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حدة  ة ا رح ا ا ز ا ر ة ا  زةاا

        

د س ت ا ا ر   ةب ا
 حاتاإ

 
ارس  31

2020  
ر  ة)  (د

 
سمبر  31 د

  م2019
 (مدققة)

 
  مارس 31

 م2019
ر )  (مدققةغ

        
        

دات         ا

د أرصدة لد مؤسسة النقد العرب السع ة   21,495,091   نقد
 

29,189,487  18,684,788 
ر    ة ا المؤسسات المال ك   11,296,605   أرصدة لد البن

 
4,734,888  9,023,062 

ة للمشتقات جاب مة العادلة ا  403,858  608,847  1,675,430  6 الق
 54,143,790  7 استثمارات، صاف

 
53,361,415  49,293,805 

سلف، صاف ض   182,783,863  8 قر
 

173,981,999  158,241,632 
لة  702,361  18 استثمارات ف شركات زم

 
702,882  733,616 

ر   251,973   عقارات أ
 

233,057  241,950 
معدات، صاف  2,167,007   ممتلكات 

 
2,201,925  2,148,442 

ر دات أ ج  5,180,446   م
 

774,378  745,924 

دات ا ا  279,696,566   إ
 

265,788,878  239,517,077 
        

سا ح ا بات          ا
بات         ا

ر ة ا المؤسسات المال ك   16,687,383   أرصدة للبن
 

13,124,480  11,494,025 
ة للمشتقات مة العادلة السلب  434,138  649,226  1,851,911  6 الق

ء ع العم  192,901,768  9 دا
 

194,517,899  173,491,122 
ن مصدرةسندات   9,692,316  10 د

 
4,003,029  4,046,346 

ر بات أ  20,765,851   مطل
 

12,922,782  12,406,416 

بات ا ا  241,899,229   إ
 

225,217,416  201,872,047 
        

سا         ح ا
 30,000,000   رأس المال 

 
30,000,000  30,000,000 

اط نظام  6,502,130   احت
 

6,502,130  5,101,613 
ر ات أ اط  (1,573,549)   احت

 
1,027,108  631,386 

 2,868,756   أرباح مبقا
 

1,392,224  1,912,031 
ا  ع ز  -   أرباح مقترح ت

 
1,650,000  - 

سا ا ح ا  37,797,337   إ
 

40,571,462  37,645,030 

ح  بات  ا ا ساإ  279,696,566   ا
 

265,788,878  239,517,077 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ضاحات المرفقة من  حدة( 20)إل ( 1)تعتبر ا ة الم ة المرحل م المال ا ذ الق تجزأ من  جزة جزءاً    .الم

ر  بد  ا
ا ا س ا  ا

سدحا رح ا بدا  ار 
ذ ت س ا ر  ا

بد س .  د ا  ح
دارة س ا س   ر
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حدة  ة ا رح د ا ة ا زةا ة( ا د ر  ( 

 

  
 

احات  إ

 
ة   ت ر ا ثة أ ث  ارس  31ترة ا

 

ة د س ت ا ا ر   ب ا
2020  

 )معدلة(
م2019   

       
اصة ت ال ل العم  2,608,381   د

 
2,430,592  

ت  ف العم اصةمصار  619,063   ال
 

621,876  

ة  ا ت ا  1,989,318   ا د ا
 

1,808,716  
       

ت العم تعاب  ل ا   746,186  785,097   د
ف ت مصار العم تعاب    195,647  213,139   ا

ا ت،  ا اب  ت  571,958   د ا
 

550,539  
       

ل ة، صاف  د ت أجنب ل عم  113,056   تح
 

78,574  
ل  78,772   متاجرة، صاف د

 
69,087  

عات أرباح ز  25,993   ت
 

16,353  
ع مكاسب  ر أغراض المتاجرة، صاف  ب  101,661   استثمارات مقتنا لغ

 
54,681  

ر  ات ا ل العمل  4,721   د
 

2,194  

ا  ات،  ا د ا  2,885,479   إ
 

2,580,144  

       
ا ما ف حكم ن  ظف اتب الم  510,876   ر

 
455,898  

ف مبان مصار جارات   45,693   إ
 

51,653  
معدات ك ممتلكات   114,800   است

 
107,073  

ر ة أ إدار ة  م ف عم  238,185   مصار
 

222,012  
ر ات ا ف العمل  15,841   مصار

 
8,591  

فاض ن صص ا ات قبل م ف العمل   845,227  925,395   إجمال مصار
       

تمان  ر ا سا فاض  صص ان ة م دات المال ج الم
ر  ، صاف ا

8.4  308,129  211,439  

صص ستثمارات، صاف  )عكس( م مة ا فاض ف ق ن   (2,928)  304   ا

ا  ات،  ار ا ا   1,233,828   إ
 

1,053,738  

ات  1,651,651   ا د ا
 

1,526,406  
لة، صاف  7,783  18  الحصة ف أرباح شركات زم

 
118,388  

ترة اة د ا ز   1,644,794  1,659,434   ب ا

       
ترة اة  ز   160,000  183,000  16 ا

ترة اة ا د ا ز د ا  1,476,434   ب
 

1,484,794  

       
د س ا ا ر ا )با ساس  س ا  0.49  17  (ربح ا

 
0.49  

 
 
 
 

ضاحات المرفقة من ) جزة.20( إل )1تعتبر ا حدة الم ة الم ة المرحل م المال ا ذ الق تجزأ من   ( جزءاً  
ر  بد  ا
ا ا س ا  ا

سدحا رح ا بدا  ار 
ذ ت س ا ر  ا

س د ا ح بد   . 
دارة س ا س   ر
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زة حدة ا ة ا رح ا ا د ا ة ا ة( ا د ر  ( 

 
ثةترة   ث ة   ا ت ر ا   ارس 31أ

ة د س ت ا ا ر  )معدلة(  2020 ب ا
م2019  

 

     
ترة اة ا د ا ز د ا   1,484,794  1,476,434 ب

ر: ا ا د ا      ا
د أ(  د  اب ة ا ا ا إ  ادة ت ة إ رح حدة ا زة ا   ا

ة: ح ترات ا     ا
 

ر - ل الشامل ا ل الد مة العادلة من  ن المدرجة بالق ات الد      أد
مة العادلة   -      ر ف الق   405,318  (1,940,176) صاف التغ
جزة -      حدة الم ة الم ل المرحل مة الد لة إل قا   (46,911)  (86,522) صاف المبالغ المح
ن  -      ات الد د قعة  ة المت تمان ر ا سا صص ال رات ف م   (8,713)  1,645 صاف التغ

     
د   ب(  د إب ة ا ا ا إ  زة ادة ت حدة ا ة ا رح ترات ا  ا

ة: ح     ا
 

ر ف  - مة العادلة صاف التغ ل  الق مة العادلة من  ة المدرجة بالق ق الملك ات حق د
ر ل الشامل ا  236,326  (575,506) الد

 

سارة(  ترة)ا ر  ا ا د ا   586,020  (2,600,559) ا

سارة( اإ ترة )ا ا  د ا   2,070,814  (1,124,125) ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ضاحات المرفقة من ) جزة.20( إل )1تعتبر ا حدة الم ة الم ة المرحل م المال ا ذ الق تجزأ من   ( جزءاً  

ر  بد  ا
ا ا س ا  ا

سدحا رح ا بدا  ار 
س  ر ذا ت  ا

س د ا ح بد   . 
دارة س ا س   ر
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زة حدة ا ة ا رح سا ا رات  ح ا ت ة ا ة( ا د ر  ( 
ثة ترة ث ر ا ة  أ ت    2019 2020ارس  31 ا

 

ــة د س ت ا ا ر ـا ب ا  رأس ا
ا حت  ا
ــا  ا

ات  ا حت ا
ر اة ا ب رباح ا  ا

رباح  ا
ترح  ا
ا ز ــ ت ا               ا

       2020ارس  31
ترة ة ا د  بدا ر   40,571,462 1,650,000 1,392,224 1,027,108 6,502,130 30,000,000 ا

      
ا  د ا ا ا        إ

ـ: ة  اد ة ا ر  ا ت        ا ا
ة   -  اد ة ا ة با در ة ا ات ح ا أد

ر  ا ا د ا   ا
- - (575,506) - - (575,506) 

ة    -  اد ة ا ة با در د ا ات ا أد
ر ا ا د ا  ا

- - (1,940,176) - - (1,940,176) 

ة  رح د ا ة ا ا اد ت إ  ب ا ا ا
ة  ة با در د ا ات ا د زة  حدة ا ا

ر ا ا د ا ة   ا اد  ا

- - (86,522) - - (86,522) 

ر ت ة  ا ا ا ت ر ا سا   ا
ة   اد ة ا ة با در د ا ات ا د ة  ت ا

ر ا ا د ا   ا

- - 1,645 - - 1,645 

ترة  1,476,434 - 1,476,434 - - -  ا د ا
ا د ا ا ا  (1,124,125) - 1,476,434 (2,600,559) - -  إ

ة  ة با در ة ا ات ح ا ر ب أد سا
ا را ا ا د ا ة   ا  د

- - (98) 98 - - 

ا  ة  ا ات أرباح  ز اح 2019ت  (1,650,000) (1,650,000) - - - - ( 16 )إ
ترة  ة ا ا د   ر  37,797,337 - 2,868,756 (1,573,549) 6,502,130 30,000,000 ا

 
       م2019 مارس 31

ة الفترة د ف بدا  36,774,216 1,200,000 414,556 58,047 5,101,613 30,000,000 الرص
       

ل الشامل         إجمال الد
مة  ر ف الق        :العادلة لـصاف التغ

مة العادلة من  -  ة المدرجة بالق ق الملك ات حق أد
ر ل الشامل ا   ل الد

- - 236,326 - - 236,326 

ل  -  ل الد مة العادلة من  ن المدرجة بالق ات الد أد
ر  الشامل ا

- - 405,318 - - 405,318 

ل  مة الد ف إل قا ة صاف المبلغ المعاد تصن المرحل
مة العادلة  ن المدرجة بالق ات الد د جزة  حدة الم الم

ر ل الشامل ا ل الد  من 
- - (46,911) - - (46,911) 

ر قعة  صاف التغ ة المت تمان ر ا سا صص ال ف م
ل  ل الد مة العادلة من  ن المدرجة بالق ات الد د

ر  الشامل ا
- - (8,713) - - (8,713) 

ل الفترة  1,484,794 - 1,484,794 - - - )المعدل( صاف د
ل الشامل  2,070,814 - 1,484,794 586,020 - -  إجمال الد

مة  ة المدرجة بالق ق الملك ات حق ع أد ر ب سا
رالعا ل الشامل ا ل الد  دلة من 

- - (12,681) 12,681 - - 

ة لعام  ا عات أرباح ن ز  (1,200,000) (1,200,000) - - - -  م2018ت
ة الفترة  ا د ف ن  37,645,030 - 1,912,031 631,386 5,101,613 30,000,000 الرص

 
 
 

ضاحات المرفقة من ) جزة.20( إل )1تعتبر ا حدة الم ة الم ة المرحل م المال ا ذ الق تجزأ من   ( جزءاً  
 
 

ر  بد  ا
ا ا س ا  ا

سدحا ار رح ا  بدا
ذ ت س ا ر  ا

س د ا ح بد   . 
دارة س ا س   ر
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ة  رح ة ا د ات ا تد ة ا حدة ا زةا ة( ا د ر  ( 

ة د س ت ا ا ر ثةترة    ب ا ث ر ا ة  أ ت  ا
  ارس 31 

  
احات  إ

 م2019  2020 

ة ت ة ا       ا
ترة اة د ا ز  1,644,794  1,659,434   ب ا

ة تس ت  د ترة ت اة  د ا ز ةب ا د ا ا (  إ  ة  د ست ة  )ا ات ا
ة: ت ة ا  ا

     

صم عل صاف  ال ة  ل صاف إطفاء الع مة العادلة من  ر المدرجة بالق ات غ د ا
ل مة الد  قا

  10,452  13,081 

ع مكاسب  ر أغراض المتاجرة، صافب  (54,681)  (101,661)      استثمارات مقتنا لغ
غراض المتاجرة، صاف  2,380  5,355      مكاسب استثمارات مقتنا 

عات أرباح ز  (16,353)  (25,993)   ت
معدات ك ممتلكات   107,073  114,800   است
لة، صافالحصة ف أرباح شركات   (118,388)  (7,783)  18 زم

صص ستثمارات، صاف )عكس( م مة ا فاض ف ق ن  (2,928)  304   ا
صص تمان  م ر ا سا فاض  ران ة ا دات المال ج  211,439  308,129  8.4 ، صافالم

   1,963,037  1,786,417 
ة: ت دات ا ادة( ا  ا ز       ا )ا

د ة لد مؤسسة النقد العرب السع عة نظام  (104,322)  (346,887)   د
قتناء  ر من تار ا ثة أش ر تستحق بعد ث ة ا المؤسسات المال ك   761,381  (908,397)   أرصدة لد البن

ة للمشتقات جاب مة العادلة ا  (117,233)  (1,066,583)   الق
مة العادلة المدرجة  لالق مة الد ل قا  (179,404)  240,526   من 

سلف، صاف ض   (7,379,176)  (9,105,268)   قر
ر  (14,545)  (18,916)   عقارات أ

ر دات أ ج  (73,962)  (4,400,265)   م
ة: ت بات ا (  ا ادة )ا ز       ا ا

ر ة ا المؤسسات المال ك   2,913,511  3,562,903   أرصدة للبن
ة للمشتقات مة العادلة السلب  159,868  1,202,685   الق

ء ع العم  3,668,966  (1,616,131)   دا
ر بات أ  119,728  5,996,146   مطل
ة د ( ا ا ة  د ست ة      )ا ت ة ا ة  ا ات  1,541,229  (4,497,150)   ا

ة  ار ستث ة ا       ا
ل مة الد ل قا مة العادلة من  ر مدرجة بالق استحقاق استثمارات غ ع  ت من ب  21,147,296  13,693,627   متحص

ل مة الد ل قا مة العادلة من  ر مدرجة بالق  (21,601,712)  (17,150,868)   شراء استثمارات غ
معدات، صاف  (69,011)  (74,906)   شراء ممتلكات 

ة  د ست ة ا د ة  ا ا ار ستث ة ا  (523,427)  (3,532,147)     ا
ة  ت ة ا       ا

ت ن مصدرة اصدار من متحص ات د  -  5,642,850  10 أد
عة عات أرباح مدف ز  (7,919)  (320)   ت

ة د ة  ا ات ة ) ا د ست ة (ا ت ة ا    ا
 

 
 

5,642,530  (7,919) 
ة ا د ب ا ة  د ادة  ا ز ( ا  1,009,883  (2,386,767) )ا

ة الفترة ة ف بدا شب النقد ة   17,443,889  23,472,740  12 النقد
ترة  ة ا ا ة   د ب ا ة  د  18,453,772  21,085,973  12 ا

      
ل الفترة اصة مستلمة  ت   2,390,180  2,548,824   عم
ل الفترة عة  اصة مدف ت   534,463  518,178   عم

ة  د ر  ة  ا       ات إ
حدة  ة الم ل المرحل مة الد لة إل قا المبالغ المح مة العادلة  رات ف الق صاف التغ

جزة   الم
  (2,602,204)  594,733 

 
ضاحات المرفقة من ) جزة.20( إل )1تعتبر ا حدة الم ة الم ة المرحل م المال ا ذ الق تجزأ من   ( جزءاً  

 
ر  بد  ا
ا ا س ا  ا

سدحا رح ا بدا  ار 
ذ ت س ا ر  ا

س د ا ح بد   . 
دارة س ا س   ر
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 المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية
م2019و م2020مارس  31في  ةأشهر المنتهي الثالثةلفترة   

 

 عـام  .1
بتاريخ  91قم تأسس بنك الرياض )البنك(، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء ر

سجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ        )الموافق 1377جمادى األول  1 صادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب ال هـ 1377ثاني ربيع ال 25ال

ً  341م( من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـبر  18)الموافق  ً  فرعـا فرعاً( في المملكة العربية السعودية وفرعاً  341: م2019 مارس 31) مرخصا

مثيلياً في س    نغافورة. إن عنوان المركز الرئيس    ي واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوس    تن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتباً ت

 للبنك هو كما يلي:

 A1برج  -واحة غرناطة 

  حي الشهداء –الرياض 

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

اعتمادها واإلش     راف  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المص     رفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مص     رفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم

 من قبل البنك.تأسيسها عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم 

القيام  تتولىالمالية لبنك الرياض وش      ركاته التابعة المملوكة بالكامل: أ( ش      ركة الرياض المالية ) إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تش      مل القوائم

 ؛  ها هيئة السوق المالية(بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظم

ج( ش  ركة الرياض  ؛(تمويلال وذلك لغرضللغير  وأالرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وش  راء األص  ول العقارية للمالك  ب( ش  ركة إثراء

ستريت ليميتد والمؤسسة  شركة كيرزون بروبيرتيز د(؛ (لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى

صة في جزر كايمان هـ       ؛ في جزيرة مان سواق المالية والمرخ شركة الرياض لأل صالحية الدولة  –(  صة وتحظى ب شركة بتنفيذ إعالن مقا إفالس )وتختص ال

 .وعة"هذه الشركات مجتمعة بـ"المجم ويشار الى .معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض(
 

 أسس اإلعداد .2
المالي  التقرير"  – 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  م2020 مارس 31تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 

 . من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة  " المعتمد في المملكة العربية السعودية األولي

صاحا شمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالف سنوية، و تال ت يجب أن تقرأ جنبا إلى عليه المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ال

 .م2019ديسمبر  31في  كماجنب مع القوائم الموحدة السنوية للمجموعة 

والمعايير الدولية  34وفقاً لمعيار المحاس  بة الدولي   م2019مارس  31للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في  المرحلية الموحدة الموجزةتم إعداد القوائم المالية 

صوص تطبيق معي ضريبة الدخـ       ل )بخ سبة عن الزكاة و شأن المحا سعودي ب سة النقد العربي ال س سبة للتقرير المالي، على التوالي، المعدلة من قبل مؤ ار المحا

يير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل( الصادر عن لجنة تفسيرات المعا 21"ضـ      ـ      رائب الدخل"، والتفسير  – 12الدولي 

 ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. 

سعودية بأن يتم إثبات الزكاة 2019يوليو  17بتاريخ  سعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربية ال سة النقد العربي ال س ضريبة الدخل في قائمة الدخل. ، قامت مؤ و

الس      عودية والمعايير وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفس      يراتها الص      ادرة عن مجلس معايير المحاس      بة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية 

ة بـ         "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية واإلص  درات األخرى المعتمدة من الهيئة الس  عودية للمحاس  بين القانونيين )يش  ار إليها مجتمع

 السعودية"(.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
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 أسس توحيد القوائم المالية .3
 باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.للبنك تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية 

ش شركات التابعة هي المن سيطر عليها المجموعة. آال ستثمر فيها التي ت شأة ت الم سيطر المجموعة على المن ستثمر فيها عندما تتعرض لمخاطر أو يكونت لديها  الم

تلك العوائد من خالل س    يطرتها على المنش    أة  فيلديها القدرة على التأثير يكون العوائد المتغيرة من خالل مش    اركتها في المنش    أة المس    تثمر فيها، وفي حقوق 

 المستثمر فيها.

، ويتوقف توحيد مجموعةانتقال الس    يطرة عليها إلى البتاريخ  مجموعةلل المرحلية الموجزة الموحدة المالية القوائمفي يتم توحيد القوائم المالية للش    ركات التابعة 

 هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.

المجموعة عند إعداد ين ش  ركات المتداخلة بيتم اس  تبعاد األرص  دة بين البنك وش  ركاته التابعة، وأي دخل أو مص  روف غير محقق قد ينش  أ من المعامالت المالية 

س  ائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها اس  تبعاد المكاس  ب غير المحققة وذلك فقط بقدر عدم  القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم اس  تبعاد الخا

 وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

االس  تثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تس  يطر على ص  ندوق اس  تثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع االقتص  ادية تعمل المجموعة مديرا لعدد من ص  ناديق 

دارة متوقعة(، وعلى حقوق المس  تثمرين في اقالة مدير الص  ندوق. وبناًء على ذلك، إتعاب أأو  مس  جلةموالت اإلجمالية للمجموعة في الص  ندوق )تتض  من أي ع

 أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق. تبين للمجموعة
 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .4
 م، كما يلي:2020يناير  1المعايير المحاسبية المعدلة والتي تصبح قابلة للتطبيق على الفترات السنوية ابتداءاً من 

 (.7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39 المحاسبة الدوليمعيار و 9عيار الدولي للتقرير المالي إحالل معدل الفائدة المرجعي )تعديالت على الم .أ

 (3األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعريف  .ب

 (8 الدولي المحاسبة يارومع 1 الدولي المحاسبةمعيار )تعديالت على  األهمية النسبيةتعريف  .ج

 .يللتقرير المالمراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية تعديالت على  .د

 للمجموعة. وليس للتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5
 تخدمة في إعداد القوائمتتماشى السياسات المحاسبية، والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المس

، (4) في اإليضاح ةالمذكور ةالجديد المعايير يقوبتطبأدناه.  السياسات المحاسبية المبينة، باستثناء م2019ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 إلى الس  ياس  ات المحاس  بية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية تض  افتحل محل / تعدل أو و، م2020يناير  1الس  ياس  ات المحاس  بية التالية اعتباراً من  بقتط  

 .م2019 لعام الموحدة

 التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل

 17نتيجة التعليمات التي ص  درت من قبل مؤس  س  ة النقد العربي الس  عودي بتاريخ  م2019مارس  31، تم تغيير أس  س اإلعداد للفترة المنتهية في أعالهكما ورد 

طبقاً لتعميم مؤس   س   ة النقد العربي الس   عودي رقم  المس   اهمين. وفي الس   ابق، كان يتم إثبات الزكاة وض   ريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق م2019يوليو 

صادرة مؤخراً من م2017إبريل  11بتاريخ  381000074519 سعودي. وبموجب التعليمات ال سة النقد العربي ال س ضريبة الدخل قبل مؤ ، يجب إثبات الزكاة و

 في قائمة الدخل. 

( حول القوائم 16وتم اإلفص   اح عن رثار التغير أعاله في اإليض   اح ) الدخل بأثر رجعي،ن الزكاة وض   ريبة قامت المجموعة بإثبات هذا التغير في المحاس   بة ع

عة.  حدة الموجزة للمجمو ية المو ية المرحل مال عة ال نه للمجمو خل المعلن ع لد فاض ا هذا التغير انخ ية في  للفترةونتج عن   160بنحو  م2019 مارس 31المنته

 .م2019 مارس 31المنتهية في  للفترةغير على قائمة التدفقات النقدية ال يوجد أي أثر لهذا الت. لاير سعودي مليون

 المنحة الحكومية

متعلقة بها. تعامل المنفعة من يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط ال

لربح على الوديعة بأقل من المعدالت الس  ائدة الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن المعدالت الس  ائدة في الس  وق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم قياس معدل ا

سوق وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  سها كفرق بين  – 9في ال سوق يتم قيا سائدة في ال األدوات المالية. ان المنفعة من الوديعة بمعدل ربح يقل عن المعدالت ال

، والمتحص   الت المس   تلمة. يتم المحاس   بة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاس   بة 9الدولي للتقرير المالي القيمة العادلة األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار 

تي س      يتم . يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أس      س منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة ال20الدولي 

 التعويض عنها.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
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 المشتقات. 6

مؤشراً على حجم  التي تعتبرإن المبالغ االسمية  .يبين الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بها

اطر االئتمان المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي فإن هذه المبالغ  االسمية ال تعكس مخا

التي تقتصر عادة على القيمة العادلاة اإليجابية للمشتقات، ك ا ال تعكس مخاطر السوق.التي تتعرض لها المجموعة وا  ما أنها

 

 )غير مدققة(  م2019 مارس 31  )مدققة( م2019ديسمبر  31  )غير مدققة(   م2020مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

القيمة 

العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية
 

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية
 

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية

            مقتناة ألغراض المتاجرة:

مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

1,551,646 (1,324,405) 45,477,557  513,761 (427,453) 40,316,114  344,009 (273,971) 36,796,674 

عقود الصرف األجنبي 

 اآلجلة

123,784 (126,154) 40,934,220  95,086 (21,762) 29,886,020  59,545 (44,218) 24,881,201 

 90,724 (304) 304  - - -  - - - خيارات العمالت

            

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

            العادلة:

مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

- (401,352) 3,405,181  - (200,011) 3,169,439  - (115,645) 3,337,402 

 65,106,001 (434,138) 403,858  73,371,573 (649,226) 608,847  89,816,958 (1,851,911) 1,675,430 اإلجمالي

            

 
 

 صافي االستثمارات، .7

  م2019 مارس 31  م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 

 بآالف الرياالت السعودية

 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 31,889,024  32,154,904  34,913,580 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

      الدخل الشامل اآلخر استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 2,490,894  3,088,985  2,732,727 أدوات حقوق ملكية -

 14,422,210  17,131,969  15,756,774 أدوات دين  -

بالقيمة العادلة من خالل الدخل مدرجة الستثمارات االإجمالي 

 الشامل اآلخر
18,489,501  20,220,954  16,913,104 

 581,569  1,038,918  792,727  العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة 

 ً  (89,892)  (53,361)  (52,018) االنخفاض في القيمة :ناقصا

 49,293,805  53,361,415  54,143,790 اإلجمالي
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 القروض والسلف، صافي .8
 القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة 8.1

 تتكون من اآلتي:التي       

            م2020مارس  31 

            )غير مدققة(

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 تجاريةقروض 

 

 أخـــــــــرى

 

 اإلجمالي

 184,191,147  712,321  114,852,118  59,240,886  746,079  8,639,743 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 1,879,736  2,619  1,294,599  398,452  -  184,066 قروض وسلف غير عاملة

 186,070,883  714,940  116,146,717  59,639,338  746,079  8,823,809 إجمالي القروض والسلف

 (3,287,020)  (2,747)  (2,041,272)  (973,734)  (34,428)  (234,839) مخصص االنخفاض في القيمة

 182,783,863  712,193  114,105,445  58,665,604  711,651  8,588,970 القروض والسلف، صافي

 

            م2019 ديسمبر 31 

            )مدققة(

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 اإلجمالي

 175,183,731  497,510  111,157,478  55,951,555  798,484  6,778,704 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 1,554,134  2,586  1,078,062  377,950  -  95,536 قروض وسلف غير عاملة

 176,737,865  500,096  112,235,540  56,329,505  798,484  6,874,240 إجمالي القروض والسلف

 (2,755,866)  (2,222)  (1,667,204)  (937,524)  (37,971)  (110,945) مخصص االنخفاض في القيمة

 173,981,999  497,874  110,568,336  55,391,981  760,513  6,763,295 القروض والسلف، صافي

 

 كاآلتي: للعمالء حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة كانت 8.2

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الثالثةلفترة 

مارس  31المنتهية في 

 م2020

  )غير مدققة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2019ديسمبر 

 )مدققة(

 2,358,529  2,755,866 الرصيد كما في بداية الفترة/ السنة

 1,173,853  674,668 السنة /لفترةا مجنب خالل

 ديون معدومة مشطوبة من المخصص

 خالل الفترة/ السنة
(143,514) 

 

(776,516) 

 3,287,020  2,755,866 

 

 كاآلتي:حسب كل مرحلة  والسلف القروضمخصص االنخفاض في  كانت تفاصيل 8.3

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

مستوى ذات 

ائتماني غير 

 منخفض

الخسائر 

ئتمانية اال

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

ذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 3,287,020 2,047,028 370,127 869,865 )غير مدققة( م2020مارس  31الرصيد كما في 
 2,755,866 1,796,901 509,208 449,757 )مدققة( م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 ي )تتمة(القروض والسلف، صاف .8

 التالي: حلية الموحدة الموجزة منصافي، الظاهر في قائمة الدخل المر ،والموجودات المالية األخرىخسائر االئتمان  مخصص انخفاضيتكون   8.4

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19-أثر فايروس كورونا )كوفيد

( كوباء وذلك إقراًرا منها بالتفشي السريع لهذا الوباء 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فايروس كورونا المستجد )كوفيد2020خالل شهر مارس 

لحكومات في كافة أنحاء في كافة أنحاء العالم. لقد أثر تفش     ي هذا الوباء أيض     اً على منطقة الخليج العربي، بما في ذلك المملكة العربية الس     عودية. وقد اتخذت ا

التعليمات بخص      وص التباعد العالم العديد من اإلجراءات الحتوائه. وقد قامت المملكة العربية الس      عودية، على وجه الخص      وص، بإقفال الحدود وإص      دار 

 االجتماعي وفرض الحظر العام ومنع التجول في كافة أنحاء المملكة.

 

( بسبب 19-جد )كوفيدكما شهدت أسعار النفط تقلبات هامة خالل الفترة الحالية، وذلك ليس فقط بسبب األمور المتعلقة بالطلب الناتجة عن فايروس كورونا المست

ا بس  بب األمور المتعلقة بالعرض الناتجة عن حجم اإلنتاج الذي س  بق انتش  ار الوباء. قام البنك بتقويم الوض  ع الحظر الذي ش  هدته اقتص  اديا ت العالم، ولكن أيض  ً

يولة، ئتمان، والسالحالي عن طريق القيام بوضع سيناريوهات فحص جهد بشأن التغيرات المتوقعة ألسعار النفط، ورثارها على المؤشرات األساسية المتعلقة باال

( 19-لمستجد )كوفيدوالعمليات، واالفالس، واألداء، إضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرة إلدارة توقف األعمال المحتمل نتيجة انتشار فايروس كورونا ا

تمانية بش   كل أكثر تفص   يالً على مس   توى على عملياته وأدائه المالي. كما تش   تمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة على البدء بمراجعة تركيزات التعرض   ات االئ

ي للعمالء، وإعادة القطاعات االقتص    ادية، والمنطقة، والبلد، والطرف المقابل ... إلخ، وحماية الض    مانات، والمراجعة المنتظمة، وإجراءات التص    نيف االئتمان

 برامج الدعم المقدم من الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي. الهيكلة المالئمة للقروض عند الضرورة. كما أخذت هذه اإلجراءات بعين االعتبار رثار

 

سائر االئتم ستخدمة في تحديد خ ضاته الم سائدة تتطلب من البنك تعديل بعض مدخالته وافترا صادية ال ان المتوقعة، والتي إن هذه األحداث الحالية والظروف االقت

ي المس  تخدمة من قبل البنك في تقدير خس  ائر االئتمان المتوقعة، و / أو تعديل االحتماالت المتعلقة تتمحور بش  كل أس  اس  ي حول إما تعديل عوامل االقتص  اد الكل

زان المرجحة المتعلقة بالتوقعات المس   تخدمة حالياً من قبل البنك في تقدير خس   ائر االئتمان المتوقعة، وقد نتج عن التعديالت على عوامل االقتص   اد الكلي واألو

مليون لاير س  عودي. وكما هو الحال بالنس  بة للتوقعات، فإن التص  ورات واحتماالت الحدوث س  تكون مدعمة  91تمان متوقعة إض  افية قدرها بالتوقعات خس  ائر ائ

ام، وسيستمر البنك إبداء األحكبالتقديرات الهامة وعدم التأكد، وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات. إن أثر حالة عدم التأكد االقتصادي هذه تتطلب 

ها بش   كل أكبر، في إعادة تقويم موقفه وأثر ذلك بانتظام. س   يس   تمر البنك في إعادة تقويمه بش   كل فردي للتعرض   ات للش   ركات الهامة عند توفر بيانات موثوق ب

 الالحقة.وبالتالي تحديد فيما إذا كان من الواجب إجراءات تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2019مارس

 

 
 م2019

 )غير مدققة(

 م2019 

 )غير مدققة(

 

  162,374  303,404 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

  49,065  4,725 في قيمة الموجودات المالية األخرى، صافي مخصص االنخفاض

  211,439  308,129 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2019م و2020مارس  31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 ي )تتمة(القروض والسلف، صاف .8
 برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي

م 2020(، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بإطالق برامج لدعم تمويل القطاع الخاص في شهر مارس 19-)كوفيدلمواجهة فايروس كورونا المستجد 

 381000064902وذلك لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك طبقاً للتعريف الوارد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعميم رقم 

 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:1438ني جمادي الثا 16وتاريخ 

 برنامج تأجيل سداد األقساط؛ - 

 برنامج تمويل اإلقراض؛ -

 برنامج ضمان القروض؛ و -

 برنامج دعم نقاط البيع ورسوم خدمة التجارة االلكترونية. -

 

لمدة ستة أشهر على تسهيالت القروض الممنوحة لتلك المنشآت المؤهلة  وكجزء من برنامج تأجيل سداد األقساط، يتعين على البنك تأجيل سداد األقساط

تدفقات النقدية العتبارها منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. تعتبر عملية تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة على المدى القصير لمواجهة الصعوبات المتعلقة بال

م، لمدة ستة أشهر وبدون تمديد فترة 2020سبتمبر  14م حتى 2020مارس  14قساط للفترة من المحتملة للجهة المقرضة. وقد قام البنك بتأجيل سداد األ

كتعديل  9لي للتقرير المالي التسهيل. وقد تم تقويم اآلثار المحاسبية لهذه التغيرات في فترات التسهيالت االئتمانية، وتمت معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدو

م، وتم إظهارها 2020مارس  31مليون لاير سعودي، كما في  305نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بمبلغ في فترات الترتيب. وقد 

 ئتمان.كجزء من صافي دخل التمويل. ونظراً لغياب العوامل األخرى، لم يتم اعتبار المشاركة في تأجيل سداد األقساط كزيادة جوهرية في مخاطر اال

 

أبريل  1في  استلم البنك  ض كافة التكاليف التي يتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعودي والسلطات الحكومية األخرى،ولتعوي

من التمويل  . وقد تمت المحاسبة عن المنفعةلفترة ثالث سنوات مليار لاير سعودي 3.4وديعة بدون ربح من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها  م2020

 305مليون لاير سعودي، منه  320المقدم على شكل إعانة بصورة منتظمة وفقاً لمتطلبات المحاسبة عن االعانة الحكومية. وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره 

 م، وتم تأجيل المبلغ المتبقي.2020مارس  31مليون لاير سعودي تم إثباته مباشرة في قائمة الدخل كما في 

 

مليار لاير سعودي لفترة ثالث سنوات ضمن نفس البرنامج وتم  2.2وقت الحق، استلم البنك وديعة بدون ربح من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها وفي 

 تسجيلها بشكل مناسب بعد فترة التقارير المالية.

 

 اله.قامت اإلدارة بإجراء بعض األحكام بشأن إثبات وقياس خسارة التعديل ودخل المنحة أع

 

م، لم يشترك البنك بعد في برنامج تمويل اإلقراض، وبرنامج ضمان القروض المقدم من مؤسسة النقد العربي السعودي. إضافة إلى 2020مارس  31وكما في 

 .ذلك، لم يكن لبرنامج سداد األقساط وبرنامج نقاط البيع ورسوم خدمة التجارة االلكترونية أي أثر على القوائم المالية للبنك

 

م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ارشادات بخصوص المعالجة المحاسبية والتنظيمية بشأن إجراءات الدعم االستثنائية المتخذة 2020خالل شهر أبريل 

م وفقاً 2020الثاني من عام (. سيقوم البنك بدراسة االرشادات الصادرة وتقويم األثر المحاسبي في الربع 19-لمواجهة أزمة فايروس كورونا المستجد )كوفيد

 لذلك.

 

 دعم قطاع الرعاية الصحية

(، قرر 19-د )كوفيدتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفي الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء تفشي فايروس كورونا المستج

ية العاملين في القطاعين العام والخاص والحاصلين على تسهيالت ائتمانية من البنك وذلك لفترة البنك طواعية تأجيل سداد األقساط لكافة موظفي الرعاية الصح

م.2020يونيو  30م حتى 2020أبريل  1ثالثة أشهر اعتباًرا من 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(

م2019و م2020مارس  31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 ودائع العمالء .9
دائع العمالاء تشمل   اآلتي:وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدرةالدين ال. سندات 10
 مليار لاير سعودي(، 5.63)مليار دوالر أمريكي  1.5 بالدوالر األمريكي بقيمة الشريحة الثانية من الصكوك بسعر ثابت ، أصدر البنكم2020شهر فبراير  خالل

تحمل هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وان . م2030وتستحق في مليار دوالر أمريكي  3بقيمة  الصدار سندات وصكوكبموجب برنامج 

 ٪ سنويًا.3.174عمولة خاصة بنسبة 

 

   واألخرىالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان . 11
 يلي:تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما أ( 

 

  م2019 مارس 31  م2019ديسمبر  31    م2020مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 7,609,956  9,197,819  9,192,034 اعتمادات مستنديه

 66,176,455  61,546,938  62,571,977 خطابات ضمان

 2,124,011  2,416,610  2,629,207 قبوالت

 9,842,014  12,336,542  11,508,434 التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 85,752,436  85,497,909  85,901,652 اإلجمالي

 

 كاآلتي:كل مرحلة  حسبالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان تفاصيل مخصص االنخفاض في  كانت ب(

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

مستوى ذات 

ائتماني غير 

 منخفض

الخسائر 

ئتمانية اال

المتوقعة على 

 -مدى العمر 

ذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 219,064 151,829 3,120 64,115 )غير مدققة( م2020مارس  31الرصيد كما في 
 192,785 128,926 14,359 49,500 )مدققة( م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

مليون لاير  603م: 2019ديسمير  31) سعودي مليون لاير 581 قدرها احتياطيات مشطوبة على ،م2020 مارس 31كما في  المطلوبات األخرى تشمل

 سعودي(.

 

 النقدية وشبه النقدية. 12
 :الموحدة الموجزة مما يليالمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 

 

  م2019 مارس 31  م2019ديسمبر  31    م2020مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 باستثناء الوديعة النظامية
11,521,504  19,562,787  9,992,055 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

االقتناءتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ   
9,564,469  3,909,953  8,461,717 

 18,453,772  23,472,740  21,085,973 اإلجمالي

 

 

 م2019 مارس 31  م2019ديسمبر  31  م2020مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 84,784,459  93,707,806  101,994,843 تحت الطلب

 483,789  525,605  611,248 ادخار

 72,512,533  80,114,743  69,417,500 آلجل

 15,710,341  20,169,745  20,878,177 أخرى

 173,491,122  194,517,899  192,901,768 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2019و م2020مارس  31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 13
 

 :واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

 سواق نشطة.  أمماثله في  ألدوات ماليةالمستوى األول: أسعار متداولة )غير معدلة(  -

بحيث تستند جميع المدخالت  أخرى تقييمسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق أعار المتداولة في األس الثاني: المستوى -

  مالحظتها.بيانات السوق التي يمكن  إلىالهامة 

 يمكن مالحظتها. الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي المستوى -

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة:فيما يلي تحليالً باألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة في القوائم  

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
 

 م2020مارس  31

 )غير مدققة(  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,675,430 - 1,675,430 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 792,727 - - 792,727  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

 
18,056,644 - 392,859 18,449,503 

      العادلةمطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة 

 1,851,911 - 1,851,911 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

 

 م2019ديسمبر  31

 )مدققة( بآالف الرياالت السعودية
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 608,847 - 608,847 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 1,038,918 - - 1,038,918  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

 
19,788,231 - 392,722 20,180,953 

      العادلةمطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة 

 649,226 - 649,226 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2019و م2020مارس  31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .13

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الثالثةلفترة 

 31 المنتهية في

 م2020مارس 

 )غير مدققة(

للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 م2019

 )مدققة(
    

    تسوية الحركة في المستوى الثالث 

 288,876  392,722 الرصيد االفتتاحي

    أو الخسائر  المكاسبإجمالي 

 3  137 مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة  -

 5,178  - الشامل اآلخرمدرجة في الدخل   -

 98,665  - مشتريات

 392,722  392,859 الرصيد الختامي

 ال يوجد تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السابقة.

فأة، ال تختلف إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء القروض والسلف، واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المط

والنقدية  سندات الدين المصدرة،جوهريا  عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القيم العادلة لودائع العمالء، و

والمطلوبات األخرى،  األخرى ، والموجوداتواألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية االخرى واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،

دة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموح

وك والمؤسسات الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهرياً عن األسعار التعاقدية وللفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبن

 .، والموجودات األخرى والمطلوبات األخرىالمالية األخرى

ت النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل بهوامش مخاطر االئتمان للوصول الى القيم العادلة للقروض تستخدم االدارة طريقة التدفقا

 مليار لاير 178.3: م2019ديسمبر  31) م2020مارس  31لاير سعودي في  مليار 188.9 والسلف. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف

  سعودي(.

المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير عند استخدامها  القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات تحدد

ديسمبر  31) م2020مارس  31لاير سعودي في  مليار 35.2بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 لاير سعودي(.مليار  32.8 :م2019

 

 القطاعات التشغيلية. 14

ً  تقديمها تم التي المعلومات إلى استناداً  التشغيلية القطاعات وعرض بتحديد المجموعة تقوم  تخصيص أجل من الرئيسي التشغيلي القرار صانع الى داخليا

 تمارس. للمجموعة واإلدارية الداخلية المالية التقارير إعداد أنظمة أساس على منفصل بشكل التشغيلية القطاعات إدارة يتم. أدائها وتقييم للقطاعات الموارد

 والمطلوبات الموجودات إجمالي إن. ووكالة تمثيلي ومكتب واحد خارجي فرع إلى إضافة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها المجموعة

بشكل  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال ونتائج والتعهدات

ً  التشغيلية المجموعة قطاعات بين المعامالت تقيد. مستقل بشكل عنها اإلفصاح يتم كلي، ونتيجة لذلك لم  يوجد وال هذا .بالبنك التحويل أسعار لنظام وفقا

 . التشغيلية القطاعات بين جوهرية أخرى ومصاريف إيرادات
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2019و م2020مارس  31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(. 14

 :8 للتقرير الماليقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقاً للمعيار الدولي بفيما يلي بيان 

 ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. األفراد: مصرفية

األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة  خدمات االستثمار والوساطة:

 المشورة وحفظ األوراق المالية.

يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية  الشركات: مصرفية

 المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية الخزينة يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة وخدمات  زينة واالستثمار:الخ

 بالمجموعة.

ودخل يات، لجمالي دخل العمليات، وإجمالي مص      اريف العمإ، وم2019و م2020مارس  31فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: أشه ر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع  الثالثةلفترة  قبل الزكاة الفترة

 

  م2020مارس  31

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 279,696,566 74,054,066 131,627,331 1,638,431 72,376,738 إجمالي الموجودات

 241,899,229 29,822,644 134,775,355 445,259 76,855,971 إجمالي المطلوبات 

 2,885,479 686,050 1,081,775 154,122 963,532 :صافي، منهالعمليات،  إجمالي دخل

 1,989,318 359,043 719,444 41,665 869,166 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 571,958 3,353 357,162 115,426 96,017 عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

 - 33,388 (131,527) 39,991 58,148 ايرادات ما بين القطاعات

 1,233,828 26,827 535,042 47,175 624,784 : صافي، منهإجمالي مصاريف العمليات، 

 114,800 1,662 17,070 5,239 90,829 استهالك الممتلكات والمعدات   -

انخفاض خسائر االئتمان  مخصص  -

 صافي ،والموجودات المالية األخرى
5,031 - 301,817 1,281 308,129 

، االنخفاض في قيمة االستثمارات مخصص  -

 صافي
- - - 304 304 

 7,783 7,783 - - - الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

 1,659,434 667,006 546,733 106,947 338,748 دخل الفترة قبل الزكاة

      

  م2019 مارس 31

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 239,517,077 64,813,607 116,094,690 1,191,633 57,417,147 إجمالي الموجودات

 201,872,047 14,503,132 111,996,773 310,751 75,061,391 إجمالي المطلوبات 

 2,580,144 524,314 1,104,732 106,204 844,894 :صافي، منهإجمالي دخل العمليات، 

 1,808,716 311,534 720,669 27,355 749,158 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 550,539 1,131 382,576 67,584 99,248 عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

 - (8,310) (204,368) 27,453 185,225 ايرادات ما بين القطاعات

 1,053,738 17,213 397,983 43,905 594,637 : صافي، منهإجمالي مصاريف العمليات، 

 107,073 2,736 17,446 3,501 83,390 استهالك الممتلكات والمعدات   -

خسائر االئتمان  )عكس( مخصص انخفاض  -

 صافي ، والموجودات المالية األخرى
35,976 - 177,988 (2,525) 211,439 

 (2,928) (2,928) - - - مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات  -

 118,388 118,388 - - - الحصة في ارباح الشركات الزميلة، صافي

 1,644,794 625,489 706,749 62,299 250,257 دخل الفترة قبل الزكاة
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 إدارة المخاطر المالية. 15

   مخاطر االئتمان

والسلف، وعن األنشطة االستثمارية. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن اإلقراض التي تنتج عنها القروض أنشطة تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن 

مات القروض ثل التزا مالي م مة المركز ال قائ خارج  ية  مال عةال تقوم. األدوات ال مانيبتقويم  مجمو ظام ل الموقف االئت خدام ن باس      ت ألطراف األخرى 

أنظمة تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية،  مجموعةستخدم الت. كما لها يوتحديد درجات التصنيف االئتمان تصنيف داخلي

وعدم . تنش     أ خس     ائر االئتمان المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المالئم للمالءة المالية للمقترض     ين وعدم قدرتهم على خدمة الدين، عند توفرها

 .وجود المستندات المناسبة وخالف ذلك

للس  يطرة على مخاطر االئتمان من خالل س  ياس  يات وإجراءات مراجعة طلبات االئتمان ومراقبتها للتعرض االئتماني بعد الص  رف  مجموعةس  عى الت

ن ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقييم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. يتم تصميم سياسات إدارة المخاطر بحيث تمك

ضع حدود مالئمه لها من تحديد مجموعةال ضات الفعلية التي تكما يتم مراقبة  .المخاطر وو ً  مجموعةتعرض لها الالتعر ضافة لمراقبة حدود  .يوميا باإل

التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاص   ة رئيس   ة والدخول في ترتيبات ض   مان مع  ابإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنش   طته مجموعةال تقوم ،اإلئتمان

ما  خاطر. ك حد من فترات التعرض للم مة وال ها لص       الح  مجموعةال تقوماألطراف األخرى في ظروف مالئ نازل عن عامالت أو الت فال الم يانا بإق أح

 راف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.أط

في  بالمش  تقات التكلفة المحتملة الس  تبدال عقود المش  تقات إذا اخفقت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكمتمثل مخاطر االئتمان الخاص  ة 

تبعها في تقييم أنش   طة خرى باس   تخدام نفس األس   اليب التي تبتقويم األطراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها المس   توى المخاطر التي يمكن ان ت

 . ااإلقراض الخاصة به

كاف  ألطراف  ئة عن التوزيع غير المت ناش       خاطر ال خاطر إلى الم جارية أخرى أو من التركيز في أخرى يش      ير تركيز الم قة ت مان أو عال في االئت

قتراض االقطاعات أعمال أو مناطق جغرافية. وفقاً لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويل الى: )أ( 

ي مخاطر الفردي )التركز الفردي(، )ب( قطاع الصناعة/ قطاع الخدمات )تركز القطاع( و )ج( المناطق الجغرافية )التركز اإلقليمي(. يشير التركز ف

 .تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز مجموعةاالئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء ال

بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـ      ن العمالء في أماكن  مجموعةال تقوم

على ض  مانات إض  افية من األطراف  بالحص  ول مجموعةال تقومكما  .ئمأيض  اً بأخذ الض  مانات، حس  بما هو مال مجموعةال تقومكما  .أو أنش  طة معينة

 القروض والسلف ذات العالقة. االنخفاض في قيمةد مالحظة مؤشرات تدل على األخرى بمجر

سوقية ضافية طبقا لالتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القيمة ال ضمانات إ ستمر وتطلب  شكل م ضمانات ب سوقية لل ضمانات  تراقب اإلدارة القيمة ال لل

إدارة  بانتظام بمراجعة س  ياس  ات وانظمة مجموعةال تقومالتي تم الحص  ول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخص  ص خس  ائر االنخفاض في القيمة. 

 المستجدة. الممارسات المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 والزكاة توزيعات األرباح. 16
، على توزيع أرباح للمس   اهمين عن النص   ف الثاني من عام م2020مارس  25خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  المس   اهمونص   ادق 

 . م2020أبريل  8(. تم دفع توزيعات األرباح في للسهملاير سعودي  0.55مليون لاير سعودي ) 1,650 توزيعات األرباح هذه . بلغتم2019

قائمة المركز المالي و وقائمةالدخل  قائمةالتأثيرات التالية على بنود ( (2) اإليض    احالمحاس    بية للزكاة )كما هو موض    ح في  المعالجةفي  للتغييرإن 

 :م2019 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثةكما في ولفترة ن التغيرات في حقوق المساهمي

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 

القائمة المالية 

  المتأثرة

لفترة كما ورد سابقاً 

أشهر المنتهية في  الثالثة

  التعديلأثر   م2019 مارس 31

 الثالثةفترة المعدل ل

 31أشهر المنتهية في 

 م2019 مارس

مخصص الزكاة )األرباح 

 المبقاة(

قائمة التغيرات  

في حقوق 

  المساهمين

160,000  (160,000)  - 

 160,000  160,000  -  قائمة الدخل  الزكاة

)بالريال  ربح السهم

 السعودي(

 قائمة الدخل 

 

0.55  (0.06)  0.49 

  
  

     

 

 الربح األساسي والمخفض للسهم. 17

على عدد األس  هم بعد الزكاةص  افي دخل الفترة  بقس  مة م2019و م2020مارس  31المنتهية في  للفترةتم احتس  اب الربح األس  اس  ي والمخفض للس  هم 

 مليون سهم. 3,000البالغ  القائمة

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي. 18

 31) %48.46ل للخدمات المالية )شركة زميلة للبنك( إلى جرلمجموعة بزيادة حصتها في شركة قامت ا ،م2019 مارس 31خالل الفترة المنتهية في 

 المحاس   بة عن، تم غياب الس   يطرةل ونظراً الحص   ة اإلض   افية. مليون لاير س   عودي مقابل  33.7 عوض نقدي قدره (. تم دفع%35: م2018ديس   مبر 

 103.7أعاله المذكورة  المعاملة مكاس    ب بلغت .الموجزة المالية المرحلية الموحدة القوائماالس    تثمار اإلض    افي باس    تخدام طريقة حقوق الملكية في 

 م.2019مارس  31للفترة المنتهية في  ، صافيشركات زميلةأرباح في حصة ال بند ضمنمليون لاير سعودي وتم إدراجها 
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 كفاية رأس المال. 19
إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددتها مؤس      س      ة النقد العربي الس      عودي للحفاظ على قدرة تتمثل أهداف المجموعة عند 

 المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وبناء قاعدة رأسمالية متينة.

س      ب المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المص      رفية والتي اعتمدتها تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باس      تخدام المنهجيات والن

محدد من  مؤسسة النقد العربي السعودي، لغرض الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات النظامية لرأس المال كما هو

 قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 

مال كافي لتغطية  تقوم إدارة المجموعة بش      كل دوري خاطر للتأكد من أن رأس ال حة للم مال ومس      توى الموجودات المرج عة قاعدة رأس ال بمراج

لى جانب إبمراعاة خطط أعمال المجموعة المخاطر المالزمة ألنش      طتها الحالية وخطط النمو المس      تقبلية. وعند القيام بهذه التقديرات، تقوم االدارة 

 الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة األعمال. 

( والتي بدأ س ريان مفعولها 3 أص درت مؤس س ة النقد العربي الس عودي اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اإلص الحات الرأس مالية وفق معايير )بازل

الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنس      ب ذات  احتس      ابم. وعليه فقد تم 2013يناير  1من  اعتباراً 

 (. 3 العالقة على أساس موحد على مستوى المجموعة وفق إطار )بازل

رأس المال  يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األس   اس   ي ورأس المال المس   اند ونس   ب كفاية

 . مجموعةالخاصة بال

 بماليين الرياالت السعودية

 م2020مارس  31

  )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2019 مارس 31

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة للمخاطر

 214,856  229,293  237,392 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 15,090  16,562  17,089 التشغيليةالموجودات المرجحة للمخاطر 

 2,459  3,701  3,574 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 232,405  249,556  258,055 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

      رأس المال المؤهل

 37,645  40,572  37,797 رأس المال األساسي

 4,449  4,513  10,591 رأس المال المساند

 42,094  45,085  48,388 اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
      

 %16.2  %16.3  %14.6 نسبة كفاية رأس المال لرأس المال األساسي %

 %18.1  %18.1  %18.8 إجمالي نسبة كفاية رأس المال %

 

 أرقام المقارنة .20
 أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية. ،(16)التعديل المذكور في اإليضاح إضافة إلى 

 


