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 عــام -1

هـ 1396ذي الحجة  29الصادر بتاريخ  85م/، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (البنكألول )البنك ا

(، بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك الجميني نيذرالند إن. م1977أغسطس  2هـ )الموافق 1397شعبان  17(. بدأ البنـك أعماله في م1976ديسمبر  21)الموافق 

( من م1987فبراير  5هـ )الموافق 1407جمادى الثاني  6بتاريخ  1010064925في. في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 

 فرعا ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو: 66: 2017) 2018سبتمبر  30كما في  فرعا   67خالل شبكة فروعه وعددها 

 األول  البنك

 المركز الرئيسي

 شارع الضباب 

 1467ص. ب. 

 11431الرياض 

 المملكة العربية السعودية

المجموعة"( القيام بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثمارية. كما تقدم المجموعة لعمالئها "بـالتابعة )ويشار إليهم مجتمعين  وشركاته البنكإن هدف 

 ك.قبل البنمنتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )غير خاضعة لعموالت( يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة منشأة من 

 وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات التابعة: .القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة لية الموحدة الموجزة المرحتشمل القوائم المالية 

 األول المالية شركة 

المالية رقم  لقرار هيئة السوق وفقا  ، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك ، في المملكة العربية السعودية المالية األولتم تأسيس شركة 

( لتولي وإدارة خدمات المجموعة م2008يناير  9هـ ) الموافق 1428ذي الحجة  30بتاريخ  1010242378بموجب السجل التجاري رقم  1-39-2007

ذه هيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية. بدأت االستثمارية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تشمل التعامل، واإلدارة، والترت

 (.م2008أبريل  8هـ ) الموافق 1429ربيع الثاني  2الشركة أعمالها بتاريخ 

 األول العقاريةشركة 

موجب السجل ب العربية السعوديةفي المملكة مملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة، تابعة و  ذات مسؤولية محدودةالعقارية، شركة  األولشركة  تأسست

( بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد تأسست الشركة للتسجيل م2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772التجاري رقم 

 بإسمها ملكية األصول العقارية والتي يتم الحصول عليها من قبل البنك كضمانات من المقترضين.

 األول لوكالة التأمينة شرك

موجب ب ، في المملكة العربية السعوديةمملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرة و تابعة  ذات مسؤولية محدودة لوكالة التأمين، شركة ألولشركة ا تأسست

مؤسسة النقد العربي السعودي. تم تأسيس الشركة للعمل ( بموافقة م2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250السجل التجاري رقم 

 كوكيل لبيع المنتجات التأمينية للشركة الوطنية للتأمين، شركة زميلة.

 األول لألسواق الماليةشركة 

 لنقدا مؤسسة بموافقة تأسيسها تم وقد وهي / األول لألسواق المالية المحدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ، خاصة أغراض ذات شركة بإنشاء البنك قام

 البنك الموجزة حيث أن المرحلية المالية القوائم هذه في توحيدها تم تابعة، شركة ولكونها. المشتقة المالية األدوات بعض تداول لتسهيل فقط السعودي العربي

  .الشركة يسيطرعلى
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 أسس اإلعداد -2

 بيان االلتزام   2.1

 "التقرير المالي األولي": 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة اشهرتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة 

مل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات تال تش المعدل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.

 31القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في واإلفصاحات المطلوبات في 

 . 2017ديسمبر 

العقود مع العمالء، وذلك اعتبار من  : اإليرادات من15: األدوات المالية، والمعيار الدولي للتقرير المالي 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة  .5و  4 ين، وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه المعيارين الجديدين في اإليضاح2018يناير  1

الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالغ  بيق السياسات المحاسبية ومبالغالموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تط

 اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

للمجموعة هي نفسها المطبقة  تطبيق السياسات المحاسبيةلهامة التي أجرتها اإلدارة عند عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األحكام ا

، 15، والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. باستثناء ما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في المالية الموحدة السنوية على القوائم 

وعة بتطبيق المعيار بأثر رجعي معدل وبموجبها لم يتم تعديل بيانات المقارنة للفترة (، قامت المجم4كما تسمح به فقرة التحول المذكورة باإليضاح ) كما ذكر سابقا.

 .5السابقة. كما أن السياسات المحاسبية المتعبعة خالل الفترة الحالية وفترة المقارنة كانت مختلفة طبقا  لما هو مبين في اإليضاح 

 أسس القياس 2.2

لمدرجة بالقيمة ا الموجودات الماليهوالقيمة العادلة للمشتقات، بقياس اليتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

فإن الموجودات أو المطلوبات المالية  ،. باألضافة لذلكل اآلخرالعادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

 بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتها. مخاطرها مغطاةوالالتي يتم قياسها بالتكلفة 

  عملة العرض و العملة الوظيفية 2.3

 للاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك، ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يرد خالف ذلك.تعرض القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة با

 توحيد الأسس  - 3

مع السررياسررات  شررىاملتت ، عند الضرررورة،يرات على سررياسرراتها المحاسرربيةييتم إجراء تغو  ، بعة لنفس الفترة المحاسرربية للبنكللشررركات التا يتم إعداد القوائم المالية

 المحاسبية للبنك.

أو  مخاطرل تعرض بشررأنهاالتي تسرريطر عليها المجموعة. تسرريطر المجموعة على الشررركة المسررتثمر فيها والتي ت المسررتثمر فيها و الشررركاتالشررركات التابعة هي 

لى التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة ع

ارسة مثل هذه مإن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة منذ تاريخ بدء السيطرة لغاية التوقف عن مالمستثمر فيها. 

 السيطرة.

تاريخ  أو حتى الشرررراءاعتبارا  من تاريخ المرحلية الموحدة ، إن وجدت، في قائمة الدخل الفترةخالل المسرررتبعدة أو  المشرررتراةتدرج نتائج أعمال الشرررركات التابعة 

ألخرى ايم للمعامالت المشرابهه واألحداث يم سرياسرات محاسربية مماثلة وطرق تقداخبإسرتللشرركات التابعة تم إعداد القوائم المالية  وقد االسرتبعاد، حسربما هو مالئم.

 وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة:  التي وقعت في ظروف مماثلة.

 سيطرة على الشركة المستثمر فيها ) أي حقوق حالية تعطيها القدرة الحالية على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(.  -

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

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

قييم ما إذا لحقائق والحاالت لتعندما يكون للمجموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ، تقوم المجموعة بالنظر في كافة ا

 كان لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها والمتضمنة:

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

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.  -

   ق الملكية مثل األسهم.حقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن طريق حقو  -
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 )تتمة(توحيد الأسس  - 3

دة أو غيرات في واحتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت تشير إلى أن هناك ت

المجموعة  نالثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند فقدا أكثرمن

زة من لمرحلية الموحدة الموجخالل السنة في القوائم المالية ا المشتراةموجودات ومطلوبات و دخل ومصاريف الشركة التابعة  تدرجللسيطرة على الشركة التابعة. 

الدخل لملكية وتاريخ حصول المجموعة على السيطرة ولغاية توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق ا

مجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. تقوم المجموعة والمصاريف والتدفقات النقدية المتداخلة بين شركات المجموعة والمتعلقة بالمعامالت بين أعضاء ال

ال يتم إدراج القوائم المالية لهذه المنشآت في هذه القوائم ة االخرى نيابة عن المستثمرين . بإدارة الموجودات المقتناة على سبيل األمانة وكذلك األدوات اإلستثماري

 االت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة على المنشأة.المالية المرحلية الموحدة الموجزة بإستثناء الح

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة - 4

 ، اتبعت المجموعة معيارين محاسبين جديدين وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير أدناه:2018يناير  1اعتبارا  من  

 اإليرادات من العقود مع العمالء - 15المعيار الدولي للتقرير المالي  4-1

"اإليرادات من العقود مع العمالء"، ونتج عن ذلك تغير سياسة المجموعة بشأن إثبات اإليرادات من العقود مع  15اتبعت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 

 العمالء.

. يوضرررح المعيار 2018يناير  1، ويسرررري مفعوله على الفترات السرررنوية التي تبدأ في أو بعد 2014في شرررهر مايو  15لقد صررردر المعيار الدولي للتقرير المالي 

المتعلقة بإثبات اإليرادات التي  طريقة واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرشادات السابقة 15الدولي للتقرير المالي 

طريقة مؤلفة من خمس  15كانت مذكورة في العديد من المعايير والتفسررررررريرات ضرررررررمن المعايير الدولية للتقرير المالي. لقد حدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

، يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي يتوقع أن تسرررررررتحقه 15ير المالي خطوات سررررررريتم تطبيقها على اإليرادات من العقود مع العمالء. وبموجب المعيار الدولي للتقر

لم ينتج أي أثر هام على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير  المنشرررررأة مقابل تحويل البضررررراعة أو الخدمات إلى عميل ما.

 .15المالي 

 األدوات المالية - 9لي المعيار الدولي للتقرير الما 4-2

يناير  1وذلك اعتبارا  من تاريخ التطبيق األولي في  2014األدوات المالية الصرررادر في شرررهر يوليو  –( 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

االثبات والقياس. يجمع المعيار الجديد  –: األدوات المالية 39لي تغيرا  هاما  عن معيار المحاسررررررربة الدو 9. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 2018

 التغيرات األساسية إلى المحاسبة عن الموجودات المالية وإلى بعض النواحي المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالية.

عن تغطية المخاطر طبقا  للمتطلبات المنصرررروص عليها في معيار  ، اختارت المجموعة االسررررتمرار في المحاسرررربة9وكما يسررررمح به المعيار الدولي للتقرير المالية 

 .39المحاسبة الدولي 

 : 9فيما يلي ملخصا  بالتغيرات األساسية في السياسات المحاسبية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (   1

( على ثالثة فئات تصررررنيف أسرررراسررررية للموجودات المالية وهي: مقاسررررة بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل 9ير المالي )يشررررتمل المعيار الدولي للتقر

ل الذي عمااس نموذج األالشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يحدد هذا التصنيف عادة، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات، على أس

وذلك فيما يتعلق  39يدار بموجبه األصررررررررل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية. يسرررررررتبعد المعيار فئات التصرررررررنيف الحالية المذكورة في معيار المحاسررررررربة الدولي 

، يحظر فصرررررل 9معيار الدولي للتقرير المالي باالسرررررتثمارات المقتناه حتى تاريخ االسرررررتحقاق، والقروض والذمم المدينة واالسرررررتثمارات المتاحة للبيع. وبموجب ال

 المشتقات المدمجة في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار. وبدال  من ذلك، يتم تقويم األداة المختلطة ألغراض التصنيف. 

بخصوص تصنيف المطلوبات المالية. ومع  39المحاسبة الدولي بشكل كبير على المتطلبات المنصوص عليها في معيار  9لقد أبقى المعيار الدولي للتقرير المالي 

، تم إثبات كافة تغيرات القيمة العادلة للمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسررارة، فإن تغيرات 39ذلك، بالرغم من أنه طبقا  لمعيار المحاسرربة الدولي 

 تم إظهارها على النحو التالي: 9الي القيمة العادلة، طبقا  للمعيار الدولي للتقرير الم

 تم إظهار مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمصدر في الدخل الشامل اآلخر، و 

 .تم إظهار المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية(   2

بنموذج "خسررررارة االئتمان المتوقعة".  39نموذج "الخسررررارة المتكبدة" المنصرررروص عليه في معيار المحاسرررربة الدولي  9اسررررتبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  لقد

األخرى )سندات الدين( غير  من المجموعة تسجيل مخصص خسارة االئتمان المتوقعة لكافة القروض والموجودات المالية 9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

لقة المتوقعة المتع المقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررارة مع التزامات القروض وعقود الضررمان المالي. يحدد المخصررص على أسرراس خسررارة االئتمان

ش كل جوهري منذ نشأتها. وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط باحتمال التعثر على مدى االثنى عشر شهرا  القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت ب

مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر تعريفها كموجودات مالية مشتراه أو 

  .39ائر االئتمان في فترة قبل تلك التي كانت تدرج طبقا لمعيار المحاسبة الدولي ، يتم اثبات خس9األصل. وطبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 
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 التحول(   3

 ، بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه:9المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تم تطبيق التغيرات في السياسات 

مالي   - لدولي للتقرير ال يار ا جة تطبيق المع ية نتي مال لدفترية للموجودات ال مة ا بات أي فرق بين القي قارنة. تم إث يل فترات الم عد قاة  9لم يتم ت في األرباح المب

، وبالتالي 9المتطلبات المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي  2017. عليه، ال تعكس المعلومات المعروضررررة لعام 2018يناير  1يات كما في واالحتياط

 .9طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  2018فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام 

 ف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:لتالية بناء على الحقائق والظروتم إجراء عمليات التقويم ا  -

 تحديد نموذج األعمال المقتنى من خالله األصل المالي. .1

 تخصيص وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المخصصة سابقا  على أنه تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. .2

بالنسبة ".رتخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرة كـررر "مقتناه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ .3

ئتمان خاطر االللمطلوبات المالية المخصررصررة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررارة، يجب التحديد فيما إذا سررينشررأ عن عرض أثار التغيرات في م

في الدخل الشررامل اآلخر أي عدم تماثل محاسرربي أم سرريضررخمه. تم االفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزداد بشرركل جوهري للمصرردر للمطلوبات المالية 

 .9منخفضة بتاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي إئتمان لسندات الديون والتي تحمل مخاطر 

 ت المالية و المطلوبات المالية(  الموجودا 4

 .9تصنيف الموجودات المالية و المطلوبات المالية بتاريخ التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقرير المالي  (أ

للموجودات المالية  9، وفئات القياس الجديدة، طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 39يوضررررح الجدول التالي فئات القياس األصررررلية طبقا  لمعيار المحاسرررربة الدولي   

 :2018يناير  1والمطلوبات المالية الخاصة بالبنك كما في 

 
 

التصنيف األصلي طبقاً لمعيار 
 39المحاسبة الدولي 

 لتصنيف الجديد طبقاً للمعيار ا
 9الدولي للتقرير المالي 

القيمة الدفترية 
األصلية طبقاً 

لمعيار المحاسبة 
 39الدولي 

القيمة الدفترية  
الجديدة طبقاً 

للمعيار الدولي 
 9للتقرير المالي 

 بآالف الرياالت السعودية   الموجودات المالية

لدى مؤسسة النقد العربي  نقدية وارصدة

 15.137.005 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة السعودي

 

15.137.005 

 2.115.125  2.115.271 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 212.218  212.218 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة القيمة العادلة في الربح أو الخسارة القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 60.151  60.151 التكلفة المطفأة مقتناة حتى تاريخ االستحقاق استثمارات ، صافي

 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  متاحة للبيع

 174.125 اآلخر

 

174.006 

 153.347  153.347 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة متاحة للبيع 

 16.103.815  16.112.843 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة 

 170.337  188.281 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة قروض وذمم مدينة 

   16.688.747  16.661.656 

      

 63.289.192  63.639.483 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة قروض وسلف 

 684.590  684.590 التكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة أخرىموجودات 

   98.477.314  98.099.786 

      

      المطلوبات المالية

 3.344.671  3.344.671 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 91.679  91.679 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة الربح أو الخسارةالقيمة العادلة في  القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 78.274.963 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ودائع عمالء 
 

78.274.963 

 2.505.026  2.505.026 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة سندات دين ثانوية

 2.137.568  2.053.795 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة مطلوبات أخرى

   86.270.134  86.353.907 
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بتاريخ التحول إلى المعيار  9رية طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ، إلى القيمة الدفت39ب ( تسددددوية القيمة الدفترية طبقا لمعيار المحاسددددبة الدولي 

 .9الدولي للتقرير المالي 

عند التحول إلى المعيار  9إلى القيمة الدفترية طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  39يشتمل الجدول أدناه على تسوية القيمة الدفترية طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 .2018يناير  1في  9للتقرير المالي  الدولي

 
 

القيمة الدفترية طبقاً لمعيار 
كما  39المحاسبة الدولي 

 إعادة القياس إعادة التصنيف 2017ديسمبر  31في 

القيمة الدفترية طبقاً للمعيار 
كما  9الدولي للتقرير المالي 

 2018يناير  1في 

     الموجودات المالية:

     التكلفة المطفأة:

 15.137.005 - - 15.137.005 نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2.115.125 (146) - 2.115.271 ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 63.289.192 (350.291) - 63.639.483 قروض وسلف

 16.163.966 (9.028) (188.281) 16.361.275 استثمارات )مقتناة حتى تاريخ االستحقاق و استثمارات أخرى(

 684.590 - - 684.590 موجودات أخرى

 97.389.878 (359.465) (188.281) 97.937.624 أجمالي التكلفة المطفأة
     

 - - (327.472) 327.472 استثمارات متاحة للبيع

     استثمارات: –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 174.006 (119) 174.125 - متاحة للبيعمن استثمارات 

 174.006 (119) 174.125 - اجمالي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
     

     القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 212.218 - - 212.218 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
     

     استثمارات:

 153.347 - 153.347 - من متاحة للبيع

 170.337 (17.944) 188.281 - من التكلفة المطفأة

 323.684 (17.944) 341.628 - اجمالي االستثمارات

 535.902 (17.944) 341.628 212.218 االجمالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     

     المطلوبات المالية:

     التكلفة المطفأة:

 3.344.671 - - 3.344.671 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ارصدة

 78.274.963 - - 78.274.963 ودائع العمالء 

 2.505.026 - - 2.505.026 سندات دين ثانوية

 2.137.568 83.773 - 2.053.795 مطلوبات أخرى

 86.262.228 83.773 - 86.178.455 اجمالي التكلفة المطفأة

     

     العادلة من خالل الربح أو الخسارة:القيمة 

 91.679 - - 91.679 القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ومبلغ قدره مليون لاير سعودي أعيد تصنيفه إلى  174يتضمن إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ قدره 

.مليون لاير سعودي أعيد تصنيفه إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 153
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 ج( األثر على األرباح المبقاة و االحتياطيات األخرى:

 االحتياطيات األخرى األرباح المبقاة  

 13.129 1.297.728 2017ديسمبر  31كما في  39الرصيد الختامي طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 - (17.944) 9تصنيف طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي القياس على عمليات الإعادة 

 (12.448) 12.448 احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع المحول إلى األرباح المبقاة

 - (443.357) 9خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي اثبات 

 681 848.875 2018يناير  1كما في  9الرصيد االفتتاحي طبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

من خسررائر االئتمان المتوقعة على القروض و السررلف، و التعرضررات غير المباشرررة،  9خسررائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  يتكون اثبات

مليون  9.15و مليون لاير سررعودي  83.77مليون لاير سررعودي و  350.29واالسررتثمارات، و األرصرردة لدى البنوك والمؤسررسررات المالية األخرى بمبلغ و قدره 

 مليون لاير سعودي، على التوالي. 0.15لاير سعودي و 

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 5

لقوائم سررتخدمة في إعداد اتتماشررى السررياسررات المحاسرربية، والتقديرات، واالفتراضررات المسررتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك الم

(، 4، باسررتثناء السررياسررات المحاسرربية الموضررحة أدناه. وباتباع المعايير الجديدة المبينة في اإليضرراح )2017ديسررمبر  31ة السررنوية للسررنة المنتهية في المالية الموحد

لمذكورة في القوائم المالية ،و تحل محل / تعدل أو تضررراف إلى السرررياسرررات المحاسررربية المقابلة لها ا 2018يناير  1تطبق السرررياسرررات المحاسررربية التالية اعتبارا  من 

 .2017الموحدة السنوية لعام 

 تصنيف الموجودات المالية 

أو القيمة العادلة من  اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررامل أوبالتكلفة المطفأة  مقاسرررررةتصرررررنف الموجودات المالية كموجودات مالية  ،عند االثبات األولي

 خالل الربح و الخسارة.

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

دلة من خالل الربح أو قيمة العابالنسرربة لسررند الدين: يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المغطاه إذا ما تم اسررتيفاء كل من الشرررطين التاليين و لم يتم تخصرريصررها بال

 الخسارة:

  بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، ويحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ 

 القائم. يينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصل 

 الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

صرريصرره بالقيمة ن و لم يتم تخبالنسرربة لسررند الدين: يتم قياس سررند الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر فقط إذا ما تم اسررتيفاء كل من الشرررطين التاليي

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، ويحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل 

 القائم. يينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصل 

ر الحقا  بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسرررب والخسرررائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في يتم قياس سرررندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررامل اآلخ

 الدخل الشامل اآلخر. يتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

ت حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار، بشرركل ال رجعة بالنسرربة ألدوات حقوق الملكية: عند االثبات األولي لها، بالنسرربة ألدوا

 فيه ، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.

 الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 تصنف كافة الموجودات المالية األخرى كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

إذا كان يفي بمتطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة  –إضافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أي أصل 

بشرركل جوهري عدم اتسرراق القياس والذي ينشررأ  –بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص  –من خالل الدخل الشررامل اآلخر 

ودات جعمال إدارة الموخالف ذلك. ال يعاد تصرررررررنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باسرررررررتثناء خالل الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أ

 المالية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 تقويم نموذج األعمال 

مات وتقديم المعلوتقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصرررل على مسرررتوى المحفظة ألن ذلك أفضرررل طريقة إلدارة األعمال  

 خذها بعين االعتبار على:إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أ

 لة والسرررياسرررات واألهداف الموضررروعة بشرررأن المحفظة وتطبيق تلك السرررياسرررات عمليا . وبشررركل خاص، تركز اسرررتراتيجية اإلدارة على تحقيق إيرادات العم

 المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معينة. 

 ية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.مطابقة فترة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المال 

 .كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة 

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. 

 تلك المبيعات  نتكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السرابقة وأسرباب تلك المبيعات والتوقعات بشرأن نشراط المبيعات المسرتقبلية. وبالرغم من ذلك، فإ

ق جودات و كيفية تحقيال يمكن أخذها بالحسررررررربان بمفردها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الموضررررررروعة من قبل المجموعة إلدارة المو

 التدفقات النقدية.

الة ط". وفي حيتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصررورات يمكن أن تحدث بشرركل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسررمى تصررورات "أسرروأ حالة" أو "حالة ضررغ

فظ ، فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتتحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلية

ؤها حديثا . يتم قياس بها ضرررررمن نموذج األعمال تلك، لكنها تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي تم اسرررررتخدامها أو شررررررا

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسرررررارة لعدم االحتفاظ بهذه  –والتي يتم قياس أداؤها على أسررررراس القيمة العادلة الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة 

 الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و بيع الموجوات المالية.

 للعمولة ودفعات من المبلغ األصلي  –فقط  –تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي هي 

ة للنقود ابل القيمة الزمنيألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األصرررررررلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مق

تكاليف اإلقراض األسرراسررية األخرى مثل )مخاطر السرريولة ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األسرراسررية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصررلي القائم خالل فترة ما، أو 

 والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح. 

ألداه، ويشررمل ذلك لتعاقدية لوعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصررلي والعمولة، تأخذ المجموعة بالحسرربان الشررروط ا

خذ أألصررل المالي يشررتمل على شرررط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تسررتوفى هذا الشرررط. وإلجراء هذا التقويم، تتقويم فيما إذا كان ا

 المجموعة بعين االعتبار:

 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. -

 خصائص الرفع المالي. -

 ديد.الدفع مقدما  وشروط التم -

 (.بدون حق الرجوعالشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة مثل )ترتيبات األصول  -

 ض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت.العوالخصائص التي تعدل  -

 التخصيص بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ليا  والتصررريح عنها داخقد تقوم المجموعة بتخصرريص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسررارة ، ألنه يتم إدارة وتقويم هذه الموجودات  

  بالقيمة العادلة.

 المطلوبات المالية 

المالية، فيما عدا الضررررررمانات المالية والتزامات القروض، كمقاسررررررة بالتكلفة المطفأة. تحسررررررب التكلفة المطفأة بعد االخذ بعين  تقوم المجموعة بتصررررررنيف مطلوباتها 

 االعتبار الخصم أو العالوة عند اصدار الديون ، واية تكاليف تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

 المشتقات المدمجة 

( كمشرررتقات منفصرررلة وتسرررجل 9المدمجة في عقد مختلط ال يكون فيه عقد المضررريف أصرررال  يقع ضرررمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )تتم معالجة المشرررتقات  

ه عقد حد ذاتيعتبر ببالقيمة العادلة إذا كانت خصررائصررها االقتصررادية ومخاطرها ال تتعلق بصررورة وثيقة بتلك المذكورة في العقد المضرريف، وأن العقد المضرريف ال 

الي قائمة المركز الممشرررتقات مقتناه ألغراض المتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في الربح أو الخسرررارة. يتم عرض المشرررتقات المدمجة المنفصرررلة في 

 المرحلية الموحدة سويا  مع العقد المضيف.
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 التوقف عن االثبات 

 الموجودات المالية 

دفقات حقوق اسرررررررتالم الت تتوقف المجموعة عن اثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصرررررررة بهذه الموجودات أو نقل 

األصرررل المالي أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو اإلبقاء على كافة  النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر والمنافع المصررراحبة لملكية

 المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية ولم تقم باالبقاء على السيطرة على الموجودات المالية.

ألصررل(، و الذي تم التوقف عن اثباته من اوعند التوقف عن اثبات أصررل مالي، يتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصررل )أو القيمة الدفترية المخصررصررة للجزء  

( اية مكاسب أو خسائر تراكمية تم اثباتها ضمن 2( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا  منه أي التزام جديد تم تحمله( و )1)

 في الربح أو الخسارة. –الدخل الشامل اآلخر 

، ال يتم اثبات اية مكاسرررب أو خسرررائر تراكمية تم اثباتها ضرررمن الدخل الشرررامل اآلخر بشرررأن أدوات حقوق الملكية المخصرررصرررة بالقيمة 2018يناير  1واعتبارا  من  

لموجودات المالية المحولة والمؤهلة في الربح أو الخسارة عند التوقف عن اثبات هذه األدوات. يتم اثبات أية عمولة على ا –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ائد معدل العللتوقف عن االثبات التي نشررأت أو احتفظت بها المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصررلة.وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضررة إجمالي 

ل معامالت البيع وإعادة الشررررراء نظرا  البقاء المجموعة على كافة على الموجودات المحولة في نفس الوقت، يتم اعتبار المعاملة كمعاملة تمويل مضررررمون تماما  مث

كية المنافع المصاحبة لملأو ما يقارب كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات. وفي حالة قيام المجموعة بعدم االحتفاظ أو تحويل كافة المخاطر و

 اثبات األصل وذلك بقدر ارتباطها المستمر والذي يتم تحديده بقدر تعرضها للتغيرات في قيمة األصل المحول.أصل ما ولكنها احتفظت بالسيطرة، فإنها تستمر في 

 المطلوبات الماليةتعديل الموجودات المالية و

 أ (   الموجودات المالية 

اما ، ل المعدلة مختلفة تماما . وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة تمفي حالة تعديل شررروط أصررل مالي ما، تقوم المجموعة بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصرر 

تم إدراج الفرق األصررلي، وييتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصررل المالي األصررلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات األصررل المالي 

األصل المالي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. وإذا كانت التدفقات النقدية من األصل المالي المعدل المثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن اثبات 

قيمة ال ادة احتسررراب إجماليالمسرررجل بالتكلفة المطفأة مختلفة تماما  فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن إثبات األصرررل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإع

ا التعديل بسبب ة إجراء هذالدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو الخسارة. وفي حال

 أخرى، يتم إظهارها كدخل عمولة. صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سويا  مع خسائر االنخفاض في القيمة. وفي حاالت

 ب (  المطلوبات المالية  

لحالة، وفي مثل هذه ا تتوقف المجموعة عن اثبات مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شرررررررروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماما . 

ة بالقيمة العادلة. يدرج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم اسررررتنفاذها والمطلوبات المالية يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة وفق الشررررروط المعدل

 مع الشروط المعدله في الربح أو الخسارة. الجديدة

 االنخفاض في القيمة 

 التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:تقوم المجموعة بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية  

 .الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين 

 .مديني عقود اإليجار 

 عقود الضمان المالي الصادرة، و 

 .التزامات القروض الصادرة 

متوقعة على ن الال يتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتما

 شهرا . 12مدى العمر، بإستثناء األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 

  الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، وسندات 

 .األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها 

ر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميا  بـررررررررر "من الدرجة تعتبر المجموعة بأن سررندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضررة عندما تعادل درجة تصررنيف مخاط

شررهر جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث  12األولى". تمثل خسررائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. 12خالل 
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 )تتمة(ب (  المطلوبات المالية  

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرا  احتماله مرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو التالي:

  القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المسرررررتحقة الموجودات المالية التي ليس لها مسرررررتوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد

 للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(.

 لمسررتقبلية ة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية االموجودات المالية ذات المسررتوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيم

 المقدرة.

 ع تتوققات النقدية التي تدفالتزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام وال

 المجموعة استالمها.

  :دفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا أيه مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.العقود الضمان المالي 

 
 الموجودات المالية المعدلة

تم هها المقترض، يفي حالة التفاوض على شرررررررروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صرررررررعوبات مالية يواج

 لتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:إجراء تقويم ل

  سرررراب تحاالتعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصررررل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصررررل المالي المعدل في  يؤديإذا لم

 النقدي الناتج عن األصل الحالي.العجز 

  ن األصررل المالي نهائية مإذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصررل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصررل الجديد كتدفقات نقدية

لتوقف ل اعتبارا  من التاريخ المتوقع صررل المالي الحالي الذي يتم خصررمهمن األ العجز النقديعن اثباته. يدرج هذا المبلغ في احتسرراب  التوقفالحالي بتاريخ 

 الحالي. على األصل المالياألصلي عن االثبات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسرررررجلة بالتكلفة المطفأة ذات مسرررررتوى ائتماني منخفض. يعتبر  تقوم المجموعة، بتاريخ اعداد

ألمثلة الدالة الي. ومن األصرررل المالي بأنه ذي مسرررتوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المسرررتقبلية المقدرة لألصرررل الما

 على أن األصل المالي ذي مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن مالحظتها التالية:

 .صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر 

 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، أو 

 ئمة للمجموعة.إعادة جدولة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير مال 

 .احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية 

 .إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية 

ستالم ا طر عدمإن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة المقرضة يعتبر عادة ذي مستوى ائتمان منخفض ما لم يكن هناك دليال  على أن خ

)التجزئه(  فرادالتدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشرررركل جوهري وأنه ال توجد مؤشرررررات أخرى على االنخفاض في القيمة. إضررررافة إلى ذلك، تعتبر قروض األ

إن يون السيادية ذي مستوى ائتماني منخفض، فيوما  فأكثر قروضا  منخفضة القيمة. عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الد 90المتأخرة السداد لمدة 

 المجموعة تنظر في العوامل التالية:

 .تقويم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد السندات 

 .تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 

 .مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد 

 . احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعا  أو كرها 
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 الموحدة عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

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

 .األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة : تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل 

 التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص 

 موعة تحديد خسررائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام القرض عندما تشررتمل األداة المالية على كل من مكون مسررحوب وغير مسررحوب، فإنه ال يمكن للمج

م المجمع كخصبصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب. تقوم المجموعة بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونين. يتم إظهار المخصص 

 ئر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص، ومن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسا

  رية لهذه القيمة الدفتسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: لم يتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي الموحدة ألن

مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة. يتم اثبات خسائر االنخفاض في الربح  الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن

 أو الخسارة، وتدرج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر.

 الشطب

شررطة نالقروض وسررندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة السررتردادها. ال تزال تخضررع الموجودات المالية المشررطوبة أل يتم اثبات

ة اعتبار ، يتم في البدايالتعزيز امتثاال  إلجراءات المجموعة بشررأن اسررترداد المبالغ المسررتحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شررطبه عن مخصررص الخسررارة المتراكم

 الفرق كإضافة إلى المخصص الذي ينطبق على اجمالي القيمه الدفترية. تقيد أية استردادات الحقة الى مصاريف خسائر االئتمان.   

 

 تقويم الضمان 

لية النقد، وأوراق ما لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باسرتخدام الضرمانات، قدر االمكان. تكون الضرمانات على أشركال متنوعة مثل

بضررراعة وموجودات غير مالية أخرى وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات المقاصرررة. إن سرررياسرررة المجموعة المحاسررربية وخطابات الضرررمان / االعتماد، وذمم مدينة، و

هي نفس السرررياسرررة المتبعة بموجب  9بشرررأن الضرررمانات التي يتم التنازل عنها إليها بموجب ترتيبات اإلقراض الخاصرررة به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

. 39دولي معيار المحاسبة ال
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 اإلستثمارات ، صافي  - 6

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي:  
 2018 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(
 2017ديسمبر  31 

 )مراجعة(
      2017 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 -  -  16,063,450 بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات
 16.004.884  16.301.124  - استثمارات أخرى بالتكلفة المطفأة

 -  -  323.565 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 324.532  327.472  - متاحة للبيعاستثمارات 

 -  -  4.330 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
 60,133  60.151  - حتى تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 

 16.389.549  16.688.747  16,391,345 اإلجمالي
 

 القروض والسلف، صافي        -7
 :مقتناة بالتكلفة المطفأةالسلف القروض و أ( ال

 2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 2017ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(

 :بالتكلفة المطفأة مقتناة     

   و جاري مدينقروض تجارية  43,194,685    45,797,325   50,727,967

 شخصيةقروض  16,874,736     18,248,471   18,396,073

 بطاقات إئتمان  383,716     380,945   389,907

 القروض والسلف العاملة  60,453,137  64.426.741   69.513.947

 القروض والسلف غير العاملة  2,549,819  1.985.604   2.033.084

 إجمالي القروض والسلف 63.002.956  66.412.345   71.547.031

 ئتماناالخسائر  انخفاض مخصص (4.006.878)  (2.772.862)   (2,811,430)

 القروض والسلف ، صافي 58.996.078  63.639.483   68.735.601

 :خسائر االئتمان للفترة كاآلتيفي مخصص انخفاض  ب ( كانت الحركة

 2018 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 2017 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 2.152.240  2,772,862 (39ر المحاسبة الدولي امعي)طبقا  ل ،يناير 1القيمة في في نخفاض مخصص اال

 -   346,355 مبالغ معدلة من خالل رصيد األرباح المبقاة األفتتاحي

/ معيار  9معيار الدولي للتقريرالمالي يناير، )طبقا  لل 1في القيمة في نخفاض مخصص اال

 2.152.240  3.119.217 (39المحاسبة الدولي 

 886.019  1.073.429 الفترةخالل  مجنب

 (5.250)  (15.136) سابقا   مجنبةاسترداد مبالغ 

 (44.971)  6.951 مطلوبات األخرىاالنخفاض لقاء التعرضات غير المباشرة المحول من )إلى( المخصص 

 835.798  1.065.244 صافي التغير للسنة

 (176.608)  (177.583) ديون معدومة مشطوبة

 2.811.430  4.006.878 الرصيد في نهاية الفترة

 االنخفاض في خسائر االئتمان وأخرى، صافيج( مخصص 

 886.019  1.073.429 مجنب خالل الفترة 

 (5.250)  (15.136) ناقص: استرداد مبالغ مجنبة سابقا  

 (49.145)  (200.911) استرداد مبالغ مشطوبة سابقا          

 831.624  857.382 ، صافيوأخرى ئتماناالخسائر انخفاض مخصص 
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 الموجودات األخرى، صافي - 8

مليون  437.15:  2017ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  437.15 وقدره مبلغ،  2018 سبتمبر 30 في كما ،الخاصة بالمجموعة األخرى الموجودات تتضمن

إلى طرف ثالث والذي تعثر عن السداد، وتتوقع اإلدارة استرداد  وقد تم دفع هذا المبلغ أصال مليون لاير سعودي (  437.15:  2017 سبتمبر 30لاير سعودي و 

 سبتمبر 30 كما في سعودي لاير مليون 149.91مخصص انخفاض قدره  بتكوين المجموعة قامت. هذا الرصيد من الجهة ذات العالقة. بموجب اتفاقية تسوية

محرم  23. وبتاريخ مقابل الرصيد القائم ،مليون لاير سعودي( 149.91:  2017 سبتمبر 30مليون لاير سعودي و  149.91:  2017ديسمبر  31) 2018

 تسوية مشروطة والتي ستحل محل إتفاقية التسوية الحالية. (، أبرمت المجموعة إتفاقيات2018أكتوبر  3)الموافقهـ 1440

 

 ودائع العمالء - 9

 :على ما يليودائع العمالء تشتمل 

 

 المشتقات - 10

   ر مؤشرا  علىاإلسمية، التي تعتب المتعلقة بها. إن المبالغيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية 

 النقدية المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقاتحجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، 

 عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر 

 األدوات المالية المشتقة:

 )غير مراجعة( 2018سبتمبر  30في       

   االيجابية القيمة العادلة  القيمة العادلة السلبية  اإلسمية المبالغ

 مقتناة ألغراض المتاجرة :       

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   100,587    47,712   24,828,747

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة  9,398     5,722   4,032,664

 خيارات العمالت والسلع  12,155     7,818   4,875,300

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  5,521     2,767   1,871,822

 العادلة :مقتناة لتغطية مخاطر القيمة       

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   -  22  37.501

 :مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية      

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت  26  -  1.462.500

 اإلجمالي   127.687  64.041  37.108.534

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم  890.039  890.039  

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم  1.017.726  954.080  

 

 

 

 

  

 2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 2017ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 

 ألجل 36.219.167  47.387.509  49.277.906

 تحت الطلب 27.595.043  29.370.600  30.339.854

 إدخار 388.074  403.046  413.031

 أخرى 1.111.856  1.113.808  1.069.913

 اإلجمالي 65.314.140  78.274.963  81.100.704
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 تتمة - المشتقات - 10

 اإلسمية المبالغ
 

 القيمة العادلة السلبية
 

 االيجابية القيمة العادلة
 ( مراجعة)   2017ديسمبر  31في  

    

 مقتناة ألغراض المتاجرة :       

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   125.130  53.192  31.843.039

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة  59.419  29.916  11.062.273

 خيارات العمالت والسلع  20.208  3.765  6.179.525

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  7.461  3.871  2.121.768

       

 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :      

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   -  366  37.500

 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :      

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت  -  569  4.196.137 مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي   212.218  91.679  55.440.242

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم  843.727  843.727  

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم  1.055.945  935.406  

 

 اإلسمية المبالغ
 

 القيمة العادلة السلبية
 

 االيجابية القيمة العادلة
 )غير مراجعة(  2017 سبتمبر 30في  

     

 مقتناة ألغراض المتاجرة :       

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   136,393   58,486   31,061,642

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة  79,077   45,046   12,320,007

 خيارات العمالت والسلع  94,153   77,630   8,835,173

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  9,024   5,433   2,197,530

       

       

 لتغطية مخاطر القيمة العادلة : مقتناة      

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   -  581  37,503

 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :      

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت  -  269  1,041,627 مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي   318,647  187,445  55,493,482

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم  1,027,291   1,027,291   

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم  1.345.938  1.214.736  

 التعهدات واإللتزامات المحتملة    - 11

  فيما يلي بيانا  بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة :  

 2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 2017ديسمبر  31 

 ( مراجعة) 

 2018 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(

 خطابات ضمان   15,760,500  17.142.441   17,637,488

 إعتمادات مستندية   4,477,044  5.275.410    3,383,107

 قبوالت   1,414,964  1.734.903   1,823,567

 إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض  1.792.066  2.012.202  2.053.710

 اإلجمالي  23.444.574  26.164.956  24.897.872
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 النقدية وشبه النقدية   -12

  تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي : 

 2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 2017 ديسمبر 31 

 ( مراجعة) 

 2018 سبتمبر 30 

  )غير مراجعة(

11.980.102 
 

15.137.005 
  

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 5,359,358
 وديعة نظامية (3,463,048)  (4.106.211)  (4,102,868)

7.877.234  11.030.794  1,896,310  

1.742.058 

 

1.975.271 

 

1,142,353 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 من تاريخ اإلقتناء  تستحق خالل تسعين يوما  

 اإلجمالي  3,038,663  13.006.065  9.619.292

 

 القطاعات التشغيلية    -13

رارات التشغيلية اإلدارة العليا المسؤولة عن الق بإنتظام من قبلللتقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المجموعة والتي تتم مراجعتها  يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقا  

، ويتم وفقا لألحكام والشررررروط التجارية العادية التشررررغيلية يم األداء. تتم المعامالت بين القطاعاتيوتق للقطاعات تخصرررريص المواردإتخاذ القرار لفي البنك من أجل 

وحد يعادل على أسرررراس سررررعر م التشررررغيليةعمولة على القطاعات المما ينتج عنه تحويل تكاليف التمويل. تحمل  التشررررغيلية القطاعاتعادة إعادة توزيع التمويل بين 

 متقاس االيرادات من األطراف الخارجية المصرررح عنها لادارة العليا بطريقة تتماشررى مع تلك المتبعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة. لالتكلفة الحديه لألموال. 

القطاعات التشررغيلية للمجموعة والتي يتم فيما يلي . 2017ديسررمبر  31يطرأ أي تعديل على اسررس تحديد القطاعات أو أسررس قياس ارباح أو خسررائر القطاعات منذ 

 :رفع التقارير بشأنها

 قطاع الشركات 

على  . كما يقوم بقبول ودائع العمالء وتقديم التمويل الذي يشتملعتباريين، والعمالء االيقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات

من خالل القروض ألجل والسحب على المكشوف والقروض المشتركة وخـرررررررـررررررردمات التمويل التجاري. تشتمل الخدمات المقدمة للعمالء على الخدمات المصرفية 

    تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء، سواء  الكترونيا  أو غير ذلك.شبكة اإلنترنت وخدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية 

 قطاع األفراد

ساعة. كما يقوم هذا القطاع  24يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـررخدمات مركز الهاتف البنكي على مـررـررـررـررـررـرردى 

التي تشررتمل على القروض الشررخصررية، والسررحب على  ومنتجات مصرررفية األفرادخار وودائع متنوعة، وتقديم خدمات بقبول ودائع العمالء على شرركل حسررابات اد

 .الحجم المكشوف، وبطاقات االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار

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

 المركزية ولجنة الموجودات والمطلوبات قطاع الخزينة

 والعمالء االعتباريينيتعامل قطاع الخزينة بشررركل أسررراسررري مع أسرررواق المال، وتحويل العمالت األجنبية وأسرررعار العموالت واألدوات المشرررتقة األخرى للشرررركات 

جنة لشمل ت .الخاصة بالمجموعة المحفظة االستثماريةالتمويل و إدارة المخاطر المركزية وإدارة ولحساب المجموعة نفسها. كما أن هذا القطاع مسؤول عن إدارة 

من خالل المحافظة خزينة لل يةالرئيسررررقطاعات البنك واألنشررررطة  تتعلق بأنشررررطة عمليات إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة، والتي الالموجودات والمطلوبات 

 موالاال دارات على تسررعير تحويلكما تتضررمن صررافي اإليرادات والمصرراريف الداخلية لا. هاوادارة المركز المالي الموحد ل على مسررتوى المجموعة على السرريولة

 األخرى. إلداراتالمتعلقة بالمركز الرئيسي واكما هو موافق عليه من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضمن الدخل والمصاريف غير الموزعة و
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 تتمة - القطاعات التشغيلية    -13

 . سبتمبر 30في   المنتهيتين حسب القطاعات التشغيلية للفترتين وإيرادات ونتائج المجموعةفيما يلي تحليال  لموجودات   

 (مراجعةغير ( 2018سبتمبر  30
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

األعمال قطاع 
المصرفية 

االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  :االيرادات الخارجية، صافي

   2,030,631 (   133,696)   7,562    689,968    1,466,797  دخل العموالت الخاصةصافي 

   438,163 ( 19,143)   19,356    117,644    320,306  ، صافي دخل األتعاب والعموالت

   58,412    41,937   1,368    571    14,536  ، صافيدخل المتاجرة

   96,088    511    -    37,663    57,914  ايرادات أخرى
    -    409,149   7,076    221,509  (  637,734) بين القطاعات ايرادات(/ ف)مصاري

   2,623,294 298,758    35,362   1,067,355    1,221,819  القطاع، صافي اتايرادإجمالي 

 (  957,723) (   46,891) (  35,519) (  596,492) (   278,821)  باستثناء مخصصات االنخفاض إجمالي مصاريف العمليات
      :بنود غير نقدية جوهرية أخرى

 (  857,382)     -     -  (  156,627) (   700,755)  وأخرى، صافيمخصص االنخفاض في خسائر االئتمان 

 ،عكس مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
 4.255 4.255    -     -     -  صافي

 8.163 8.163    -     -     -  تشغيليةغير  ايرادات

  820.607  264.285 (157) 314.236 242.243 القطاع أرباح

 

 
 )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30

 
 قطاع الشركات

 
 قطاع األفـــراد

قطاع األعمال 
المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 
الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  :االيرادات الخارجية، صافي

  2,059,377 ( 298,581)  1,581  795,640  1,560,737 دخل العموالت الخاصةصافي 
  519,214 ( 20,159)  22,770  131,631  384,972 ، صافيدخل األتعاب والعموالت

  79,961  27,331  1,536  2,273  48,821 ، صافيدخل المتاجرة
  128,171  30,260  -  37,605  60,306 أخرى ايرادات

  -  586,486  7,161  182,953 ( 776,600) اتالقطاع بين ايرادات(/ مصاريف)

  2,786,723  325,337  33,048  1,150,102  1,278,236 إجمالي ايرادات القطاع، صافي

 ( 955,025) ( 52,797) ( 28,979) ( 570,469) ( 302,780) باستثناء مخصصات االنخفاض إجمالي مصاريف العمليات
      :بنود غير نقدية جوهرية أخرى

 ( 831,624)  -  - ( 202,096) ( 629,528) ، صافيوأخرى ئتماناالخسائر انخفاض مخصص 
  8,928  8,928  -  -  - تشغيليةغير إيرادات 

 1.009.002 281.468 4.069 377.537 345.928 أرباح القطاع

 

 
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

قطاع األعمال 
المصرفية 

االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

      )غير مراجعة( 2018سبتمبر  30

  84,065,914   24,317,778   752,058    18,427,002  40,569,076 موجودات القطاع 

  70,351,746   29,677,402   219,975    28,865,791  11,588,578 مطلوبات القطاع

      )مراجعة( 2017ديسمبر  31
 99.869.830 35.482.317 748.030 19.977.577 43.661.906 موجودات القطاع
 86.270.134 36.487.940 208.884 27.180.681 22.392.629 مطلوبات القطاع

      )غير مراجعة( 2017 سبتمبر 30
 101.453.574 31.990.750 727.223 20.252.035 48.483.566 موجودات القطاع
 88.144.958 39.962.379 191.156 29.663.955 18.327.468 مطلوبات القطاع
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 الزكاة وضريبة الدخل  -14

 الربوط البنك استلم وقد. 2017 عام في ذلك وبما لغاية المالية السنوات جميع عن"( الهيئة)" والدخل للزكاةالعامة  الهيئة إلى والضريبية الزكوية إقراراته البنك قدم
 بشكل ذلك في السبب ويعود .سعودي لاير مليون 282.1 بمبلغ إضافية التزاماتصافي  بدفع تطالب والتي 2013 حتى 2005 من للسنوات والضريبية الزكوية
 بموجبه مت الذي األساس على االعتراض تم وقد. الزكوي الوعاء الى األجل طويل التمويل واضافة األجل طويلة االستثمارات بعض باستبعاد الهيئة لقيام اساسي
اثقة بأن إن اإلدارة و. الهيئة رد انتظار في وهو السعودية العربية المملكة في األخرى البنوك مع بالتعاون البنك قبل من االضافية الزكوية االلتزامات هذه فرض

 التعرض المذكور أعاله. نتيجة االعتراض المذكور ستكون في صالحها، ومع ذلك قام البنك بتسجيل مخصصات مناسبة مقابل

ا على الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة لألعوام من  2017 حتى 2014 من لألعواملم يتم إجراء الربوط  ، فإنه إذا ما تم استبعاد  2013إلى  2005بعد. وبناء 
ع اهتمام ضطويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة ، فإنه سيؤدي إلى التعرض لمطالبات زكوية إضافية وإن هذه المسألة التزال مو االسثمارات

 كافة القطاع المصرفي وأن اإلفصاح عنها سيعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة.

 األساسي للسهمربح توزيعات األرباح وال -15

مليون لاير سعودي، و تمت المصادقه عليها خالل الجمعية  400.1، توزيع أرباح قدرها 2017ديسمبر  25اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
ديين خالل الفترة الحالية . و بعد خصم الزكاة، بلغ صافي الربح الموزغ للسهم والمدفوع للمساهمين السعو2018مارس  27العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 لاير سعودي. تم خصم األلتزامات الضريبية المتعلقة بالمساهمين األجانب من حصتهم في توزيعات األرباح الحالية و المستقبلية. 0.25

تقسيم صافي دخل الفترتين العائد وذلك ب 2017و  2018سبتمبر  30تم احتساب الربح األساسي و المخفض للسهم لفترتي الثالثة والتسعة اشهر المنتهيتين في 
 مليون سهم. 1.143.07لمساهمي البنك على 

 العادلة لألدوات المالية  القيم -16

خ القياس. في السوق بتاري متعاملينالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين 
  معاملة ستتم إما:اليحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن 

 أو الذي يمكن الوصول إليه، للموجودات أو المطلوبات،  في السوق الرئيسي -
 .للموجودات والمطلوبات التي يمكن الوصول إليها ، في أكثر األسواق فائدةفي حالة عدم وجود السوق الرئيس -

 

 الهرمية القيمة العادلة ومستوياتهاتحديد 

 تستخدم المجموعة المستويات الهرمية التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

 قياس.لنفس األداة أو ألداة مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها بتاريخ ال المتداولة في األسواق المالية النشطة األسعار : المستوى األول

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

  وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.

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

 

 الدفترية والقيمة العادلة قيمةال

 .الخاصة بهالقيمة العادلة لمستويات الهرمية البما في ذلك  المالية لمطلوباتالمالية  وا لموجوداتلالعادلة والقيمة القيمة الدفترية التالي  الجدول يوضح
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 

      )غير مراجعة( 2018 سبتمبر 30

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 127.687 - 127.687 - 127.687 مشتقةأدوات مالية 

 323.565 - 167.299 156.266 323.565 استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 4.330 4,330 - - 4.330 اآلخر 

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 1.207.353 - 1.207.353 - 1.207.353 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 15.946.002 - 15.705.339 240.663 16.063.450 بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات

 58.717.767 58.717.767 - - 58,996,078 قروض وسلف، صافي

 76,326,704 58.722.097 17.207.678 396.929 76.722.463 اإلجمالي

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة المالية المطلوبات

 64.041 - 64.041 - 64.041 مشتقةأدوات مالية 

      التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة المالية المطلوبات

 363,878 - 363.878 - 363.878 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 65.314.140 - 65.314.140 - 65.314.140 ودائع العمالء 

 2.532.269 - 2.532.269 - 2.532.269 سندات دين ثانوية  

 68.274.328 - 68.274.328 - 68.274.328 اإلجمالي
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 تتمة -العادلة لألدوات المالية  القيم -16
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 

      )مراجعة( 2017 ديسمبر 31

      :التي تم قياسها بالقيمة العادلة الموجودات المالية

 212.218 - 212.218 - 212.218 مشتقةأدوات مالية 
 327.472 4.330 169.795 153.347 327.472 متاحة للبيعمالية إستثمارات 

      :الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 2.115.271 - 2.115.271 - 2.115.271 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 60.052 - 60.052 - 60.151 حتى تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 
 16.224.881 - 16.224.881 - 16.301.124 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 63.388.863 63.388.863 - - 63.639.483 قروض وسلف، صافي

 82.328.757 63.393.193 18.782.217 153.347 82.655.719 اإلجمالي

      :المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات
 91.679 - 91.679 - 91.679 مشتقةأدوات مالية 
      :المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات

 3.344.671 - 3.344.671 - 3.344.671 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 78.274.963 - 78.274.963 - 78.274.963 ودائع العمالء 

 2.505.026 - 2.505.026 - 2.505.026 سندات دين ثانوية  

 84.216.339 - 84.216.339 - 84.216.339 اإلجمالي

 

رات بالتكلفة المطفأة والمصنفة سابقا  كاستثمافي قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، فيما عدا االستثمارات المقتناة  درجةإن القيم العادلة لألدوات المالية الم
رية ة الدفتوالقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا  عن القيم 39طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي  أخرى واستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

ى واستثمارات المصنفة سابقا  كاستثمارات أخرتحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة  .المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 .تسعير لبعض السندات بعمولة ثابتةلة بالسوق عند توفرها أو طرق العلى أساس األسعار المتداو 39طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي مقتناة حتى تاريخ االستحقاق، 

ن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف جوهريا  عن ألالدفترية،  قيمتهاودائع العمالء ال تختلف جوهريا  عن لإن القيم العادلة 
 .المتعاقد عليهااألسعار 

ية واألرصدة للبنوك والمؤسسات المال ،ألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىا، ورصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودياألنقدية ولل دلةن القيمة العاإ
جل مما يعطي ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األ والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى األخرى

فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة  ،انطباعا بأن المعدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن المعدالت السائدة في السوق. كذلك
إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تختلف عن سعر المعاملة  أشهر. تسعةمتغير يعاد تسعيره كل  خاصة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة

مر المعاملة لألداة ع حيث يتم إطفائه على مدى ربح وخسارة اليوم الواحد""بـ لألداة المالية بتاريخ المعاملة. ويشار إلى الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييم 
ة في القيمة تحقق عند االستبعاد. ويتم إثبات التغيرات الالحقتأو  البيانات القابلة للمالحظة في السوقتحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام يؤجل إلى أن يتم المالية أو

 المؤجلة. الواحدالعادلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم 

بموجب  سداده بتحويل المطلوبات مقابل بيع أصل أو الذي سيتم السعر الذي سيتم استالمه يعكسإلى قياس للقيمة العادلة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل 
 ماليةاللتحديد القيمة العادلة لألدوات  متعارف عليهاتقييم  طرقبتطبيق عدة   بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. وتقوم المجموعةتمت  نظامية معامالت

متاحة في السوق وذلك فيما يتعلق بسندات الدين واألسهم المدرجة  ى هذه الطرقلإمدخالت اللمالحظة أو القابلة لوغالبا ما تكون األسعار  .أكثر شيوع ا وأقل تعقيد ا
لقابلة للمالحظة ن توفر األسعار اإ العموالت.مقايضات أسعار مثل  النظاميةوالمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية  المتعلقه بالعمالت االجنبيهوالمشتقات 

ه األسعار يختلف توفر هذ .تحديد القيم العادلة بشأن يقلل من الحاجة إلى حكم اإلدارة وتقديرها، كما يقلل من نسبة عدم التأكد  ى هذه الطرقلإ في السوق والمدخالت
 .بحسب المنتجات واألسواق وقد تتغير حسب أحداث معينة وحاالت عامة تتعلق باألسواق المالية رقى هذه الطلإالقابلة للمالحظة في السوق والمدخالت 
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  تتمة - العادلة لألدوات المالية القيم - 16

 لمالحظة المستخدمة:القابلة لوالمدخالت الجوهرية غير  2018سبتمبر  30طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في  التالييوضح الجدول 

 

المدخالت  التقييم يقةطر النوع
الجوهرية 

 القابلةغير
 لمالحظةل

العالقة المتداخلة بين المدخالت 
لمالحظة وقياس ل القابلةالجوهرية غير

 القيمة العادلة

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

استثمارات اآلخر /  
متاحة للبيع 

(2017) 

 يةدنقال اتتدفقوال الحالية  قيمةالصافي على طرق التقييم  تشتمل
 أسعار السوق بشأنهاتتواجد  مماثلةأدوات مالية ، والمقارنة مع المخصومة

اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق  تشتمللمالحظة. القابلة ل
 أخرى العموالت وهوامش ائتمان وعالواتمعدالت خالية من على التقييم 

واألسهم، وأسعار  وأسعارالسندات مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
 العمالت األجنبية تحويالت

 نطبقال ي ال يوجد

 يةدالنق اتتدفقوال الحالية  قيمةالصافي على طرق التقييم  تشتمل سندات دين شركات
 أسعار السوق بشأنهاتتواجد  مماثلةأدوات مالية ، والمقارنة مع المخصومة

والمدخالت المستخدمة في طرق  اإلفتراضات تشتمللمالحظة. القابلة ل
 أخرى العموالت وهوامش ائتمان وعالواتمعدالت خالية من على التقييم 

واألسهم، وأسعار  وأسعارالسندات مستخدمة في تقدير معدالت الخصم،
 العمالت األجنبية تحويالت

 نطبقال ي ال يوجد

 ، القروض والسلف
 صافي

مة التي المخصو يةالنقد اتتدفقال القيمة العادلة باستخدام طرقتم إظهارها ب
لمنحنيات العائد  القابلة للمالحظة تستخدم بيانات ومدخالت السوق

 االئتمان. هوامشو

 هوامش
 االئتمان

 كاناالئتمان،  هامشكلما اتسع نطاق 
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

 أعلى.
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  (  مخاطر االئتمان  1 

كل أ مخاطر االئتمان بشتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية ما مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليه. تنش

وعن األنشطة االستثمارية. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة  أساسي من عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض و السلف ،

بالتقليل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه  باالئتمان و المشتقات. تقوم المجموعة

 ة.األطراف بصورة مستمر

تفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في االتجارية وذلك بإبرام  ابإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته تقوم المجموعةإضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان،  

ليل لتقأو التنازل عنها المعامالت أحيانا  بإقفال  تقوم اإلدارةترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما 

لتزاماتها. استبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالمخاطر اإلئتمان. تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة 

ف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات بتقويم األطرا تقوم المجموعة، للمجموعةولمراقبة مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت 

ينتج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو  .ااإلقراض الخاصة به

لتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو ارتهم على الوفاء بيكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقد

 تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية الداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أوموفع جغرافي معين.الظروف األخرى. 

طر االئتمان بموجب سياسة قبول المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة و بما يتفق مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقوم اإلدارة بإدارة تركز مخا

 ء في مناطقطريق وضع حدود، و استراتيجيات مصممة للتأكد من التنوع المالئم ألنشطة اإلقراض و لتفادي تركز المخاطر على أفراد أو مجموعة من العمال

ت إضافية لب ضماناية أو أنشطة معينة. كما تقوم المجموعة بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات بانتظام، وتطجغراف

مراجعة ض. تقوم اإلدارة بانتظام بطبقا للعقد المبرم، عند اللزوم. كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات عند مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفا

 سياسات و أنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق و إتباع أفضل الممارسات المستجدة.
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 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –االئتمان المتوقعة  خسائرالمبالغ الناتجة عن  (   2

االعتبار المعلومات عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشررررررركل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين 

تقويم ند على خبرة المجموعة السابقة والمعقولة و المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تست

اريخ االثبات االولي ر عن السداد بتاالئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك تقويم التغيير في احتمال التعثر عند السداد بتاريخ اعداد القوائم المالية مع احتمال التعث

 ي مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:للتعرضات. يهدف التقويم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية ف

 احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه بتاريخ إعداد القوائم المالية، مع -

ة ي التوقعات المتعلقيرات فاحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداه لهذه الفترة من الزمن التي يتم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض )يتم تعديلها بالتغ -

 بالدفع مقدما (.

بشرركل جوهري،  إن سررياسررة المجموعة بشررأن تحديد درجات مخاطر االئتمان لكل تعرض، وتحديد شررروط احتمال التعثر. والتأكد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان

وائم المتوقعة تتماشى مع تلك المفصح عنها في الق وضوابط تعديل الموجودات المالية، وإدراج المعلومات المستقبلية والمؤشرات المستخدمة لقياس خسائر االئتمان

 .2018مارس  31المالية المرحلية الموحدة الموجزة كما في 

 

 مخصص الخسارة(   3

 يوضح الجدول التالي تسويات من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي:

 2018سبتمبر  30 

 

 خسائر االئتمان
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية التي ليس لها 
 مستوى ائتمان منخفض

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر للموجودات 

المالية ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 3.119.217 1.743.313 1.155.890 220.014 2018يناير  1الرصيد في 

 - - (11.692) 11.692 شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لموجودات مالية ليس لها 

 - -  9,488  (9,488) مستوى ائتمان منخفض

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لموجودات مالية ذات 

 - 88.990 (88.990)     -  مستوى إئتماني منخفض

 1.065.244 483.175 587.679 (5.610) صافي المحمل للفترة 

 (177.583) (177.583)  -   -  مشطوبات 

 4.006.878 2.137.895 1.652.375 216.608 2018سبتمبر  30الرصيد في 

 .األفراد على أساس الصافيالمتوقعة المتعلقة ب نتمائإظهار الحركة في خسارة اإلتم 
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على مقدرة المجموعة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ 

تتطلب  تقوم اإلدارة يوميا  بمراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النظامي. على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ برأسمال قوي.

كون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات تن مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأالتعليمات الصادرة عن 

بإستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي  المال تقوم اإلدارة بمراقبة كفاية رأس .%8 والمرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وه

قياس كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الظاهرة في قائمة السعودي. وبموجب هذه النسب، المعبر عنها كنسبة مئوية، يتم 

الخاصة بها، والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات الظاهرة بالمبالغ المرجحة لها وذلك إلظهار مخاطرها الموحدة  المرحلية المركز المالي

هـ  بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي 15/03/1439وتاريخ  391000029731تعميم رقم بموجب ال النسبية.

قرير لدولي للتمعيار ا، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر االولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق ال9للتقرير المالي 

  المالي على مدى خمس سنوات  
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 :الخاص بالبنك يلخص الجدول أدناه الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي ورأس المال المساند، ونسب كفاية رأس المال

 2017 سبتمبر 30  2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 83,112,445  77,414,670  69.634.526 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 6,132,638  6,262,700  6.443.669 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 147,223  223,114  347.800 بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر السوق المتعلقة 

  89,392,306  83,900,484  76.425.995 الموجودات المرجحة المخاطر - ىاألول الركيزةإجمالي 

      
 13,308,616  13,599,696  14.083.209 رأس المال األساسي 

  4,378,906  3,467,683  3.370.432 رأس المال المساند 

  17,687,522  17,067,379  17.453.641 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      
      نسبة كفاية رأس المال %

 14.89  16.21  18.43 نسبة رأس المال األساسي   

 19.79  20.34  22.84 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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السعودي البريطاني )ساب( والبنك ( بشأن التوصل إلى اتفاق غير ملزم بين البنك 2018مايو  16 )الموافق هـ 1439رمضان  1إشارة إلى اإلعالن بتاريخ 

وبموجبها  ،سابزمة مع عن توقيع إتفاقية إندماج مل( 2018أكتوبر  3هـ )الموافق 1440محرم  23بتاريخ للمساهمين  البنكأعلن  .بخصوص معامل مبادلة األسهم

( من الفقرة )أ( من 1من نظام الشركات، والفقرة الفرعية ) 193 – 191إتفق الطرفان على إتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج بينهما وفقا  ألحكام المواد 

السعودية  وسوق األسهم للمنافسةعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة . يخضع االندماج لموافقة مؤسسة النقد العربي الساالستحواذاالندماج ومن الئحة  49المادة 

 .والمساهمين في كال البنكين وبعض الشروط التعاقدية المتفق عليها

)إيضاح  بالمجموعة خاصةال" عن توقيعه اتفاقيات تسوية مشروطة بشأن الذمم المدينة المدرجة ضمن "الموجودات األخرى 2018أكتوبر  3كما أعلن البنك بتاريخ 

و  دوالر أمريكيمليون  116.92ة اإلضافية التي لم يتم إثباتها في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من الجهة ذات العالقة وقدره ، وبشأن المطالب(8

 تفاقية التسوية الحالية.مليون لاير سعودي على التوالي )زائد ا العمولة المستحقة( وستحل هذه االتفاقية محل إ 656.25
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  .(2018 أكتوبر 28 ) الموافق هـ1440 صفر 19 بتاريخ اإلدارةمن قبل مجلس  الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية هذه تم إعتماد

 




