوبآات تتعرض الم 

تقآوم المجموعآة بآ دارة   واألدوات خارج قائمة المركز المالي الموحدة التي تستحق أو سآيتم تجديآد تسآعيرها فآي فتآرة محآددة

مخآآاطر أسآآعار  ودات والمطلوبآآات مآآن خآآالل اسآآتراتيجيات إدارةواريخ تجديآآد تسآآعيرالموجتآآ هآآذه المخآآاطر وذلآآك بمطابقآآة

  الخاصة العمو ت
 

كمآآا   2018و  2019 ديسآآمبر 31علآآى ملخآآص لمخآآاطر أسآآعار العمآآو ت الخاصآآة كمآآا فآآي  ، يشآآتمالنالتاليآآان الجآآدو ن

تاريخ ا ستحقاق، أيهما و أ مصنفة  حسب تاريخ تجديد التسعير بالقيمة الدفتريةعلى موجودات ومطلوبات المجموعة  نيشتمال

  يحدث أو   
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  ب    الريا ت السعودية 2019

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات 5أكثر من   غير مرتبطة بعمولة  اإلجمالي   أش))هر 3الل خ  شهر 

  الموجودات           

  السعودي العربي لدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق        -     -     -     -  892.087  892.087

 أرصدة  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي     6.025.000     -     -     -  3.301.729  9.326.729

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى            

 حسابات جارية        -     -     -     -  371.416  371.416

 إيداعات أسواق المال     2.541.378  115.721     -     -     -  2.657.099

 استثمارات            

 لخسائروا حبارألا لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة         -     -     -     -  165.260  165.260

26.010.220  262.799  8.825.996  11.041.261  2.601.982  3.278.182 
  بنود الدخل الشامل  لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة     

 األخرى      

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات           

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة        -     -     -     -  407.352  407.352

 ع شركة زميلةخيار بي        -     -     -     -  421.243  421.243

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -     -     -     -  476.481  476.481

 قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     21.506.016  16.485.551  2.495.655  104.710     -  40.591.932

 مدينجاري      3.194.993     -     -     -     -  3.194.993

 شخصية     1.630.091  3.744.503  6.650.984  1.300.404     -  13.325.982

 استثمارات في شركات زميلة    -     -     -     -  994.298  994.298

 عقارات أخرى    -     -     -     -  457.679  457.679

 ات، صافيممتلكات ومعد    -     -     -     -  1.134.495  1.134.495

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي    -     -     -     -  254.336  254.336

 ، صافيموجودات أخرى    -     -     -     -  132.994  132.994

 اإلجمالي  38.175.660  22.947.757  20.187.900  10.231.110  9.272.169  100.814.596

 ات وحقوق المساهمينالمطلوب           

 األخرى  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية        -     -     -     -  8.918  8.918 

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     9.530.281  4.248.992     -     -     -  13.779.273

 دائع العمالء و           

 ودائع ألجل     35.837.305  3.541.189  590.850     -     -  39.969.344

 ودائع ادخار     1.698.795     -     -     -     -  1.698.795

 ودائع تحت الطلب        -     -     -     -  25.865.987  25.865.987

 أخرىودائع         -  606.457     -     -  917.471  1.523.928

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة        -     -     -     -  405.333  405.333

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة        -     -     -     -  591.114  591.114

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -     -     -     -  (680.928)  (680.928)

 قروض ألجل 2.011.626  -  -  -  -  2.011.626

 مطلوبات أخرى    -     -     -     -  1.634.199  1.634.199

 إجمالي حقوق المساهمين    -     -     -     -  14.007.007  14.007.007

 اإلجمالي    49.078.007  8.396.638  590.850     -  42.749.101  100.814.596

-  (33.476.932)  10.231.110  19.597.050  14.551.119  (10.902.347) 
آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة على البنود داخل 

 قائمة المركز المالي 

-  -     (7.695.524)  (5.045.902)  (93.790)  12.835.216 
لة الخاصة على البنود آثار التقلبات في سعر العمو
 خارج قائمة المركز المالي 

 إجمالي فجوة مخاطر أسعار العمو ت الخاصة 1.932.869  14.457.329  14.551.148  2.535.586  (33.476.932)  -

-  -  33.476.932  30.941.346  16.390.198  1.932.869 
الفجوة التراكمية لثار التقلبات في أسعار العمو ت 

 اصةالخ
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  ب    الريا ت السعودية 2018

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات 5أكثر من   غير مرتبطة بعمولة  اإلجمالي   أش))هر 3الل خ  شهر 

  الموجودات           

  العربي السعودي لدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق     -  -  -  -  736.763  736.763

 أرصدة  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي     977.000  -  -  -  3.158.169  4.135.169

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى            

 حسابات جارية     796.118  -  -  -  -  796.118

 أسواق المال إيداعات     2.053.990  67.589  -  -  -  2.121.579

 استثمارات            

 لخسائروا حبارألا لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة      -  -  -  -  174.268  174.268

24.463.845  261.381  8.115.407  11.405.053  1.411.887  3.270.117 
  بنود الدخل الشامل  لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة     

 األخرى      

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات           

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  400.593  400.593

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     -  -  -  -  242.456  242.456

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  -  -  184.203  184.203

 خيار بيع شركة زميلة     -  -  -  -  417.991  417.991

 قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     26.339.578   13.156.867    440.267    115.118   -  40.051.830

 جاري مدين      5.078.362     -      -      -   -  5.078.362

 شخصية     3.744.555   2.417.134    7.347.915    772.733   -  14.282.337

 استثمارات في شركات زميلة -  -  -  -  1.012.366  1.012.366

 عقارات أخرى -  -  -  -  718.724  718.724

 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -  902.889  902.889

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي -  -  -  -  208.207  208.207

 ، صافيموجودات أخرى -  -  -  -  142.208  142.208

 اإلجمالي  42.259.720  17.053.477  19.193.235  9.003.258  8.560.218  96.069.908

 المطلوبات وحقوق المساهمين           

 األخرى  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 ات جاريةحساب     -  -  -  -  16.073  16.073

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     7.076.990  5.527.769  -  -  -  12.604.759

 دائع العمالء و           

 ودائع ألجل     21.696.731  15.341.260  -  -  -  37.037.991

 ودائع ادخار     1.529.185  -  -  -  -  1.529.185

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  24.113.708  24.113.708

 ودائع أخرى     -  600.745  -  -  408.240  1.008.985

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  398.495  398.495

 القيمة العادلةُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر      -  -  -  -  102.209  102.209
 قروض ألجل 30.371  2.000.000  -  -  -  2.030.371
 سندات دين ثانوية 5.661  2.000.000  -  -  -  2.005.661

 مطلوبات أخرى -  -  -  -  1.816.403  1.816.403
 إجمالي حقوق المساهمين -  -  -  -  13.406.068  13.406.068

 اإلجمالي    30.338.938  25.469.774  -  -  40.261.196  96.069.908

-  (31.700.978)  9.003.258  19.193.235  (8.416.297)  11.920.782 
آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة على البنود داخل 

 قائمة المركز المالي 

-  -  (8.144.512)  (4.107.892)  -  12.252.404 
لى البنود آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة ع

 خارج قائمة المركز المالي 

 إجمالي فجوة مخاطر أسعار العمو ت الخاصة 24.173.186  (8.416.297)  15.085.343  858.746  (31.700.978)  -

-  -  31.700.978  30.842.232  15.756.889  24.173.186 

الفجوة التراكمية لثار التقلبات في أسعار العمو ت 
 الخاصة

 

الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة ا سمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخآاطر  تمثل

  أسعار العمو ت الخاصة
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  العمالتمخاطر   (  2
 

أسعار صر  العمالت األجنبية  قام مجلآس  تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في

اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لهآذه المخآاطر لمراكآز العمآالت  وتآتم مراجعآة هآذه المراكآز علآى أسآاس يآومي كمآا 

  يستخدم استراتيجيات تحوط من المخاطر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة
 

، فآي الموجآودات و 2018و  2019 ديسآمبر 31لتي تتعرض فيها المجموعة للمخآاطر كمآا فآي ُيبين الجدول أدناه العمالت ا

المطلوبآآات والتآآدفقات النقديآآة المقآآدرة فآآي العمليآآات المصآآرفية  يقآآوم هآآذا التحليآآل فآآي الجآآدول أدنآآاه بحسآآاب تآآأثير التغيآآرات 

دي، بناء  على تاريخ التحركات في سعر الصر ، محتملة الحدوث والمعقولة لسعر صر  العملة األجنبية مقابل اللاير السعو

مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب أثر التغير في القيمة العادلة لعملة الموجودات والمطلوبات 

األجنبآي خآالل  المالية في العمليات المصرفية(  ُتقّيم التغيرات محتملة الحدوث والمعقولة على أساس تحركات سآعر الصآر 

(  يظهر التأثير اإليجابي لصآافي الزيآادة المتوقعآة فآي 2018 – 2014: 2018( )2019 – 2015الخمس سنوات السابقة )

  قائمة الدخل الموحدةبينما يظهر التأثير السلبي لصافي ا نخفاض في قائمة الدخل الموحدة 
 

الدخل قبل مخصصات الزكاة األثر على 

 وضريبة الدخل

  التغير في سعر الصر  %  الريا ت السعودية ب    

 العمالت المعرضة للمخاطر

 2019 ديسمبر 31كما في 

 

 دو ر أمريكي  0.15- 0.28+  232- 432+

 يورو  7.20- 11.70+  5- 9+

 جني  استرليني  5.81- 24.36+  21- 90+
 

الدخل قبل مخصصات الزكاة األثر على 

 وضريبة الدخل

  التغير في سعر الصر  %  ت السعوديةب    الريا  

  العمالت المعرضة للمخاطر

 2018ديسمبر  31كما في 

 

 دو ر أمريكي  0.10- 0.28+  1.100- 3.097+

 يورو  12.01- 18.00+  636+ 954-

 جني  استرليني  9.75- 29.64+  91+ 268-
 

  العمالت مركز   ( 3
 

لبآآات فآآي أسآآعار صآآر  العمآآالت األجنبيآآة السآآائدة بالسآآوق علآآى مركزهآآا المآآالي تقآآوم المجموعآآة بآآ دارة التعآآرض ألثآآر التق

وتدفقاتها النقدية  ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض المقبولآة لكآل عملآة وبشآكل إجمآالي لمراكآز العمآالت، 

آا  فيمآا يلآي تحليآل ب التعرضآات الجوهريآة الخاصآة بالمجموعآة سواء  كانت في نهاية اليوم أو خالل اليوم، ويتم مراقبتهآا يومي 

 :2018و  2019ر ديسمب 31بية كما في بشأن العمالت األجن

2018 

  السعودي)))ة ب    الريا ت

2019 

  السعودي)))ة ب    الريا ت

  دائن   )مدين(  دائن   )مدين(

    
 و ر أمريكيد 155.075  1.120.449

 يورو 74  (5.299) 

 ي  استرلينيجن 369  (936) 

 ين ياباني 242  201

 درهم إماراتي 8.791  964

 أخرى 33.709  15.747
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  مخاطر أسعاراألسهم(   4
 

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم في محفظة ا ستثمارات لآدى المجموعآة نتيجآة تغيآرات 

  معقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل استثمار  على حدةمحتملة الحدوث 
 

يوضآآ  الجآآدول أدنآآاه التآآأثير علآآى اسآآتثمارات المجموعآآة فآآي األسآآهم و الصآآناديق ا سآآتثمارية مآآن التغيآآرات فآآي مؤشآآرات 

آا ذلآآك التآأثير علآآى صآافي الآآرب  وحقآ وق المسآآاهمين األسآواق ذات الصآلة، مآآع بقآاء العوامآآل األخآرى ثابتآآة، و يوضآ  أيض 

تقآآدر التغيآآرات المحتمآآل حآآدوثها والمعقولآآة فآآي مؤشآآرات األسآآواق ذات   2018و  2019 ديسآآمبر 31للمجموعآآة كمآآا فآآي 

(  2018 – 2014: 2018( )2019 – 2015الصآآلة علآآى أسآآاس التغيآآرات فآآي تلآآك المؤشآآرات للخمآآس سآآنوات السآآابقة )

المساهمين الموحدة في حين ُيظهر التأثير السلبي النقص المحتمل في حقوق ُيظهر التأثير اإليجابي الزيادة المحتملة في حقوق 

  المساهمين الموحدة

 
 

  يولةمخاطر الس.  31
ُتمثل مخاطر السيولة تلك المخاطر التي ستواجهها المجموعة في صعوبة تلبية المتطلبات الخاصآة بتمويآل المطلوبآات الماليآة 

ا  أوعلى شكل موجودات مالية أخرى خاصة بها  تحآدث مخآاطر السآيولة عنآد وجآود اضآطراب فآي والتي يتم تسويتها إما نقد 

السوق أو انخفاض مستوى ا ئتمان مما يؤدي إلى ش   مفاجئ وفوري في بعض مصادر التمويل  وللتقليل من هذه المخآاطر، 

بار تآوفر السآيولة، والحفآاظ علآى رصآيد كآا   قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين ا عت

للنقدية وشب  النقدية واألوراق المالية القابلة للبيع كجزء من موجوداتها عاليآة السآيولة  تقآوم اإلدارة بمراقبآة مآدى اسآتحقاقات 

آا ويآتم عمآل اختبآ ارات جهآد السآيولة الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة  مناسبة  تتم مراقبآة مسآتوى السآيولة يومي 

بصآآفة مسآآتمرة تحآآت سآآيناريوهات مختلفآآة والتآآي تغطآآي كآآال  مآآن الحآآا ت العاديآآة والحآآادة ألحآآوال السآآوق  جميآآع سياسآآات 

ا  وإجراءات السيولة تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة الموجآودات والمطلوبآات  يآتم إصآدار تقريآر ملخآص متضآمن 

  لحلول الُمتخذة وتقديم  بصفة دورية إلى لجنة الموجودات و المطلوبات  جميع الحا ت ا ستثنائية وا
آآا لنظآآام مراقبآآة البنآآوك واألنظمآآة  الصآآادرة عآآن مؤسسآآة النقآآد العربآآي السآآعودي، تحآآتفظ المجموعآآة لآآدى مؤسسآآة النقآآد  وطبق 

ودائآآع اإلدخآآار ( مآآن %4: 2018) %4( مآآن إجمآآالي الودائآآع تحآآت الطلآآب و %7: 2018) %7بوديعآآة نظاميآآة تسآآاوي 

% مآن التزامآات الودائآع فآي  20والودائع ألجل  إضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة   يقل عن 

شآكل نقآآد وأرصآآدة لآدى مؤسسآآة النقآآد العربآي السآآعودي، أو سآآندات التنميآة الحكوميآآة السآآعودية، أو الموجآودات التآآي يمكآآن 

آا  كمآا يمكآن للمجموعآة تآوفير مبآالغ إضآافية مآن خآالل تسآهيالت إعآادة  تحويلها إلى نقد خالل فتآرة   تزيآد عآن ثالثآين يوم 

القيمآة  مآن %98الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السآعودي مقابآل سآندات التنميآة الحكوميآة السآعودية بحآد أعلآى مآا نسآبت  

  ا سمية المقومة لللاير السعودي لهذه السندات
 

ا مآن تم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة وتتم مراوالتي السيولة مخاطر ة على مدى تقبل الموافقالبنك  أسس جعتهآا شآهري 

يعتمآد بيآان   لجنآة المخآاطر التابعآة لمجلآس اإلدارةتقارير ربع سنوية إلى لى باإلضافة إ لجنة الموجودات و المطلوباتخالل 

، بما في ذلك نسبة تغطية السآيولة قصآيرة األجآل يس المراقبة الرئيسيةوعة من مقايعلى مجمالموافقة على مدى تقبل مخاطر 

المتعلقآة بكآل  الجهآدا عتبار عوامل األخذ بحدود فجوة السيولة مع باإلضافة إلى التمويل طويل األجل  استقرارونسبة صافي 

ا بوضآع خطآة تمويآل شآاملة بصفة خاصةالبنك  ظرو و بصفة عامةمن السوق  ييس باسآتخدام مقآا للطآوارئ  قام البنك أيض 

آآا واضآآحة  نبيآ مراقبآة اإلنآآذار المبكآآر لت ا لآآألدوار وخطوط  آآا واضآح  اإلدارة العليآآا مآآن اإلجهآآاد الوشآيك والآآذي يحآآدد تخصيص 

 لمسؤولية اإلدارة لمعالجة أي حا ت إجهاد للسيولة 

2018  2019   

حقوق  علىالتأثير 
 المساهمين

ب    الريا ت  
  السعودية

األثر على الدخل 
قبل مخصصات 
الزكاة وضريبة 

  الدخل
ب    الريا ت 

 السعودية

 

 التغير في
  سعر السهم %

حقوق  علىر التأثي
 المساهمين

ب    الريا ت  
 السعودية

األثر على الدخل  
قبل مخصصات 
الزكاة وضريبة 

  الدخل
ب    الريا ت 

  السعودية
 التغير في

  سعر السهم  %
مؤشر 
 السوق

+116.281 -86.465 

 

+44.109 -32.799  
+41.82% -

31.10%  +60.859 -130.087 

 

 تداول  35.72%- 16.71%+  40.957- 19.162+

+232 -232 
 

- -  +5.00% -5.00%  +1.241 -1.241 
 

 غير مدرجة  5.00%- 5.00%+  578- 578+
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 والمطلوباتملخص االستحقاقات التعاقدية للموجودات   أ(   
 

 31كمآا فآي  للمجموعآة الملكيآةعلى ملخص ا ستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات وحقوق  نيشتمال، ن أدناهالجدو 

  تم تحديد ا ستحقاقات التعاقدية للموجآودات والمطلوبآات علآى أسآاس الفتآرة المتبقيآة بتآاريخ قائمآة 2018و  2019 ديسمبر

تآآاريخ ا سآآتحقاق التعاقآآدي و  يؤخآآذ بعآآين ا عتبآآار تآآاريخ ا سآآتحقاق الفعلآآي حسآآبما تظهآآره  المركآآز المآآالي الموحآآدة حتآآى

الوقآآائع التاريخيآآة لالحتفآآاظ بآآالودائع مآآن ِقبآآل المجموعآآة    ُتعتبآآر المبآآالغ الُمفصآآ  عنهآآا للمشآآتقات والتعهآآدات وا لتزامآآات 

ا ذو د لة  لتزامات الدفعات المستقبلية   المحتملة مؤشر 
  ب    الريا ت السعودية 2019

  اإلجمالي

ستحقاق ا بدون تاريخ

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   شهر 

 3الل خ

  أش))هر

  الموجودات           

  العربي السعودي لدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق        -     -     -     -  892.087  892.087

 أرصدة  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي     6.025.000     -     -     -  3.301.729  9.326.729

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى            

 حسابات جارية        -     -     -     -  371.416  371.416

 إيداعات أسواق المال     2.541.378  115.721     -     -     -  2.657.099

 استثمارات            

 لخسائروا حبارألا لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة         -     -     -     -  165.260  165.260

26.010.220  262.799  9.427.056  12.811.321  2.821.188  687.856 
  بنود الدخل الشامل  لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة     

 األخرى      

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات           

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة        -  407.352     -     -     -  407.352

 خيار بيع شركة زميلة        -  -     -     -  421.243  421.243

 ة النقدية للملحق وإميرهوامش السيول     -  476.481  -  -  -  476.481

 قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     11.666.019  14.723.860  7.639.305  6.562.748     -  40.591.932

 جاري مدين     3.194.993     -     -     -     -  3.194.993

 شخصية     4.399.511  2.000.560  5.680.478  1.245.433     -  13.325.982

 استثمارات في شركات زميلة -  -  -  -  994.298  994.298

 عقارات أخرى -  -  -  -  457.679  457.679

 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -  1.134.495  1.134.495

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي -  -  -  -  254.336  254.336

 ، صافيموجودات أخرى -  132.994  -  -     -  132.994

 اإلجمالي  28.514.757  20.678.156  26.131.104  17.235.237  8.255.342  100.814.596

 المطلوبات وحقوق المساهمين           

 األخرى  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ    -     -     -     -  8.918  8.918
 حسابات جارية     9.530.280  4.248.993     -     -     -  13.779.273

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال               

 دائع العمالء:و 32.987.305  2.741.189  4.240.850     -     -  39.969.344

 ودائع ألجل        -     -     -     -  1.698.795  1.698.795

 ودائع ادخار        -     -     -     -  25.865.987  25.865.987

 ودائع تحت الطلب        -     -     -     -  1.523.928  1.523.928

 ودائع أخرى               

 :القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة        -  405.333     -     -     -  405.333

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة        -  591.114     -     -     -  591.114

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -  (680.928)     -     -     -  (680.928)

 قروض ألجل 11.626     -  2.000.000     -     -  2.011.626

 مطلوبات أخرى 217.397  899.462  386.456  33.463  97.421  1.634.199

 إجمالي حقوق المساهمين    -     -     -     -  14.007.007  14.007.007

 اإلجمالي    42.746.608  8.205.163  6.627.306  33.463  43.202.056  100.814.596

 قات، والتعهدات وا لتزامات المحتملةالمشت 4.709.237  8.265.063  20.820.240  11.611.034  -  45.405.574
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  ب    الريا ت السعودية 2018

  اإلجمالي

ستحقاق ابدون تاريخ 

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

  سنوات

1-5 

ا 12-3  سنوات   شهر 

 3الل خ

  أش))هر

  الموجودات           

  العربي السعودي النقدلدى مؤسسة   نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق     -  -  -  -  736.763  736.763

 أرصدة  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي     977.000  -  -  -  3.158.169  4.135.169

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى            

 حسابات جارية     -  -  -  -  796.118  796.118

 إيداعات أسواق المال     2.053.990  67.589  -  -  -  2.121.579

 استثمارات            

 لخسائروا حبارألا لخال منُمقتناة بالقيمة العادلة      -  -  -  -  174.268  174.268

24.463.845  261.381  8.664.596  14.070.094  1.036.468  431.306 
  بنود الدخل الشامل  لخال منة ُمقتناة بالقيمة العادل    

 األخرى      

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات           

 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     -  400.593  -  -  -  400.593

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     -  242.456  -  -  -  242.456

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  184.203  -  -  -  184.203

 خيار بيع شركة زميلة     -  -  -  -  417.991  417.991

 قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     19.647.774  14.300.442  4.298.864  1.804.750  -  40.051.830

 نجاري مدي      5.078.362     -      -      -   -  5.078.362

 شخصية     3.744.555   2.417.134    7.347.915    772.733   -  14.282.337

 استثمارات في شركات زميلة -  -  -  -  1.012.366  1.012.366

 عقارات أخرى -  -  -  -  718.724  718.724

 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -  902.889  902.889

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي -  -  -  -  208.207  208.207

 ، صافيموجودات أخرى -  142.208  -  -  -  142.208

 اإلجمالي  31.932.987  18.791.093  25.716.873  11.242.079  8.386.876  96.069.908

            

 المطلوبات وحقوق المساهمين           

 األخرى  ة )ي)المال ساترصدة للبنوك والمؤسأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  16.073  16.073

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     7.076.990  5.527.769  -  -  -  12.604.759

 دائع العمالء و           

 ودائع ألجل     21.466.166  12.789.360  2.782.465  -  -  37.037.991

 ودائع ادخار     -  -  -  -  1.529.185  1.529.185

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  24.113.708  24.113.708

 ودائع أخرى     -  600.745  -  -  408.240  1.008.985

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

 ةُمقتناة ألغراض المتاجر     -  398.495  -  -  -  398.495

 ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     -  102.209  -  -  -  102.209

 قروض ألجل 30.371  -  2.000.000  -  -  2.030.371

 سندات دين ثانوية 5.661  2.000.000  -  -  -  2.005.661

 مطلوبات أخرى -  1.320.115  496.288  -  -  1.816.403

 إجمالي حقوق المساهمين -  -  -  -  13.406.068  13.406.068

 اإلجمالي    28.579.188  22.738.693  5.278.753  -  39.473.274  96.069.908

 المشتقات، والتعهدات وا لتزامات المحتملة 6.886.791  6.022.140  19.863.039  11.652.406  -  44.424.376

أرصآدة لآدى مؤسسآة القروض القائمة كآال  مآن النقآد، والمطلوبات ولتغطية تعهدات تتضمن الموجودات الُمتاحة لمقابلة جميع 

وقآروض وسآل   تقآوم المجموعآة  واسآتثمارات، ،خآرىأرصدة لدى البنآوك والمؤسسآات الماليآة األوالنقد العربي السعودي، 

سآآآتحقاق المتراكمآآآة للتعهآآآدات بمراقبآآة تآآآواريخ ا سآآآتحقاق بشآآآكل دوري للتأكآآد مآآآن التآآآوفر الكآآآافي للسآآيولة  إن فتآآآرات ا 

  ج19حتملة مبينة في اإليضاح  وا لتزامات الم
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 تحليل المطلوبات المالية بحسب فترات االستحقاق غير المخصومة (   ب
 

بنآاء  علآى  2018و  2019 ديسآمبر 31كمآا فآي  للمجموعآة ا ستحقاقات المقدرة للمطلوبات المالية، يلخصان الجدولين أدناه

التزامآات إعآادة الآآدفع التعاقديآة المسآآتقبلية غيآر المخصآآومة  بآالرغم مآآن أن الجآدولين أدنآآاه يحتويآان علآآى دفعآات العمآآو ت 

الخاصة المقدرة، ف ن مبالغ البنود في الجدولين أدناه  تتطابق مع نفس مبالغ البنود في قائمة المركز المالي الموحدة  تم تحديد 

ات المطلوبات الغير مخصومة بناء  على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحآدة إلآى تآاريخ ا سآتحقاق استحقاق

التعاقدي، و  تؤخذ في ا عتبار ا ستحقاقات المتوقعة الفعليآة  تتوقآع المجموعآة أن   يقآوم العديآد مآن العمآالء بطلآب إعآادة 

تكون ُملزمة بالدفع وبالتالي   يعكس الجآدولين أدنآاه تآأثير التآدفقات النقديآة المتوقعآة حسآبما الدفع في تاريخ  مبكر، وبذلك لن 

  ُتظهر الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة
 

 :فيما يلي ملخص  ستحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة
  ب    الريا ت السعودية 2019

  اإلجمالي

ستحقاق بدون تاريخ ا

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   أش))هر 3الل خ  شهر 

 األخرى  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية        -     -     -  -  8.918  8.918

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     9.563.630  4.307.827     -  -     -  13.871.457

 دائع العمالء و           
 ودائع ألجل     33.110.463  2.781.715  4.682.107  -     -  40.574.285

 ودائع ادخار        -     -     -  -  1.698.795  1.698.795

 ودائع تحت الطلب        -     -     -  -  25.865.987  25.865.987

 ودائع أخرى        -     -     -  -  1.523.928  1.523.928

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات           
 ُمقتناة ألغراض المتاجرة        -  405.333     -  -     -  405.333

591.114  -     -  -     591.114  -    
ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة     

 العادلة

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -  (680.928)     -  -     -  (680.928)

 قروض ألجل 20.980  37.200  2.186.000  -     -  2.244.180

 اإلجمالي 42.695.073  7.442.261  6.868.107  -  29.097.628  86.103.069

 المشتقات 107.242  408.911  1.492.088  1.034.564     -  3.042.805

 اإلجمالي 42.802.315  7.851.172  8.360.195  1.034.564  29.097.628  89.145.874

 
  ب    الريا ت السعودية 2018

  اإلجمالي

بدون تاريخ استحقاق 

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   أش))هر 3الل خ  شهر 

 األخرى  ة )ي)المال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  16.073  16.073

 اتفاقيات إعادة الشراء و ودائع أسواق المال     7.100.795  5.602.623  -  -  -  12.703.418

 دائع العمالء و           
 ودائع ألجل     21.543.176  12.972.887  2.982.107  -  -  37.498.170

 ودائع ادخار     -  -  -  -  1.529.185  1.529.185

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  24.113.708  24.113.708

 ودائع أخرى     -  600.745  -  -  408.240  1.008.985

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات           
 ُمقتناة ألغراض المتاجرة     -  398.495  -  -  -  398.495

102.209  -  -  -  102.209  - 
ُمقتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة     

 العادلة

 قروض ألجل 48.971  55.800  2.055.800  -  -  2.160.571

 سندات دين ثانوية 5.661  2.000.000  -  -  -  2.005.661

 ياإلجمال 28.698.603  21.732.759  5.037.907  -  26.067.206  81.536.475

 المشتقات 191.000  543.121  2.213.078  413.257  -  3.360.456

 اإلجمالي 28.889.603  22.275.880  7.250.985  413.257  26.067.206  84.896.931
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 إدارة المخاطر المالية واالئتمان.  32
 

بآال علآى المخآاطر وإطآار إدارة إن مجلس إدارة المجموعة مسؤول عن تأسيس عمليات حوكمة الشركات والموافقة علآى اإلق

ادات مؤسسة النقآد العربآي المخاطر ذي الصلة  كما أن  مسؤول عن الموافقة على السياسات وتنفيذها لضمان التوافق مع إرش

، ومعايير المحاسبة واإلبالغ وأفضل الممارسات الصناعية بما فآي ذلآك إرشآادات بآازل  وافآق مجلآس اإلدارة علآى السعودي

إدارة المخآآاطر الخاصآآة بالمجموعآآة باعتبارهآآا دلآآيال  شآآامال  لسياسآآة المخآآاطر التآآي بموجبهآآا تمتلآآك المجموعآآة سياسآآة دليآآل 

المخاطر ودليل سياسآة ا ئتمآان ودليآل سياسآة الخزانآة وسياسآة اإلقبال على مجموعة من السياسات بما في ذلك سياسة إطار 

لداخلي، وسياسة المخاطر، وسياسات مخآاطر ا حتيآال، وسياسآات أمآن اختبار اإلجهاد وسياسة خطة تقييم كفاية رأس المال ا

  المعلومات، وغيرها
 

، والتآي تتنآاول سياسآة المقاربآة للمجموعة 9للتقارير المالية الدولية  عمل الشاملةالكما وافق مجلس اإلدارة على سياسة إطار 

م اسآتكمالها بسياسآات مسآتوى اإلدارة اإلضآافية بمآا فآي ذلآك ، والتآي يآت9والتسعير الخاصة بالمعيار الآدولي للتقآارير الماليآة 

إطآار الحوكمآة  9الماليآة لتقآارير لوالمعايير الدولية  9المالية لتقارير لسياسة إطار إدارة البيانات والتحكم في المعايير الدولية 

 جنبا إلى جنب مع إجراءات المحاسبة والتشغيل ذات الصلة 
 

، مسؤولة عآن التوصآية ة، وهي لجنة تابعة لمجلس اإلدارةبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلداريتم دعم مجلس اإلدارة من ق

 كلذ في بما مختلفة نلجا عةولمجما لتشغ، دارةإلا وىمست علیبسياسات لموافقة المجلس ولرصد المخاطر داخل المجموعة  

 نع لةؤومس ونتک لتيالموجآآآآودات والمطلوبآآآآات، وا نع ليةؤولمسا لجنةو ن، ئتماا لجنةو ،سسيةؤلما طآآآآرلمخاإدارة ا لجنة

  كما تعمل اللجنة المعنية بخسآائر ا ئتمآان المتوقعآة علآى مسآتوى اإلدارة والمرتبطآة بسياسآة طرلمخاإدارة ا تمجا   مختل

ميآع جوانآب والتآي تعتبآر مسآؤولة عآن ج 9 الماليآةالحوكمة وإطار السياسات للمجموعة فيما يتعلق بالمعيار الآدولي للتقآارير 

 ، بما في ذلك خسائر ا ئتمان المتوقعة 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

اللجآان األخآرى علآى مسآتوى اإلدارة لجنآة إدارة المخآاطر التشآغيلية ولجنآة اختبآار اإلجهآاد ولجنآة مكافحآة ا حتيآال  وتشمل

 لجنة الموافقة على الحلول المنظمة المالي ولجنة إدارة استمرارية األعمال ولجنة توجي  أمن المعلومات و
 

المستوى اإلداري، لدى المجموعة مجموعة إدارة المخاطر برئاسة رئيس إدارة المخاطر الذي يساعده مساعدون مآدراء  على

  وغيرها من المهام عامون مسؤولون عن إدارة المخاطر ومراجعة مخاطر ا ئتمان وإدارة ا ئتمان والتحصيل
 

 تمانمخاطر االئ (   أ
 

تقوم المجموعة ب دارة مخاطر ا ئتمان التي تتعرض لها و تتمثل تلك مخاطر في عدم مقدرة طر   ما علآى الوفآاء بالتزاماتآ  

بشأن أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطر  الخر لخسارة مالية  ينشآأ التعآرض لمخآاطر ا ئتمآان بشآكل أساسآي عآن 

آا مخآاطر ائتمآان فآي   موجآود فآي محفظآة القآروض والسآل  وا سآتثمارات األخآرىالمخاطر المتعلقة با ئتمان ال توجآد أيض 

األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي الموحدة مثل ا لتزامات لمآن  ا ئتمآان  ُتقآَيم المجموعآة احتمآا ت التعثآر للعمآالء 

آا  نظآام  تصآني  مخآاطر خآارجي معآد مآن قبآل وكآا ت باستخدام نظام تصني  مخاطر  داخلي، كما تسآتخدم المجموعآة أيض 

تصني  رئيسية ما أمكن ذلك  تتمثل مخاطر ا ئتمان لدى المجموعة فيما يتعلق بالمشتقات في التكلفة المتوقعة  ستبدال عقود 

كمآآا تقآآوم  المشآتقات فآآي حالآآة إخفآآاق األطآآرا  األخآرى فآآي الوفآآاء بالتزامآآاتهم والآآتحكم بمسآتوى مخآآاطر ا ئتمآآان المقبولآآة،

  المجموعة بتقييم األطرا  األخرى باستخدام نفس األساليب الُمتبعة في أنشطة اإلقراض للعمالء
 

يظهر التركز فآي مخآاطر ا ئتمآان عنآد مزاولآة عآدد مآن األطآرا  األخآرى لنشآاطات مماثلآة أو ممارسآة أعمآالهم فآي نفآس 

لتآي سآتؤثر فآي مقآدرتهم علآى الوفآاء بالتزامآاتهم التعاقديآة عنآد المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص ا قتصآادية ا

حآآدوث تغيآآرات فآآي الظآآرو  ا قتصآآادية أو السياسآآية أو الظآآرو  األخآآرى  ُتظهآآر التركآآزات فآآي مخآآاطر ا ئتمآآان مآآدى 

 حساسية أداء المجموعة مقابل أي تطورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية معينة 
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 لآآدى المجموعآآة إطآآار شآآامل تآآم اعتمآآاده مآآن مجلآآس اإلدارة بغآآرض إدارة مخآآاطر ا ئتمآآان والتآآي تتضآآمن مراجعآآة مسآآتقلة

لوظيفة ا ئتمان ومراقبة عملية مخاطر ا ئتمان  تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر ا ئتمان عن طريق رقابة التعرض لمخاطر 

من المعامالت مع أطآرا  محآددة وتقيآيم المآالءة الماليآة لهآذه األطآرا  باسآتمرار  تآم تصآميم سياسآات إدارة ا ئتمان والحد 

مخآآآاطر ا ئتمآآآان لتآآآتمكن المجموعآآآة مآآآن تحديآآآد ووضآآآع حآآآدود المخآآآاطر المالئمآآآة ومراقبآآآة المخآآآاطر وا لتآآآزام بالحآآآدود 

آا ب قفآال الموضوعة  ويتم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود الم وضآوعة بشآكل منآتظم  كمآا تقآوم المجموعآة أحيان 

  المعامالت أو التنازل عنها لصال  أطرا   أخرى لتقليل مخاطر ا ئتمان
 

 مخاطر االئتمانإدارة  (   ب
 

و تقوم المجموعة ب دارة مخاطر ا ئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز فآي المخآاطر الخاصآة بآأفراد معينآين أ

القطاعآات ا قتصآادية مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة أو القطاعات ا قتصآادية  يآتم اإلفصآاح عآن تركآزات 

 و 7ضمن إيضاح 
 

تسآآتخدم المجموعآآة نظآآام تصآآني  لالئتمآآان والآآذي يسآآتخدم كآآأداة للمسآآاعدة فآآي إدارة جآآودة مخآآاطر ا ئتمآآان ضآآمن محفظآآة 

جات تفصل بين المحافظ العاملآة ومنخفضآة القيمآة وتعمآل علآى توجيآ  مخصصآات لهآذه القروض  هذا التصني  يتضمن در

المحافظ ومخصصات أخآرى محآددة  تحآدد المجموعآة تصآني  كآل عميآل علآى حآده بنآاء  علآى عوامآل ماليآة ومعآايير تقيآيم 

طآاع التجآاري، جآودة تجارية موضوعية وشخصية تغطي كآال  مآن خدمآة القآرض، الربحيآة، السآيولة، هيكآل رأس المآال، الق

علآى جميآع المقترضآين والآذي ُيراجآع ويوثآق مآن قبآل  دوري اإلدارة، ومالءة الشركة  تقوم المجموعة بعمآل تصآني  جآودة

 ه) 7نية للقروض والسل ، انظر إيضاح وحدة إدارة مخاطر مستقلة لهذا الغرض  لمزيد من المعلومات حول الجودة ا ئتما
 

  للقآآروض والسآآل  عملهآآا ا ئتمآآاني ا عتياديآآة بضآآمانات لتآآأمين تخفآآيض مخآآاطر ا ئتمآآانخآآالل دورة  المجموعآآة تحآآتفظ

تتضمن هذه الضمانات بشكل أساسي ودائع ألجل، ودائع تحآت الطلآب وودائآع نقديآة أخآرى، ضآمانات ماليآة وتعاقديآة، أسآهم 

بآآل قآآروض تجاريآآة وقآآروض مماثلآآة محليآآة وأجنبيآآة، عقآآارات وموجآآودات ثابتآآة أخآآرى  يآآتم ا حتفآآاظ بهآآذه الضآآمانات مقا

للقآآروض التجاريآآة ويآآتم إدارة هآآذه الضآآمانات حسآآب القيمآآة الصآآافية القابلآآة للتحقآآق  تقآآوم اإلدارة بمراقبآآة القيمآآة السآآوقية 

كفايآة مخصصآات خسآائر ا نخفآاض فآي القيمآة  كمآا تقيآيم ية أخرى وفق ا للعقود المبرمآة، وللضمانات وطلب ضمانات إضاف

 ة بطلب ضمانات إضافية من األطرا  األخرى حال ما يتم مالحظة مؤشرعلى انخفاض في القيمة  تقوم المجموع
 

السآآل  ن قبآآل المجموعآآة إلجمآآالي القآآروض ومآآمخآآاطر ا ئتمآآان لتخفآآيض كبلغآآت القيمآآة المقآآدرة للضآآمانات الُمحآآتفظ بهآآا 

عقارات واألسآهم المحليآة والدوليآة والودائآع البلغت  مليار لاير سعودي(  49.4: 2018مليار لاير سعودي ) 47.3 مايقارب

 كما يلي: لثالثةا حلةرلمالمخاطر  مخاطر ا ئتمانلتخفيض ك النقدية األخرى المحتفظ بها

 

 

 لمخاطرا

ب    الريا ت 

  السعودية

تخفيض مخاطر 

  ا ئتمان

ب    الريا ت 

  السعودية

خسائر ا ئتمان 

  المتوقعة

ب    الريا ت 

 السعودية

 1.841.562  2.662.795  3.359.920 2019ديسمبر  31

 1.320.499  2.802.158  2.690.624 2018ديسمبر  31
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لآى هآذه   تسآتحوذ المجموعآة عرات مقابآل تسآوية القآروض والسآل ، علآى عقآاتستحوذ المجموعة، فآي سآياق العمآل المعتآاد

فيما يلي، ملخص   ةالمركز المالي الموحد قائمةالعقارات بنية بيعها  يتم عرض هذه العقارات على أنها "عقارات أخرى" في 

 كما يلي: 2018و  2019 ديسمبر 31في تين المنتهيتين ركة العقارات األخرى للسنحل
 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  دي)))ةالسعو

 الرصيد في بداية السنة       718.724  718.724

 ا ستحواذ خالل العام       121.285  -

 الُمستبعد خالل العام       (315.924)  -

 (40)إيضاح  مشطوبات       (66.406)  -

 الرصيد في نهاية السنة       457.679  718.724
 
 

ا ستثمارات بشآكل أساسآي فآي ديآون مؤسسآات وبنآوك، ومؤسسآات ماليآة و سآندات تتمثل سندات الدين المدرجة في محفظة 

 التعرض لمخاطر ا ئتمان حسب األطرا  األخرى و المجموعة تحليل استثمارات ج6سيادية، يبين اإليضاح 
 

  للمجموعة الجودة ا ئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ا خرى ج5 يبين اإليضاح
 

   29و  11الخاصة بالمشتقات في اإليضاحين و للمجموعة مات المتعلقة بمخاطر ا ئتمانالمعلو
 

 ج 19 حتملة ُمبينة في اإليضاحالمتعلقة بالتعهدات وا لتزامات المو للمجموعة المعلومات بخصوص مخاطر ا ئتمان
 

  د28 نة في اإليضاححسب قطاعات األعمال ُمبي للمجموعة المعلومات بخصوص التعرض لمخاطر ا ئتمان
 

  29ُمبينة في اإليضاح  المعلومات بخصوص التركيز الجغرافي للمجموعة
 

 النسآآبية ُمبينآة فآآي اإليضآآاح وأوزان مخآآاطر الموجآوداتللمجموعآة لمخآاطر ا ئتمآآان  المعلومآات بخصآآوص مآدى التعآآرض

 أ 35
 
 من خالل األرباح والخسائرالتحليل االئتماني لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة  (   ج
 

تتكآآون اسآآتثمارات المجموعآآة المحآآتفظ بهآآا بالقيمآآة العادلآآة مآآن خآآالل األربآآاح والخسآآائر مآآن اسآآتثمارات صآآناديق ا سآآتثمار 

  وسندات أخرى والتي لم يتم إدراجها وتقييمها
 
 درجات مخاطر االئتمان (   د
 

نادا  إلآى مجموعآة متنوعآة مآن البيانآات التآي يآتم تحديآدها للتنبآؤ تقوم المجموعة بتخصيص التعآرض للمخآاطر ا ئتمانيآة اسآت

بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق حكم ائتماني مجّرب  ويتم تحديد درجات مخآاطر ا ئتمآان باسآتخدام عوامآل نوعيآة وكميآة 

  تدل على مخاطر التعثر في السداد  تختل  هذه العوامل حسب طبيعة القرض ونوع المقترض
 

ديد ومعايرة درجات مخاطر ا ئتمان بزيادة مخاطر التعثآر فآي السآداد بشآكل كبيآر مآع تآدهور مخآاطر ا ئتمآان، علآى يتم تح

أصآغر مآن الفآرق بآين درجتآي  2و  1سبيل المثال، يكون الفرق في مخاطر التعثر في السآداد بآين درجتآي مخآاطر ا ئتمآان 

  3و  2مخاطر ا ئتمان 
 

 تماولمعلا علی ءبنا ئآآآيدلمبا ا عتآآآرا  دعن ن ئتماا طآآآرمخا جةدرل يآآآر الشخصآآآيةلقآآآروض غل رضتع لک صتخصي ميت

إلآى درجآة  التعآرض للخطآرللمراقبآة المسآتمرة، ممآا قآد يآؤدي إلآى نقآل  التعرضآات للخطآر  وتخضع رضلمقتعن ا لمتاحةا

  مخاطر ائتمان مختلفة  ويشمل رصد القرض استخدام البيانات التالية
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 التعرض للخطرمستويات جميع  الشخصية التعرض للخطر للقروض شخصيةغير اللقروض ل تعرض للخطرال

  المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء

 على-المراجعة الدورية لملفات العمالء 
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 إنشاء مصطلح هيكل احتمال التعثر(   ـه
 

درجات المخاطر ا ئتمانية هآي مآدخالت أوليآة فآي تحديآد مصآطل  هيكآل احتمآال التعثآر للتعآرض  وتقآوم المجموعآة بجمآع 

لمخاطر ا ئتمان التي يتم تحليلها حسب نآوع المنآتج والمقتآرض باإلضآافة إلآى تصآني   معلومات األداء والتعثر عن تعرض 

ا استخدام المعلومات المأخوذة من وكا ت مرجع ا ئتمان الخارجية   مخاطر ا ئتمان  بالنسبة لبعض المحافظ، ويتم أيض 
  

عآن الفتآرة المتبقيآة مآن فتآرة التعثآر المحتمآل توظ  المجموعآة نمآاذج لتحليآل البيانآات التآي يآتم جمعهآا ويسآتخرج تقآديرات 

للتعرض وكيفية توقع تغيرها كنتيجة لمرور الوقت  يتضمن هذا التحليل تحديد ومعآايرة العالقآات بآين التغيآرات فآي معآد ت 

النآاتج التعثر والعوامل ا قتصآادية الكليآة  بالنسآبة لمعظآم القآروض، تشآمل مؤشآرات ا قتصآاد الكلآي الرئيسآية نمآو إجمآالي 

  المحلي وأسعار النفط
 

بنآآاء  علآآى مجموعآآة متنوعآآة مآآن المعلومآآات الفعليآآة والمتوقعآآة الخارجيآآة، تقآآوم المجموعآآة بصآآياغة نظآآرة أساسآآية لالتجآآاه 

المسآآتقبلي للمتغيآآرات ا قتصآآادية ذات العالقآآة باإلضآآافة إلآآى نطآآاق تمثيلآآي مآآن سآآيناريوهات التوقآآع المحتملآآة األخآآرى  ثآآم 

  وعة هذه التوقعات لتعديل تقديرات  الخاصة بالتعثر المحتملتستخدم المجم
 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ (   و
 

 المجموعآآة رىتآآ دئآآي،لمبا عتآآرا  ا ذمن رکبي لبشکازدادت  دق ماليةأداة  علی دادلستعثآآر ا طآآرمخا نآآتکاإذا  ما ديدتح دعن

  ويشمل ذلك كل من المعلومات والتحليآل الكمآي والنآوعي، دجهأو  تکلفةدون  رةفومتو ةصلذات  مةوعدمو لةومعق تماومعل

  ا ئتمانية، بما في ذلك المعلومات التطلعية ت استنادا  إلى خبرة المجموعة السابقة وتقييما
 

وامآل الكميآة والنوعيآة، تختل  معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر ا ئتمان قد زادت بشكل كبير بآاختال  المحفظآة وتشآمل الع

هآو خفآض التصآني  النسآبية  مجموعآة،الرئيسية المستخدمة من قبل ال بما في ذلك الدعم حسب التعثر  أحد المؤشرات الكمية

  للتصني  الداخلي للمقترض وبالتالي التغيير في التعثر المحتمل
 

أن القآرض خضآع لزيآادة كبيآرة  المجموعآةقرر ت، قد لة إن أمكن ذلكباستخدام الحكم ا ئتماني والتجارب التاريخية ذات الص

في مخاطر ا ئتمان بناء على مؤشرات نوعية خاصة يعتبرها مؤشرا على ذلك، وقد   ينعكس ذلآك بشآكل كامآل فآي التحليآل 

   والتحمل سدادالوالتخل  عن ر درجات محددة عالية المخاط الكمي في الوقت المناسب  وتتضمن المؤشرات النوعية
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بعين ا عتبار كمساند أن الزيادة الكبيرة في مخاطر ا ئتمان التي تظهر في موعد   يتجآاوز تآاريخ اسآتحقاق  المجموعةأخذ ت

مسآتحق لآم يآتم يوم  ويتم تحديد األيام ما بعآد ا سآتحقاق مآن خآالل احتسآاب عآدد األيآام منآذ أقآدم تآاريخ  30أصل ألكثر من 

 استالم سداد كامل ل   ويتم تحديد تواريخ ا ستحقاق دون األخذ في ا عتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض 
 

بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر ا ئتمان من خالل المراجعات الدوريآة  المجموعةقوم ت

 للتأكد مما يلي:
 

    في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر الجوهريةأن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادات، 

    ويوًما 30 متأخر السدادتتماشى المعايير مع النقطة الزمنية عندما يصبح األصل أال ، 

    شهراً )المرحلة  12ة يوجد تقلب غير مبرر في مخصص خسائر االئتمان الناتج عن التحول بين التعثر المحتمل لمدال

  (.3أو  2( والتعثر المحتمل مدى الحياة )المراحل 1

 الخسآارة فآي حالآة التعثآر،، وهآي احتماليآة التعثآر، وخسائر ا ئتمان المتوقعة سلقيا ئيسيةر تناومک ثالثة عةولمجما دمتستخ

لتطوير  ت مؤسسة النقد العربي السعوديوتوجيها   استفادت المجموعة من الممارسات التنظيمية الحاليةالتعرضات المتعثرةو

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطلباتتم تعديلها عند الضرورة لالمتثال لميمنهجية مدخالت النماذج و
 

وتقآآوم المجموعآآة ب ثبآآات  2يآآتم تصآآني  الموجآآودات الماليآآة التآآي تعكآآس زيآآادة كبيآآرة فآآي مخآآاطر ا ئتمآآان فآآي المرحلآآة 

مآآدى العمآآر علآآى مبلآآغ يسآآاوي خسآآائر ا ئتمآآان المتوقعآآة علآآى مآدى العمآآر، ممآآا يعكآآس فتآآرة انتظآآار مخصصآات الخسآآارة ب

أعلآى  2لمرحلآة ا الزمني والتي تمثل احتمالية التعثر عن السداد على مدى العمآر المتبقآي لألصآل المآالي  تكآون مخصصآات

  1المرحلة  مخصصيستخدم في  شهر -12أفق  ، مما يعكس تأثير أفق زمني أطول بالمقارنة مع1من المرحلة 
 

 تعريف التعثر (   ز
 

 :عندما مجموعةر تعثر األصل المالي من قبل اليتم اعتبا
 

   إلى  مجموعةبالكامل، دون الرجوع من قبل ال المجموعةمن غير المتوقع أن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية إلى

 ، أو)إن وجدت( الضمانإجراءات مثل تحقيق 

   يوًما 90يتجاوز المقترض أكثر من  أو أن. 

ا أو تآم إخطآاره بحآدود أصآغر مآن المبلآغ  ا محآدد  يعتبر السآحب علآى المكشآو  مسآتحق السآداد بمجآرد أن ينتهآك العميآل حآد 

 القائم الحالي 
 

 :بدراسة المؤشرات التالية عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تعثر في السداد المجموعةقوم ت 
 

  مثل انتهاكات االتفاقيةالنوعية ،، 

   ،وعدم سداد التزام آخر من نفس المقترض، حالة التأخر عن السدادالكمية ، 

  بناًء على البيانات الداخلية ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية. 
 

ر الوقآآت لآآتعكس قآآد تتغيآآر المآآدخالت فآآي تقيآآيم مآآا إذا كانآآت أحآآد األدوات الماليآآة فآآي حالآآة تعثآآر بالسآآداد وأهميتهآآا مآآع مآآرو

" ، ولكن  يتطلب من كل كيآان القيآام بآذلك  التعثرمصطل  " 9المالية لتقارير ل  يحدد المعيار الدولي   التغيرات في الظرو 

  يرتع تتبع نهاأ کما،  رلتأخا نع وديلسعا بيرلعا دلنقا سسةؤم  يرتع مع قفواتتأن  عةولمجما نتضم،  ددلصهآآآآآذا ا فيو

  لماليةوا يميةظلتنا ريرللتقا ركمشت
 

٪ 100 قيمة صافي سيعک مما، حيآآآآآآآاةلا دىم قعةولمتا ن ئتماا رخسائ دليعا بمبلغ رةلخساا صمخص ديدبتح عةولمجما ومتق

آا لتيا لماليةا لموجودات  هذه اوداتجولما علی ردادلالست لقابلةا يةدلنقا تفقادلتوا آا  تصن انخفضآت ائتماني   حلةرلما في  حق 

  لثالثةا
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 الموجودات المالية المعدلة (   ح
 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدة أسباب، بما في ذلك تغيير ظرو  السوق، وا حتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى   

رض الحالي الذي تم تعديل الشروط من أجلآ  ويآتم تتعلق بتدهور ائتماني حالي أو محتمل في ائتمان العميل  قد يتم استبعاد الق

  تسجيل القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأن  كقرض جديد بالقيمة العادلة وفق ا لسياسات المجموعة
 

إعادة التفآاوض علآى القآروض للعمآالء الآذين يواجهآون صآعوبات ماليآة )يشآار إليهآا ب عطآاء مهلآة( لزيآادة  مجموعةيجوز لل

 :ليل مخاطر التعثر في السداد  يتم من  مهلة القرض على أساس انتقائي إذافرص التحصيل وتق
 

  أو كان هناك خطر كبير للتعثر في السداد،إذا 

  هناك دليل على أن المدين بذل كل الجهود المعقولة للسداد بموجب الشروط التعاقدية األصلية، ومن المتوقع أن إذا كان

 عدلة.يتمكن المدين من الوفاء بالشروط الم

يمكن أن تتضآمن الشآروط المعدلآة عآادة تمديآد فتآرة ا سآتحقاق وتغييآر توقيآت العمولآة و   أو المآدفوعات األساسآية وتعآديل 

 القرض  تخضع كل من قروض األفراد والشركات لسياسة إعطاء المهلة   تعهدات شروط
 

كآآان التعآآديل قآآد أدى إلآآى تحسآآين أو اسآآتعادة قآآدرة  يعكآآس تقآآدير التعثآآر المحتمآآل بالنسآآبة للموجآآودات الماليآآة المعدلآآة مآآا إذا

 المجموعآآةقآوم تإجآراءات إعطآآاء المهلآة المماثلآة  السآابقة فآي  المجموعآةعلآى تحصآيل العمولآة واإلدارة وخبآآرة  المجموعآة

 لسلوكية  كجزء من هذه العملية بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وينظر في مختل  المؤشرات ا
 

على حدوث زيادة كبيرة في مخاطر ا ئتمان  ويحتاج العميآل إلثبآات سآلوك السآداد الجيآد  انوعي   اتعد المهلة بشكل عام مؤشر  

باستمرار خالل فترة من الزمن قبل أن يعتبر التعثر المحتمل قد تناقص بحيث يعود تعويض الخسارة ليتم قياس  بمبلغ يسآاوي 

ا  12قعة لمدة خسائر ا ئتمان المتو ا كفترة  12 تعتبر المجموعة فترة شهر   مخصآصمن قيآاس  موجوداتلنقل ال معالجةشهر 

ا 12ا ئتمان المتوقعة لمدة ( إلى خسائر 3و 2لمتوقعة مدى الحياة )المرحلة الخسارة في خسائر ا ئتمان ا  ( 1)المرحلة  شهر 
 

 دمج معلومات تطلعية (   ط
 

ر مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة نظرة أساسآية بناء  على األخذ با عتبا

لالتجاه المستقبلي للمتغيرات ا قتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطآاق تمثيلآي مآن سآيناريوهات التوقآع المحتملآة األخآرى  

يين أو أكثر والنظر في ا حتما ت النسبية لكل نتيجآة  تتضآمن وتنطوي هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين إضاف

المعلومات الخارجية البيانات ا قتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية ومؤسسات النقد ومتخصصآون بالتوقعآات 

  مختارين من القطاع الخاص
 

 مثل ىخرأ اضألغر المجموعآآآآآآة قبل من لمستخدمةا تلمعلوماا مع فقاتتوو ج رألا على ةحدوا نتيجة ألساسيةا لحالةا تمثل

بشآآكل  المجموعآآةقآآوم ت  وانتآآائج أكثآآر تفآآاؤ   وأكثآآر تشآآاؤم    تمثآآل السآآيناريوهات األخآآرى انيآآةلميزوا تيجيا سترا لتخطيطا

 األخرى  الكبرى لمعايرة تحديده لهذه السيناريوهات النموذجية  دماتدوري ب جراء اختبارات تحمل األزمات ا قتصادية للص
 

الدوافع الرئيسية لمخاطر ا ئتمان وخسائر ا ئتمان لكل محفظة من األدوات المالية باسآتخدام تحليآل البيانآات  المجموعة حددت

  األخرى التاريخية  وقد قام البنك بتقدير العالقات بين المتغيرات ا قتصادية الكلية ومخاطر ا ئتمان وخسائر ا ئتمان
 

ت المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعد ت تعثر السداد والخسائر على محافظ مختلفآة للموجآودات الماليآة تطوير العالقا تم

م، لآآم تقآآع أي تغيآآرات فآآي ا فتراضآآات  2019 العآآامخآآالل   2018إلآآى  2013مآآن  بنآآاء  علآآى تحليآآل البيانآآات التاريخيآآة

اتم إجراء تحليل حساسآية لتآأثير ا قتصآاد الكلآي  األساسية المحددة والمتغيرات ا قتصادية  إضافة  لذلك، لقد إجمآالي  متضآمن 

مآن     في خسائر ا ئتمان المتوقعة  سيناريو الحساسية األكثآر تفآاؤ المحتمل من أجل تقييم التغير أسعار النفطالناتج المحلي، و

، فآي حآين أن السآيناريو (اط أساسآيةنقآ : أربآع2018) نقآاط أساسآية خمآسر بمقآدا شأن  أن يقلل من خسائر ا ئتمان المتوقعة

  (نقاط أساسية : خمس2018) أساسيةنقاط  أربعر خسائر ا ئتمان المتوقعة بمقدا ا سيزيد مناألكثر تشاؤم  
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (   ي
 

 :متوقعة هي الهيكل الزمني للمتغيرات التاليةالمدخالت الرئيسية في قياس خسائر ا ئتمان ال
 

  ،احتمالية التعثر 

   والناجمة عن التعثرالخسارة ، 

  تعثرالتعرض للخطر في حالة ال. 

ا من النماذج المعّدة داخلي  وتُ  يآتم تعآديلها لآتعكس معلومآات تطلعيآة كمآا هآو ووالمعايير الخارجيآة   استخرج هذه العوامل عموم 

  موض  أعاله
 

ات احتمالية التعثر هآي تقآديرات فآي تآاريخ معآين، والتآي يآتم حسآابها علآى أسآاس نمآاذج التقيآيم الداخليآة، ويآتم تقييمهآا تقدير

  وتعتمد هذه النماذج على البيانآات التعرضات للخطرباستخدام أدوات تصني  مصممة وفقا  لمختل  فئات األطرا  المقابلة و

بالتنقل بين فئات التسآعير،  التعرض للخطركمية ونوعية  إذا قام الطر  المقابل أو  المجمعة داخليا  والتي تشتمل على عوامل

ويآتم تقآدير تكآالي  احتماليآات التعثآر بآالنظر فآي  فيمكن أن يؤدي ذلآك إلآى تغييآر فآي تقآديرات احتماليآة التعثآر المرتبطآة بآ 

   وعمو ت السداد المحتملة ا ستحقاقات التعاقدية للتمويل
 

عوامل الخسآائر الناجمآة  ريدبتقلناجمة عن التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هنالك تعثر  وتقوم المجموعة الخسائر ا

المتعثرين باإلضافة إلى معايير خارجيآة  تقآوم نمآاذج  طرا ألا دض تالباطللم رداد ستا ت دمع يخرتا علی ء  بناعن التعثر 

والضمان وأقدمية المطالبة وأعمال الطر  المقابآل والمبلآغ الصآافي  سآترداد أي الهيكل  رالخسائر الناجمة عن التعثر باعتبا

ا   يتجزأ من األصل المالي   ضمانات التي تعتبر جزء 
 

يمثل التعرض للخطر في حالة التعثر التعرض المتوقع لخطر عآدم السآداد  وتسآتخرج المجموعآة التعآرض للخطآر فآي حالآة 

للطر  المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بها بموجب العقد بمآا فآي ذلآك  التعثر من التعرض الحالي للخطر

اإلطفاء  إن اجمالي التمويل للمتعثآرين لألصآل المآالي هآو إجمآالي قيمتآ  الدفتريآة  بالنسآبة  لتزامآات اإلقآراض والضآمانات 

باإلضافة إلى المبالغ المسآتقبلية المحتملآة التآي يمكآن سآحبها المالية، يشتمل اجمالي التمويل للمتعثرين على المبلغ المسحوب، 

  بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء  على المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية
 

شآهر للموجآودات الماليآة التآي لآم ترتفآع  12وفق ا لما تم وصف  أعاله والتعرض  ستخدام الحد األقصى  حتمالية التعثر بمدة 

خسائر ا ئتمان المتوقعة فآي ضآوء مخآاطر التعثآر فآي السآداد خآالل فتآرة  المجموعةقيس تيها مخاطر ا ئتمان بشكل كبير، ف

ت بنآآك لمخآآاطر ا ئتمآآان، حتآآى لآآو كانآآالتعاقآآد القصآآوى )بمآآا فآآي ذلآآك أي خيآآارات تمديآآد للمقتآآرض( التآآي يتعآآرض فيهآآا ال

 للمجموعآةالمخاطر  تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق  أخذ با عتبار مدة أطول ألغراض إدارةالمجموعة ت

   أو إنهاء التزام أو ضمان قرض في  المطالبة بسداد السل
 

التي تشمل كل من القآرض وعنصآر ا لتآزام غيآر المسآحوب،  األخرىتسهيالت الو جاري المدين لقطاع التجزئةوبما يخص 

لمتوقعآآة علآآى فتآآرة قآآد تكآآون أطآآول مآآن الحآآد األقصآآى للفتآآرة التعاقديآآة إذا لآآم تحآآد قآآدرة خسآآائر ا ئتمآآان ا المجموعآآةقآآيس ت

لخسآآائر ائتمانيآآة لفتآآرة اإلشآآعار  المجموعآآةتعآآرض   التعاقديآآة علآآى طلآآب السآآداد وإلغآآاء ا لتآآزام غيآآر المسآآحوب المجموعآآة

إلغاؤهآا  المجموعآةعلى أسآاس تحصآيلي  ويمكآن  التعاقدي    يوجد لدى هذه التسهيالت مدة ثابتة أو هيكل سداد ويتم إدارتها

علآى علآم  المجموعآةصآب  تبأثر فوري  و  يآتم تطبيآق هآذا الحآق التعاقآدي فآي اإلدارة اليوميآة العاديآة، بآل يآتم فقآط عنآدما 

إجآراءات بوجود زيادة في مخاطر ا ئتمان على مستوى التسهيل المالي  يتم تقدير هذه الفتآرة األطآول باألخآذ بعآين ا عتبآار 

اتخاذها والتي تعمل على التخفي  من خسائر ا ئتمان المتوقعة  ويمكن أن تشمل  المجموعةتوقع تإدارة مخاطر ا ئتمان التي 

 تخفيض الحدود ا ئتمانية، أو إلغاء التسهيل و   أو تحويل الرصيد المستحق إلى قرض بمدد سداد ثابتة  
 

، يتم تجميع األدوات المالية بناء  علآى خصآائص المخآاطر المشآتركة جماعيأساس  عندما يتم تنفيذ وضع نماذج للعوامل على

والموقآع الجغرافآي  القطاع الصآناعيونوع الضمانات و ، وتصني  مخاطر ا ئتمان، واألجل المستحق،التي تشمل نوع األداة

 معينة يظل متجانس بشكل مناسب   للمقترض  كما يتم إجراء مراجعات منتظمة للتأكد من أن اجمالي القروض داخل محفظة 
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 تلبياناا للتکملهآآآا  دودةمح يخيةرتا تبيانا مجموعآآآةلل تكآآآونالتآآآي  ظللمحاف بالنسبة جيةرلخاا رلمعاييا تماومعل دامستخا ميت

 :ة كمدخل هام في قياس خسائر ا ئتمان المتوقعة فيما يليوتتمثل المحافظ التي تمثل معلومات المعايير خارجي  خليا دا لمتاحةا

 
 

 الخسارة الناجمة عن التعثر  احتمالية التعثر   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  

 دراسة وكالة موديز للتعثر 
 

تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي 
 للخسارة الناجمة عن التعثر

 ا ستثمارات 
  

 وكالة موديز للتعثر  دراسة
 

تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي 
 للخسارة الناجمة عن التعثر

 

 

يعتبر الهد  من التقييم هو لتحديد ما إذا كانآت الزيآادة الكبيآرة فآي مخآاطر ا ئتمآان قآد حآدثت إلجمآالي القآروض مآن خآالل 

مآع احتماليآة التعثآر المتبقيآة لهآذه النقطآة الزمنيآة التآي تآم  مقارنة مدى احتماليآة التعثآر علآى مآدى الحيآاة بتآاريخ اإلبآالغ بهآا

  المبدئي إلجمالي القروض، )يتم تعديل  عند التغيير في حالة توقعات السداد المبكر( ا عترا تقديرها عند وقت 
 

 المالية لتزاماتالمالية واال الموجودات مقاصة (   ك
 

تتم مقاصتها التي  2018و  2019ديسمبر  31كما في  وا لتزامات المالية يتضمن الجدول الموض  أدناه الموجودات المالية

ة تغطآآي الرئيسآآي القابآآل للتنفيآآذ أو اتفاقيآآة مماثلآآ قاصآآةخضآآع لترتيآآب المت فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآآدة للمجموعآآة، أو

 لمالي الموحدة قائمة المركز افي مقاصتها تم ت تكان ، بصر  النظر عما إذااألدوات المالية المماثلة

 

 ب    الريا ت السعودية 2019 

 

إجمالي 

  الموجودات

قبل  )ا لتزامات(

  المقاصة

 المقاصة مع إجمالي

 )الموجودات(

  ا لتزامات  

  صافي الموجودات

 المثبتةا لتزامات 

 1.305.076  (900.522)  2.205.598 ج(11)إيضاح  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 (315.519)  900.522  (1.216.041) ج(11)إيضاح   للمشتقات السالبةالعادلة القيمة 

 989.557  -  989.557 اإلجمالي

      
 ب    الريا ت السعودية 2018 

 

إجمالي 

الموجودات  

)ا لتزامات( قبل 

  المقاصة

المقاصة مع إجمالي 

)الموجودات( 

  ا لتزامات  

صافي الموجودات  

 لمثبتةا لتزامات ا

 1.245.243  (5.656.006)  6.901.249 ج(11)إيضاح   القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 (500.704)  5.656.006  (6.156.710) ج(11)إيضاح   للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

 744.539  -  744.539 اإلجمالي
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 ملخص الموجودات المالية والمطلوبات المالية (   ل
 

األرصآآدة للموجآآودات الماليآآة واألخآآرى والمطلوبآآات الماليآآة واألخآآرى بتبويآآب القيآآاس فآآي قائمآآة  ناالتاليآآ نلخآآص الجآآدو ي

 :2018 و 2019 ديسمبر 31المركز المالي الموحدة كما في 
 
 السعودية بآالف الرياالت 2019  

  ُمطفأةبالتكلفة ال  

 العادلة القيمةإلزامي ب
خالل األرباح  من

  والخسائر

خالل  من العادلة القيمة
بنود الدخل الشامل 

  سندات األسهم - األخرى

خالل بنود  من العادلة بالقيمة
- الدخل الشامل األخرى

 إجمالي القيمة الدفترية   سندات الدين

            الموجودات المالية واألخرى

صدة لدى مؤسسة النقد نقدية وأر
 10.218.816   -  -  -  10.218.816  العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 3.028.515   -  -  -  3.028.515  المالية األخرى

 26.175.480   25.747.421  262.799  165.260  -  استثمارات

 1.305.076   -  -  1.305.076  -  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 57.112.907   -  -  -  57.112.907  ، صافيقروض وسلف

 132.994   -  -  -  132.994  موجودات أخرى

 97.973.788   25.747.421  262.799  1.470.336  70.493.232  إجمالي الموجودات المالية واألخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             واألخرى المطلوبات المالية

ت المالية أرصدة للبنوك والمؤسسا
 13.788.191   -  -  -  13.788.191  األخرى

 69.058.054   -  -  -  69.058.054  ودائع العمالء

 315.519   -  -  315.519  -  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 2.011.626   -  -  -  2.011.626  قروض ألجل

 1.634.199   -  -  -  1.634.199  مطلوبات أخرى

 86.807.589   -  -  315.519  86.498.070  واألخرى المالية المطلوباتي إجمال
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 السعودية بآالف الرياالت 2018  

  بالتكلفة الُمطفأة  

 العادلة القيمةإلزامي ب
خالل األرباح  من

  والخسائر

ل خال من العادلة القيمة
بنود الدخل الشامل 

  سندات األسهم - األخرى

خالل بنود  من العادلة بالقيمة
- الدخل الشامل األخرى

 إجمالي القيمة الدفترية   سندات الدين

            الموجودات المالية واألخرى

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 4.871.932   -  -  -  4.871.932  العربي السعودي

البنوك والمؤسسات أرصدة لدى 
 2.917.697   -  -  -  2.917.697  المالية األخرى

 24.638.113   24.202.464  261.381  174.268  -  استثمارات

 1.245.243   -  -  1.245.243  -  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 59.412.529   -  -  -  59.412.529  ، صافيقروض وسلف

 142.208   -  -  -  142.208  موجودات أخرى

 93.227.722   24.202.464  261.381  1.419.511  67.344.366  إجمالي الموجودات المالية واألخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             واألخرى المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 12.620.832   -  -  -  12.620.832  األخرى

 63.689.869   -  -  -  63.689.869  ودائع العمالء

 500.704   -  -  500.704  -  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 2.030.371   -  -  -  2.030.371  قروض ألجل

 2.005.661   -  -  -  2.005.661  سندات دين ثانوية

 1.816.403   -  -  -  1.816.403  مطلوبات أخرى

 82.663.840   -  -  500.704  82.163.136  واألخرى المالية المطلوباتإجمالي 
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    ( عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات 2)د - 2الُمبين في إيضاح  للقيمة العادلة تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي (أ

  الجدول   المالية

  حسب  2018و  2019 ديسمبر 31يوض  تحليل للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كما في التالي       

 مستويات التسلسل الهرمي       
 

  الريا ت السعودية ب    2019

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 :ة العادلةموجودات مالية تم قياسها بالقيم       

1.305.076  421.243  883.833  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 ألرباح والخسائرالعادلة ل القيمة 

26.010.220  467.181  7.246.430  18.296.609 

 ا ستثمارات من خالل 

 الشامل األخرى بنود الدخل

 اح والخسائرا ستثمارات من خالل األرب   114.664     -  50.596  165.260

 اإلجمالي 18.411.273  8.130.263  939.020  27.480.556

 :مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة       

315.519  -     315.519  -    

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 األرباح والخسائر  

 اإلجم)ال)ي    -  315.519     -  315.519
 

  عوديةالريا ت الس ب    2018

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 :موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة       

1.245.243  417.991  827.252  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 ألرباح والخسائرالعادلة ل القيمة 

24.463.845  472.583  7.224.135  16.767.127 

 ستثمارات من خالل ا 

 الشامل األخرى بنود الدخل

 ا ستثمارات من خالل األرباح والخسائر   131.626  -  42.642  174.268

 اإلجمالي 16.898.753  8.051.387  933.216  25.883.356

 :مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة       

500.704  -  500.704  - 

 من خالل مشتقات األدوات المالية

 األرباح والخسائر  

 اإلجم)ال)ي -  500.704  -  500.704
 

يمكن أن تختل  القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة الماليآة  ُيعآر  الفآرق بآين سآعر العمليآة و 

طفائها خالل مدة العملية والتي تؤجل حتآى (  يتم ا عترا  بها إما عن طريق إعير ب) )أرباح وخسائر اليوم الواحدنماذج التس

يكون با ستطاعة تحديد القيمة العادلة باستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم ا عتآرا  بهآا مآن خآالل ا سآتبعاد  

يآوم األول إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ُيعتر  بها مباشرة فآي قائمآة الآدخل الموحآدة دون عكآس أربآاح و خسآائر ال

 المؤجلة 
 

، 2019 ديسآمبر 31يبلغ إجمالي التغيآرات فآي القيمآة العادلآة والُمآدرج قيمتهآا فآي قائمآة الآدخل الموحآدة للسآنة المنتهيآة فآي 

مليآون لاير  17.3: خسآارة بقيمآة 2018مليآون لاير سآعودي ) 3.2 بقيمآة مكاسبوالُمقدرة باستخدام نماذج التقييم المناسبة، 

 سعودي( 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      94 

 )تتمة( - القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.  33
 

يحتآوي المسآتوى الثآاني لالسآتثمارات علآى سآندات ديآن والتآآي تتكآون مآن سآندات شآركات سآعودية وسآندات بنآوك وسآآندات 

في السآوق النشآط،  حكومة المملكة العربية السعودية  تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة  في غياب األسعار المتداولة

يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو سعر آخر عملية تم تنفيذها 

ا مآآن التقييمآآات عنآآدما يكآآون مآآن  لآآنفس ُمصآآدر السآآندات أو بنآآاء  علآآى مؤشآآرات السآآوق المتداولآآة  تعتبآآر التعآآديالت جآآزء 

عآآن عوامآآل مختلفآآة لتلآآك األدوات بمآآا فآآي ذلآآك آجآآال تلآآك األدوات  كآآون المعطيآآات المهمآآة لتلآآك الضآآروري المحاسآآبة 

  ا ستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني
 

ت تحتوي األدوات المالية المشآتقة للمسآتوى الثآاني علآى عقآود مشآتقات متعآددة تتضآمن عقآود صآر  أجنبآي آجلآة أو خيآارا

الصر  ا جنبي، ومقايضات أسعار العمولة  يتم تقييم هذه المشتقات باستخدام نماذج تسآعير تتمتآع بآاعترا  واسآع  تتضآمن 

أكثر تقنيات التسعير تطبيق ا، استخداما لنماذج التسعير المعياري المستقبلي، باستخدام احتساب القيمة الحاليآة وباسآتخدام نمآاذج 

ز( واسعة ا نتشار  استخدمت هذه النماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار خيارات التسعير )بالك سكول

 صر  أجنبي، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، وبالتالي ف ن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني 
 

لخليجآي وكآذلك اسآتثمارات فآي صآناديق يحتوي المسآتوى الثالآث لالسآتثمارات علآى سآندات حكوميآة لآدول مجلآس التعآاون ا

  تعتبآر هآذه السآندات بشآكل عآام في األسآهم الغير متداولة ستراتيجيةا ستثمارات بعض ا وتحوط، وصناديق ملكية خاصة، 

غير متداولة في سوق نشط، وبالتالي يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات واردة مآن ُمصآدر السآندات أو طآر  خآارجي 

 عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر تقدير يمكن ا عتماد علي ، ف ن  تتم تقييم تلك السندات بالتكلفة آخر، أو 
 

تتضمن مشتقات األدوات الماليآة للمسآتوى الثالآث المشآتق الضآمني لخيآار البيآع الناشآئ مآن ا تفاقيآة الرئيسآية الحاليآة والتآي 

لآة لخيآار البيآع هآذا، (  ولغآرض تحديآد القيمآة العادو11 ة )انظآر إيضآاحأبرمها البنك فيما يخص ا سآتثمار فآي شآركة زميلآ

ا وقبآآو    يتطلآآب هآآذا النمآآوذج معطيآآات محآآددة  يمكآآن ي آآا ذو حآآدين لتسآآعير الخيآآارات األوسآآع انتشآآار  سآآتخدم البنآآك نموذج 

مآع الشآركة الزميلآة، فآي نفآس  مالحظتها في السوق الحالي  كذلك ف ن بعض هذه المعطيات تم تحديدها في ا تفاقية الرئيسآية

الوقآت التآي تتآآوفر فيآ  بعآآض المعطيآات ضآآمن نتآائج األعمآآال السآابقة للشآآركة الزميلآة  باإلضآآافة لآذلك، تتطلآآب بعآض تلآآك 

المعطيآآات قيآآام اإلدارة بتطبيآآق أحكآآام تحتآآوي علآآى تقآآديرات عآآن النتآآائج المسآآتقبلية للشآآركة الزميلآآة، والتآآي يمكآآن أن تظهآآر 

الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي  تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار تآتم فآي سآياق كنتيجة لتنفيذ 

 مستقل 
 

بالمائآة، فآ ن القيمآة العادلآة يمكآن أن 10بالمائآة أو سآالب  10في الحال الذي تتغير في  التقديرات المهمآة للمعطيآات بموجآب 

مليآآآون لاير سآآآعودي( نتيجآآآة لتقآآآدير النتآآآائج  97.7: 2018مليآآآون لاير سآآآعودي ) 90.4 تزيآآآد أو أن تآآآنخفض بمآآآا يقآآآارب

مليآآون لاير  44.6: 2018مليآآون لاير سآآعودي ) 41.6المسآآتقبلية للشآآركة التابعآآة، ويمكآآن أن تزيآآد أو تآآنخفض بمآآا يقآآارب 

تظهآر نتيجآة لتنفيآذ الخيآار، ويمكآن أن سعودي( نتيجة لتقدير التأثيرات المحددة على نتائج العمليات للشركة الزميلة والتي قآد 

مليآآون لاير سآآعودي( نتيجآآة لتقآآدير القيمآآة العادلآآة  27.5: 2018مليآآون لاير سآآعودي ) 37.4تزيآآد أو تآآنخفض بمآآا يقآآارب 

  لالستثمار الرئيسي  
  

مآن المعطيآات، وفآي  ، من كافة األوج  األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئيةُتبنى التقديرات المهمة للمجموعة

آا فآي  تأكد من أن المعطيات تتسم بالحذركل األحوال، يتم بذل العناية الواجبة لل للتأكد من أن تقآدير القيمآة العادلآة يعتبآر منطقي 

 كل األحوال  ولكن، قد تختل  المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة 
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 :2018و  2019 ديسمبر 31يلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمستوى الثالث للسنتين المنتهيتين في (    ب
 
  2019  2018 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 948.687  933.216  السنةالقيمة العادلة في بداية 

 (11.811)  10.406  صافي التغير في القيمة العادلة

 (3.660)  (4.602)  ستثمارات مباعة ا

 933.216  939.020  الرصيد في نهاية السنة
 

خآآالل السآآنتين  3أو المسآآتوى  2إلآآى أي مآآن المسآآتويين  2أو المسآآتوى  1لآآم تكآآن هنآآاك تحآآويالت مآآن أي مآآن المسآآتوى 

  2018و  2019 ديسمبر 31المنتهيتين في 
 

     والتي 2018و  2019 ديسمبر 31يلخص الجدول أدناه القيم العادلة الُمقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في (    ج

  لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة مقارنة  مع القيم الدفترية لتلك البنود       
 

العادلة القيم 

  المقدرة

 القيم 

 2019ديسمبر  31         الدفترية

ب    الريا ت 
  السعودية

ب    الريا ت 
  السعودية

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  3.028.515  3.028.515

 قروض وسل ، صافي 57.112.907  60.151.426

 ماليإج 60.141.422  63.179.941

 مطلوبات مالية:   

 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  13.788.191  13.788.191

 ودائع العمالء  69.058.054  68.224.293

 قروض ألجل 2.011.626  2.011.626

 إجمالي 84.857.871  84.024.110
 

القيم العادلة 

  المقدرة

 القيم 

  2018ديسمبر  31         الدفترية

   الريا ت ب 
  السعودية

ب    الريا ت 
  السعودية

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  2.917.697  2.917.697

 قروض وسل ، صافي 59.412.529  60.622.336

 إجمالي 62.330.226  63.540.033

 مطلوبات مالية:   

 األخرىك والمؤسسات المالية لبنولأرصدة  12.620.832  12.620.832

 ودائع العمالء  63.689.869  62.332.038

 قروض ألجل 2.030.371  2.030.371

 سندات دين ثانوية 2.005.661  2.005.661

 إجمالي 80.346.733  78.988.902
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روض والسآآل ، بالصآآافي باسآآتخدام نمآآاذج التآآدفقات النقديآآة المخصآآومة، علآآى أسآآاس أسآآعار تآآم احتسآآاب القيمآآة المقآآدرة للقآآ

السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المآرج  المقآدر لتآواريخ ا سآتحقاق  تآم احتسآاب القيمآة المقآدرة 

السوق، لكل عمولة محملآة باسآتخدام المتوسآط  لودائع العمالء باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار

المرج  المقدر لتآواريخ ا سآتحقاق  تلآك القآيم العادلآة المقآدرة تعتبآر ضآمن المسآتوى الثالآث ضآمن التسلسآل الهرمآي للقيمآة 

  العادلة
 

آآا عآآن القيمآآة إن القيمآآة العادلآآة لآآألدوات الماليآآة األخآآرى غيآآر المدرجآآة فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآآدة،  تختلآآ  جو هري 

الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ُتآدرج القيمآة العادلآة لودائآع العمآالء ذات العمولآة والقآروض 

آا عآن القيمآة  ألجل و سندات الدين الثانوية واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك بالتكلفآة المطفآأة، حيآث   تختلآ  جوهري 

المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بسبب عدم وجود اختال  جوهري بأسعار العمآو ت الخاصآة الدفترية 

السائدة في السوق لألدوات المالية المشآابهة لألسآعار الُمتعاقآد عليهآا، وبسآبب قصآر الفتآرات التعاقديآة لألرصآدة لآدى البنآوك 

  والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة.  34
 

تقوم المجموعة في سياق أعمالها ا عتيادية، بالتعامل مع أطرا   ذات عالقة  كما تخضع أرصدة و معآامالت األطآرا  ذات  (أ

، 2014خآآالل عآآام   العالقآآة ألحكآآام نظآآام مراقبآآة البنآآوك واألنظمآآة األخآآرى الصآآادرة عآآن مؤسسآآة النقآآد العربآآي السآآعودي

ا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السآعودية درت مؤسسة النقد العربي السعودي،صأ وخآالل  تحديث 

ا علآى تعرضآات البنآوك لألطآرا  ذات العالقآة  مؤسسة النقد العربي السآعودي، أصدرت 2019عام   هآذه التحآديثات قواعآد 

الجآآة تلآآك المعآآامالت ذات الصآآلة بشآآكل عآآادل وبآآدون إعطآآاء أولويآآة لتلآآك ُتعآآّر  األطآآرا  ذات العالقآآة والحاجآآة إلآآى مع

األطآآرا  وتحآآدد تضآآارب المصآآال  المحتمآآل ضآآمن تلآآك المعآآامالت، وكآآذلك تقآآرر متطلبآآات اإلفصآآاح عآآن تلآآك المعآآامالت 

  الخاصة باألطرا  ذات العالقة
 

اللآآوائ  الصآآادرة عآآن مؤسسآآة النقآآد العربآآي مآآع  للبنآآك توافآآق التعريآآ  واإلفصآآاح عآآن معآآامالت األطآآرا  ذات العالقآآةي

  وتشآمل هآذِه اللآوائ  التعريفآات التاليآة بخصآوص األطآرا  بل مجلس إدارة البنكالتي تمت الموافقة عليها من قِ السعودي، و

 ذات العالقة:
 

 الكيانات التابعةأو  أقاربهم إدارة البنك و، 

  أقاربهمالمساهمين الرئيسيين للبنك و أو ، 

 واإلدارة وأقاربهم، لزميلة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية،الشركات ا 

  و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق ، 

 ا بش كل مباشر  أو غير مباشر أي أطرا  أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهري 

 من ِقبل البنك   

تشمل إدارة البنك أولئآك األشآخاص الآذين يتحملآون المسآؤولية لتحقيآق أهآدا  البنآك والآذين لآديهم السآلطة لوضآع السياسآات 

عضآاء واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهدا   وبالتالي يشمل تعري  اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك وأ

 إدارة البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي 
 
 

من حق التصآويت فآي ملكيآة البنآك و  أو مصآلحة التصآويت  %5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 

  للبنك

 

مآآن لآآذين يمكآآن اعتبآارهم متحكمآآين مآآؤثرين ل الذريآةو ادواألحفآآواألشآآقاء  واألو د والبآآاء واألجآداد األزواجاألقآآارب يشآمل 

 أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين  زميلةشركة أو  ،مساهمين رئيسيين ،من البنك أعضاء إدارة
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و  2019 ديسآآمبر 31كمآآا فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآدة ة فآي تآتلخص األرصآآدة الناتجآآة عآن هآآذه المعآآامالت والُمدرجآآ (ب

 :كالتي 2018

 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 :وأقاربهم  أو الكيانات التابعةإدارة البنك    

 قروض وسل   363.327  97.154

 ودائع العمالء 1.084.621  401.349

 ولىصكوك الشريحة األ 7.000  2.000

 التعهدات وا لتزامات المحتملة 88.145  6.067

 استثمارات 400.727  -

 :للبنك و أو أقاربهمالمساهمين الرئيسيين    

 ودائع العمالء 2.448.755  5.965.847

 سندات دين ثانوية -  700.000

   

عنها باستخدام طريقة الزميلة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة الشركات 

 :الملكية، واإلدارة وأقاربهم

 قروض وسل   873.967  654.756

 ودائع العمالء 63.155  144.669

 ولىصكوك الشريحة األ 2.000  -

 ات المحتملةلتزامالتعهدات وا  62.764  101.458

   

 صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم

 إدارتها من قبل البنك:

 مطلوبات أخرىودائع العمالء و 176.722  62.093
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قائمآة الآدخل الموحآدة فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاري  المتعلقة بالمعآامالت مآع األطآرا  ذات العالقآة والُمدرجآة فآي  (ج

 :2018و  2019 ديسمبر 31تين في للسنتين المنتهي

 

 

 

 

 2019  تعكآآس متطلبآآات قواعآآد األطآآرا  ذات العالقآآة الجديآآدة الصآآادرة خآآالل عآآام  2018لعآآام  عروضآآةالمعلومآآات الم

  2019ر قابلة للمقارنة بالمعلومات المقدمة لعام وبالتالي فهي غي
 

شآركة جآي بآي لسآهم مآن أسآهم البنآك مملوكآة  56.245.350، قام البنك بشراء 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا

 إليضآاحالاير سعودي للسهم  انظآر  13.50مقابل  -أحد المساهمين الرئيسيين في البنك  -المحدودة مورغان الدولية للتمويل 

39  

 

  والمساواة على أساس ا ستقاللية المعامالت مع األطرا  ذات العالقةتتم جميع 
 

  24تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة لشدارة التنفيذية خالل السنة في اإليضاح رقم 

 

 

 

 

 

 

 

2018  2019  

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 ب    الريا ت

  السعودي)))ة

 إدارة البنك و أو أفراد األسرة المباشرين:   

 دخل عمو ت خاصة 6.258  3.655

 مصاري  عمو ت خاصة 2.873  96

 دخل أتعاب خدمات بنكية 111  45

 ين للبنك و أو أفراد األسرة المباشرين:المساهمين الرئيسي   

 مصاري  عمو ت خاصة 13.864  27.914

 دخل أتعاب خدمات بنكية -  2

 ر مبنى(إيجا ) إيجار ومصاري  مباني 7.758  7.758

 الشركات المنتسبة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية:   

 ت خاصةدخل عمو  31.143  29.743

 مصاري  عمو ت خاصة 373  1.304

 دخل أتعاب خدمات بنكية 3.328  4.436

 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى 7.118  7.051
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ام بمتطلبآآات رأس المآآال الموضآآوعة مآآن قبآآل مؤسسآآة النقآآد تتضآآمن أهآآدا  المجموعآآة بخصآآوص إدارة رأس المآآال ا لتآآز (أ

  العربي السعودي لضمان قدرة المجموعة على ا ستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية
 

تقوم المجموعة بمراقبة مآدى كفايآة رأس مالهآا وذلآك باسآتخدام المعآد ت المحآددة مآن قبآل مؤسسآة النقآد العربآي السآعودي، 

مآع الموجآودات المدرجآة فآي  للمجموعآة قياس مدى كفاية رأس المآال وذلآك بمقارنآة بنآود رأس المآال المؤهآل وبموجبها يتم

قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات وا لتزامات المحتملة والمبالغ ا سمية للمشآتقات باسآتخدام المبآالغ المرجحآة إلظهآار 

  المخاطر المتعلقة بها
  

ودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركيزة األولآى، رأس المآال األساسآي والمسآاند و نسآب كفايآة رأس يلخص الجدول أدناه موج

الموض   2018ديسمبر  31تم تعديل مبلغ رأس المال األساسي كما في   2018و  2019 ديسمبر 31المال المقابلة كما في 

  تآم تعآديل 41و  (1أ)3و  أ2موض  في اإليضآاحات  أدناه بأثر رجعي لتطبيق سياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة كما هو

  وفق ا لذلك 2018ديسمبر  31نسب كفاية رأس المال األساسي و األساسي والمساند كما في 

 

2018 

 

 2019 

 

 

 ب    الريا ت

 السعودي)))ة

 ب    الريا ت 

  السعودي)))ة

 للمخاطررجحة المُ مخاطر ا ئتمان للموجودات       76.419.416  79.561.316

 للمخاطرالُمرجحة مخاطر العمليات للموجودات  5.061.360  4.794.695

 للمخاطرالُمرجحة مخاطر السوق للموجودات  1.380.148  2.062.510

 للمخاطر  الُمرجحة للموجودات  -مجموع الركيزة األولى  82.860.924  86.418.521

    

 ساسيرأس المال األ 14.482.246  14.045.818

 رأس المال المساند 648.296  2.649.509

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 15.130.542  16.695.327

 نسبة معدل كفاية رأس المال %   
 أساسي 17.48%  16.25%

 أساسي + المساند 18.26%  19.31%
 

 :تاليمن ال 2018و  2019 ديسمبر 31كما في يتكون رأس المال األساسي والمساند 
 

2018 

 

 2019 

 

 

 ب    الريا ت

 السعودي)))ة

 ب    الريا ت 

  السعودي)))ة

 إجمالي حقوق الملكية 14.007.007  13.406.068

 9المالية  للتقاريرمعيار الدولي لل لمدة خمس سنوات ةنتقاليا  تتعديالال 493.534   658.045 

 التعديالت على الشهرة (18.295)  (18.295) 

 رأس المال األساسي 14.482.246  14.045.818

 سندات دين ثانويةرأس المال المساند ل -   2.000.000 

 األحكام العامة المؤهلة ، صافي 648.296   649.509 

 رأس المال المساند 648.296   2.649.509 

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 15.130.542  16.695.327
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تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي  تفرض مؤسسآة النقآد العربآي السآعودي علآى البنآك 

، %10.5وا حتفآاظ بمعآدل   يقآل عآن ا حتفاظ بحد أدنى مآن رأس المآال النظآامي مقابآل الموجآودات المرجحآة المخآاطر 

  ما هو مطلوب من قبل لجنة بازل لششرا  المصرفية كوالذي يتضمن مخصصات إضافي
 

 ديسآمبر 31تم احتسآاب الموجآودات الُمرجحآة للمخآاطر، رأس المآال األساسآي والمسآاند، ونسآب كفايآة رأس المآال كمآا فآي 

 وفق ا إلطار العمآل الموضآوع بواسآطة مؤسسآة النقآد العربآي السآعودي واإلرشآادات الخاصآة بتطبيآق تقآويم 2018و  2019

  IIIرأس المال بحسب مقررات بازل 

 

 :IIIاإلفصاحات اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل  (ب
 

 سنوي( فصاحات النوعيةإلالركيزة الثالثة، ا( 

 الكمية )سنوي   نص  سنوي(فصاحات إلالركيزة الثالثة، ا 

 )هيكل رأس المال )ربعي 

 )نسبة تغطية السيولة )ربعي 

 لية )ربعي(نسبة الرافعة الما 
 

يتم اإلعالن عن هذه اإلفصاحات للجمهور على الموقع اإللكتروني للبنك ضمن األُطر الزمنية المحددة وفق ا لمتطلبات مؤسسة 

 النقد العربي السعودي

 

 الوساطةخدمات إدارة األصول و.  36
 

استثمار بالتعاون مآع  اديقدمات إدارة صن  تشمل هذه الخلعمالئها من خالل شركتها التابعةخدمات استثمارية  المجموعةقدم ت

 15.228: 2018مليآون لاير سآعودي ) 18.799، و يبلغ إجمالي موجودات تلآك الصآناديق مستشاري استثمار متخصصين

مليون لاير سعودي  1.625مليون لاير سعودي(  وتتضمن هذه الصناديق، صناديق ُمدارة تحت محافظ شرعية معتمدة بمبلغ 

 ليون لاير سعودي( م 1.462 :2018)

 

 خيارات أسهم الموظفينو مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.  37
 

  اإلكتواري الُمدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ضمن المطلوبات األخرى والحركة  ا لتزام فيما يلي، مبالغ (أ

 :2018و  2019ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في لها المقابلة  

 

 

 

 

 2018 
 

2019  

 

ب    الريا ت 

  السعودية

ب    الريا ت 

  السعودية

 السنة بدايةا لتزام اإلكتواري في     165.120  186.272 

 الخدمة الحالية وخدمة الفترة السابقة وصافي تكلفة الفائدة    38.429  26.726 

 الفوائد المدفوعة    (49.726)  (20.681) 

 أثر التغيرات في ا فتراضات اإلكتوارية    20.689  (27.197) 

 أ(16)إيضاح  السنة نهايةا لتزام اإلكتواري في     174.512  165.120 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2018و  2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      101 

 )تتمة( - خيارات أسهم الموظفينو مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.  37
 

 نيللمآوظف ةيآخدمآة الفتآرة الحال  يالكآتل أساسي كأعاله بشالخدمة الحالية وخدمة الفترة السابقة وصافي تكلفة الفائدة تتضمن 

  ةيالسنة الحال رواتبفي  اداتيعدلة ألي زخدمات السنة السابقة المُ   يالكت یباإلضافة إل
 

باسآتخدام بشكل أس))اسي  2018 و 2019 ديس)مبر 31في  ية للس)نتين المنت)هيتيناإلكتوار يتعلق أثر التغيرات في الفرضيات

   التجريبية لمعد ت الخروج المجموعة بياناتواستخدام  ى العائد لعامل الخصممنحن
 

 :2018و  2019 ديسمبر 31ستخدمة في حساب ا لتزامات اإلكتوارية كما في اإلكتوارية الرئيسية المُ  الفرضيات ،فيما يلي

 

يمكآن أن يكآون ا لتآزام اإلكتآواري أعلآى أو أقآل مآن مبلآغ ف ن  ، مستقبال  اإلكتوارية المذكورة أعاله  الفرضياتتغيرت ما إذا 

  2019ديسمبر  31
 

كمآا  %4.35 ل الخصآمإلى معآد 2018و  2019ديسمبر  31ا كما في حدد إكتواري  يوض  الجدول أدناه حساسية ا لتزام المُ 

: 2018) 2019ديسآآآمبر  31كمآآآا فآآآي  %2.00 ٪( ومعآآآدل الزيآآآادة فآآآي الراتآآآب5.05: 2018) 2019ديسآآآمبر  31فآآآي 

2.34 )٪ 

2018  2019  
 

ا الزيادة  التأثير على ا لتزام المحدد إكتواري 

 )النقص(

ا الزيادة   التأثير على ا لتزام المحدد إكتواري 

 )النقص(

 

 

في  ا نخفاض

لفرضية )ب    ا

الريا ت 

 السعودية(

في  الزيادة

الفرضية 

)ب    

الريا ت 

 السعودية(

التغير في 

 الفرضية

في  ا نخفاض 

الفرضية )ب    

الريا ت 

 السعودية(

في  الزيادة

الفرضية 

)ب    

الريا ت 

 السعودية(

التغير في 

 الفرضية

 

 

 ممعدل الخص  10% (5.283) 5.654  10% (5.613) 6.009

 معدل زيادة الراتب  10% 2.219 (2.596)  10% 2.629 (2.537)
 

 تستند تحليالت الحساسية أعاله إلى تغير في فرضية واحدة مع بقاء الفرضيات األخرى ثابتة 
 

 :2018و  2019 سمبريد 31ا کما في تحليل ا ستحقاق التقريبي المتوقع لاللتزام غير المخصوم إكتواري   ،ليي مايف

2018  2019  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

  السعودية

 أقل من سنة 36.042  32.151

 من سنة إلى سنتين 17.464  14.547

 من سنتين إلى خمس سنوات 41.040  51.543

 أكثر من خمس سنوات 119.479  138.624

 اإلجمالي 214.025  236.865
 
 

  (سنة 9.53 :2018سنة ) 6.33 ا حواليالمحدد إكتواري   ويبلغ متوسط المدة المرجحة لاللتزام

 

 2018  2019  

 معدل الخصم 4.35%  5.05% 

 المعدل المتوقع لزيادة الراتب 2.00%  2.34% 

 )بالسنوات( اديتيعسن التقاعد ا  60  60 
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 ، وفيما يلي الخصائص المهمة لها:2018خالل عام المجموعة برامج تحفيزية على أساس دفعات األسهم للموظفين  أدارت (ب
 

  :2016و  2014يناير  1تواريخ المنحة 

  2018و  2017تواريخ ا ستحقاق: بين 

  :سنوات لكل برنامج 4مدة ا ستحقاق 

  شروط ا ستحقاق: بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل 

 طريقة السداد: أسهم 

 :لاير سعودي للسهم  4.24لاير سعودي إلى  3.99من  التكلفة على الموظفين المشتركين في البرنامج 
  

  2018 و 2019 ديسمبر 31قائمة كما في  أسهمخيارات    يوجد
 

 ، كما يلي:2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةالحركة على عدد خيارات أسهم الموظفين 

2018    

 خيارات أسهم الموظفين في بداية السنة   1.836.716

 األسهم الممنوحة خالل السنة        (1.736.178)

 سنةالمسحوبات خالل ال        (100.538)

 خيارات أسهم الموظفين في نهاية السنة        -
 

من األسهم الممنوحة  %75و  2014من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير  %50، قامت المجموعة بمن  2018في عام 

ا، وبتكلفة تقدر ب)  1.736.178بما يعادل  2016في يناير    مليون لاير سعودي 24.5سهم 
 

ا ب   2018رنامج تحفيزي لخيارات أسهم الموظفين يقوم على مشاركة الموظفين وهو برنآامج قآائم خآالل لدى المجموعة أيض 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في ُيلخص الجدول أدناه الحركة في عدد األسهم الُمشترك بها 

2018    

 بها كما في بداية السنةالُمشترك األسهم         3.731.175

 األسهم الموزعة خالل السنة         (3.495.032)

 المسحوبات من البرنامج خالل السنة        (236.143)

 بها في نهاية السنةالُمشترك مجموع األسهم         -
 

سهم منحة الموظفين وبرنامج خيارات أسهم المآوظفين بمشآاركة المآوظفين، فآ ن المجموعآة أل المجموعة و بما يخص برنامج

  ُيلخآص 2018خالل نهاية عآام  المطلوبة عن ا ستحقاق وا شتراكات النهائية ألسهم بحسب عدد األسهما قد اشترت وباعت

لمقابلآة ا لتزامآات الجدول أدناه الحركة في تكلفة هذه األسآهم الُمقتنآاة مآن ِقبآل المجموعآة بالصآافي بعآد خصآم المخصصآات 

  2018ديسمبر  31نتهية في الم للسنة على أساس األسهم

 جمالياإل

ب    الريا ت 

  السعودية

المخصصات لمقابلة 

ا لتزامات على 

أساس األسهم ب    

  الريا ت السعودية

تكلفة األسهم 

ب    الريا ت 

  السعودية

 2017ديسمبر  31األرصدة كما في  (82.446)  24.177  (58.269)

 األسهم الٌمباعة 16.651  -  16.651

 لمقابلة ا لتزامات على أساس األسهم المخصصات -  5.400  5.400

36.218  (29.577)  65.795 
  حركة التحويالت،  األسهم على أساس ا ستحقاق

 صافي

58.269  (24.177)  82.446 

  المخصصات لمقابلة ا لتزامات على صافي الحركة في 

 أساس األسهم    

 2018ديسمبر  31األرصدة كما في  -  -  -
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  (عة )البرنامجمع الشري با نتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة 2016م البنك في عام قا

صآكوك البنآك األوراق الماليآة التاليآة لأصآدر البنآك  مسآاهمي و و قد تم الموافق  على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية

 :2018و  2019ديسمبر  31 كما في موجب البرنامجالشريحة األولى ب
 

 

2018 

ب    الريا ت 

  السعودية

2019 

ب    الريا ت 

  السعودية

 2016نوفمبر  16 500.000  500.000 

 2017يونيو  6 285.000  285.000 

 2018مارس  21 1.000.000  1.000.000 

 2019أبريل  15 215.000  - 

 اإلجمالي 2.000.000  1.785.000 
 

ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بمآا 

الحآق بنآك ُيشآكل التآزام شآرطي غيآر مضآمون وثآانوي علآى البنآك حيآث تآم تصآني  تلآك الصآكوك ضآمن حقآوق الملكيآة  لل

  ق ا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامجالحصري في السداد خالل فترة زمنية محددة وف
 

ُيسآتثنى مآن ذلآك ظهآور ويتم تطبيق معدل رب  على صكوك الشريحة األولى لُيدفع بأثر رجعي عند تاريخ التوزيآع الآدوري، 

رد الخاضآع وباختيآاره المنفآ بنآك، فآي تلآك الحالآة، ُيمكآن للالبنآكحدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الآدفع بواسآطة 

ختار عدم القيام بأي توزيعات  وعلى ذلك،   ُيعتبر الحدث الذي يسآتوجب عآدم الآدفع أو عنآد اختيآار يللشروط واألحكام، أن 

عن السداد، كما أن المبآالغ غيآر الموزعآة حينهآا   يآتم مراكمتهآا أو تجميعهآا ضآمن أي توزيعآات البنك خفاق ا من اعدم الدفع 

  مستقبلية

 

 الخزينةأسهم .  39
 

مع شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل )جي بي مورغآان( لشآراء  2018يونيو  14أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا من أسهم البنك والمملوكة من ِقبل جي بآي مورغآان مقابآل  56.245.350 مآا لاير سآعودي للسآهم الواحآد أي  13.50سهم 

البنك  حق ا جميع الموافقآات التنظيميآة المطلوبآة وتمآت الموافقآة علآى اتفاقيآة شآراء  تسلّم  مليون لاير سعودي 759.3يعادل 

 27  فآي 2018 سآبتمبر 26الموافآق هآ)  1440محآرم  16ذي عقآد بتآاريخ األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال

 ب جمالي تكلفة قدرها وضريبة دخل تقريبيتكالي  عمليات  أسهم الخزينة ، أكمل البنك عملية الشراء  تضمنت2018سبتمبر 

 مليون لاير سعودي 787.5
 

 18.749.860مع شركة بنك ميزوهو المحآدودة )ميزوهآو( لشآراء  2018نوفمبر  29أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا  مليون  253.1ما يعادل لاير سعودي للسهم الواحد أي  13.50من أسهم البنك والمملوكة من ِقبل ميزوهو مقابل أخرى سهم 

آا جميآع الموافقآات التنظيميآة المطلوبآة  لاير سعودي، ُمستثناة من تكالي  العمليات وضريبة الآدخل التقريبيآة  تسآلّم البنآك  حق 

هآ)  1440 رجآب 21ذي عقآد بتآاريخ وتمت الموافقآة علآى اتفاقيآة شآراء األسآهم فآي اجتمآاع الجمعيآة العامآة غيآر العاديآة الآ

تكالي  عمليات وضآريبة  أسهم الخزينة ، أكمل البنك عملية الشراء  تضمنت2019 مايو 28  في 2019 ارسم 28الموافق 

 مليون لاير سعودي  253.5 ب جمالي تكلفة قدرها دخل تقريبي
 

 مليآون لاير سآعودي والتآي تآم 1.041.1 ب جمآالي تكلفآة قآدرهالم ينخفض رأس مآال البنآك نتيجآة  لعمليآة الشآراء وتكاليفهآا  

  حقوق المساهمينعرضها كانخفاض في 
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 مصاريف العمليات.  40
 

 :ما يليك 2018و  2019ديسمبر  31في سنتين المنتهيتين للا ئتمان والخسائر األخرى  تلخص مخصصاتت (أ
 

   

2019 

 

2018 

 ب    الريا ت

 السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

     مخصصات خسائر ا ئتمان:

 (10.861)  (615)  (ب5 )إيضاح ىاألخر لدى البنوك والمؤسسات الماليةأرصدة    

 10.503  (45.821)  (ه)6استثمارات )إيضاح    

 220.514  1.270.770  (ج7)إيضاح  قروض وسل    

 26.526  52.077  (ب16)إيضاح  عقود الضمان المالي   

 290  (180)  (ب10)إيضاح  موجودات أخرى   

 246.972  1.276.231  ئر ا ئتمانمخصصات خسا

 -  66.406  (ب32)إيضاح  مخصصات خسائر عقارات

 246.972  1.342.637  والخسائر األخرى مخصصات خسائر ا ئتمان

 

 ديسآمبر 31 المنتهيآة فآيلسنة مليون لاير سعودي ل 320.3 بلغ مجموعهاالذي  المصاري  العامة واإلدارية األخرى تضمنت (ب

  :   شيء(2018) مليون لاير سعودي 36.4 ري  غير متكررة بلغ مجموعها حواليعلى مصا 2019
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ين يضآاحاإلفيما يلي ملخص للتأثير الصافي لألثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزكاة وضريبة الدخل، كما هآو مبآين فآي  (أ

 :2018ديسمبر  31التي تم إجراؤها على قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في و، (1أ)3و  أ2
 

2018  

 ب    الريا ت

      السعودية

 سابق ا كما تم اإلفصاح عن  صافي الدخل           1.458.718

ا            (850.213)  الدخل كاة وضريبةاألثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزناقص 

ا            (32.608)  ب41إيضاح  -لتعديالت األخرى لاألثر الرجعي ناقص 

 التعديل بعد صافي الدخل           575.897
 

سياسآة الزكآاة  لتطبيآق لألثآر الرجعآي نتيجآة 2018ديسآمبر  31لسنة المنتهية فآي اانخفض العائد األساسي للسهم الواحد عن 

  لاير سعودي للسهم 1.21يدة بمقدار وضريبة الدخل الجد
 

لم يكن  المؤجلةحيث أن تأثير الضريبة  2018يناير  1 كما في ةالمركز المالي الموحد قائمةأي تأثير على  هذا التغيرلم يكن ل

بسآبب التغييآر فآي نسآب ملكيآة البنآك  2019 ديسآمبر 31فآي كمآا  مؤجلآة دخل   لم يتم احتساب أي ضريبةجوهريةذا أهمية 

  ((1)أ3و  17ين يضاحاإل)انظر  2019 ديسمبر 31لسنة المنتهية في االل خ
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 )تتمة( - األثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزكاة وضريبة الدخل والتعديالت األخرى.  41
 

األثآر الرجعآي للتأثير الصافي على المطلوبات األخرى واألرباح الُمبقاة وإجمالي حقوق الملكيآة الناتجآة مآن فيما يلي ملخص  (ب

 :2018ديسمبر  31للتعديالت األخرى كما في 
 

    
 

 2018ديسمبر  31

                                                              
المطلوبات 
 إجمالي حقوق الملكية  األرباح الُمبقاة  األخرى

 كما في سابق ا ااألرصدة كما تم اإلفصاح عنه
 13.438.676  205.268  1.783.795 2018ديسمبر  31 

 كما في لتعديالت األخرىلاألثر الرجعي 
 (32.608)  (32.608)  32.608 (1) 2018ديسمبر  31 

 13.406.068  172.660  1.816.403 2018ديسمبر  31كما في  التعديل بعداألرصدة 
 

فآآي السآآنة السآآابقة  أثآآرلاير سآآعودي لآآتعكس مليآآون  32.6بمبلآآغ  2018ديسآآمبر  31تآآم تعآآديل المطلوبآآات األخآآرى كمآآا فآآي ( 1

 31احتسآابها كمآا فآي  ، والتآي لآم يآتموتعآديل التآزام الزكآاة بمبلآغ شآركة زميلآة للمجموعآةتصحي  احتساب الزكاة المستحقة 

  مع انخفاض مماثل في إجمالي حقوق الملكية بنفس المبلغ، 2018ديسمبر 
 

  2018يناير  1كما في  ةالمركز المالي الموحد قائمةأثير على لم يكن لتصحي  التعديالت المذكورة أعاله أي ت
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فآي  تآم اإلفصآاح عنآ  سآابق امقارنآة بمآا  2019فآي عآام  الموجودات األخآرىامت المجموعة ب عادة تصني  بعض مكونات ق

  لتتوافآق مآع عآرض السآنة الحاليآة 2018سآابق ا فآي عآام  فصآ  عنهآاالمبآالغ المُ  ، تآم إعآادة تصآني   وبناء  عليآ 2018عام 

، أصآبحت الن األخآرىالموجآودات والتآي سآبق إدراجهآا فآي  نجآازفآي طآور اإلوالتكالي  غير الملموسآة ممتلكات ومعدات 

تم إجراء هذا التغييآر لآيعكس العمآل الرأسآمالي قيآد   وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسةمعدات ة في ممتلكات ومدرج

التآآي تآآم  وموجآآودات تقنيآآة المعلومآآات غيآآر الملموسآآةمعآآدات ممتلكآآات و رفآآعذات الصآآلة  هآآذا التغييآآر يبنآآود العلآآى التنفيآآذ 

  األخرىالموجودات  خفضوي سابق ا ااإلفصاح عنه
 

كمآآا  2018ديسآآمبر  31كمآآا فآآي  هعالأ ورةکذلما راتللتغيي الموجآآودات نم يةردلفا تناولمکا علی رلألث فيمآآا يلآآي، ملخآآص

 :يلي
 

  

 

 اتم اإلفصاح عنه 
  سابق ا
الريا ت  ب   

 السعودية

 

 إعادة التصني  
ب    الريا ت 

 السعودية

 

 عّدلةمُ 
ب    الريا ت 

 السعودية

 902.889  5.211  897.678    ممتلكات ومعدات، صافي

 208.207  44.694  163.513    موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي

 142.208  (49.905)  192.113    رى، صافيموجودات أخ

         

 يةردلفا تناولمکأو ا لخدلا صافي علی 2018 معا فيسآآآآابق ا  فصآآآآ  عنهآآآآاالمُ  للمبالغ  لتصنيا دةعاإ تعمليا جميع رثؤت مل

  سابق ا فص  عنهاالمُ  لملکيةا وقلحق
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 التغيرات المحتملة في إطار التقارير المالية الدولية.  43
 

لمعايير والتعديالت الجديدة التاليآة للمعآايير الدوليآة للتقآارير الماليآة التآي تآم إصآدارها ل المبكر تبنيالتارت المجموعة عدم اخ

  2020يناير  1مجموعة التي تبدأ في ولكن لم تصب  سارية المفعول بعد للسنوات المحاسبية لل

 

  ةرير المالياللتق ةليالدو اييرالمعفي مفاهيم الإطار مراجع تعديالت على    -

  (3 المعيار الدولي للتقرير الماليتعري  األعمال )تعديالت على    -

  (8و  1ين المحاسبة الدولي ييمعيار)تعديالت على  همية النسبيةتعري  األ   -

 لمعيار الدولي ا، 39لي ، ومعيار المحاسبة الدو9ة إصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي   -

  (7للتقارير المالية     

  10مستثمر وشركة زميلة أو مشروع مشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية بيع مساهمة األصول بين    -

  (28ومعيار المحاسبة الدولي     

 

  مجموعةوحدة لللى القوائم المالية المأن يكون لذلك تأثير جوهري ع المجموعةتوقع ت  
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