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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

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

ربيع  25الصادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ )الموافق 1377جمادى األول  1بتاريخ 

فرعاً( في المملكة العربية  340: م 2017يونيو  30فرعـاً ) 340م( من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـبر  18هـ )الموافق 1377ثاني ال

تمثيلياً في سنغافورة. إن السعودية وفرعاً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتباً 

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

 بنك الرياض

  حي المربع -شارع الملك عبدالعزيز

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

اعتمادها  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الاوائد يتم

 من قبل البنك.ا تأسيسهواإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم 

: والمؤسسة في المملكة العربية السعودية عدا المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم

القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحاظ األوراق  تتولىأ( شركة الرياض المالية )

للغير  وأب( شركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتااظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك    ؛ظمها هيئة السوق المالية(المالية والتي تن

شركة  (د ؛(ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى ؛(تمويلال لغرض وذلك

 بصالحية تحظى ولةد – كايمان( شركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر هـ ؛في جزيرة مانليميتد والمؤسسة  ستريت رزون بروبيرتيزيك

مجتمعة  لى هذه الشركاتا يشار و .)وتختص الشركة بتنايذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض( إفالس إعالنو مقاصةال

 .بـ"المجموعة"
 

 أسس اإلعداد - 2
 القوائم المالية المرحلية – 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةتم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لاترة 

. ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة الدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة والمعدل من قبل 

 31السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في فصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة المعلومات واإل

 .2017ديسمبر 

اإليرادات من  – 15 للتقرير المالياألدوات المالية، والمعيار الدولي  – 9 للتقرير الماليبتطبيق المعيار الدولي  مجموعةال تقام، 2018يناير  1اعتباراً من 

تأثير التغيرات في  وقد تمت مناقشة : السياسات المحاسبية الهامة.5تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في االيضاح  العقود مع العمالء.

- 14 تم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة المتعلقة باالنخااض في القيمة في االيضاح .4السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق هذه المعايير في اإليضاح 

 ألول مرة. 9 للتقرير المالي، بعد األخذ بعين االعتبار تطبيق المعيار الدولي المالية إدارة المخاطر
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 أسس توحيد القوائم المالية - 3
باستخدام سياسات محاسبية  للبنكتشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لناس الاترة المالية 

 مماثلة.

 يكون أو لمخاطر تتعرض عندما فيها المستثمر المنشأة على المجموعة تسيطرت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. آالمنشالشركات التابعة هي 

على لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها  يكونالعوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، و فيلديها حقوق 

 المنشأة المستثمر فيها.

، ويتوقف مجموعةانتقال السيطرة عليها إلى ال بتاريخ مجموعةلل المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية فييتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة 

 توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.

المجموعة عند  شركات بين المتداخلةيتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية 

لمكاسب غير المحققة وذلك إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم استبعاد الَخسائر غير المحققة بناس الطريقة التي يتم فيها استبعاد ا

 فقط بقدر عدم وجود دليل على حدوث انخااض في القيمة.

عادة ما يتم التركيز على ، تعمل المجموعة كمدير استثمار لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق االستثمار

لصندوق )بما في ذلك أية حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة( وعلى قدرة المستثمرين في إقالة تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في ا

 مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد تبين للمجموعة بأنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.

 

 تطبيق المعايير الجديدةأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة  - 4
 :أدناه المعايير هذه تطبيق أثر توضيح وتم جديدين محاسبين معيارين المجموعة اتبعت، 2018 يناير 1 من اعتباراً 

 : اإليرادات من العقود مع العمالء15 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-1

 منن اإليرادات إثبات بشأن المجموعة سياسة تغير ذلك عن ونتج العمالء، مع العقود من اإليرادات: 15 للتقرير المالي الدولي المعيارت المجموعة اتبع

 .العمالء مع العقود

. يوضنح 2018ينناير  1ماعوله على الاترات السننوية التني تبندأ فني أو بعند  ىسرو ،م2014في شهر مايو  15 للتقرير الماليصدر المعيار الدولي  لقد

العقود مع العمالء، وحل محنل االرشنادات الحالينة المتعلقنة  الناتجة عنعن اإليرادات  لمحاسبةل شامالً  اً واحد نموذجاً  15 الماليللتقرير المعيار الدولي 

 15 اليللتقرينر المن الندولي المعينار حندد لقند. للتقرير الماليبإثبات اإليرادات المذكورة حالياً في العديد من المعايير والتاسيرات ضمن المعايير الدولية 

ينتم إثبنات اإلينرادات بنالمبلغ النذي  ،المعيار هذا العقود مع العمالء. وبموجب الناتجة عنمن خمس خطوات سيتم تطبيقها على اإليرادات  اً مؤلا نموذجاً 

  البضاعة أو الخدمات إلى عميل ما. مقابل تحويل المنشأةأن تستحقه يتوقع 

عنند اتبناع المعينار الجديند. يتطلنب التطبينق  15 للتقرينر المناليوهذا التطبيق يسمح به المعينار الندولي  معدل رجعي بأثر تطبيقالت المجموعة ارتأ لقد

 ضنمن حقنوق الملكينة. 2018ينناير  1على كافة العقود كمنا فني  15 للتقرير الماليبأثر رجعي معدل أيضاً اثبات األثر التراكمي التباع المعيار الدولي 

 . في القوائم المالية المرحلية الموجزة لم ينتج عنه أي تأثير جوهري 15أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  اكم

 : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 1وذلك اعتباراً منن تناريخ التطبينق األولني فني  م2014في شهر يوليو  األدوات المالية الصادر –9 للتقرير المالي الدولي المعيار لقد طبقت المجموعة

والقيناس. يجمنع  االثبات –: األدوات المالية 39عن معيار المحاسبة الدولي  جوهرياً تغيراً  9 للتقرير المالي. تمثل متطلبات المعيار الدولي 2018يناير 

 .المالية المطلوبات عن المحاسبةي بعض جوانب وتغيرات فالمحاسبة عن الموجودات المالية  في أساسيةالمعيار الجديد تغيرات 

 فني عليها المنصوص للمتطلبات طبقاً  المخاطر تغطية عن المحاسبة في االستمرارت المجموعة اختار، 9 للتقرير المالي الدولي المعيار به يسمح وكما

 .39 الدولي المحاسبة معيار
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م و2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( - 4

 )تتمة( : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 : 9 للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي لنتيجة  للمجموعةالسياسات المحاسبية  التي طرأت علىيلي ملخصاً بالتغيرات األساسية  فيما

 الموجودات والمطلوبات المالية  تصنيف

العادلنة منن خنالل  بالقيمة وأالمالية وهي: مقاسة بالتكلاة المطاأة،  لموجوداتاتصنيف لعلى ثالثة فئات أساسية  9 للتقرير المالي الدولي المعيار يشتمل

، باسنتثناء أدوات حقنوق الملكينة والمشنتقات، علنى أسناس بشكل عامهذا التصنيف  حدد. ي  قائمة الدخلالعادلة من خالل  بالقيمة وأالدخل الشامل اآلخر، 

الية المذكورة في معينار المحاسنبة الندولي نموذج األعمال الذي يدار بموجبه األصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية. يستبعد المعيار فئات التصنيف الح

المتاحنة للبينع. وبموجنب المعينار الندولي االسنتثمارات حتنى تناريخ االسنتحقاق، والقنروض والنذمم المديننة و المقتناهاالستثمارات بوذلك فيما يتعلق  39

، يحظنر فصننل المشنتقات المدمجننة فني عقننود يكنون مضننياها أصنل مننالي يقنع ضننمن نطناق المعيننار. وبندالً مننن ذلنك، يننتم تقننويم األداة 9 للتقرينر المننالي

، أنظنر القسنم المعنني 9 للتقرينر المناليبتصنيف الموجودات المالية طبقاً للمعيار الندولي  المجموعةالمختلطة ألغراض التصنيف. ولتوضيح كياية قيام 

 سات المحاسبية الهامة.من السيا

 المطلوبنات تصننيف بخصنوص 39 الندولي المحاسنبة معيار في عليها المنصوص المتطلبات على كبير بشكل 9 للتقرير المالي الدولي المعيار أبقى لقد

قائمنة  فني العادلنة بالقيمنة المدرجنة للمطلوبنات العادلنة القيمة تغيرات كافة إثبات تم، 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  أنه من بالرغم ذلك، ومع. المالية

 :التالي النحو على إظهارها تم 9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  العادلة، القيمة تغيرات فإن ،الدخل

 في الدخل الشامل اآلخر، و للم صدرمبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان  عرض تم 

 قائمة الدخل في للمطلوباتالمبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة  عرض تم. 

 .الهامة المحاسبية السياسات من المعني القسم أنظر، 9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  المالية المطلوبات بتصنيف المجموعة قيام كياية ولتوضيح

 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض

". يتطلنب خسنائر االئتمانينة المتوقعنةالبنمنوذج " 39في معيار المحاسبة الدولي  نموذج "الخسارة المتكبدة" 9 للتقرير المالياستبدل المعيار الدولي  لقد

المتعلقنة لكافنة القنروض والموجنودات المالينة األخنرى  خسنائر االئتمانينة المتوقعنةالتسنجيل مخصنص  المجموعةمن   9 للتقرير الماليالمعيار الدولي 

. يحندد المخصنص علنى أسناس ةالمالين اتالتزامنات القنروض وعقنود الضنمان باإلضنافة إلنى ،قائمنة الندخلبالقيمة العادلة من خالل  المقتناهغير بالدين 

بشنكل قد ازدادت  لهذه الموجودات عشر شهراً القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان االثنىالمتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى  يةاالئتمان رخسائال

مسنتحدثة ذات مسنتوى ائتمناني مننخاض، ينتم المشنتراه أو المالينة الموجودات ال شروط تعريف قد استوفىالمالي  األصل جوهري منذ نشأتها. وإذا كان

 توقعة على مدى عمر األصل.المخصص على أساس التغير في خسارة االئتمان الم احتساب

 قينام كياية لتوضيح. 39 الدولي المحاسبة معيار في وقت أبكر عما كان عليه في االئتمان خسائرب االعتراف يتم ،9 للتقرير المالي الدولي للمعيار ووفقاً 

 .الهامة المحاسبية السياسات من المعني القسم أنظر ،9 للتقرير المالي الدولي المعيار في المذكورة القيمة في االنخااض متطلبات بتطبيق المجموعة
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
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 )تتمة( الجديدة المعايير تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر- 4

 )تتمة( : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 التحول

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

 للتقرينر المناليالدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي  القيمارق بين اليتم تعديل فترات المقارنة. تم إثبات  لم -

المتطلبات المنذكورة فني المعينار  2017عليه، ال تعكس المعلومات المعروضة لعام و. 2018يناير  1واالحتياطيات كما في  المبقاةفي األرباح  9

 .9 المالي للتقريرلمعيار الدولي ا بموجب 2018ا غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام ، وبالتالي فإنه9 للتقرير الماليالدولي 

 :األولي التطبيق بتاريخ القائمة والظروف الحقائق على بناءً  التالية التقويم عمليات إجراء تم

 .المالي األصلب االحتااظ خالله من الذي يتم األعمال نموذج تحديد .1

 .قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسها تم أنه على سابقاً  المخصصة المالية والمطلوبات المالية الموجودات وإلغاء تخصيص .2

منة العادلنة منن خنالل الندخل الشننامل يألغنراض المتناجرة كنـ "مقتنناه بالق المقتنناهبعنض االسنتثمارات فني أدوات حقنوق الملكينة غينر  تخصنيص .3

 اآلخر".

 للمعينار األولني التطبينق بتناريخ منخاضنةائتمانينة  مخناطر تحمل التي ألدوات الدين بالنسبة جوهري بشكل تزداد لم االئتمان مخاطر بأن االفتراض تم

 .9 للتقرير المالي الدولي

 9 للتقرينر المننالي النندولي للمعينار طبقناً  الجدينندة، القيناس وفئننات، 39 الندولي المحاسنبة لمعيننار طبقناً  األصننلية القيناس فئنات التننالي الجندول يوضنح(   أ

 :2018 يناير 1 في كما بالمجموعة الخاصة المالية المطلوباتو المالية للموجودات

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 طبقا   األصلي التصنيف

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

 الدولي للمعيار طبقا   الجديد التصنيف

 9 للتقرير المالي

 الدفترية القيمة

 طبقا   األصلية

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

 الدفترية القيمة

 طبقا   الجديدة

 الدولي معيارلل

                                      9 للتقرير المالي

     المالية الموجودات

 18,501,026 18,504,255 المطاأة التكلاة مدينة وذمم قروض السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وارصدة نقدية

 9,367,478 9,372,200 المطاأة التكلاة مدينة وذمم قروض األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 خالل من العادلة القيمة العادلة االيجابية للمشتقات  القيمة

 قائمة الدخل

 115,890 115,890 )إلزامي( قائمة الدخل خالل من العادلة القيمة

 137,411,556 138,837,618 المطاأة التكلاة مدينة وذمم قروض صافي، وسلف قروض

 12,224,295 12,224,295 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة للبيع متاحة دين أدوات – سندات استثمارية

 884,900 884,900 )إلزامي( قائمة الدخل خالل من العادلة القيمة للبيع متاحة دين أدوات – سندات استثمارية

 31,399,298 31,436,344 المطاأة  التكلاة مقتناه بالتكلاة المطاأة دين أدوات – استثماريةسندات 

 1,520,604 1,520,604 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للبيع متاحة ملكية حقوق أدوات – سندات استثمارية

مقتناة ألغراض  ملكية حقوق أدوات – سندات استثمارية

 المتاجرة

 303,760 303,760 قائمة الدخلالقيمة العادلة من خالل 

 530,009 530,009 المطاأة التكلاة المطاأة بالتكلاة مقتناه مدينة ذمم – أخرى موجودات
       

   213,729,875 212,258,816 
       

     المالية المطلوبات

 7,056,168 7,056,168 المطاأة التكلاة المطاأة بالتكلاة مقتناه األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 خالل من العادلة القيمة ة السلبية للمشتقاتلالقيمة العاد

 قائمة الدخل

 77,923 77,923 قائمة الدخل خالل من العادلة القيمة

 154,365,549 154,365,549 المطاأة التكلاة المطاأة بالتكلاة مقتناه العمالء  ودائع

 8,016,639 8,016,639 المطاأة التكلاة المطاأة بالتكلاة مقتناه مصدرة دين سندات

 8,796,808 8,142,899 المطاأة التكلاة المطاأة بالتكلاة مقتناه أخرى مطلوبات

       

   177,659,178 178,313,087 
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 )تتمة( الجديدة المعايير تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر - 4

 )تتمة( : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

وذلنك ، 9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  الدفترية القيمة إلى 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الدفترية القيمة تسوية على أدناه الجدول يشتمل ب(

 .9 للتقرير المالي الدولي المعيار إلى التحول عندم 2018 يناير 1 في

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 الدفترية القيمة

 لمعيار طبقاً 

 الدولي المحاسبة

 31 في كما 39

 التصنيف إعادة 2017 ديسمبر

 القياس إعادة

)الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة(

 الدفترية القيمة

 للمعيار طبقا  

للتقرير  الدولي

 1 في كما 9 المالي

          2018 يناير

     المالية الموجودات

     المطفأة التكلفة

 18,501,026 (3,229) -       18,504,255 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وارصدة نقدية

     

 9,367,478 (4,722) -       9,372,200 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةأ

     

 137,411,556 (1,426,062) -       138,837,618 وسلف قروض

     

 31,399,298 (37,046) -       31,436,344 دين أدوات- استثماريةسندات 

     

 530,009 -       -       530,009 أخرى موجودات
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017 م و2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 )تتمة( الجديدة المعايير تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر - 4

 )تتمة( األدوات المالية :9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 ، وذلنك9 للتقرينر المنالي الندولي للمعينار طبقاً  الدفترية القيمة إلى 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الدفترية القيمة تسوية على أدناه الجدول يشتمل ب(

 .9 للتقرير الماليم عند التحول إلى المعيار الدولي 2018يناير  1في 

 الرياالت السعودية( )بآالف

 

 

 طبقاً  الدفترية القيمة

 المحاسبة لمعيار

 في كما 39 الدولي

 التصنيف إعادة 2017 ديسمبر 31

 القياس إعادة

 االئتمانية ائر)الخس

 (المتوقعة

 الدفترية القيمة

 للمعيار طبقا  

 للتقرير الدولي

 في كما 9 المالي

          2018 يناير 1

     المالية الموجودات

     للبيع متاحة

 - - - 14,629,799 م2017ديسمبر  31

     :إلى محول

 - - (1,520,604) - حقوق الملكية  أدوات –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 - - (12,224,295) - دينأدوات  - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 - - (884,900) - قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة
         

 - - - - م2018يناير  1
         

 أدوات حقوق –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 الملكية

    

     م2017ديسمبر  31

 - - 1,520,604  - للبيع المتاحةمن  محول

 1,520,604 - - - م2018يناير  1

 - - - - أدوات دين –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة 

 - - - - م2017ديسمبر  31

  - 12,224,295 - للبيع المتاحة من محول

 12,224,295 - - - م2018يناير  1

  - - - قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 - - -       - : استثمارات

 - -  303,760 م2017ديسمبر  31

 - - 884,900 - متاحة للبيع ال من محول
         

 1,188,660 - - - م2018يناير  1
         

     

 - - - 115,890 للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة
         

 115,890 - - - م2018يناير  1
         

     المالية المطلوبات

     المطفأة بالتكلفة

 - - - 7,056,168 األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 - - - 154,365,549 العمالء ودائع

 - - - 8,016,639 مصدرة دين سندات

 - 653,909 - 8,142,899 أخرى مطلوبات
         

 178,235,164 - - - التكلاة المطاأة  إجمالي
         

     قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 - - - 77,923 للمشتقات السلبية العادلة القيمة
         

 77,923 - - - م2018يناير  1
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 )تتمة( الجديدة المعايير تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر - 4

 )تتمة( : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 .9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  المطاأة التكلاة إلى مالية مطلوبات أو مالية موجودات أي إعادة تصنيف يتم لم (   ج

 واالحتياطيات األخرى المبقاةعلى األرباح  األثر ( د

 للمعينار إلنى الائنات 39 الندولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الائات من المالية والمطلوبات المالية الموجودات تصنيف إعادة آثار التالي الجدول يوضح

 :9 للتقرير المالي الدولي

      األخرى االحتياطيات  المبقاة األرباح بآالف الرياالت السعودية

 686,865 2,873,536 (2017 ديسمبر 31) 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الختامي الرصيد

 (171,761) 171,761  *9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  تصنيفال إعادة

 55,283 (2,180,251)  9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  خسائر االئتمانية المتوقعةال إثبات
     

 570,387 865,046 (2018 يناير 1) 9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  االفتتاحي الرصيد
     

 .قائمة الدخل*تشمل إعادة تصنيف أدوات من متاحة للبيع إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

إلنى المخصنص  39المسنجل طبقناً لمتطلبنات معينار المحاسنبة الندولي  االفتتناحي مخصص االنخااض في القيمةالجدول أدناه على تسوية  يشتمل ( هـ

 : 9 للتقرير الماليطبقاً لمتطلبات المعيار الدولي 

 اتالضمان وعقود القروض التزامات ومخصصات، 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  المالية للموجودات الختامي في القيمة االنخااض مخصص

 مخصنص إلنى، 2017 ديسنمبر 31 فني كما المحتملة والموجودات المحتملة وااللتزامات المخصصات: 37 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  ةالمالي

 .2018 يناير 1 في كما 9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  المحدد االفتتاحي خسائر االئتمانية المتوقعةال

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 ديسمبر 31

2017 

 المحاسبة)معيار 

/  39 الدولي

 المحاسبة معيار

 (37 الدولي

 القياس إعادة التصنيف إعادة

 2018 يناير 1

)المعيار الدولي 

 للتقرير المالي

9 ) 

          

/ (39 الدولي المحاسبة)معيار  مدينة وذمم قروض

 الدولي معيارال) المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

 (9 للتقرير المالي

     

 3,229 3,229 - -  السعودي العربي النقد مؤسسة لدى رصدةأو نقدية

 4,722 4,722 - -  األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 37,046 37,046 - -  صافي  استثمارات،

 3,510,988 1,426,062 - 2,084,926  صافي وسلف، قروض
          

 3,555,985 1,471,059 - 2,084,926  اإلجمالي
          

      

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  –صافي  استثمارات،

)المعيار الدولي  أدوات دين – الدخل الشامل اآلخر

 (9المالي  للتقرير

 - - 55,283 55,283 

 653,909 653,909 - -  ةالمالي اتالضمان وعقود قروضال التزامات
          

 709,192 709,192 - -  اإلجمالي
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 )غير مدققة(الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 )تتمة( الجديدة المعايير تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات أثر - 4

 )تتمة( : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  4-2

 :م 2018يونيو  30 في كما، المالي المركز قائمة في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية القيمة التالي الجدول يوضح (   و

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 مدرجة إلزامياً  

 من العادلة بالقيمة

 قائمة الدخل خالل

 بالقيمة مدرجة

 خالل من العادلة

 الشامل الدخل

 أدوات – اآلخر

 دين

بالقيمة  مدرجة

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

أدوات   –اآلخر 

            القيمة الدفترية  إجمالي المطاأة التكلاة حقوق ملكية 

      المالية الموجودات

  14,163,711         14,163,711  - - - السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وارصدة نقدية

  5,208,754           5,208,754  - - - األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  239,314                -                      - -  239,314      للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة

  47,747,599        34,096,153 1,824,568 10,927,871  899,007      صافي  استثمارات،

  144,311,749       144,311,749     - - - صافي وسلف، قروض

 1,256,066 1,256,066 - - - موجودات أخرى
           

 212,927,193 199,036,433 1,824,568 10,927,871 1,138,321 المالية الموجودات إجمالي
           

      

      المالية المطلوبات

  7,471,312           7,471,312         - - - األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

  269,938                -                      - - 269,938 للمشتقات السلبية العادلة القيمة

  153,418,142       153,418,142     - - - العمالء ودائع

  8,019,790           8,019,790         - - - مصدرة دين سندات

  9,362,150           9,362,150         - - - مطلوبات أخرى
           

 178,541,332 178,271,394 - - 269,938 المالية المطلوبات إجمالي
           

 : م2017ديسمبر  31 في كما المالي، المركز قائمة في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية القيمة التالي الجدول يوضح

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 ألغراض مقتناه

 للبيع متاحة مدينة وذمم قروض المتاجرة

 بالتكلاة أخرى

            القيمة الدفترية  إجمالي المطاأة

      المالية الموجودات

 18,504,255 18,504,255 - - - السعودي العربي النقد مؤسسة لدى رصدةأو نقدية

 9,372,200 9,372,200 - - - األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 115,890 - - - 115,890 للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة

 46,369,903 31,436,344 14,629,799 - 303,760 صافي  استثمارات،

 138,837,618 - - 138,837,618 - صافي وسلف، قروض

 530,009 530,009 - - - موجودات أخرى
           

 213,729,875 59,842,808 14,629,799 138,837,618 419,650 المالية الموجودات إجمالي
           

      المالية المطلوبات

  7,056,168         7,056,168       - - - األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

  77,923                 -                      - - 77,923 للمشتقات السلبية العادلة القيمة

  154,365,549    154,365,549  - - - العمالء ودائع

  8,016,639         8,016,639       - - - مصدرة دين سندات

  8,142,899         8,142,899       - - - مطلوبات أخرى
           

 177,659,178 177,581,255 - - 77,923 المالية المطلوبات إجمالي
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 المحاسبية الهامة السياسات - 5
تلك المستخدمة في إعداد  مع الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه إعداد في المستخدمة واالفتراضات والتقديرات المحاسبية، السياسات تتماشى

 في المبينة الجديدة المعايير وباتباع. أدناه الموضحة المحاسبية السياسات باستثناء، م2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية القوائم

 لها المقابلة المحاسبية السياسات إلى تضاف أو تعدل/  محل تحل والتي م2018 يناير 1 من اعتباراً  التالية المحاسبية السياسات تطبق، 4 اإليضاح

 م.2017 لعام المالية القوائم في المذكورة

 المالية الموجودات تصنيف 5-1

 وتقاس التعاقدية، وشروطها الموجودات هذه إدارة أعمال لنموذج وفقاً  المالية اموجوداته كافة بتصنيف المجموعة قومت األولي، االثبات عند

 :التالي النحو على

 أ ( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 :قائمة الدخل من خاللبالقيمة العادلة تخصيصه من الشرطين التاليين مع عدم  كالً  استوفىيتم قياس األصل المالي بالتكلاة المطاأة إذا  

 و ،االحتااظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية هدفه هوي حتاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال  -

والاائندة علنى المبلنغ األصنلي  دفعنات منن المبلنغ األصنلي-فقنط -ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدينة ت عند  -

 ."(والاائدة على المبلغ األصلي القائم دفعات من المبلغ األصلي-فقط -ت عد  التي نقديةالتدفقات )اختبار "ال القائم

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب ( 

بالقيمنة العادلنة منن خنالل  اعندم تخصيصنهمنع من الشنرطين التناليين  كالً  تاستوفالدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا  أداةيتم قياس  

 :قائمة الدخل

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

دفعنات منن المبلنغ األصنلي والاائندة علنى المبلنغ األصنلي -فقط -تدفقات نقدية ت عد  محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ -

 .القائم

، وتندرج المكاسنب والخسنائر الناتجنة عنن التغينرات فني القيمنة منن خنالل الندخل الشنامل اآلخنر بالقيمة العادلةالمدرجة الدين  أدواتقياس  بعد ذلك يتم 

 .الربح أو الخسارةوخسائر تحويل العمالت األجنبية في  ومكاسب العمولةيتم اثبات دخل  العادلة في الدخل الشامل اآلخر. 

ختنار بشنكل ال تأن  للمجموعنة، يجنوز االثبنات األولني لهناعنند و لغينر أغنراض المتناجرة المقتنناهبالنسبة ألدوات حقنوق الملكينة  أدوات حقوق الملكية: 

أدوات حقنوق  عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ينتم هنذا االختينار علنى أسناس كنل اسنتثمار علنى حنده.رجعة فيه 

 نخااض في القيمة.الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم اال

 قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات(  ج

 وأدوات المتناجرة، ألغنراض مقتنناهال المتداولنة ملكيةال حقوق أدوات، األدوات المشتقة وقائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تشمل 

أن عنند االثبنات األولني  للمجموعنةإضنافة إلنى ذلنك، يجنوز  ".اآلخنر الشنامل الندخل خالل من العادلة بالقيمة" أو" المطاأة"التكلاة  بـ مصناة غير دين

بالقيمنة  –بالتكلاة المطاأة، أو بالقيمة العادلة منن خنالل الندخل الشنامل اآلخنر  قياسالأي أصل إذا كان ياي بمتطلبات  –بشكل ال رجعة فيه  – تخصص

 والذي ينشأ خالف ذلك.المحاسبي  التماثلعدم  –بشكل جوهري  –إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص  الدخلقائمة العادلة من خالل 

 دارة الموجودات المالية.إل اهبتغيير نموذج أعمال المجموعة قيام تلي ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء الاترة التي 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 تصنيف الموجودات المالية )تتمة( 5-1

 ."والاائدة على المبلغ األصلي القائم دفعات من المبلغ األصلي -فقط - التي هينقدية التدفقات "الل واختبار اعمنموذج األ تقويميتم أدناه شرح تااصيل 

 تقويم نموذج األعمال

إدارة طريقنة أفضنل  هنذا يعكنس بشنكلبتقويم الهدف منن نمنوذج األعمنال النذي ينتم فينه االحتاناظ باألصنل علنى مسنتوى المحاظنة ألن  المجموعةقوم ت 

 مل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:المعلومات إلى اإلدارة. تش هذه تقديم يتماألعمال و

علننى تحقيننق تركننز اسننتراتيجية اإلدارة مننا إذا كانننت  تلننك السياسننات عملينناً. وبشننكل خنناص، وتطبيننقلمحاظننة لالسياسننات واألهننداف الموضننوعة  -

هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالينة التني تمولهنا  مدة مطابقة وأ، معين عمولةالحااظ على معدل  وأالمتعاقد عليها،  العمولةإيرادات 

 تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

 .المجموعةكياية تقويم أداء المحاظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة  -

 المالية المحتاظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكياية إدارة تلك المخاطر.المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات  -

التعاقدينة كياية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمنة العادلنة للموجنودات المندارة أو التندفقات النقدينة  -

 التي يتم تحصيلها، و

 ينتم ال، ات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعنات بشنأن نشناط المبيعنات المسنتقبلية. وبنالرغم منن ذلنكتكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الاتر -

 إلدارة المعلننن المجموعننة هنندف تحقيننق لكيايننة الشننامل، ولكننن كجننزء مننن التقننويم منعننزل بشننكل المبيعننات بنشنناط المتعلقننة المعلومننات فنني النظننر

 .النقدية التدفقات تحقيق وكياية المالية الموجودات

"أسنوأ حالنة" أو  تصنوراتيمكن أن تحدث بشكل معقول دون األخنذ باالعتبنار منا يسنمى  متوقعة  تصوراتيتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق 

 تقنومال  المجموعنةاألصنلية، فنإن  المجموعنة"حالة ضغط". وفي حالة تحقق التندفقات النقدينة، بعند االثبنات األولني، بشنكل مختلنف عنن توقعنات 

لموجنودات اتقنويم  دباالعتبنار هنذه المعلومنات عنن يؤخنذلكنن و، ذاكبتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحنتاظ بهنا ضنمن نمنوذج األعمنال 

 أو شراؤها حديثاً.  استحداثهاالمالية التي تم 

 قائمنة الندخلبالقيمة العادلنة منن خنالل  –ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة  يتم قياس الموجودات المالية المقتناه

 وبينع الموجنودات المالينة لتحصنيل التندفقات النقدينة التعاقدينة ، أولعدم االحتااظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التندفقات النقدينة التعاقدينةوذلك 

 .معاً 

 على المبلغ األصلي القائم والفائدةدفعات من المبلغ األصلي  –فقط  –التدفقات النقدية التعاقدية التي هي  تقويم

"التندفقات النقدينة اختبار مع  لتحديد ما إذا كانت تتوافق لألداة الشروط التعاقدية بتقويم المجموعةقوم ت،  اكخطوة ثانية في عملية التصنيف الخاصة به

 ."دفعات من المبلغ األصلي والاائدة على المبلغ األصلي القائم -فقط -التي هي 

 الزمنينة القيمنة مقابنل العنوض فتمثنل" الاائندة" أمنا. األولني االثبنات بتاريخ المالي لألصل العادلة القيمة" األصلي"المبلغ  يمثل التقويم، هذا ألغراض

 األساسنية اإلقنراض تكناليف و منا، فتنرة خنالل القنائم األصنلي بنالمبلغ المتعلقنة األخنرى األساسنية االقنراضمخناطر و االئتمان مخاطر ومقابل للنقود

 .الربح هامش،باإلضافة إلى ( والتكاليف اإلدارية السيولة)مخاطر  مثل األخرى

بالحسنبان  المجموعنةأخنذ ت، صنلي القنائمعلى المبلغ األ والاائدةتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  وعند

 التي التعاقدية النقدية التدفقات مبلغ أو توقيت يغير أن يمكن تعاقدي شرط على يشتمل المالي األصل كان إذا فيما ذلك ويشمل ،لألداةالشروط التعاقدية 

 :االعتبار بعين المجموعة أخذت التقويم، هذا وإلجراء. الشرط هذا تستوفى ال

 .النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ من تغير التي المحتملة األحداث -

 .المالي الرفع ميزات -

 .الدفع مقدماً وشروط التمديد -

 . على سبيل المثال ترتيبات أصل بدون حق الرجوع() بالتدفقات النقدية من أصول معينة المجموعةالشروط التي تحد من مطالبة  -

 أسعار الاائدة(. تحديدالقيمة الزمنية للنقود )على سبيل المثال إعادة االعتبارات في الميزات التي تعدل  -

 قائمة الدخلالتخصيص بالقيمة العادلة من خالل 

 ت، قامننم2018ينناير  1. وقبنل قائمنة الندخلبتخصنيص بعنض الموجنودات الماليننة بالقيمنة العادلنة منن خنالل ت المجموعنة االثبنات األولني، قامن عنند

عنهنا  واإلفصناحألننه ينتم إدارة وتقنويم هنذه الموجنودات  قائمنة الندخلأيضاً بتخصيص بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة منن خنالل  المجموعة

 القيمة العادلة.على أساس داخلياً 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 االلتزامات المالية  تصنيف 5-2

المالية، فيما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض، على أنها يتم قياسها بالتكلاة المطاأة. تحسب التكلاة المطاأة  امطلوباتهبتصنيف  المجموعة تقوم 

 جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الاعلي. التي تشكلتكاليف وال صدار،اإلعلى  االعتبار الخصم أو العالوةين بعد االخذ بع

 االثبات إلغاء 5-3

 أ (  الموجودات المالية  

حقنوق  تحوينل عنندأو ، الموجنوداته ذبالتدفقات النقدية الخاصة بهعند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة  المالية الموجودات إثبات بإلغاء المجموعة قومت 

 قنمت لنم إذااألصنل المنالي أو  والمنافع المصاحبة لملكيةمخاطر ال جميع يقارب مابموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل  استالم التدفقات النقدية التعاقدية

 .المالي األصلالسيطرة على ب احتااظه عدم مع المالي األصل والمنافع المصاحبة لملكية مخاطرال جميع بما يقارإبقاء ب والبتحويل  المجموعة

( العنوض المسنتلم أ، و )(إثباتنه إلغناءلجزء النذي تنم بنا الخاصنةأو القيمة الدفترينة )الارق بين القيمة الدفترية لألصل  فإناثبات أصل مالي،  إلغاءوعند  

ضنمن  سنابقاً  ية مكاسب أو خسنائر تراكمينة تنم اثباتهناأ( ب( و )التعهد به)بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم 

 الربح أو الخسارة. ، يجب أن يتم إثباته ضمنالدخل الشامل اآلخر

حقنوق  أوراق اسنتثمارات شنأنبالندخل الشنامل اآلخنر  قائمنة ضنمن والمثبتنةخسنائر تراكمينة  أوكاسنب م أينة اثبناتينتم  ال ،2018ينناير  1اعتباراً من  

. ينتم اثبنات أينة إثبنات هنذه األدوات  التوقف عنفي الربح أو الخسارة عند   -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة االستثمارية الملكية

 .ةمناصل كموجودات أو مطلوبات المجموعةبها  تالتي نشأت أو احتاظواالثبات  إللغاءعمولة على الموجودات المالية المحولة والمؤهلة 

ة المعاملنة كمعاملنة تموينل مضنمون المحاسنبة عننوعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة ، يتم  

 هذه الموجودات. والمنافع المصاحبة لملكية مخاطرال جميعما يقارب أو  كافةعلى  المجموعة إلبقاءمعامالت البيع وإعادة الشراء نظراً ل مشابهة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 )تتمة( االثبات إلغاء 5-3

 أ (  الموجودات المالية )تتمة( 

 مجموعنةاألصنل المنالي، منع إبقناء ال والمنافع المصناحبة لملكينة مخاطرال جميععلى ما يقارب إلبقاء ابو أبتحويل،   مجموعةقم التفي العمليات التي لم 

والنذي ينتم تحدينده بقندر تعرضنه  ،سنتمر فني إثبنات األصنل الم حنول بقندر ارتباطنه المسنتمر بنهت مجموعنةعلى السنيطرة علنى األصنل الم حنول، فنإن ال

 للتغيرات في قيمة األصل المحول.

شنروط فني حالنة اسنتيااء اثبنات األصنل المحنول  إلغناءعلى التزام خدمة األصل المالي المحول مقابل أتعناب. ينتم  مجموعةبقى التالعمليات وفي بعض 

 منن أكثنر تكنون أن اسنتالمهاإذا كنان منن المتوقنع لألتعناب التني سنيتم  ،االثبات. يتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقند الخدمنة ذلنك إلغاء

 (.إلتزام) من التعويض الكافي مقابل الخدمة أقلتكون  أن استالمهاالكافي مقابل الخدمة )أصل( أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم  التعويض

 .لةدلعاا بالقيمة ستقا كانتو للبيع متاحة راتکاستثما ساسيأ لبشک المبقاة صلحصا فتصني مت، 2018 ريناي 1 لقب

 

 المالية والمطلوبات الماليةتعديل الموجودات  5-4

 أ (  الموجودات المالية 

. وإذا كاننت التندفقات النقدينة جوهريناً مختلاة  ت التدفقات النقدية لألصل المعدلبتقويم فيما إذا كان مجموعةقوم التفي حالة تعديل شروط أصل مالي ما،  

اثبنات األصنل المنالي  إلغناء، يتم اعتبنار الحقنوق التعاقدينة للتندفقات النقدينة منن األصنل المنالي األصنلي منتهينة. وفني هنذه الحالنة، ينتم جوهرياً مختلاة 

 ثبات ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة. اال إلغاءالارق المثبت كمكاسب أو خسائر ب مع االعتراف األصلي

 إثبنات األصنل المنالي. إلغناءى فإن التعديل ال ينؤدي إلن جوهري، بشكلبالتكلاة المطاأة  المثبتالتدفقات النقدية من األصل المالي المعدل  لم تختلف وإذا

رينة كمكاسنب بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمنة الدفت مجموعةقوم التوفي هذه الحالة، 

المقترض، يتم عرض المكاسب أو الخسائر  يواجههافي الربح أو الخسارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية  وتحمل تعديلأو خسائر 

 .عمولةكدخل  عرضهاسوياً مع خسائر االنخااض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم 

 ب (  المطلوبات المالية  

. وفني مثنل بشنكل جنوهري المعندل لاللتنزامالتدفقات النقدية  وعندما تختلف ديل شروطهتع عندما يتمما وذلك  بإلغاء إثبات التزام  مالي مجموعةال قومت 

تنم اسنتنااذه  الذي لاللتزام المالي الارق بين القيمة الدفترية  اثباتيتم و، العادلة بالقيمةالشروط المعدلة  على بناءً  مالي جديد التزام اثباتهذه الحالة، يتم 

 .وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة

 االنخفاض في القيمة 5-5

 :قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم ال التي التالية المالية األدوات على خسائر االئتمانية المتوقعةال مخصصات بإثبات مجموعةال قومت 

 .دين أدوات تعتبر التي المالية الموجودات -

 .التحصيل مستحقة اإليجار مبالغ -

 و الصادرة، ةالمالي اتالضمان عقود -

 .الصادرة القروض التزامات -

 .الملكية حقوق أدوات االستثمارات في علىالقيمة  انخااض خسارة إثبات يتم ال

األدوات المالينة التالينة والتني ينتم قيناس  بإسنتثناءالمتوقعة على مدى العمنر،  يةخسائر االئتمانلبقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو ل مجموعةال قومت

 شهراً. 12المتوقعة على مدى  يةخسائر االئتمانالخسائر لها بمبلغ مساو للمخصص 

 و ،القوائم المالية إعداد بتاريخ منخاضة ائتمان مخاطر لها بأن تبين التي االستثمارية الدين سندات -

 .لها األولي االثبات منذ جوهري بشكل بها الخاصة االئتمان مخاطر تزداد لم التي األخرى المالية األدوات -
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 )تتمة( في القيمة االنخفاض 5-5

  بـ عالمياً  عليها المتعارف الدرجة لها االئتمان مخاطر تصنيف درجة تعادل عندما منخاضة يةائتمان مخاطر لها الدين أداة بأن مجموعةال عتبرت

 ".ولىاأل الدرجة" 

 أن يمكنن والتني المالينة باألداة تتعلق تعثر أحداث عن الناتج المتوقعة يةاالئتمان الخسائر من جزءهي ال اً شهر 12 مدى على المتوقعة يةاالئتمان خسائرال

 .المالية القوائم إعداد تاريخ بعد شهر 12 خالل تحدث

 المتوقعة االئتمانيةخسائر ال قياس

 :التالي النحو على قياسها ويتم ية،االئتمان خسائرلل مرجح احتماله تقديراً  ةالمتوقع االئتمانيةخسائر ال تمثل

  بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي )أي الارق بين التدفقات : المالية القوائم إعداد بتاريخ منخاضللموجودات المالية التي التعد ذات مستوى ائتماني

 الحصول عليها( . مجموعةتوقع التوبين التدفقات النقدية التي  بموجب العقد؛ للمنشأةواجبة السداد النقدية التعاقدية التي تكون 

   بالارق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات : المالية القوائم إعداد بتاريخ منخاضللموجودات المالية التي تعد ذات مستوى ائتماني

 النقدية المستقبلية المقدرة.

 والتدفقات االلتزام سحب حالة في مجموعةلل واجبة السداد التعاقدية النقدية التدفقات بين للارق الحالية بالقيمة: المسحوبة غير القروض التزامات 

 .استالمها مجموعةال يتوقع التي النقدية

 استردادهاالمتوقعة لتعويض حاملها مطروحاً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة  المدفوعاتالضمانات المالية:  عقود. 

 المالية الموجودات هيكلة إعادة 

 يواجههننانتيجننة صننعوبات ماليننة  جديند بأصننلالموجننودات الماليننة الحاليننة  اسننتبدال أحندأو تعننديلها، أو  المننالي األصننلحالننة التانناوض علننى شنروط  فني

 المتوقعة على النحو التالي: يةاالئتمان الخسائرقياس و المالي األصلاثبات  إلغاءيجب كان المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا 

 عنند احتسناب ينتم إدراجهنا المعندل المنالي األصل عن الناتجة المتوقعة النقدية التدفقات فإن الحالي، األصلإثبات  إلغاء إلى المتوقع التعديل يؤدي لم إذا

 .الحالي األصل عن الناتج النقدي العجز

 المنالي األصنل منن كتدفقات مالية نهائينةمعاملتها  يتم الجديد لألصل المتوقعة العادلة القيمة فإن الحالي، األصل اثبات إلغاء إلى المتوقع التعديل أدى إذا

 االثبنات إللغناء المتوقنع التناريخ من اعتباراً  خصمه تم الذي الحالي المالي لألصل النقدي العجز حساب عند المبلغ هذا يدرج. اثباته إلغاء بتاريخ الحالي

 .الحالي المالي األصل على األصلي الاعلي العمولة معدل باستخدام المالية القوائم اعداد تاريخ حتى

 منخفضالالموجودات المالية ذات المستوى االئتماني  

 ائتمنناني مسننتوى ذات المطاننأة بالتكلاننة المدرجننة الماليننة الموجننودات كانننت إذا فيمننا للتأكنند تقننويم بننإجراء مجموعننةال قننومت ،القننوائم الماليننة عنندادإ بتنناريخ

منن  المقندرة المستقبلية النقدية التدفقات على هام تأثير لهيكون  أكثر أو حدث وقوع عند منخاض ائتماني مستوى ذو بأنه المالي األصل يعتبر. منخاض

 .المالي ألصلذلك ا

 :رصدها حول األحداث التالية الممكن البيانات ،منخاض ائتماني مستوى ذو المالي األصل أن على األدلة ومن

 المقترض أو المصدر. يواجههامالية كبيرة  صعوبات 

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

 معينة شروط وفق مجموعةال قبل من والسلاة القرض هيكلة إعادة. 

 مالية هيكلة إعادة أو االفالس في المقترض دخول احتمال. 

 سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. إختااء 

 عندم مخناطر أن علنى دلنيالً  هنناك يكنن لنم ما منخاض يائتمان مستوى ذا عادة يعتبر المقترض حالة تدهور بسبب بشأنه التااوض يعاد الذي القرض إن

 المتنأخرة األفنراد قروض تعتبر ذلك، إلى إضافة. التعثر على أخرى مؤشرات توجد ال وأنه جوهري بشكل انخاض قد التعاقدية النقدية التدفقات استالم

 .متعثرة قروضاً  فأكثر يوماً  90 لمدة السداد
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 االنخفاض في القيمة )تتمة( 5-5

 )تتمة( منخفضالالموجودات المالية ذات المستوى االئتماني 

 :التالية العوامل في نظرت مجموعةال فإن ،منخاض ائتماني مستوى ذا السيادية الديون في االستثمار كان إذا فيما لتحديد تقويم إجراء عند

 السندات عوائد بناء على االئتمانية للجدارة السوق تقويم. 

 االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت تقييمات. 

 جديدة سندات إصدار بخصوص المال أسواق إلى الوصول على البلد قدرة. 

 السداد اإللزامي أو غير اإللزامي عن االعااء خالل من لخسائر القرض ارتباط حامل تكبد إلى يؤدي مما القرض هيكلة إعادة احتمال. 

 والنينة  التني تعكسنها البياننات العامنة منن الحكومنات والوكناالت ، البلند لنذلك أخينر كمقنرض النالزم الندعم لتنأمين الموضنوعة الدولية الدعم آليات

 بالشنروطالستخدام هذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك اآلليات )وبغض النظر عن النية السياسية( وعما إذا كانت هنناك القندرة علنى الوفناء 

 .المطلوبة

 المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمانيةخسائر ال مخصص عرض

 :التالي النحو على المالي المركز قائمة في خسائر االئتمانية المتوقعةال مخصصات عرض يتم

 للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من كخصم تظهر:  المطاأة بالتكلاة المقاسة المالية الموجودات. 

 كمخصص بشكل عام، تظهر: ةالمالي اتالضمان وعقود القروض التزامات. 

 مكنونل المتوقعنة االئتمانينة خسنائرال تحديند مجموعنةال سنتطيعت وال ،سنحبه ينتم لنم ومكنون سنحبه تم ارتباط مكون على المالية األداة تشتمل عندما 

 عنرض ينتم. المكنونين لكنال مجمنع خسنائر مخصنص بعنرض مجموعنةال قنومت. سنحبه تنم الذي االرتباط مكون عن مستقل بشكل للقرض االرتباط

 القيمنة إجمنالي عنن الخسنائر مخصنص منن فنائض أي إظهار يتم .سحبه تم الذي االرتباط مكونل الدفترية القيمة إجمالي من كخصم المجمع المبلغ

 و كمخصص، سحبه تم الذي االرتباط لمكون الدفترية

 القيمنة ألن الموحندة المنالي المركنز قائمنة فني خسنائر مخصنص اثبنات ينتم ال: اآلخنر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات 

 يتم. العادلة القيمة احتياطي في اثباته ويتم الخسائر، مخصص عن اإلفصاح يتمومع ذلك، . لها العادلة القيمة بمثابة تعتبر الموجودات لهذه الدفترية

 الشنامل الندخل فني لهنا العادلنة والقيمنة للموجنودات المطاأة التكلاة بين التغيرات وتدرج الخسارة، أو الربح في في القيمة االنخااض خسائر اثبات

 .اآلخر

 الشطب

 ألنشطة المشطوبة المالية الموجودات تخضع تزال ال. الستردادها معقولة توقعات وجود عدم عند( كلياً  أو جزئياً  إما) الدين وأدوات القروض اثبات يتم

يعامنل  المتنراكم، الخسنارة مخصنص عنن شنطبه المنراد المبلنغ زينادة حالنة وفني. المسنتحقة المبنالغ استرداد بشأن مجموعةال إلجراءات امتثاالً  التعزيز

صناريف خسنائر الارق أوالً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم إرجاع أية مبالغ مستردة الحقة إلنى م

 االئتمان.

  اتالضمان تقويم

 ،النقدينة مثنل متنوعنة أشنكال علنى الضمانات تكون. االمكان قدر الضمانات، باستخدام مجموعةال تقوم المالية، الموجودات على االئتمان مخاطر لتقليل

 مثنل ئتمانينةاال تعزينزاتالو مالينةال غينر الموجوداتوغيرها من  والمخزون مدينة، وذمم عقارات ،الو االعتماد،/  الضمان وخطابات المالية واألوراق

 9 المنالي للتقرينر الدولي المعيار بموجب اإلقراض اتااقيات بموجب إليه عنها التنازل يتم التي الضمانات بشأن مجموعةال سياسة إن. المقاصة اتااقيات

مننالم يننتم  مجموعننةلل الموحنندة المننالي المركننز قائمننة فنني الضننمانات تسننجيل يننتم الو. 39 النندولي المحاسننبة معيننار بموجننب المتبعننة السياسننة ناننس هنني

 علنى تقويمهنا ويعناد ،حند األدننىك نشنأتها عنند تقويمها ويتم خسائر االئتمانية المتوقعة،ال احتساب على تؤثر للضمانات العادلة القيمة أن إال ،مصادرتها

 .يومياً  تقويمها فيتم الهامش بمتطلبات المتعلقة المالية واألوراق النقدية مثل الضمانات بعض أما. دوري أساس

 األخرى المالية الموجودات أما. كضمانات بها المحتاظ المالية الموجودات لتقويم النشطة األسواق من البيانات باستخدام مجموعةال تقوم ،اإلمكان وقدر

 منن المقدمنة البياننات أسناس علنى العقنارات مثنل المالينة غينر الضنمانات تقنويم ينتم. النمناذج باسنتخدام تقويمهنا فينتم السنوقية قيمتها تحديد يمكن ال التي

 .المساكن أسعار مؤشرات أساس على أو ،العقاري الرهن وسطاء مثل أخرى أطراف

 مصادرتها يتم التي الضمانات

 تتمثنل. 39 الندولي المحاسنبة معينار بموجنب المتبعنة السياسة ناس هي 9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المتبعة المحاسبية مجموعةال سياسة إن

 يتقنرر التي الموجودات تحول. بيعه أو الداخلية مجموعةال عمليات ألغراض المصادر األصل استخدام األفضل من إذا فيما التأكد في مجموعةال سياسة

 تحنول. أقنل أيهمنا األصنلي، المضنمون لألصنل الدفترينة بالقيمنة أو مصنادرتها المعناد بالقيمنة المعنينة الموجنودات فئة إلى الداخلية للعمليات مايدة بأنها

 ناقصناً  العادلنة وبالقيمنة ،(مالينة موجنودات كاننت)إذا  لهنا العادلنة بالقيمنة للبينع المعندة الموجنودات إلنى بيعهنا األفضنل منن بأنه يتقرر التي الموجودات

 .مجموعةال سياسة مع يتاق وبما االستحقاقوذلك في تاريخ  المالية غير الموجودات بيع تكاليف
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 االنخفاض في القيمة )تتمة( 5-5

 )تتمة( مصادرتها يتم التي الضمانات

 وكنالء بتكلينف قنومت لكن به، الخاصة األفراد محاظة في أخرى موجودات أو عقارات بمصادرة فعلياً  مجموعةال قومت ال العادية، األعمال دورة وخالل

 لنذلك، ونتيجة. المقترضة الجهات/  العمالء إلى الاائضة المبالغ تعاد. القائم القرض لسداد ،العلنيةات بالمزاد عادة ذلك ويتم األموال السترداد خارجيين

 .المالي المركز قائمة في  للمصادرةالقانونية  اإلجراءات تحت الزالت التي السكنية العقارات تسجيل يتم ال

 الضمانات المالية والتزامات القروض 5-6

بسبب فشل مدين محدد في  يتكبدهاالقيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي  مجموعةالضمانات المالية هي عقود تتطلب من ال إن 

 سلااً. القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدين. أما التزامات القروض فهي تعهدات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام محددة

بالقيمنة  مبندئياً  السنائدة فني السنوق العمولنةمعندالت عنن لينة الصنادرة أو االلتزامنات لمننح القنروض بأسنعار تقنل يتم، في األصل، قياس الضمانات الما 

 على مدى فترة الضمان أو االلتزام، وبعد ذلك، يتم قياسها على النحو التالي: األوليةالعادلة وتطاأ القيمة العادلة 

  ًأعلى أيهما الخسارة، مخصص مبلغ أو مطاأال غير بالمبلغ: 2018 يناير 1 من اعتبارا. 

 أيهمنا ، لتسوية االلتزامات عندما يصبح الندفع بموجنب العقند محنتمالً ه دفع المتوقع للمبلغ الحالية القيمة أو مطاأال غير بالمبلغ: 2018 يناير 1 قبل 

 .أعلى

 :األخرى القروض اللتزامات بالنسبة. الدخلقائمة  خالل من العادلة بالقيمة يتم قياسها قروض التزامات بإصدار مجموعةال قمت لم

  ًالمتوقعة يةاالئتمان خسائرالب المتعلقة المتطلبات أساس على خسارة مخصص بأثبات مجموعةال قومت: 2018 يناير 1 من اعتبارا. 

 متوقع خسارته العقد اعتبر ما إذا 37 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  مخصص بتجنيب قومت مجموعةال تكان: 2018 يناير 1 قبل. 

 العمالت األجنبية 5-7

. تقنوم كنل منشنأة بتحديند عملتهنا الوظياينة، للبنكالقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظياية  تعرض 

 باستخدام تلك العملة الوظياية.ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لكل منشأة 

الموجودات  أرصدة . تحولبتاريخ إجراء تلك المعامالتالسائدة  ف الاوريةالصربأسعار  السعودي للريالتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

لريناالت  في نهاية السننة)عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي االستثمار في عملية خارجية(  والمسجلة بالعمالت األجنبيةوالمطلوبات النقدية 

 المرحلية الموحدة الموجزة. إعداد القوائمالسائدة بتاريخ  الصرفسعودية بأسعار 

المعدلنة بنناء علنى معندل النربح لنة الوظياينة فني بداينة السننة على البنود النقدية الارق بين التكلانة المطانأة بالعم األجنبية تالعمالوخسائر  مكاسبتمثل  

 السائدة في نهاية السنة. الصرفة األجنبية المحولة بأسعار ل، والتكلاة المطاأة بالعمالاعلي والدفعات خالل السنة

 غير المحققة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة. الصرفأو خسائر  مكاسبتقيد أو تحمل  

 اثبات فروقات العملة األجنبية الناتجة عن تحويل البنود التالية في الدخل الشامل اآلخر:يتم  

 القيمنة فني الالحقنة التغيرات عرضل هااختيار تم التيو الملكية حقوق في أدوات استثمارات أو( 2018 يناير 1)قبل  للبيع المتاحة الملكية حقوق أدوات

 (.2018 يناير 1 من)اعتباراً  اآلخر الشامل الدخل في العادلة

بتنواريخ المعنامالت  الانوري الصنرفبأسنعار  السنعودي للريالالبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلاة التاريخية والمسجلة بالعمالت األجنبية  تحول

 بتاريخ تحديد القيمة العادلة.  الصرف الاورياألولية. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بالعملة األجنبية، بأسعار 

الصننرف  بأسننعار السننعودي للريننال الخارجيننة لعملينناتلأرصنندة الموجننودات والمطلوبننات  تحننول ،إعننداد القننوائم المرحليننة الموحنندة المننوجزة وبتنناريخ

 الشنامل الدخل في التحويل فروقات اثبات يتم. المتوسط المرجح ألسعار الصرف السائدة خالل السنة أساس على لها الدخل قائمة بنود وتحول ،الاوري

 . اآلخر

 احتيناطي المندرج ضنمن المتنراكم المبلنغ تصننيف يعناد المشنتركة، السنيطرة أو الهنام التنأثير أو السيطرة فقدان إلى خارجية عملية استبعاد أدى ما وإذا

 اسننتبعاد حالننة وفنني. االسننتبعاد خسننائر أو مكاسننب مننن كجننزء المننوجزة الموحنندة المرحليننة النندخل قائمننة إلننى الخارجيننة العمليننة بتلننك المتعلننق التحويننل

 المتنراكم المبلنغ منن المعنني الجنزء نسب يعاد فإنه بالسيطرة، االحتااظ مع خارجية عملية على تشتمل تابعة شركة في حصتها من جزء فقط المجموعة

 .المسيطرة غير الحصص إلى

 

 

 

  



 

  21/30   
 

 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 إثبات اإليرادات / المصاريف 5-8

 الخاصة العموالت ومصاريف دخل

 يخصنم النذي السنعر الاعلني العمولنة معندل يمثنل. ةالاعلين العمولنة طريقنة باستخدام الخسارة أو الربح في الخاصة العموالت ومصاريف دخل اثبات يتم

 .المالية لألداة المطاأة التكلاة إلى المالية لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة المستقبلية النقدية المقبوضات أو الدفعات بالضبط

 النقدينة التندفقات بتقندير مجموعنةال قنومت المننخاض، االئتمناني المسنتوى ذات الموجنودات بخالف المالية، لألدوات الاعلي العمولة معدل احتساب وعند

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال وليس المالية لألداة التعاقدية الشروط كافة االعتبار بعين األخذ بعد المستقبلية

 النقدينة التندفقات باسنتخدام االئتمنان بمخناطر المعندل الاعلني العمولنة معندل اسنتخدام ينتم المنخاض، االئتماني المستوى ذات المالية للموجودات بالنسبة

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال شامالً  المقدرة المستقبلية

. الاعلني العمولة معدل من مكمالً  جزءاً  تعتبر التي المستلمة أو المدفوعة والنقاط واألتعاب المعامالت تكاليف على الاعلي العمولة معدل احتساب يشتمل

 .مالية مطلوبات أو مالي أصل إصدار أو باقتناء مباشرة تتعلق عرضية تكاليف على المعامالت تكاليف تشتمل

 الخاصة العموالت ودخل المطفأة التكلفة قياس

المالي عند االثبات األولي مطروحناً مننه المبلنغ  االلتزاممالي ما المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو  التزامالتكلاة المطاأة ألصل مالي ما أو  تمثل

الاعلي ألي فرق بين المبلغ األولي والمبلنغ بتناريخ االسنتحقاق، بعند  العمولةمعدل  طريقةاألصلي المدفوع، وزائداً أو ناقصاً اإلطااء المتراكم باستخدام 

 . خسائر االئتمانية المتوقعةالتعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص 

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال بمخصص تعديله قبل مالي أصل ألي المطاأة التكلاة ما مالي ألصل الدفترية القيمة إجمالي يمثل

 ائتمناني مسنتوى ذا لنيس األصل يكون)عندما  لألصل الدفترية القيمة إجمالي على الاعلي العمولة معدل يطبق ،العمولة مصروف أو دخل احتساب عند

 .لاللتزام المطاأة التكلاة على أو( منخاض

 الاعلني العمولنة معندل باسنتخدام  العمولنة دخل، يتم احتساب األولي االثبات بعد منخاض االئتماني مستواها يصبح التي المالية الموجودات احتساب يتم

 أسناس علنى العمولنة دخنل احتسناب ينتم فإننه مننخاض، ائتمناني مسنتوى ذي األصنل فيهنا يعد لم التي الحاالت وفي. المالي لألصل المطاأة التكلاة على

 .جمالياإل

 العمولنة معندل بتطبينق وذلنك العمولنة دخنل احتسناب ينتم لهنا، األولني االثبنات عنند منخاض ائتماني مستوى ذات كانت التي المالية للموجودات بالنسبة

 علنى االئتمنان مخناطر تحسننت لو حتى جمالياإل أساس على العمولة دخل احتساب يتم ال. لألصل المطاأة التكلاة على االئتمان بمخاطر المعدل الاعلي

 .األصل

 الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية 5-9

المعدلنة منن قبنل مؤسسنة النقند العربني السنعودي بشنأن  المنالي للتقرينر الدولينة للمعنايير طبقناً  المنوجزة الموحندة المرحلينة المالينة القنوائم إعداد يتطلب

 والمطلوبنات لموجنوداتا مبنالغ علنى تنؤثر التني الهامنة المحاسنبية واالفتراضنات والتقنديرات األحكنام اسنتخدام ،المحاسبة عن الزكاة وضنريبة الندخل

 بصنورة واألحكنام واالفتراضنات التقديرات هذه تقييم يتم. مجموعةلل المحاسبية السياسات تطبيق عند األحكام ممارسة اإلدارة من يتطلب كما. المسجلة

 بأنهنا يعتقند التني المسنتقبلية لألحنداث وتوقعنات المهنية المشورة على الحصول على تشتمل أخرى وعوامل الخبرات السابقة أساس على وذلك مستمرة

 الاتنرة، تلنك علنى فقنط ينؤثر التعنديل كان إذا التعديالت، فيها تتم التي الاترة خالل المحاسبية التقديرات على التعديالت إثبات يتم. للظروف وفقاً  معقولة

 . المستقبلية الاتراتو الحالية الاترة على يؤثر التعديل كان إذا المستقبلية الاترات وفي التقديرات فيها تعدل التي الاترة خالل أو
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 :األحكام فيها مارست أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها استخدمت التي الهامة النواحي يلي فيما

 .والسلف القروض قيمة في االنخااض خسائر .1

 .العادلة القيمة قياس .2

 .قائمة الدخلتصنيف االستثمارات بالتكلاة المطاأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل  .3

 .فيها المستثمر الشركات على السيطرة تحديد .4

 .واالطااء االستهالك .5

 .المحددة المنافع خطة .6

 

 المشتقات – 6
مؤشراً على حجم  التي تعتبرإن المبالغ االسمية  .الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بها يبين

لي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مَخاطر االئتمان المعامالت القائمة في نهاية الاترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتا

 التي تتعرض لها المجموعة َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَة اإليجابية للمشتقات، كما أنهَا ال تعكس مخاطر السوق.

 

 م   )غير مدققة(2018يونيو  30

 

 )مدققة( م2017ديسمبر  31

 

 م  )غير مدققة(2017يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 المبالغ

  االسمية

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 المبالغ

  االسمية

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 المبالغ

 االسمية

 ألغراض المتاجرة: مقتناة
           

 أسعار مقايضات

 الخاصة العموالت
193,779 (143,315) 18,089,281  78,724 (45,809) 9,914,179   58,849 (31,897) 8,345,207 

 األجنبي الصرف عقود

 اآلجلة
29,279 (114,749) 20,602,953  30,538 (27,886) 19,767,301  48,040 (65,737) 31,146,595 

 5,628,230 (8,857) 8,857  3,233,155 (4,228) 4,228  1,580,389 (3,766) 3,766 العمالت خيارات

مقتناة لتغطية مخاطر 

 القيمة العادلة:
           

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة
12,490 (8,108) 2,144,247  2,400 - 187,503  - (150) 187,515 

 45,307,547 (106,641) 115,746  33,102,138 (77,923) 115,890  42,416,870 (269,938) 239,314 اإلجمالي

 
           

 
 

 ستثمارات ، صافياال - 7

 م2018 يونيو  30 
 

 م2017 ديسمبر 31
 

 م 2017يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 
 (مدققة)غير 

 
 )مدققة(

 
 (مدققة)غير 

      
 34,096,153 بالتكلاة المطاأة مقتناه استثمارات

 
31,436,344 

 
27,126,955 

 -     اآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمةمدرجة  استثمارات

 -  -  1,824,568 أدوات حقوق ملكية -

 -  -  10,927,871 دين أدوات  -

 -  -  12,752,439 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

 - (2017) للبيع متاحة استثمارات
 

14,629,799 
 

15,653,529 

 301,583  303,760  899,007  قائمة الدخل خالل منمدرجة بالقيمة العادلة  استثمارات

 - (2017) حتى تاريخ االستحقاق مقتناه استثمارات
 

- 
 

42 

 47,747,599 اإلجمالي
 

46,369,903 
 

43,082,109 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 القروض والسلف، صافي – 8
 القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة 8-1

 تتكون القروض والسلف المقتناه بالتكلاة المطاأة من اآلتي: 

 

       م2018 يونيو 30

 االجمالي أخـــــــــرى تجارية قروض شخصية قروض ائتمان بطاقات مدين جاري السعودية الرياالت بآالف

                                                   

 146,130,006 430,392 95,676,107 43,063,924 735,017 6,224,566 إجمالي- عاملة وسلف قروض

 1,486,945 1,259 989,775 218,730 - 277,181 عاملة غير وسلف قروض

                               

 147,616,951 431,651 96,665,882 43,282,654 735,017 6,501,747 والسلف القروض إجمالي

 (3,305,202) (3,913) (1,857,311) (792,884) (37,039) (614,055) القيمة في االنخفاض مخصص

                                   

 144,311,749 427,738 94,808,571 42,489,770 697,978 5,887,692 صافي والسلف، القروض

                                       

       

 

       م2017 ديسمبر 31

 االجمالي أخـــــــــرى تجارية قروض شخصية قروض ائتمان بطاقات مدين جاري السعودية الرياالت بآالف

                                                                                                       

             

 139,510,387 265,118 90,329,203 41,611,191 733,646 6,571,229 إجمالي - عاملة وسلف قروض

 1,412,157 1,259 791,799 200,318 -  418,781 عاملة غير وسلف قروض

                                                                                 

 140,922,544 266,377 91,121,002 41,811,509 733,646 6,990,010 والسلف القروض إجمالي

 (2,084,926) (16,434) (1,380,709) (386,892) (16,420) (284,471) القيمة في االنخااض مخصص

                                                                                 

       

 138,837,618 249,943 89,740,293 41,424,617 717,226 6,705,539 صافي والسلف، القروض

                                                   

 

 2017 ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2018 يونيو 30 للفترة المنتهية فيكانت حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة للعمالء   8-2

 كاآلتي:

 

 م2018يونيو  30

 (مدققة)غير 

 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 2,084,926 (39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  احتسابه)تم  م2017 ديسمبر 31 في كما الختامي الخسائر مخصص

 1,426,062 االفتتاحية  المبقاةمعدلة من خالل األرباح  مبالغ

 3,510,988 (9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  احتسابه)تم  م2018 يناير 1 في كما االفتتاحي الخسائر مخصص

 561,221 للاترة المحمل

  (767,007) المخصص من مشطوبة معدومة ديون

 3,305,202 

 

 

 م2017 ديسمبر 31

 ()مدققة

 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 2,577,515 م2017يناير  1الرصيد كما في 

 2,122,460 سنةالمحمل لل

 (2,323,641) ديون معدومة مشطوبة

 (263,822)  سابقاً  مجنبةعكس قيد مبالغ مبالغ مستردة/ 

  (27,586) تغيرات أخرى

 2,084,926 السنةالرصيد كما في نهاية 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 القروض والسلف، صافي – 8

 الظاهر في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة من التالي:، الصافي، والمخصصات األخرى االئتمان خسائرل نخفاضاالمخصص يتكون  8-3 

 

 في المنتهية أشهر الستة لفترة                      في المنتهية أشهر الثالثة لفترة                                                                                    

 

 

 ودائع العمالء –9 
 اآلتي:َودائع العمالَء  تشمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   واألخرىالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  - 10
 يلي:المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما  وااللتزاماتتتكون التعهدات  ( أ

 

 م 2017يونيو  30  م2017ديسمبر  31   م 2018يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  7,786,486        8,328,114    7,764,443       مستنديهاعتمادات 

  66,111,844      64,588,190    62,005,715    خطابات ضمان

  1,928,736        2,026,574    1,514,476       قبوالت

  11,023,755      9,889,536    8,987,505       التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 86,850,821   84,832,414   80,272,139 اإلجمالي

 

 .سعودي مليون لاير 148يصل إلى  مبلغأعاله  لقاء البنود، بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 2018يونيو  30كما في 
 

 : األخرى ( ب

فيما يخص الربط  المجموعةكما أن موقف . للمجموعة الزكويالموقف  علىأي تغير  يطرأ، لم م2018يونيو  30 فيخالل الاترة المنتهية 

 .م2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنة السنوية الزكوي لم يتغير عما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة

 

 النقدية وشبه النقدية - 11
 :الموحدة الموجزة مما يليالمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 

 

 م 2017يونيو  30  م2017ديسمبر  31   م 2018يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

الوديعة النظامية باستثناء  
      6,197,359   10,564,443     10,495,132  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء تستحق خالل  
      3,094,652   5,587,200     10,190,115  

 20,685,247  16,151,643  9,292,011 اإلجمالي

 

 

 م  2017يونيو  30  م  2018يونيو  30  م  2017يونيو  30  م  2018يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 588,566  525,250  371,453  328,806 نخااض خسائر االئتمان، صافيامخصص 

 -  (47,598)  -  (10,838) في قيمة الموجودات المالية األخرىقيد االنخااض عكس 

 588,566  477,652  371,453  317,968 اإلجمالي

 م 2017يونيو  30  م2017ديسمبر  31  م  2018يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  76,445,458      81,011,365    83,048,491    تحت الطلب

 351,174   366,380    414,154          ادخار

  68,326,437      61,430,076    56,048,375    آلجل

 11,856,436   11,557,728    13,907,122    أخرى

 156,979,505   154,365,549   153,418,142 اإلجمالي
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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة  – 12
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 .نشطة أسواق في مماثلة مالية ألدوات( معدلة)غير  متداولة أسعار : المستوى األول   -

 المدخالت كافة تحدد أخرى تقويم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات نشطة أسواق في متداولة أسعار : الثاني المستوى  -

 .مالحظتها يمكن التي السوق بيانات وفق لها الهامة

 .مالحظتها يمكن ال التي السوق بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم ال تقويم طرق : الثالث المستوى  -

 

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

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 

     م2018يونيو  30

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(

         

     موجودات مالية 

  239,314          -  239,314    -  أدوات مالية مشتقة  -

  899,007          -   -   899,007 قائمة الدخل من خالل العادلة بالقيمة مدرجة  -

 12,752,439 315,621 -  12,436,818    اآلخر الشامل الدخل من خالل العادلة بالقيمة مدرجة  -

     

     مطلوبات مالية 

 269,938    -  269,938    -  أدوات مالية مشتقة  -

     

     م2017ديسمبر  31

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى (مدققة) السعودية الرياالت بآالف

         

     مالية  موجودات

  115,890     -   115,890     -  مشتقة مالية أدوات  -

  303,760     -     -   303,760  ألغراض المتاجرة  مقتناةاستثمارات   -

  14,629,799   315,912   843   14,313,044  استثمارات متاحة للبيع   -

     

     مالية  مطلوبات

  77,923     -   77,923     -  مشتقة مالية أدوات  -
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 )غير مدققة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 )تتمة( المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة -12
 في المنتهية أشهر الستة لفترة 

 السعودية الرياالت بآالف

 2018يونيو  30

 (مدققة)غير 

 2017يونيو  30

 (مدققة)غير 
     

   (مدققة)غير  الثالث المستوى في الحركة تسوية
  266,649  315,912 االفتتاحي الرصيد
   األرباح أو الخسائر  إجمالي

 745  (291) الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة في مدرجة  -
     

 267,394 215,621 الختامي الرصيد
     

   

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

بالتكلاة المطاأة، ال تختلف  إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، باستثناء القروض والسلف، واالستثمارات األخرى المقتناة

 دين المصدرة،جوهريا  عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القيم العادلة لودائع العمالء، وسندات ال

، والموجودات والمطلوبات األخرى، الخرىواألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية ا والنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي،

موالت الخاصة المسجلة بالتكلاة المطاأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار الع

عاقدية وللاترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهرياً عن األسعار الت

 .، والموجودات األخرى والمطلوبات األخرىالمالية األخرى

ادلة تستخدم االدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل بهوامش مخاطر االئتمان للوصول الى القيم الع

 143.05: 2017ديسمبر  31) 2018يونيو  30مليار لاير سعودي في  151.9لغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف للقروض والسلف. ب

  سعودي(. مليار لاير

بالتكلاة المطاأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير عند استخدامها بالنسبة  المقدرة المقتناة االستثماراتتحدد 

 :2017ديسمبر  31) 2018يونيو  30لاير سعودي في  مليار 34.4لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 مليار لاير سعودي(. 31.5

 

 التشغيلية القطاعات -13

من أجل  التشغيلي الرئيسي تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمها داخلياً الى صانع القرار

ير المالية الداخلية واإلدارية تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. يتم إدارة القطاعات التشغيلية بشكل مناصل على أساس أنظمة إعداد التقار

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

نسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجودات والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال هذا الارع والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوهرية بال

التشغيلية وفقاً لنظام  مجموعةالموجزة للمجموعة بشكل عام، ونتيجة لذلك فإنه لم يتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل. تقيد المعامالت بين قطاعات ال

 ة. .  هذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيليبالبنكأسعار التحويل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( -13

 :8 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  بشأنها التقارير رفع يتم التي المجموعة قطاعاتب بيان يلي فيما

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

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

 .المالية األوراق وحاظ المشورة

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

 .المشتقة والمنتجات األخرى االئتمانية والتسهيالت المدينة

وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية  الخزينةوخدمات  المتاجرة يقدم خدمات أسواق المال وخدمات قطاع الخزينة واالستثمار:

 .بالمجموعة

ينات، وصنافي ل، واجمنالي دخنل العملينات، وإجمنالي مصناريف العمم2017و م2018يونيو  30فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: أشه ر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع  الستةالدخل لاترة 

 

  )غير مدققة( م2018يونيو  30

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار
           

 215,476,278 54,648,527 106,006,605 948,389 53,872,757 إجمالي الموجودات

 178,541,332 15,235,521 89,070,772 69,729 74,165,310 إجمالي المطلوبات 

  4,303,075   976,091   1,719,534   173,776   1,433,674  إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

  3,150,789   682,183   1,153,296   45,934   1,269,376  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  822,487   958   536,828   116,569   168,132  دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

    -   243,731  (501,794)   45,895   212,168  القطاعات بين ما ايرادات

  2,131,245   69,829   861,680   73,382   1,126,354  إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

  145,590   7,469   27,861   82   110,178  الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

خسائر االئتمان لنخفاض االمخصص   -

 صافي ،األخرىوالمخصصات 

 20,290   -     462,853   (5,491)  477,652  

  18,161   18,161     -     -     -  االستثمارات قيمة في االنخفاض مخصص  -

  27,490   27,490     -     -     -  صافي الزميلة، الشركات رباحأ في الحصة

  2,199,320   933,752   857,854   100,394   307,320  صافي الدخل 

      

 )غير مدققة(  م2017يونيو  30

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 والوساطةاالستثمار 

مصرفية قطاع 

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

           

 218,990,180 60,433,107 107,110,161 874,229 50,572,683 إجمالي الموجودات

 182,362,843 15,352,772 102,863,983 57,115 64,088,973 إجمالي المطلوبات 

  3,991,200   813,125   1,729,918   147,755   1,300,402  إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

  2,898,525   495,285   1,207,979   46,096   1,149,165  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  749,162   6,112   489,999   99,874   153,177  دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

    -   81,896  (299,049)   44,895   172,258  القطاعات بين ما ايرادات

  2,103,370   83,376   1,039,955   65,037   915,002  إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

  139,929   10,785   30,198   137   98,809  الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

خسائر االئتمان لنخااض االمخصص   -

 صافي ،األخرىوالمخصصات 

 (28,947)  -     617,513   -     588,566  

    -     -     -     -     -  االستثمارات قيمة في االنخااض مخصص  -

  7,445   7,445     -     -     -  صافي الزميلة، الشركات ارباح في الحصة

  1,895,275   737,194   689,963   82,718   385,400  صافي الدخل 
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 المالية المخاطر إدارة -14

   االئتمان مخاطر 14-1

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

ألطنراف األخنرى باسنتخدام نظننام ل الموقنف االئتمنانيبتقنويم  مجموعنةال تقنوم. األدوات المالينة خنارج قائمنة المركنز المنالي مثنل التزامنات القنروض

 االئتمنان خسنائر تنشنأ. أنظمة تصننيف مخناطر خارجينة صنادرة عنن وكناالت تصننيف رئيسنية، عنند توفرهنا مجموعةستخدم التتصنيف داخلي. كما 

 وخنالف المناسنبة المسنتندات وجنود عندمو الندين، خدمنة علنى قندرتهم وعندم للمقترضين المالية للمالءة المالئم االئتماني التحليل وجود لعدم المحتملة

 .ذلك

بعند الصنرف  االئتمنانيومراقبتهنا للتعنرض  االئتمنانوإجراءات مراجعة طلبات  سياسياتخالل  من االئتمان مخاطر على للسيطرة مجموعةال سعىت

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

لمراقبة حدود  باإلضافة، يومياً  مجموعةتعرض لها التالتعرضات الاعلية التي كما يتم مراقبة  .حدود مالئمه لها من تحديد المخاطر ووضع مجموعةال

 منع ضنمان ترتيبنات فني والندخول رئيسنة مقاصنة اتااقينات بنإبرام وذلنك التجارينة ابأنشطته المتعلقة االئتمان مخاطر بإدارة مجموعةال تقوم .اإلئتمان

 التنازل أو المعامالت بإقاال الحاالت بعض في أحيانا مجموعةال تقوم كما. للمخاطر التعرض فترات من والحد مالئمة ظروف في األخرى األطراف

 .االئتمان مخاطر لتقليل أخرى أطراف لصالح عنها

فني  كممخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلاة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا اخاقت األطراف األخنرى فني الوفناء بالتزاماتهنا. وللنتح تمثل

أنشنطة تبعهنا فني تقينيم تخنرى باسنتخدام نانس األسناليب التني بتقنويم األطنراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها التمستوى المخاطر التي يمكن ان 

 . ااإلقراض الخاصة به

 فني التركينز منن أو أخنرى تجارينة عالقنة أو االئتمنان فني أخنرى ألطنراف المتكناف  غينر التوزينع عنن الناشنئة المخناطر إلنى المخناطر تركينز يشير

 االقتنراض: )أ( النى التموينل توزيع في التوازن عدم خالل من االئتمانية المحاظة في المخاطر تتركز لذلك، وفقاً . جغرافية مناطق أو أعمال قطاعات

 فنني التركنز يشننير(. اإلقليمني)التركننز  الجغرافينة المننناطق)ج(  و( القطناع)تركننز  الخندمات قطنناع/ الصنناعة قطنناع(، )ب( الانردي)التركننز  الانردي

 .التركز تصنياات من أي على تطرأ قد التي التطورات تجاه مجموعةال ألداء النسبية الحساسية إلى االئتمان مخاطر

بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتاادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة منـن العمنالء فني أمناكن  مجموعةال تقوم

للحصنول علنى ضنمانات إضنافية منن األطنراف  مجموعنةسنعى الكما ت .ئمأيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مال مجموعةال تقومكما  .أو أنشطة معينة

 في القروض والسلف ذات العالقة. التعثراألخرى بمجرد مالحظة مؤشرات تدل على 

للضنمانات  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بشكل مستمر وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتااقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبنة القيمنة السنوقية

بانتظنام بمراجعنة سياسنات وانظمنة إدارة  مجموعنةال تقنومول عليها أثناء مراجعتها لمدى كااية مخصص خسائر االنخااض في القيمنة. التي تم الحص

 المستجدة.  الممارساتالمخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

  االئتمان جودة تحليل 14-2

 االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغ  

 الخسارة مخصص  (1

 .للقروض والسلف الخسارة لمخصص الختامية األرصدة إلى االفتتاحية األرصدة من تسويات التالي الجدول يوضح

 م2018يونيو  30

 المرحلة

 األولى

 المرحلة

 الثانية

 المرحلة

 اإلجمالي الثالثة

     بآالف الرياالت السعودي
         

     

 3,510,988 2,480,865 662,765 367,358 يناير 1 في كما الرصيد

 12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 - (8,112) (1,624) 9,736 اً شهر

 - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 - (6,185) 29,453 (23,268) منخاض الغير االئتماني المستوى ذات ماليةال األدوات

 -على مدى العمر  الخسائر االئتمانية المتوقعةإلى  محول

 - 144,295 (111,449) (32,846) ذات المستوى االئتماني المنخاض المالية األدوات

 561,221 520,375 (1,354) 42,200 الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 (767,007) (767,007) - - مشطوبة  مبالغ
         

 3,305,202 2,364,231 577,791 363,180 يونيو  30 في كما الرصيد
         

 

 (  الضمانات  2

باالحتااظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان على القروض والسلف. تشتمل هذه الضنمانات في سياق أنشطة اإلقراض العادية  المجموعةتقوم  

نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم دولية ومحلية، وعقارات وأصنول ثابتنة أخنرى. ينتم االحتاناظ ودائع في الغالب على ودائع ألجل، وتحت الطلب و

لهنا. بالنسنبة  البيعينةبهذه الضنمانات بصناة أساسنية مقابنل القنروض التجارينة والشخصنية وينتم إدارتهنا لمواجهنة المخناطر ذات العالقنة بصنافي القيمنة 

فنإن المعلومنات الكمينة حنول الضنمانات ، إعداد القنوائم المالينة المرحلينة الموحندة المنوجزةني منخاض بتاريخ للموجودات المالية التي لها مستوى ائتما

 وذلك بالقدر الذي تقلل فيه الضمانات من مخاطر االئتمان.المحتاظ بها كضمان مطلوبة 

 

 توزيعات األرباح -15

، على توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من عام م2018مارس  26ون، خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في صادق المساهم

 9. تم دفع توزيعات األرباح في سهم(لاير سعودي عن كل  0.38)سعودي مليون لاير  1,140توزيعات األرباح هذه بعد خصم الزكاة،  . بلغتم2017

  م.2018أبريل 

، والتنني تننم (سننعودي لايرمليننون  1,050: 2017)سننعودي  لايرمليننون  1,110عتمنند مجلننس إدارة البنننك بصنناة مبدئيننة توزيننع أربنناح مرحليننة قنندرها أ

 للمساهمين. (سعودي للسهم لاير 0.35: 2017)سعودي للسهم،  لاير 0.37وذلك بواقع  2018 يوليو 4بتاريخ  بصورة نهائية عنها واإلعالنإقرارها 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018يونيو  30أشهر المنتهيتين في  الستةلفترتي 

 للسهم والمخفض األساسي الربح -16

بقسمة صافي دخل الاترة على عدد األسهم المصدرة البالغ  م 2017 و م2018 يونيو 30المنتهية في  للاترةتم احتساب الربح األساسي والمخاض للسهم 

 مليون سهم قائم. 3,000

 كفاية رأس المال -17 

 المجموعة قدرة على للحااظ السعودي العربي النقد مؤسسة حددتها التي المال رأس بمتطلبات االلتزام في المال رأس إدارة عند المجموعة أهداف تتمثل

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

دتها مؤسسة تقوم المجموعة بمراقبة مدى كااية رأس المال وذلك باستخدام المنهجيات والنسب المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي اعتم

أعمالهنا وتلبينة المتطلبنات النظامينة لنرأس المنال كمنا هنو محندد منن قبنل النقد العربي السعودي، لغرض الحااظ على قاعدة رأس مال قوينة لندعم تنمينة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي. 

خناطر تقوم إدارة المجموعة بشكل دوري بمراجعة قاعدة رأس المال ومستوى الموجودات المرجحة للمخاطر للتأكد من أن رأس المال كاٍف لتغطينة الم

الحالية وخطط النمو المستقبلية. وعند القيام بهذه التقديرات، تقوم االدارة العليا بمراعاة خطط أعمال المجموعة الى جاننب الظنروف  ألنشطتهاالمالزمة 

 االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة األعمال. 

( والتني بندأ سنريان ماعولهنا 3 حات الرأسنمالية وفنق معنايير )بنازلمؤسسة النقد العربي السعودي اإلطار والتوجيهات المتعلقنة بتناينذ اإلصنال أصدرت

الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والنسب ذات العالقة  إحتسابم. وعليه فقد تم 2013يناير  1من  اعتباراً 

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

ول التالي إجمالي الركينزة األولنى للموجنودات المرجحنة المخناطر، ورأس المنال األساسني ورأس المنال المسناند ونسنب كااينة رأس المنال يلخص الجد

 . مجموعةالخاصة بال

 بماليين الرياالت السعودية

 2018يونيو  30

 (مدققة)غير 

 2017 ديسمبر 31

 )مدققة(

 2017يونيو  30

 (مدققة)غير 
       

    المرجحة للمخاطر الموجودات

  214,066      207,783 196,751      االئتمان لمخاطر المرجحة الموجودات

  13,911         14,035  14,063        التشغيلية للمخاطر المرجحة الموجودات

  2,036           1,251  2,770           السوق لمخاطر المرجحة الموجودات
       

 230,013 223,069  213,584      الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطرإجمالي 
       

    

    رأس المال المؤهل

  36,627         38,623  36,935        رأس المال األساسي

  5,072           5,072  4,448           رأس المال المساند
       

 41,699 43,695 41,383        ورأس المال المسانداألساسي اجمالي رأس المال 
       

    

 %15.9 %17.3 %17.3 % لرأس المال األساسينسبة كااية رأس المال 

 %18.1 %19.6 %19.4 % المال رأس كااية نسبة إجمالي

    

 

 أرقام المقارنة  -18

 .الحالية للاترة الحسابات عرض مع تتماشى كي المقارنة أرقام بعض تصنيف أعيد
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