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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 عام - 1
 جمادى 1 بتاريخ 91 رقم الوزراء مجلس وقرار السامي الملكي المرسوم بموجب تأسس السعودية، العربية بالمملكة مسجلة سعودية مساهمة شركة ،)البنك( الرياض بنك
 نوفمـبر 18 الموافق( هـ1377 الثاني ربيع 25 بتاريخ الصادر 1010001054 رقم التجاري السجل بموجب البنك يعمل). م1957 نوفمبر 23 الموافق( هـ1377 األول

 في ووكالة المتحدة، المملكة في لندن مدينة في واحداً  اوفرعً  السعودية العربية المملكة في) فرع 337: 2016( فرع 340 عددها البالغ فروعه شـبكة خالل من) م1957
 6,337: 2016( 2017ديسمبر  31موظفًا في نهاية  6,332وقد بلغ عدد موظفي المجموعة . سنغافورة في تمثيلياً  ومكتباً  األمريكية المتحدة الواليات في هيوستن مدينة

        يلي: كما هو للبنك الرئيسي المركز عنوان موظفًا). إن
  الرياض بنك

  حي المربع  –الملك عبدالعزيز  طريق
  22622 ص.ب

  11416الرياض 
  المملكة العربية السعودية 

 واإلشراف اعتمادها يتم الفوائد تجنب مبدأ مع متوافقة مصرفية منتجات لعمالئه البنك يقدم كما. المصرفية واالستثمارية الخدمات أنواع كافة تقديم في البنك أهداف تتمثل
  .البنك قبل من تشكيلها تم مستقلة شرعية هيئة قبل من عليها
 إدارة وأنشطة االستثمار خدمات ( تقوم بتقديمالمالية  الرياض شركة (أ) بالكامل؛ المملوكة التابعة والشركات الرياض لبنك المالية القوائم تشتمل على الموحدة المالية القوائم

والغرض ( العقارية الرياض إثراء شركة) و(ب) المالية السوق هيئة تنظمها والتي المالية األوراق وحفظ ، المشورة وتقديم ، واإلدارة ، والترتيب ،التعامل  في المتمثلة األصول
تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين (التأمين  لوكالةلرياض وشركة ا) و(ج) وذلك لغرض تمويل األنشطةللمالك وللغير  صول العقاريةاألمسك وادارة وبيع وشراء منها 

 المالية لألسواق الرياض شركة) ه و )مان جزيرة في (شركة تم تأسيسها ليميتد ستريت بروبيرتيز كيرزون شركة ) و (د)المدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرىالمملوكة و 
  ) الرياض بنك عن نيابة الدولية األطراف مع المالية المشتقات معامالت تنفيذل ،إفالس وٕاعالن المقاصة بصالحية تحظى دولة ،كايمانال جزر في (شركة تم تأسيسها

     ").المجموعة"بـ مجتمعة اليها يشار و(
 اإلعداد أسس  - 2

 بيان االلتزام 2.1
  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لـ:

تبني جميع  "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل"، والتي تتطلب  - أ
"ضريبة الدخل"  - 12المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ماعدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

"الرسوم"، بقدر تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل. ووفقًا لتعميم مؤسسة النقد  –) الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية 21والتفسير رقم(
ت، بشأن المحاسبة عن م والتعديالت الالحقة له الصادرة على شكل توضيحا2017ابريل  11بتاريخ  381000074519رقم العربي السعودي 

 الزكاة وضريبة الدخل على أن تحتسب الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وتحمل على حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة. 
 نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.    -  ب

)، بشأن أثر التغير في السياسة المحاسبية 26) فيما يخص السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل واإليضاح (3.1أ) يرجى الرجوع إلى اإليضاح ((
  الناتج عن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  أسس اإلعداد (تتمة)  - 2
 القياس والعرض أسس 2.2

 ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة للبيع المتاحة واالستثمارات للمشتقات، باستثناء قياس القيمة العادلة التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً  الموحدة المالية القوائم يتم إعداد هذه
 بالقيمة مخاطرها المغطاة المالية المطلوبات أو الموجودات قياس يتم لذلك، باإلضافة. الدخل قائمة في العادلة بقيمتها المقتناة ألغراض المتاجرة والمدرجة واالستثمارات

 .السيولة حيث من عام بشكل الموحدة المالي المركز قائمة عرض وتم. بخالف ذلك بالتكلفة وتقاس التي تم تغطيتها، المخاطر بقدر العادلة

 العرض وعملة الوظيفية العملة 2.3
  سعودي، إال في الحاالت المبينة. لایرللمجموعة، ويتم تقريبها ألقرب ألف  الوظيفية العملة يعتبر والذي السعوديباللایر  الموحدة المالية القوائم تعرض         

 الهامةالمحاسبية والتقديرات األحكام  2.4
 التي الهامة المحاسبية واالفتراضات واألحكام بعض التقديرات المالية، يتطلب من اإلدارة استخدام التقارير إلعداد الدولية للمعايير الموحدة وفقاً  المالية إعداد القوائم إن

مثل . المحاسبية للمجموعة السياسات تطبيق في طريقة حكمها االفتراضي اإلدارة تمارس أن األمر يتطلب كما. المصرح عنها والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر
 وتوقعات مهنية استشارات على الحصول تتضمن بعض العوامل األخرى التي وعلى السابقة الخبرات االفتراضية يتم تقييمها باستمرار وتعتمد على واألحكام التقديرات هذه

  للظروف.  وفقاً  معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية لألحداث
  : يلي ما االفتراضية األحكام فيها تمارس التي تلك أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها تستخدم التي الهامة البنود تتضمن 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف  . أ
ولتحديد مدى إلزامية  (الخاص والعام). نخفاض في قيمتهااالخسائر  مخصصلتحديد  بهالخاصة  القروضبمراجعة محافظ  بشكل ربع سنوييقوم البنك 

لى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات تقديرات وأحكام للتأكد من وجود أية بيانات قابلة للمالحظة تشير إ بعمل البنكقوم ي االنخفاض،تسجيل خسائر 
عة من لى وجود تغير سلبي في وضع السداد من قبل مجمو على بيانات قابلة للمالحظة تشير إن يشتمل هذا الدليل ويمكن أالنقدية المستقبلية المقدرة. 

والدليل  ناألخذ بعين االعتبار خصائص مخاطر االئتما بعد القروضخسائر بشأن  لسابقةالخبرة ا على مبنيةتقديرات  اإلدارة تستخدمالمقترضين. 
ييم المنهجية يتم بصورة منتظمة، تقو . الموضوعي على وجود انخفاض مماثل لتلك القروض والسلف التي تضمنتها المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية

  وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية. مواالفتراضات المستخدمة في تقدير حج
 قياس القيمة العادلة  . ب

التزام ما بموجب معاملة عادية نظامية بين متعاملين بالسوق في  لتحويلالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع 
   :يحدث إما في مااللتزا تحويل أو األصل بيعل الصفقة نأ إلى افتراض العادلة القيمةقياس  ويستند .تاريخ القياس

 أو ،لمطلوباتا أو للموجودات الرئيسية السوق - 
  لمطلوبات.ا وأ نفعًا للموجودات كثراأل السوق في يتم رئيسة،السوق ال وجود عدم حالة في - 

  ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق األكثر نفعًا. 
المطلوبات، يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الموجودات أو 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المتعاملين في  فتراض تصرف المتعاملين في السوق لمنفعتهم االقتصادية.على ا
باالستخدام ل لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه األصو  االستخدام األفضلالسوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام األصول 

  لها. األفضل
أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخالت ذات الصلة التي  المجموعة تستخدم

   مالحظتها. نيمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمك
لسل الهرمي للقيمة تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقًا للتسيتم 

  العادلة، الموضح أدناه، وذلك اعتمادًا على الحد األدنى من المدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة:
  .  المشابهةمطلوبات للموجودات أو لفي أسواق نشطة ل المتداولة (غير معدلة) سعاراأل: األول وىالمست - 
  .بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ترتكز علىهامة على مدخالت تستند  التيتقييم الطرق  :الثاني المستوى - 
 ال يمكن مالحظتها. ترتكز على بيانات السوق التيو : طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة الثالث المستوى - 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  أسس اإلعداد (تتمة)  -2  
  )تتمة( الهامة المحاسبية والتقديرات األحكام 2.4

 )تتمة( العادلة القيمة قياس  . ب
قد تمت بين أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك تحويالت 

ثر األكبر على قياس القيمة المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اعتمادًا على الحد األدنى من المدخالت ذات األ
 .مالية العادلة ككل) في نهاية كل فترة

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع   . ج
لجوهري أو تمارس المجموعة حكمها االفتراضي عند تقدير االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع. ويتضمن ذلك تحديد إذا كان االنخفاض ا

قيمة العادلة يقل عن التكلفة. للقيام بهذا الحكم االفتراضي فإن المجموعة تقيم من ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم. المستمر في ال
فيها، أو  للتدهور في المالئة المالية للجهة المستثمر موضوعياً إضافة الى ذلك، فإن المجموعة تعتبر االنخفاض في القيمة ظاهرًا عندما يكون هناك دليًال 

  في أداء الصناعة أو القطاع، وفي التغيرات في التقنية، وفي التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
في  النخفاضإذا كانت تعرضت  ما لتقييمالقوائم المالية  إعداد تاريخ في للبيع متاحة كاستثمارات المصنفة لديها و الدين سندات بمراجعة المجموعة وتقوم

  .لقروض والسلفل الفردي تقييمال على ينطبق لما مماثالً  تقديراً قيمتها. وهذا يتطلب 
 

 االستحقاق تاريخ حتى المقتناه االستثمارات تصنيف  . د
والتي لها تاريخ  تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات غير المشتقة المالية الموجودات تصنيففي  39 الدولي المحاسبة معيار متطلبات تتبع المجموعة
على االحتفاظ بهذه  ومقدرتها نيتهاوللقيام بهذا الحكم االفتراضي، فإن المجموعة تقيم . االستحقاق مقتناه حتى تاريخال ستثماراتالكا استحقاق ثابت

  االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
  

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها  . ه
  صناديق االستثمار   

 تقديرات على التركيز يتم ،استثمار صندوق على تسيطر المجموعة كانت إذا ما ولتحديد .االستثمار صناديق من كمدير صندوق لعدد المجموعة تعمل
 االستغناء في المستثمرين حقوق وعلى ة)،متوقع داريةإ أو رسوم متراكمة عموالت أي الصندوق (تتضمن في للمجموعة اإلجمالية االقتصاديةالمنافع 

   .الصناديق هذه توحيد يتم لم وبالتالي الحاالت، جميع في للمستثمرين كوكيل تعمل أنها مجموعةتبين لل بناًء على ذلكو . الصندوق مديرعن 
  الشركات ذات األغراض الخاصة 

تضمين مخاطر التعرض لهذه البنك هو طرف في بعض الشركات ذات األغراض الخاصة، لتسهيل تمويل ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة. يتم 
  الشركات في محفظة البنك للقروض والسلف.

  خطط المنافع المحددة   . و
اس طريقة وحدة االئتمان لتزام على أسلنظام العمل والعمال السعودي، ويستحق اال وفقاً تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  دوري. ال اإلكتواري التقييموفق  المتوقعة
  .27لى اإليضاح رقم يرجى الرجوع إ وللمزيد من االفتراضات والتقديرات،
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 3
  الموحدة. المالية القوائم هذه إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات بأهم بياناً  يلي فيما

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها الجديدة والمعدلة وٕارشادات مؤسسة النقد العربي السعودي كما هو  اتباععن  ةفي السياسات المحاسبية الناتج التغيراتباستثناء 
السنوية القوائم المالية الموحدة المالية الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد  القوائمفي إعداد هذه المتبعة السياسات المحاسبية ) أدناه، فإن 3.1مبين في اإليضاح (

   م.2016ديسمبر  31في المنتهية  للسنة
  

   المحاسبية السياسات في التغيرات 3.1
المحاسبية للزكاة والمذكورة أدناه وتبني التعديل على المعيار  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك التغير في السياسة

ن المتوقع أن يكون لها تأثير غير هام القائم والمذكور أدناه والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة الحالية أو الفترات السابقة، وم
   في الفترات المستقبلية:

 الزكاة  .أ 

 سنوي ربع أساس على الزكاة احتساب أصبح حيث الزكاة نبشأ المحاسبية سياستها بتعديل المجموعة قامت )،2.1(يضاح رقم إلى السبب الموضح في اإلودة بالع
 حال وفي الوقت، ذلك في كمطلوبات ثباتهاإ يتم وكان للمساهمين دفعها عند رباحاأل توزيعات من تخصم الزكاة كانت ،السابق وفي. المبقاه األرباح على وتحميلها

 الناتج واألثر ،رجعي بأثر بالزكاة المتعلقة المحاسبية السياسة في التغيير هذا بإثبات المجموعة قامتو . دفعها عند الزكاة احتساب يتم لألرباح توزيعات أي دفع عدم
  .الموحدة المالية القوائم حول) 26( رقم يضاحاإل في عنه االفصاح تم التغيير هذا عن
  الحالية المعايير على التعديالت ب.
  :النقدية التدفقات قائمة عن باإلفصاح المبادرة بخصوص 7 رقم الدولي المحاسبة معيار على لتعديالتا

 تقييم من المالية القوائم مستخدمي لتمكين إضافية إفصاحات تقديم التعديالت هذه تتطلب. م2017 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت تطبق
 يواصل والذي الدولي المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة فصاحاإل مبادرة من جزء هي التعديالت هذه. التمويلية األنشطة عن الناتجة المطلوبات في التغير

فصاحات المالية الموحدة باستثناء بعض اإل القوائمأي تأثير جوهري على  التعديالت هذه إتباع عن ينتج لم. المالية القوائم عن فصاحاإل تحسين كيفية استكشاف
  اإلضافية. 

 للسنوات بها االلتزام البنوك على يتعينوالتي  المبكر لهذه التعديالت والتنقيحات على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم نشرها االتباعالبنك عدم  ارتأى لقد
  ).39 رقم لإليضاح الرجوعم (يرجى 2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 المالية القوائم توحيد أسس 3.2
 المالية القوائم إعداد يتمو . ديسمبر من كل سنة 31للسنة المالية المنتهية في  التابعة هشركاتو  الرياض لبنك المالية القوائمالموحدة،  السنوية المالية القوائم تشمل هذه
  التي تعد فيها القوائم المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. المالية السنة لنفس التابعة للشركات
 فيحقوق  لديهلمخاطر أو يكون على المنشأة المستثمر فيها عند تعرضه ويسيطر البنك  التي يسيطر عليها البنك. فيها المستثمر المنشآت التابعة هي الشركات
  على المنشأة المستثمر فيها. على تلك العوائد من خالل سيطرته القدرة على التأثير منشأة المستثمر فيها، ويكون لديهفي ال خالل مشاركته المتغيرة منالعوائد 

  هذه السيطرة. البنك عن وقفة بتاريخ ت، ويتوقف توحيد هذه القوائم الماليخ انتقال السيطرة عليهاويتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاري
 المالية القوائم إعداد عندالمتداخلة بين شركات المجموعة  المالية المعامالت من ينشأ قد مصروف أو دخل وأي التابعة، وشركاته البنك بين األرصدة استبعاد يتم

  .الموحدة
رة بملكية حصص السيط البنك ظروف خاصة قد يمارس وتحت ،عنه سيطرة. على أية حالغلبية حقوق التصويت ينتج تملك أ بأن مسبق هناك افتراض ،شكل عاموب

سلطة العند تقييم ما إذا كان لدى البنك من أسهم المنشأة، و % 50كثر من قد ال يستطيع ممارسة السيطرة حتى مع تملك حصص أ في أحيان أخرى%، و 50أقل من 
  الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تشمل: إلى  البنك ينظرى عوائدها المتغيرة، الي السلطة علبالتالمستثمر فيها و على المنشأة 

 . والغرض منها تصميم المنشأة المستثمر فيها - 
 األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه األنشطة وهل البنك يستطيع أن يوجه هذه األنشطة.  - 
 البيع وحقوق التصفية. حقوق و  الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء - 
 هذه العوائد. تذبذب  التأثير في وقدرته علىفي العوائد المتقلبة من ارتباطه بالمنشأة المستثمر فيها,  أو لديه حقوق ما إذا كان البنك معرض  - 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص السياسات  -  3
 (تتمة) المالية القوائم توحيد أسس 3.2

يلغي  ت المجموعة السيطرة على المنشأة التابعة،إذا فقدفالملكية.  حقوقبطريقة  )مع عدم فقد السيطرة( حصص الملكية في منشأة تابعة في يرالتغمحاسبة عن تتم ال
ارة في قائمة و خسحقوق الملكية، بينما يتم االعتراف بأي ربح أاألجزاء االخرى من والخصوم والحصص الغير مسيطر عليها و  ( شامل الشهرة ) األصل ذي الصلة

  العادلة في تاريخ فقد السيطرة.ستثمار متبقي في المنشأة التابعة بالقيمة أي ايتم تقييم و  الدخل.
وقد توصل البنك إلى قرار  .الشريعةأحكام  مع المتوافقة التمويل ترتيبات بعض تسهيل لغرض أساساً  نشأتأ والتي خاص، غرض ذات منشآت في طرفاً  البنك يعتبر 

  مكانية توحيد البيانات المالية لهذه الكيانات مع بياناتها المالية لعدم توفر السيطرة على هذه المنشآت ذات الغرض الخاص.بعدم إ
 السداد تاريخ محاسبة 3.3
تسليم األصل للطرف اآلخر). عندما يتم يتم إثبات وٕالغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد (أي التاريخ الذي يتم فيه    

اريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بنفس طريقة احتساب الموجودات تطبيق محاسبة تاريخ السداد، تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة خالل الفترة بين ت
رة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المقتناه. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فت

  المتعارف عليها في السوق.
 الزميلة شركاتال في االستثمار 3.4

 مشروعحصة في  وأتابعة  شركةعليها وهي ليست  جوهريتأثير  لمستثمريكون ل والتي الشراكة، مثلالمنشآت غير الممثلة في كيان قانوني  تشمل الزميلة الشركة
رقى إلى السيطرة أو المشاركة في السيطرة على تلك ي الولكن  والتشغيلية،المالية التي تخص السياسات المشاركة في القرارات  في الجوهري التأثير ويتمثل .مشترك

 عند يتم تعديلها الحقاً و  بالتكلفة مبدئياً  االستثمار تسجيل يتمبموجبها و  الملكية، حقوقلطريقة  وفقاً  الزميلة الشركات في االستثمارات ويتم المحاسبة عن. السياسات
حصته  ةاألرباح أو الخسائر للمستثمر متضمنب لالستثمارات المسجلة القيمةخفض نتو  المستثمر بهاصافي الموجودات للشركة  فق التغير فيو قيمتها بعد االقتناء  تغير
   المستلمة من الشركات المستثمر بها. التوزيعاتو  بها المستثمر الشركة في خسائر وأ أرباح أيفي 

 المخاطر تغطيةمحاسبة و  المشتقة المالية األدوات 3.5
 العادلة بالقيمة المشتراة)، تقاس مبدئياً و  المكتتبة( العمالت وخياراتالخاصة  العموالت أسعارومقايضات  األجنبي الصرف عقود تتضمن والتي المشتقة المالية األدوات

 وتقيد إيجابية، العادلة القيمة تكون عندما وذلك الموجودات ضمن العادلة بقيمتها المشتقات كافة وتدرج في تاريخ التعاقد، ويتم إثبات تكلفة العملية في قائمة الدخل،
  . سلبية العادلة القيمة تكون عندما المطلوبات ضمن

 القيمة في التغييرات معالجة وتعتمد. مالئم هو ما حسب التسعير، ونماذج النقدية التدفقات خصم ونماذج بالسوق المتداولة األسعار إلى بالرجوع العادلة القيمة وتحدد  
  :  التالية الفئات من أي في تصنيفها على للمشتقات العادلة

  المتاجرة ألغراض المقتناة مشتقاتال -1
. المتاجرة خسائر/دخل ويفصح عنها ضمن الموحدة الدخل قائمة في مباشرة المتاجرة ألغراض ةالمقتنا للمشتقات العادلة القيمة في تغيرات أي تدرج

  .أدناه كما هو مبين المخاطر تغطية لمحاسبة عالتي ال تخض المشتقات تلك على أيضاً  المتاجرة ألغراض ةالمقتنا المشتقات وتتضمن
  
 المخاطر تغطية محاسبة -2

   .مؤهلة تحوط عالقات في المخاطر تغطية كأدوات المشتقات بعض المجموعة تدرج
 التغيرات مخاطرالتعرض ل تغطي والتي العادلة القيمة مخاطر تغطية) أ( هما فئتين  إلى تصنف المخاطر تغطية فإن المخاطر، تغطية محاسبة ألغراضو 

الموجودات أو المطلوبات أو إلتزامات مؤكدة مرتبطة  من محدد  جزء أو المغطاة غير المؤكدة االلتزامات أو المطلوبات أو للموجودات العادلة القيمة في
 التدفقات في التغيرات مخاطرالتعرض ل تغطي والتي النقدية التدفقات خاطرم تغطية) ب. (المعلنة الخسارة أو الدخل صافي على تؤثر قد بمخاطر محددة

 صافي على تؤثر والتي عالية بنسبة حدوثها المتوقع العمليات أو المسجلة المطلوبات أو بالموجودات مرتبطة محددة بمخاطر متعلقة كانت سواء النقدية
   .ةالمعلن الخسارة أو الدخل
 أو العادلة القيمة في التغيرات أي أن عالية، فاعلية ذات المخاطر تغطية تكون بأن يتوقع فإنه المخاطر، تغطية لمحاسبة مؤهلة المشتقات تكون ولكي

 تكون أن ويجب مخاطره، تغطية تمت الذي البند على طرأت التي التغيرات فعال بشكل يجب أن تغطى المخاطر تغطية بأداة الخاصة النقدية التدفقات
   تغطية أداة تحديد ذلك في بما المخاطر إدارة وأهداف استراتيجية توثيق يجب المخاطر، تغطية بداية وعند. به موثوق بشكل للقياس قابلة التغيرات هذه
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  المخاطر (تتمة) ومحاسبة تغطية المشتقة المالية األدوات 3.5

  (تتمة) المخاطر تغطية محاسبة -2
 بصورة المخاطر تغطية فعالية مدى تقييم يجب ، وعليهالمخاطر تغطية مدى فاعلية تقييم وطريقة المغطاة المخاطر وطبيعة تغطيته المراد والبند المخاطر
  .مستمرة
 تغطية مخاطر القيمة العادلة   . أ

تأثير على قائمة الدخل،  لاللتزامات المؤكدةأو  المسجلة المطلوباتأو  للموجوداتتغطية مخاطر التغير في القيمة العادلة لتخصيص المشتقات كأداة قد يكون ل
أي مكاسب أو خسائر  ةتدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم تسويو 

والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،  لدخل الموحدة. أما البنود المغطاةالقيمة الدفترية لذلك البند ويدرج في قائمة امقابل  مخاطرهالذي تمت تغطية  متعلقة بالبند
 بيعها،عند محاسبة تغطية المخاطر، أو  بشرطوالت خاصة عن الوفاء في الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعمف

على وذلك في قائمة الدخل  اإلسمية المستنفذة عند انتهائها يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبنود المغطاة والقيمةو ، إنهاؤهاأو  أو ممارسة الحق تجاهها،
يتم إثبات وتسوية القيمة العادلة غير المطفأة  مخاطرهي تمت تغطية ذالبند ال استبعاد. وٕاذا تم معدل العائد الفعليباستخدام  لألداة الماليةمدى العمر المتبقي 

  .على الفور بقائمة الدخل الموحدة
 تغطية مخاطر التدفقات النقدية  . ب

مسجل أو مرتبط بعملية مالية متوقع  إلتزامطر مرتبطة بأصل أو التدفقات النقدية المتعلقة بمخا تقلباتتغطية لعندما يتم تخصيص أحد المشتقات على أنها أداة 
 –، فيتم إثبات الجزء الخاص بالربح والخسارة الناجمة عن أداة تغطية المخاطر الموحدة والتي قد يكون لها تأثير على قائمة الدخلاحتمال حدوثها بنسبة عالية 

بالنسبة لتغطية  في قائمة الدخل الموحدة. إن وجد يتم إثباته فعال،ال غيرالجزء و مة الدخل الشامل، مباشرة في قائ - التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة 
إلى قائمة الدخل الموحدة  المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في االحتياطيات األخرى لها تأثير علىمخاطر التدفقات النقدية التي 

قائمة الدخل الموحدة. وعندما ينتج من المعامالت المغطاة المتوقعة إثبات أصل غير مالي أو التزام غير  علىالتغطية  معاملةنفس الفترة التي أثرت فيها  خالل
ئر المتعلقة بها والتي سبق إثباتها األرباح والخسالدفترية لهذه األصول وااللتزامات مالي عندئذ يجب أن يتضمن القياس المبدئي لتكلفة االستحواذ أو التكلفة ا

  مباشرة في قائمة الدخل الشامل.
إنهاؤها أو عندما ال تصبح تلك أو  أو ممارسة الحق تجاهها ويتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان أداة التغطية أو عندما يتم بيعها

 عند إلغائها من قبل المجموعة. في ذلك الوقت، ، أو  كد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقًا لن يتم حصولهاعند التأاألداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، أو 
المتوقع المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل حتى تحدث العملية  الخسائرأو  باألرباحيتم االحتفاظ 

  للفترة. ، وفي حال التوقع بعدم حدوثها، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل إلى قائمة الدخل الموحدةاحدوثه
 العمالت األجنبية  3.6

  تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والتي هي العملة الوظيفية للبنك.
 والمطلوبات الموجودات أرصدة تحول كما. المعامالت تلك إجراء بتاريخ السائدة الفورية الصرف بأسعار سعوديال لللایر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تحول
 تحويل من الناتجة الخسائر أو المكاسب إثبات ويتم. إعداد التقارير بتاريخ السائدة الصرف بأسعار السعودي لللایر السنة نهاية في األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية

 أسعار باستخدام أجنبية بعملة العادلة بالقيمة المقاسة النقدية غير البنود تحويل ويتم. الموحدة الدخل بقائمة األجنبية بالعمالت الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة
 المسجلة النقدية غير بالبنود الخاصة الصرف أسعار تحويل خسائر أو مكاسب إدراج ويتم. لها دلةالعا القيمة تحديد تم الذي التاريخ في بها المعمول الفوري الصرف
  .عليها تقوم التي المالية الموجودات لطبيعة طبقاً  المساهمين حقوق في أو الموحدة الدخل قائمة في إما العادلة القيمة تسوية من كجزء العادلة بالقيمة

 باستخدام سعر الصرف، السعودي اللایرلى تحويلها إغير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعمالت االجنبية يتم  والمطلوباتلموجودات أما بالنسبة ل
  .األولية المعامالت تاريخفي المعمول به  الفوري

كما تحول  إعداد التقارير.الفوري في تاريخ  الصرفبأسعار  السعودي لایرللوتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للفروع الخارجية المسجلة بالعمالت األجنبية 
 الصرف السائدة خالل السنة. يتم إدراج فروقات التحويالت إذا كانت جوهريةالسعودي بناء على المتوسط المرجح ألسعار  لللایرإيرادات ومصروفات الفروع الخارجية 

  قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد العمليات األجنبية.  وقات إلىاآلخر ويتم تحويل هذه الفر  في الدخل الشامل
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 المالية األدوات مقاصة 3.7

في الحاالت التي تعتزم  أو حالي ملزم بذلك قانوني حق وجود حالة في ة بالصافيالموحد المالي المركز قائمة في وتدرج المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
   .واحد آنٍ  في المطلوبات وتسديد الموجودات بيعالمجموعة فيها تسديد المطلوبات على أساسا الصافي أو 

كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بناء على معيار أو تفسير محاسبي كما تم اإلفصاح عنه في إال إذا في قائمة الدخل الموحدة  الدخل والمصروفاتيتم مقاصة  ال
  السياسات المحاسبية للمجموعة.

 اإليرادات إثبات  3.8
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة -1
كمقتناة ألغراض المتاجرة أو المدرجة بقيمتها العادلة في دخل ومصاريف العموالت الخاصة لألدوات المالية ذات العموالت الخاصة ( باستثناء تلك األدوات المصنفة 

المعدل الذي يعدل تمام  قائمة الدخل)، يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة على أساس معدل العموالت الخاصة الفعال. ومعدل سعر العمالت الخاصة الفعال هو ذلك
  ل العمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي للقيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي.خصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة والمقبوضات خال

 لة لألداة المالية ولكن ال تشمعند احتساب معدل سعر العموالت الخاصة الفعال يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية أخذًا في االعتبار كل الشروط التعاقدي
  خسائر التمويل المستقبلية.

لقيمة الدفترية المعدلة على يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصالت. تحتسب ا
  عموالت خاصة. فمصاريأساس معدل سعر العموالت الخاصة الفعلي ويسجل التغير في القيمة الدفترية كدخل أو 

بإيرادات العموالت  عندما يتم تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة أصول مالية مماثلة بسبب خسارة  االنخفاض في القيمة ، يتم االستمرار باالعتراف
  الخاصة باستخدام معدل العمولة الخاصة وبتطبيقه على القيمة الدفترية الجديدة.

سعر العموالت الخاصة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة ، ومصاريف العملية، والعالوة أو الخصم التي تعتبر جزء ال يتجزأ  من يتضمن احتساب معدل 
 سعر العمولة الخاصة . تعتبر مصاريف العملية مصاريف مرتبطة باقتناء أو إصدار أو بيع موجودات أو التزام مالي.

 أتعاب الخدمة البنكية -2
 فيتم، استخدامها يتم ما غالبا والتي القروض لمنح االرتباطات أتعاب أما. الخدمة تقديم عند المحاسبي االستحقاق مبدأ أساس على البنكية الخدمات اتعاب باتإث يتم

 للقرض االلتزام برسوم االعتراف يتم القرض استخدام بعدم التوقع حالة في. القروض تلك عن الفعلي للعائد كتعديل إثباتها ويتم بها المتعلقة المباشرة التكلفة مع تأجيلها
. الخدمات لعقود طبقاً يتم إثباتها على أساس نسبي  اإلدارية االستشارية والخدمات المدارة المحافظ أتعاب أما. االلتزام فترة مدى على الثابت القسط أساس على

 الفترة مدى على إثباتها يتم تقديمها يتم التي األخرى المماثلة والخدمات الحفظ وخدمات المالي التخطيط وخدمات الثروات وٕادارة األصول إدارة عن المستلمة األتعاب
  .الخدمات هذه تقديم خاللها يتم التي

 اخرى  -3
ودخل  العادلة القيمة في التغيرات نتيجة والخسائر المكاسب جميع تشمل نتائج أنشطة المتاجرة .األرباح هذه الستالم الحق نشوء عند إثباتها يتماألرباح  توزيعات

  ومصاريف العموالت الخاصة لألصول وااللتزامات المقتناة ألغراض المتاجرة.
 الشراء وٕاعادة البيع اتفاقيات  3.9

 حتفظت المجموعة نأ حيث ،الموحدة المالـي المركز قائمة في(اتفاقية إعادة الشراء)  محدد مستقبلي تاريخ في شرائها بإعادة االلتزام مع المباعة الموجودات إثبات يتم
 ،المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل االستثمارات بشأن المتبعة المحاسبية للسياسات وفقاً  الموجودات هذه قياس يستمر.  الملكية وعوائد مخاطر بجميع

من  المستلمة المبالغنظير  االلتزام إظهار ويتم. المطفأة بالتكلفة مقتناةال األخرى واالستثمارات ،االستحقاق تاريخ حتى المقتناة واالستثمارات ،للبيع المتاحة واالستثمارات
سعر و  البيع سعر بين الفرق اعتبار ويتم مالئم. هو ما حسب العمالء، ودائع أو األخرى المالية والمؤسسات للبنوك األرصدة في االتفاقيات هذه بموجب الطرف اآلخر

 مع المشتراه الموجودات إثبات يتم. ال الفعلي الخاصة العمولة سعر أساس على الشراء إعادة اتفاقية فترة مدى على ستحقت خاصة عموالت كمصاريف الشراء إعادة
  .المجموعة إلى الموجودات تلك على السيطرة انتقال لعدم الموحدة المالي المركز قائمة في) بيع إعادة اتفاقية( محدد مستقبلي تاريخ في بيعها إلعادة التزام وجود
 حسب األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة أو السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقدية ضمن االتفاقيات هذه بموجب المدفوعة المبالغ تدرج
 العمولة سعر معدل مستخدماً  البيع إعادة اتفاقية فترة مدى على ستحقت خاصة عموالت كدخل البيع إعادةسعر و  الشراء سعر بين الفرق اعتبار ويتم. مالئم هو ما

  .الفعلي الخاصة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -  3
  االستثمارات  3.10

 المباشرة العمليات مصاريف باستثناء باالستثمارات، المتعلقة المباشرة اإلقتناء مصاريف شاملة العادلة بالقيمة مبدئياً  االستثمارية المالية السندات كافة إثبات يتم
 تاريخ حتى مقتناة كاستثمارات تصنيفها حسب معالجتها الحقاً  ويتم كمصاريف الدخل بقائمة تحمل التي الدخل قائمة في العادلة بقيمتها المدرجة باالستثمارات المتعلقة

 يستهلك أو العالوة تطفأ. المطفأة بالتكلفة مقتناة أخرى كاستثمارات أو للبيع متاحة كاستثمارات أو الدخل قائمة في العادلة بقيمتها مدرجة كاستثمارات أو االستحقاق
  .الخاصة العموالت دخل في وتدرج الفعلي العائد أساس وفق الخصم
 إعداد تاريخ في العمل إنتهاء عند بالسوق المتداولة األسعار أساس على العادلة القيمة تحدد النظامية، الموحدة األسواق في تداولها يتم التي المالية للسندات بالنسبة
  .المعلنة الموجودات قيم صافي على بناء االستثمار صناديق في واالستثمارات المدارة لألصول العادلة القيم تحديد يتم. التقارير

لها سوق متداول، فيتم تقدير القيمة العادلة بالرجوع للقيمة السوقية الحالية ألداة أخرى تكون غالبًا مشابهة، أو تعتمد على  دللسندات المالية التي ال يوجأما بالنسبة 
رق تقييم متنوعة والتي تتضمن استخدام التدفقات النقدية المتوقعة لألداة المالية. عندما يتعذر الحصول على قيم عادلة من أسواق نشطة، فحينئذ يتم استخدام ط

حيثما كان ذلك ممكنًا، ولكن عندما يكون هذا غير مجدي، فإن األمر يتطلب درجة من  األسواق مشاهداتالنماذج الرياضية. يتم أخذ المدخالت لهذه النماذج من 
  حظتها.مال ناألحكام االفتراضية لتحديد القيم العادلة فيما يخص بيانات السوق التي ال يمك

 الدولي األخير لمعيار المحاسبةبعد اإلثبات األولي لالستثمارات ال يسمح عادة بإجراء أية تحويالت بين فئات تصنيف االستثمارات المختلفة، فيما عدا ما أقره التعديل 
  :في الفقرات التالية ةالموضح األسسعلى  يتم تحديد القيم المسجلة في نهاية كل فترة الحقة لكل فئة من فئات االستثمارات)، 7(إيضاح  39رقم 

 الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة االستثمارات - 1

 في العادلة قيمتهامدرجة ب كاستثماراتبعد االعتراف األولي  تحديدها تم استثماراتك أو المتاجرة ألغراض ةمقتنا استثماراتك الفئة مبدئياً  هذه في االستثمارات تصنف
  .األجل قصيرة مدد في الشراء إعادة أو البيع لغرض أساساً  المتاجرة ألغراض المقتناة االستثمارات اقتناء ويتم. الموحدة الدخل قائمة
. تلك التغيرات فيها تنشأ التي للفترة  الموحدة الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغيرات إظهار ويتم العادلة بالقيمة الحقاً  االستثمارات تلك تقاس ،األولي اإلثبات بعد
 العموالت دخل إظهار ويتم. ويتم تحمليها على قائمة الدخل الموحدة الستثماراتل األولي اإلثبات عند العادلة للقيمة وجودها حال في االقتناء تكلفة إضافة يتم وال

  .متاجرة كدخل الدخل قائمة في العادلة قيمتهاالدرجة ب المالية السندات عن المستلمة األرباح وتوزيعات الخاصة
  للبيع المتاحة االستثمارات -2

والحسابات  قروضك) أ( تصنيفها يتم لم وأ للبيع متاحة تصنيفها كاستثمارات تم التي والسندات األسهم وتشمل مشتقةغير  مالية دواتأ هي للبيع المتاحة االستثمارات
   .في قائمة الدخل العادلة قيمتهامدرجة ب مالية كموجودات أو )ج( االستحقاق، تاريخ حتى مقتناه استثماراتك أو )ب( ،المدينة

 في التغيرات أو السيولة احتياجاتبيعها لمقابلة  يمكن والتي محددة غير زمنية لفترة بها االحتفاظ ُيهدف إلى التي األسهم وأوراق الدين هي للبيع المتاحة االستثمارات
 العادلة القيمة مخاطر تغطية يتم ال وعندما. العادلة بالقيمة االستثمارات هذه وتقاس ،األسهم أسعار أو األجنبي الصرف أسعار أو العموالت الخاصة أسعار

اثباتها ، باستثناء انخفاض القيمة التي يتم الشامل الدخل قائمة في مباشرة العادلة القيمة في التغير ناتجة عن خسائر أو مكاسب أية تثبت للبيع المتاحة لالستثمارات
 الموحدة إلى الشامل الدخل قائمة في سابقاً  المثبتةالمتراكمة و  الخسارة أو المكاسب إعادة تصنيف يتم ،االستثمارات هذه إثبات إلغاء وعند في قائمة الدخل الموحدة.

 .الموحدة الدخل قائمة

 المطفأة بالتكلفة المقتناة االستثمارات االخرى - 3
 المقتناة األخرى االستثمارات وتظهر. المطفأة بالتكلفة مقتناه أخرى كاستثمارات نشط بسوق متداولة غيرالو  تحديدها أو الممكن الثابتة الدفعات ذات االستثمارات تصنف
 إثباتها إلغاء وعند. متهاقي في االنخفاض مخصص ناقصاً  الفعلي، العائد طريقة باستخدام المطفأة، بالتكلفة العادلة قيمتها مخاطر تغطية يتم لم والتي المطفأة بالتكلفة

  الموحدة. الدخل قائمة في الخسائر أو المكاسب إثبات قيمتها ويتم انخفاض أو
  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -4

 استحقاقها تاريخ حتى بها لالحتفاظ والمقدرةالنية المؤكدة  المجموعة لدىمحدد والتي  استحقاق تاريخ ولها تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات االستثمارات تصنف
 بعد المطفأة التكلفة وتحسب. قيمتها في االنخفاض مخصص ناقصاً  المطفأة بالتكلفة اقتنائها بعد االستثمارات هذه قياس يتم .االستحقاق تاريخ حتى مقتناه كاستثمارات

 الدخل قائمة في االستثمارات هذه عن ناجمة أو خسائر مكاسب أية تدرج كما الفعلي، طريقة العائد باستخدام االقتناء عند العالوة أو الخصم االعتبار بعين األخذ
  .قيمتها انخفاض أو بيعها يتم عندما الموحدة

 يمكن وال التصنيف هذا الستخدام المجموعة قدرة التأثير على بدون تصنيفها إعادة أو بيعها يمكن ال االستحقاق تاريخ كمقتناة حتى تصنف التي االستثمارات إن
  .األجل طويل االستثمار هذا طبيعة بسبب وذلك المبكر السداد مخاطر أو العمولة سعرب ضمن االستثمارات المغطاة المخاطر فيما يتعلق إدراجها
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  الهامة (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية  -  3
 القروض والسلف  3.11
 النقد يتم دفع عندما والسلف القروض إثبات ويتم. أو محددة نشأت أو حصلت عليها المجموعة ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات هي والسلف القروض

  .الملكية وعوائد مخاطر كافة عند تحويل أو القروض هذه عند بيع أو شطب أو التزاماتهم المقترضون يسدد عندما إثباتها ويلغى لمقترضينل
 حصلت عليها أو نشأت التي والسلف القروض تصنيف ويتم. تكاليف العمليات المرتبطة بها شاملة العادلة بالقيمة والسلف القروضعمليات  لكافة المبدئي اإلثبات يتم

 القروض بند من االئتمان خسائر مخصص خصم يتم المالية، القوائم في العرض وألغراض. المطفأة بالتكلفة همقتنا كقروض نشط بسوق متداولة والغير المجموعة
  .والسلف

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 3.12
 المثبتة لماليةت اعند تاريخ إعداد التقارير يتم إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودا

 القيمة صافي على بناء االنخفاض عن ذلك لذلك األصل وأية خسارة ناتجة لالسترداد القابلة المقدرة القيمة تحديد يتم الدليل، هذا مثل وجود حال وفي. المطفأة بالتكلفة
  . المتوقعة ويتم إثباتها كتغيرات في القيمة الدفترية المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية

ف بواسطة المجموعة تتضمن الشواهد الموضوعية على انخفاض قيمة األصول المالية إعسار أو تأثر مقدرة العميل على السداد. ويتم إعادة هيكلة القروض أو السل
نشطة لألوراق المالية. بشروط استثنائية من حيث وجود مؤشرات على إقبال المقترض أو المصدر على حالة إفالس، وكذلك وجود أدلة على عدم توفر سوق 

  السداد.باإلضافة إلى وجود بيانات يمكن مالحظتها لمجموعة من األصول، وعلى سبيل المثال وجود تغييرات سلبية في مقدرة المقترض أو المصدر على 
مانية بالكامل، بدون اللجوء إلى اجراء من قبل البنك وقد تشمل تلك الحاالت التي يعتقد فيها البنك أن المدين، في أغلب الظن، غير قادر على سداد التزاماته االئت

  لتسييل قيمة الضمانات، إن وجدت.
مخصص النخفاض القيمة إما مباشرة بتحميلها على قائمة الدخل الموحدة أو من خالل اليتم شطب األصول المالية عندما تكون غير قابلة للتحصيل وذلك مقابل  

  األصول المالية فقط في الظروف التي استنفذت فيها جميع المحاوالت الممكنة الستردادها وبعد ما حدد مبلغ الخسارة فيها.حساب مخصص انخفاض القيمة، وتشطب 
 العمولة المستخدم فيوفي حال تخفيض الموجودات المالية إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد فإنه يتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على أساس سعر 

  خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد.
ربط االنخفاض موضوعيًا بحدث وقع بعد إثبات الخسارة ( مثل التحسن في درجة تصنيف  مع إمكانيةفي فترة الحقة  ةمبلغ الخسارة المطفأ وفي حالة انخفاض

ابقًا بواسطة تعديل حساب المخصص، كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في قائمة الدخل الموحدة المدين)، يتم عكس مخصص االنخفاض في القيمة المثبت س
  لتخفيض خسائر االئتمان.

على مؤشرات أو وال تعتبر القروض التي تم إعادة التفاوض على شروطها قروضًا متعثرة، ولكن تعامل كقروض جديدة. وتبنى سياسات وممارسات إعادة الهيكلة  
خدام معدل العائد ير تشير إلي أن المدفوعات ستستمر في الغالب. كما ستستمر القروض في الخضوع لتقييم االنخفاض في قيمتها سواء فرديّا أو إجماليّا باستمعاي

قوم المجموعة بالفحص الفردي يومًا من تاريخ استحقاقها، اال اذا كانت هناك ضمانات. وت 180ويتم شطب القروض الشخصية بعد مضى  الفعلي األصلي لالئتمان.
  يوم وتكوين المخصص بناء على ذلك. 180لعمالء التمويل العقاري الشخصي بغرض تحديد ما إذا كانت متعثرة عندما يكون العميل متأخر في مستحقاته بـ 

، قد األخيرةتغير سلبي في ظروف المقترض. ففي الحالة قة مستمرة مع العميل أو استجابة لالإما كجزء من عالقروض والسلف،  يتم إعادة التفاوض حولوبشكل عام 
. المتعثرين فعلياً نسبة معدلة للعمولة للمقترضين تقدم المجموعة جدولة السداد التي بموجبها إعادة  يؤدي إعادة التفاوض إلى تمديد تاريخ استحقاق المدفوعات أو

القيمة  التفاوض حولها ال تغطي صل القرض التي تمأو  العموالتل فردي حيث أن مدفوعات وتدنى قيمته بشك األصلذلك استمرار تأخر استحقاق ويترتب على 
عادة إتعتمد سياسات وممارسات و يتم التعامل معها كقرض جديد. و اتفاقية جديدة  توقيعأخرى، يؤدي إعادة التفاوض إلى  حاالتوفي  للقرض. األصليةالدفترية 

القيمة بصورة فردية أو جماعية وتحسب  انخفاضيستمر إخضاع القروض لتقييم . كما إلى ترجيح استمرارية عملية الدفعالهيكلة على مؤشرات أو معايير تشير 
   لالئتمان. األصليباستخدام معدل العائد الفعلي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص السياسات  -  3
  (تتمة) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 3.12

 االنخفاض في الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة  - أ
بتقييم الشواهد الموضوعية  - لكل أداة مالية على حدة - يقوم البنك، حتى تاريخ االستحقاقبالتكلفة المطفأة أو المقتناة  في حالة األدوات المالية المقتناة

 التي سبق عرضها. المعاييرالنخفاض القيمة بناء على 
 دليلبالتكلفة المطفأة في حال وجود  المدرجةالمالية  الموجوداتفي قيمة القرض أو أي من  لخسائر االئتمان الناتجة عن التعثر محدد مخصص تكوينيتم 

 القابل المقدر والمبلغهو الفرق بين القيمة الدفترية  المحددالمخصص إن مبلغ المبالغ المستحقة.  على تحصيل جميع ةغير قادر  المجموعةأن بموضوعي 
 (متضمنًا المبالغ المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات وغيرها) المبلغ المقدر القابل لالسترداد هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعةإن ، لالسترداد

  األصلي. الفعلي الخاصة أساس معدل العمولة على المخصومة
على المعايير المخصص اإلجمالي ويمكن أن يستند ، للموجوداتنخفاض في القيمة على المستوى اإلجمالي دالئل اال عتباراالوتأخذ المجموعة أيضًا في 

الحالي الذي المناخ االقتصادي و  للمقترض أو مجموعة من المقترضين، المحددة لخارجيأو ا االئتماني الداخلي الهبوط القوي في درجات التصنيف التالية:
  . ةاالفتراضية التي تتضمنها مكونات المحفظة االئتمانيالتاريخية  والنماذجالمقترضين، والخبرات  يعمل من خالله

 االنخفاض في الموجودات المالية المتاحة للبيع  - ب
 على بناء القيمة النخفاض موضوعي تقوم المجموعة بتقييم كل حالة انفراديًا من حيث وجود دليل للبيع كاستثمارات متاحة المصنفة الدين أدوات حالة في

 الحالية، العادلة والقيمة المطفأة التكلفة بين كفرق المحتسبة المتراكمة الخسارة تمثل في القيمة كانخفاض المثبتة المبالغ إن. عرضها سبق التي المعايير
وفي حالة ارتفاع القيمة العادلة ألدوات الدين في فترة الحقة  .الموحدة الدخل قائمة في والمثبتة سابقاً  االستثمارات لتلك القيمة نخفاضال خسائر أي ناقصاً 

خسائر مع إمكانية  ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث ائتماني تحقق بعد إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة، يتم عكس 
   االنخفاض في القيمة بقائمة الدخل الموحدة.

م المقتناة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر لفترة طويلة في القيمة العادلة التي تقل عن التكلفة يعتبر دليل بالنسبة الستثمارات األسه
ألصل قائم موضوعي على االنخفاض في القيمة، وال يسمح بعكس مبالغ الخسائر المثبتة سابقًا الستثمارات األسهم في قائمة الدخل الموحدة طالما أن ا

وعند إلغاء إثبات ضمن حقوق المساهمين.  يثبت فقطيجب أن (بعد إثبات االنخفاض في القيمة) أي ارتفاع بالقيمة العادلة الحقًا  سجالت، أي أنبال
  .للسنةيتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة  الموجودات المالية

 خرىالعقارات األ 3.13
بيع، وتظهر تؤول للمجموعة خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك مقابل سداد قروض وسلف مستحقة. وتعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة لل

يهما أقل، ناقصًا أية تكاليف للبيع عند اإلثبات األولي بصافي القيمة الممكن تحقيقها للقروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أ
  هالك لهذه العقارات. (إذا كانت ذات قيمة جوهرية)، ويتم إثبات إيرادات اإليجار المتحققة من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة، وال يتم احتساب است

. ويتم تسجيل الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ناقصًا تكاليف وٕالحاقًا لإلثبات األولي، فإنه يتم إعادة تقييم مثل تلك العقارات على أساس دوري
ز خسائر االنخفاض البيع في قائمة الدخل الموحدة، كما يتم تسجيل المكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ناقصًا تكاليف البيع بشرط أن ال تتجاو 

   ستبعاد.إضافة إلى الخسائر أو المكاسب الناتجة من اال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -  3
 ممتلكات ومعدات 3.14
 وٕاطفاء استهالك حساب في الثابت القسط طريقة تتبع. المملوكة األراضي استهالك يتم وال المتراكم واإلطفاء االستهالك خصم بعد بالتكلفة والمعدات الممتلكات تظهر

  - :يلي كما للموجودات المتوقعة اإلنتاجية األعمار أساس على وذلك األخرى والمعدات الممتلكات
 

  سنة  33  المباني
  سنوات، أيهما أقل 5فترة اإليجار أو  تحسينات وديكورات العقارات المستأجرة

  سنة 20 – 5  األثاث  والتركيبات والمعدات 
  سنوات 5 أجهزة الكمبيوتر

  سنوات 5 – 3  برامج الكمبيوتر ومشاريع الميكنة
  سنوات  4  السيارات

  

ة كمصروفات عند تكبدها. تتم رسملة النفقات الالحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية على المجموعة. وتدرج االصالحات والصيانة الجاري
األصول في حالة وجود أحداث أو  بتاريخ إعداد التقارير. يتم مراجعة كافة األمر  لزمتعديلها إذا والقيمة المتبقية للموجودات و تم مراجعة األعمار اإلنتاجية كما ي

تخفيض قيمته إلى القيمة التقديرية القابلة  تغيرات في الظروف المحيطة تدل على وجود تعثر في قيمة األصل وعدم إمكانية استرداد قيمته الدفترية، وعليه يتم فوراً 
أساس الفرق بين  ىاالستبعاد عل ويتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن البيع أولالسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة لالسترداد. 

  .الموحدة في قائمة الدخل ويتم إدراجها المحصل،المبلغ و القيمة الدفترية 

 المطلوبات المالية 3.15
العمليات، ماعدا المطلوبات المدرجة بقيمتها  تكاليف ناقصاً  العادلة بالقيمة المصدرة الدين وسندات العمالء وودائع المال أسواق لكافة إيداعات اإلثبات األولي يتم

كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت خاصة (عدا تلك المدرجة  قياس الحقاً  ويتم العادلة في قائمة الدخل فيتم إثبات تكاليف العمليات في قائمة الدخل الموحدة.
 وتستهلك العالوات وتطفأ. العالوة أو باالعتبار الخصم األخذ بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو التي تم تغطية مخاطر قيمتها العادلة) بالتكلفة المطفأة بعد

 .الخاصة العموالت كمصاريف وتدرج االستحقاق تاريخ حتى ليالفع العائد أساس وفق الخصومات
 وتدرج ،المخاطر المغطاة التسوية هذه تتجاوز ال أن بشرط العادلة قيمتها في بالتغيرات ،فعال بشكل العادلة قيمتها تغطية تم والتي ،المالية المطلوبات تسوية ويتم

  في خسائر أو أية مكاسب إثبات يتم فإنه المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية للمطلوبات بالنسبة أما الموحدة، الدخل قائمة في ذلك عن الناجمة الخسائر أو المكاسب
        إثباتها. إلغاء يتم عندما الموحدة الدخل قائمة 

 

 عقود الضمانات 3.16
 اإلثبات عند المالية ضماناتويتم تسجيل ال وقبوالت. وضمانات مستنديه اعتمادات من تتكون مالية، ضمانات بإصدار المعتادة هاعمل دورة ضمن المجموعة تقوم

 المجموعة التزام قياس يتم األولي اإلثبات بعد والحقاً . المستلمة العالوة قيمة ذلك ويمثل أخرى، مطلوبات بند تحت العادلة بالقيمة الموحدة المالية القوائم في األولي
 في زيادة أي إثبات ويتم. الضمانات ناتجة عن مصادرة مالية التزامات أي لتسوية المطلوبة للنفقات تقدير بأفضل أو غير المطفأةال العالوةقيمة ب إما ضمان ألي

 الدخل قائمة في المستلمة العالوات إثبات يتم كما. االئتمان خسائر مخصص بند تحت كمصروفات الموحدة الدخل بقائمة المالية بالضمانات المرتبطة االلتزامات
  .الضمان عمر مدى على الثابت القسط طريقة أساس صافي دخل أتعاب وعموالت على ضمن الموحدة

  

 المخصصات  3.17
 ومن ماضية أحداث عن ناتجة التزامات أوها ضد مقامة قضائية دعاوى لمقابلةعندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة المجموعة  المخصصات إثبات يتم

 .االلتزامات بهذه للوفاء نقدية مواردتوفير  إلى الحاجة يترتب عليه كبير بشكل حدوثها المحتمل

 اإليجار عقود محاسبة 3.18
 على الثابت القسط بطريقة الموحدة الدخل قائمة على اإليجار دفعات تحمل وبموجبها تشغيلية، إيجار عقود كمستأجر المجموعة تبرمها التي اإليجار عقود كافة تعتبر
  .اإليجار إنهاء فيها يتم التي الفترة خالل كمصروف للمؤجر دفعها يجب غرامات أية تدرج مدته، انتهاء قبل التشغيلي اإليجار عقد إنهاء حالة وفي. اإليجار فترة مدى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -  3
  

 النقدية وشبه النقدية 3.19
 باستثناء السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقدية في المدرجة المبالغ تلك بأنها النقدية وشبه النقدية تعرف الموحدة، النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
  .االقتناء تاريخ من أشهر ثالثة خالل تستحق والتي األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة تشمل كما النظامية، الودائع

  

 دوات الماليةاألإلغاء إثبات  3.20
متشابهة) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات المالية الخاصة بهذه ال أو جزء من الموجودات المالية وجودات المالية ( أو جزء منها،يتم إلغاء إثبات الم

، يتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم البنك بنقل جميع المخاطر والمكاسب المصاحبة موجودات ماليةالموجودات. وفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن البنك نقل 
أثبات جميع المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء على بقاء اإلنقل أو فيها يتم  الالت التي لملكية األصل بشكل جوهري. وفي الحا

ل كل منفصل كأصو فقط في حال تخلي البنك عن السيطرة عليه. ويقوم البنك بإثبات أي حقوق أو التزامات تم إنشاؤها أو اإلبقاء عليها خالل هذه العملية بش االصل
( أي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد  عند انتهائها ز المالي الموحدة وذلك فقطويتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية أو جزء منها من قائمة المركأو مطلوبات، 

  أو إلغاؤه أو انتهاء مدة سريانه).
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 3.21
 قائمةفي  ويظهر السعودية، العربية بالمملكة والعمال العمل نظام بموجبعند انتهاء عملهم  المجموعة لموظفي المستحقة الخدمة نهاية لمكافأة مخصص تكوين يتم

  .األخرى المطلوبات الموحدة ضمن المالي المركز
  

 الزكاة الشرعية 3.22
 والدخل للزكاة العامة الهيئة أنظمة بموجب المحددة األسس باستخدام الدخل صافيفي  أوالملكية  حقوق في السعوديين المساهمين حصةالزكاة على  احتساب يتم

 كانت ،السابق وفي. لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً  المبقاه األرباح على وتحمل سنوي ربع أساس على الزكاة وتحتسب .السعودية العربية بالمملكة
    .الوقت ذلك في كمطلوبات ثباتهاإ يتم وكان للمساهمين دفعها عند رباحاأل توزيعات من تخصم الزكاة

  

 خدمات إدارة االستثمار  3.23
 الخاص اإلفصاح ضمن المكتسبة البنكية األتعاب عن اإلفصاح ويتم. االستثمار صناديق بعض إدارة تتضمن والتي لعمالئها استثمار خدمات المجموعة تقدم

 في إدراجها يتم ال وبالتالي بالمجموعة خاصة موجودات الوكالة بصفة أو األمانة بصفة بها المحتفظ الموجودات تعتبر وال. العالقة ذات فااألطر  مع بالمعامالت
 .الموحدة المالية القوائم

  

 الشريعة أحكام مع المتوافقة المصرفية المنتجات 3.24
. الهيئة الشرعية بواسطة اعتمادها ، ويتمالمصرفية غير المرتبطة بعموله خاصة منتجاتال بعض التقليدية المصرفية الخدمات إلى باإلضافة لعمالئها المجموعة تقدم

الدوليـة الخاصة بالتقارير المالية، ووفقًا للسياسات المحاسبية  طبقا للمعاييرالمنتجات المصرفية  هذهيتم احتساب  .واإلجارة والتورق المرابحة المنتجات هذه وتتضمن
  المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة.

 البيع سعر. البنك من بالشراء العميل من وعد على بناء وتملكها بشرائها البنك قام والتي للعميل، اصل او سلعة ببيع بمقتضاها البنك يقوم اتفاقية هي المرابحه .1
  .عليه متفق ربح هامش الى باإلضافة التكاليف يشمل

 باستئجار  العميل من وعد على وبناءً  ،)المستأجر( العميل طلب على بناءً  لتأجيره، أصل إنشاء أو بشراء بمقتضاها) المؤجر( البنك يقوم اتفاقية هي االجاره .2
  .للمستأجر المؤجر االصل ملكية بنقل تنتهي قد والتي عليها متفق محددة لمدة االصل

 في البيع متحصالت ويستخدم  فورا السلعة ببيع العميل يقوم. للعميل وبيعها سلعة بشراء بمقتضاها البنك يقوم المرابحة معامالت أشكال من شكل هو التورق. 3
 .  به الخاص التمويل بمتطلبات الوفاء

 منافع الموظفين قصيرة األجل  3.25

عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم االعتراف بااللتزام بالقيمة المتوقع دفعها  ة األجل على أساس غير مخصوم وتقييدها كمصروفقصير يتم احتساب منافع الموظفين 
إن االلتزام يمكن مكافآت قصيرة األجل وذلك عند وجود التزام قانوني أو متوقع لدى المجموعة لسداد المبلغ مقابل الخدمة المقدمة من قبل الموظفين و بموجب برامج 
   وق به.موث قياسه بشكل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي -4
  

  م2016    م2017  الرياالت السعودية بآالف
 4,307,682  5,484,534  نقدية في الصندوق 

 8,161,572   7,939,812  نظاميةوديعة 
 8,750,000  5,020,000  اتفاقيات إعادة البيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 42,923   59,909  أرصدة أخرى
 21,262,177   18,504,255  اإلجمالي

  

االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية طبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على البنك 
األخرى وتحسب في نهاية كل شهر. الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي غير متاحة لتمويل  وألجل والودائعاالدخار محددة من الودائع تحت الطلب و 

  .)28 (إيضاح النقدية وشبه النقديةتعتبر جزءا من  وبالتالي الللبنك  اليومية العمليات
 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -5
 

  م2016    م2017  الرياالت السعودية بآالف
 1,215,027   1,095,749  حسابات جارية

 3,352,128   8,276,451  إيداعات أسواق المال
 4,567,155   9,372,200  اإلجمالي

 
 الجودة االئتمانيةيوضح الجدول ادناه . مرموقة ائتمان خارجية االئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف مخاطرتدار الجودة 

       :او ما يعادلها زتصنيف وكالة ستاندرد أند بور  درجات بناء على لكل فئة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

     بأالف الرياالت السعودية
 م2016  م2017

 4,555,982  9,275,083 )" فأعلىBBBاستثمارات مصنفه من الدرجة األولى (درجة التصنيف "
 BBB"( 92,540  1,023استثمارات دون الدرجة األولى (أقل من "

 10,150  4,577غير مصنفة
 4,567,155  9,372,200اإلجمالي
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م2016و م2017ديسمبر 31في  المنتهيتينللسنتين 

 المشتقات -6
  المخاطر:يقوم البنك، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية 

 
 

 المقايضات  .أ 
تبادل دفع العموالت وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، تقوم األطراف المتعاقدة عادة ب

العموالت الخاصة بسعر ثابت  فعدبسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل أصل المبلغ مع 
  أو عائم وبعمالت مختلفة.

 العقود اآلجلة والمستقبلية  .ب 
عقود يتم تصميمها هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. العقود اآلجلة هي 

ل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار خصيصا لتلبية احتياجات معينة والتعام
  العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميًا.

 الخيارات  .ج 
و ات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق، وليس االلتزام، للمشتري (المكتتب بالخيار) إما لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أوهي عبارة عن اتفاقي

  أداة مالية بسعر محدد سلفاً وفي تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.
 

 غراض المتاجرةالمشتقات المقتناة أل
أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل موازنة ، و المراكز  وأخذتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات، 
المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو  أخذأو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق 

بغرض الحصول على أرباح  المعدالت أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة
  من ذلك.

  

 المخاطر تغطية ألغراض المقتناة المشتقات
جنبي وأسعـار العموالت الخاصة، يتبع البنك نظامًا شامًال لقياس وٕادارة المخاطر ويتضمن ذلك إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األ

ت المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على اإلرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي مخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة لتكون ضمن المستويا وتقليل
تتم مراقبة مراكز السعودي. ولقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. و 

تيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء قيمة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينًا لمخاطر أسعار العمالت يوميًا وتستخدم استرا
والمطلوبات ة بالموجودات العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت للفترات المقررة. ويتم دوريًا مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاص

  وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة. 
 ت الخاصة. ويتم ذلك عادةوكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموال

ككل. إن استراتيجية تغطية المخاطر عدا  الموحدة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي
  قة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.تغطية مخاطر المحفظة المرتبطة بأسعار العموالت الخاصة، ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر وتقيد المشتقات ذات العال

 تغطية مخاطر القيمة العادلة       
تجة عن مخاطر اسعار يقوم البنك باستخدام عقود مقايضات العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة، على وجه الخصوص، من التعرضات النا

  العموالت الخاصة الثابتة.
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  حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات 
  م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 (تتمة)المشتقات -6
 تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

خاصة متغيرة. سعار عموالت يتعرض البنك إلى تغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية للعموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ذات أ
  يستخدم البنك اتفاقيات مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية التدفقات النقدية مقابل مخاطر أسعار العموالت الخاصة.

  ستحقاق والمعدل الشهري. يخ االيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تار 
قبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن هذه إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المست

 قتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.المبالغ االسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك والتي ت

  
 

 
 

   
  ـ

  حتى تاريخ االستحقاق المبالغ االسمية للفترة المتبقية

 م2017
  بآالف الرياالت السعودية   

القيمة 
العادلة 
  اإليجابية

القيمة 
العادلة 
  السلبية

إجمالي 
المبالغ 
  االسمية

  
  أشهر 3خالل 

  
3-12   

  شهر

  
  سنوات 1-5

 5اكثر من 
  سنوات

  
  الشهري المعدل

                المقتناة ألغراض المتاجرة:
 8,514,816 164,914 5,464,237 9,914,1791,867,4472,417,581(45,809) 78,724  مقايضات أسعار العموالت الخاصة

  عقود الصرف األجنبي اآلجلة   
30,538 (27,886) 19,767,30

1 15,996,453 2,593,333 1,177,515 - 24,158,787 

 5,722,547 - 53,226 3,233,1551,972,9831,206,946(4,228) 4,228  خيارات العمالت   
المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

  العادلة:
  

 187,503 - 143,939 187,50310,74232,822- 2,400  مقايضات أسعار العموالت الخاصة
  اإلجمالي

115,890 (77,923) 
33,102,13

8 19,847,625 6,250,682 6,838,917 164,914 38,583,653 

 
 

   
  ـ

  حتى تاريخ االستحقاق المبالغ االسمية للفترة المتبقية

  م2016
  بآالف الرياالت السعودية  

القيمة 
العادلة 
  اإليجابية

القيمة 
العادلة 
  السلبية

إجمالي المبالغ 
  االسمية

  
  أشهر 3خالل 

  
3-12   

  شهر

  
  سنوات 1-5

 5أكثر من 
  سنوات

  
  الشهري المعدل

               المقتناة ألغراض المتاجرة:
 8,887,264 352,301 4,244,384 7,992,3591,335,9922,059,682(26,803) 57,693  مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 25,652,138 - 633,640 3,194,425 21,682,845 25,510,910 (71,763) 91,894  عقود الصرف األجنبي اآلجلة  
 9,978,783 - 987,679 8,376,3193,673,6813,714,959(39,708) 39,708 خيارات العمالت  

    المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
 75,000 - - 75,00037,50037,500(364) -  مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 اإلجمالي
189,295 (138,63

8) 41,954,588 26,730,018 9,006,566 5,865,703 352,301 44,593,185 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  

  المشتقات (تتمة) -6
  ة)طية مخاطر التدفقات النقدية (تتمتغ

م 2017ديسمبر  31يعكس الجدول أدناه ملخصا بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة في 
   م. 2016و

  
 م2017

  بآالف الرياالت السعودية
  وصف البنود المغطاة

القيمة 
  العادلة

عند قيمة ال
تغطية بدء 

    أداة تغطية المخاطر  المخاطر  المخاطر
القيمة العادلة 
  اإليجابية

القيمة العادلة 
  السلبية

          
خاصة  عموالتودائع  بأسعار 

  ثابتة
مقايضات أسعار العموالت  القيمة العادلة  195,269 192,868

 الخاصة
 2,400    - 

  
 م2016

  بآالف الرياالت السعودية
  وصف البنود المغطاة

القيمة 
  العادلة

عندقيمةال
تغطية  بدء

    أداة تغطية المخاطر  المخاطر  المخاطر
القيمة العادلة 
  اإليجابية

القيمة العادلة 
  السلبية

     
خاصة  عموالتودائع  بأسعار 

  ثابتة
 العموالت أسعار مقايضات القيمة العادلة 73,644 74,017

  الخاصة
  -    (364) 
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  المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 ستثمارات، صافياال -7
 :تصنف االستثمارات كما يلي 7.1

  قيمتها العادلة في قائمة الدخل مدرجة -1
 

 
ف
ي
 
س

قيمتها العادلة في قائمة الدخل " إلى فئة "  مدرجةقامت المجموعة بإعادة تصنيف استثماراتها في محفظة المتاجرة والتي تظهر ضمن فئة "استثمارات  م2008بتمبر 
  ".استثمارات متاحة للبيع

 لایر مليون 2,792: م2016(سعودي  لایرمليون 2,389  مبلغ م2017ديسمبر  31في  كما لالستثمارات التي تم إعادة تصنيفهاالدفترية والعادلة  القيمةبلغت 
  .سعودي)

 مليـون 221.7 تبلـغ غيـر محققـة بقيم عادلة مكاسبعلى  م2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهية للمجموعة الموحدة الدخل قائمة الشتملت التصنيف إعادة يتم لم لو
 سعودي)لایر مليون  209.8محققه قدرها غير عادلة  قيمةمكاسب  م2016( سعودي لایر

  االستثمارات المتاحة للبيع  -2

 
 

ت
ش
م
ل
 
ا
  .)سعودي لایرمليار  11.2: م2016سعودي ( لایرمليار  9.1قدرها  ،مداره من قبل مدراء خارجيين  استثماريةعلى محافظ أعاله  الدوليةستثمارات ال

  

  بالتكلفة المطفأة مقتناهالخرى االستثمارات الا -3

 
 
 
 
 
 
 

 

  اإلجمالي  دولية  محلية  
  م2016  م2017  م2016  م2017  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية 

 - 303,760 - - - 303,760  صناديق استثمار
 - 303,760 ---303,760  اإلجمالي

  اإلجمالي  دولية  محلية   
  م2016  م2017  م2016  م2017  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية 

-  سندات بعمولة ثابتة  -  10,435,31211,880,019 10,435,312  11,880,019 
-  سندات بعمولة عائمة  -  1,788,9831,709,394 1,788,983  1,709,394  

  1,044,144  884,900 662,612 486,284 381,532 398,616  صناديق استثمار
  1,380,430  1,520,604 221,163152,407 1,299,4411,228,023  أسهم

 16,013,987 14,629,799 1,698,0571,609,55512,931,74214,404,432  صافياستثمارات متاحة للبيع، 

  اإلجمالي  دولية  محلية   
  م2016  م2017  م2016  م2017  م2016  م2017  الرياالت السعودية  بآالف

 19,119,321 21,524,528 19,201,45817,388,2722,323,0701,731,049  سندات بعمولة ثابتة
 10,022,575 9,911,816 - -10,022,575 9,911,816  سندات بعمولة عائمة

بالتكلفة  مقتناهاخرى استثمارات 
   المطفأة

29,113,274 27,410,8472,323,070 1,731,049 31,436,344 29,141,896 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين   

 ستثمارات، صافي (تتمة)الا -  7
  (تتمة)تصنف االستثمارات كما يلي 7.1
  حتى تاريخ االستحقاق المقتناهستثمارات اال -4
  اإلجمالي  دولية  محلية 

  م2016  م2017  م2016  م2017  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية 
- 1,498-  سندات بعمولة ثابتة   -  -  1,498 
-   سندات بعمولة عائمة   -   -   -   -   -  

 1,498 - -  -1,498 -  مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

  

 45,157,381 46,369,903 29,021,90015,254,81216,135,481 31,115,091  االستثمارات، صافي
  

 
 فيما يلي تحليال بمكونات االستثمارات : 7.2

  م2016  م2017 
  
  الرياالت السعودية بآالف

  اإلجمالي  *غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  *غير متداولة  متداولة

 31,000,838 15,252,233 18,977,61231,959,84015,748,605 12,982,228  ثابتةسندات بعمولة 
 11,731,969 7,544,064 8,755,37811,700,7994,187,905 2,945,421  سندات بعمولة عائمة

 1,380,430 266,649 315,9121,520,6041,113,781 1,204,692  أسهم
 1,044,144 - 1,188,6601,044,144- 1,188,660  صناديق استثمارية

 45,157,381 23,062,946 28,048,90246,369,90322,094,435 18,321,001  صافياالستثمارات،
  

 سعودي). لایرمليار  19.8: م2016(سعودي  لایرمليار  21.6قدرها  صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتداولة تشمل اذونات خزينة *السندات غير
 

 

واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ المقتناة بالتكلفة المطفأة  األخرى لالستثماراتمحققة والقيمة العادلة الفيما يلي تحليل لألرباح والخسائر غير  7.3
 :االستحقاق

 

 :بالتكلفة المطفأة اخرى مقتناهاستثمارات  -1
 

  م2016 م2017 
  
  

  الرياالت السعودية بآالف

  
  

  القيمة الدفترية

إجمالي
غير  األرباح
  ةالمحقق

إجمالي
غير  الخسائر

  المحققة
  

 ةالقيمة العادل

  
  

  القيمة الدفترية
إجمالي األرباح 
  غير المحققة

إجمالي الخسائر 
  غير المحققة

  
  

  القيمة العادلة
      

 18,742,973 (396,884) 21,283,95719,119,32120,536(260,018)19,447 21,524,528 سندات بعمولة ثابتة
 10,428,737 (110) 10,260,91710,022,575406,272-349,101 9,911,816  سندات بعمولة عائمة

 29,171,710 (396,994) 426,808 29,141,896 31,544,874 (260,018) 368,548 31,436,344  جمالي اإل
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 ، صافي (تتمة)ستثماراتالا -7
المقتناة حتى تاريخ  واالستثماراتالمقتناة بالتكلفة المطفأة  لالستثماراتمحققة والقيمة العادلة الفيما يلي تحليل لألرباح والخسائر غير   7.3

  االستحقاق(تتمة)
 :االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -2

 
  م2016 م2017 
  
  

  بآالف الرياالت السعودية

  
  

  القيمة الدفترية
إجمالي األرباح 
  ةغير المحقق

إجمالي الخسائر 
  غير المحققة

 
  

 ةالقيمة العادل

  
  

  القيمة الدفترية
إجمالي األرباح 
  غير المحققة

إجمالي الخسائر 
  غير المحققة

  
  

  القيمة العادلة
      

 1,513 -15 1,498--- - سندات بعمولة ثابتة
 - - - ---- -  سندات بعمولة عائمة

 1,513 - 15 1,498 - - - -  جمالي اإل

  
  :االئتمانية لالستثمارات جودةال   7.4

 

  

ثابته  غير مصنفة بعمولة وسندات من صناديق استثمار وأسهم المصنفةوتتكون االستثمارات غير ، او ما يعادلها بورز آند ستاندرد على تصنيفات أعاله التصنيف يستند
 .ومتغيرة
  
  

 :الستثمارات حسب األطراف األخرىلفيما يلي تحليل   7.5
 

  م2016  م2017  الرياالت السعودية بآالف
  26,355,088  28,084,559  حكومية وشبه حكومية

  10,073,218  10,466,940شركات 
  8,729,075  7,818,404بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  45,157,381  46,369,903 اإلجمالي
  

). وقد بلغت 19.4(إيضاح  مع العمالءسعودي) مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء  لایرمليون  65.7: م2016سعودي ( لایر مليون 78.3 مبالغ قدرها تتضمن االستثمارات
  سعودي).لایر مليون  65.7: م2016سعودي ( لایرمليون  78.5 السوقية لهذه االستثماراتالقيمة 

  م2016  م2017  م2016  م2017 م2016 م2017 م2016 م2017  
بآالف الرياالت 

  اإلجمالي  مصنفةغير  درجة غير استثمارية درجة االستثمار  السعودية
قيمتها العادلة فيمدرجه

  قائمة الدخل
- - - - 303,760 - 303,760 - 

 16,013,987 14,629,799 2,652,715 2,430,307 2,105,016 2,966,218 11,256,256 9,233,274 استثمارات متاحة للبيع
استثمارات أخرى مقتناة 

 بالتكلفة المطفأة
25,539,829 23,243,948 630,845 416,460 5,265,670 5,481,488 31,436,344 29,141,896 

استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
 االستحقاق

- 1,466 - - - 32 - 1,498 

 45,157,381 46,369,903 8,134,235 7,999,737 2,521,476 3,597,063 34,501,670 34,773,103  اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 القروض والسلف، صافي - 8
 

 

 مقتناة بالتكلفة المطفأةالقروض والسلف ال 8.1
 

 يلي: وهذه تشمل ما
م2017

  

  بطاقات ائتمان  جاري مدين  الرياالت السعودية بآالف
قروض 
  إجمالي  أخرى  قروض تجارية  *شخصية

 139,510,387 6,571,229733,64641,611,19190,329,203265,118  القروض والسلف العاملة 
 1,412,157 1,259 791,799 200,318 - 418,781  القروض والسلف غير العاملة

 140,922,544 266,377 91,121,002 41,811,509 733,646 6,990,010  إجمالي القروض والسلف
 (2,084,926) (16,434)(1,380,709)(386,892)(16,420)(284,471)  االئتمان خسائرانخفاض مخصص
 138,837,618 6,705,539717,22641,424,61789,740,293249,943 اإلجمالي

  
 م2016
  بطاقات ائتمان  جاري مدين  الرياالت السعودية بآالف

قروض 
  إجمالي  أخرى  قروض تجارية  *شخصية

 144,328,860 190,485 96,072,934 38,035,114 773,471 9,256,856  القروض والسلف العاملة 
 1,158,022 4,514 855,307 171,701 - 126,500  القروض والسلف غير العاملة

 145,486,882 194,999 9,383,356773,47138,206,81596,928,241  إجمالي القروض والسلف
 (2,577,515) (6,361) (2,010,277) (394,212) (33,161) (133,504)  االئتمانخسائر انخفاض مخصص 
 142,909,367 188,638 94,917,964 37,812,603 740,310 9,249,852  اإلجمالي

  ).سعودي لایر مليون 73,734 :م2016( سعوديلایر مليون  75,868 قدرهامنتجات مصرفية إسالمية تتضمـن القروض والسلف، صافي      
  

 انخفاض خسائر االئتمان الحركة في مخصص 8.2
 

  م2017
  بآالف الرياالت السعودية

  االنخفاضمخصص 
  **قروض تجارية  *قروض شخصية  ائتمان بطاقات  إجمالي  مخصص المحفظة  إجمالي

 2,577,515 1,072,349 42,0601,463,1061,505,166 -  الرصيد في بداية السنة
 2,122,460 - 2,122,460 1,644,538 421,382 56,540  مجنب خالل السنة

 (2,323,641) - (2,323,641) (1,909,424) (357,677) (56,540)  ديون معدومة مشطوبة
 (263,822)- (263,822)(263,822)- -  مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 

 (27,586) - (27,586) (27,586) - -  *** أخرى حركات
 2,084,926 1,072,349 1,012,577 906,812 105,765 -  الرصيد في نهاية السنة
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

  صافي(تتمة) والسلف، القروض -8
 خسائر االئتمان(تتمة)انخفاض الحركة في مخصص    8.2

 

 م2016
  بآالف الرياالت السعودية

  

  االنخفاضمخصص 

  **قروض تجارية  *قروض شخصية  بطاقات ائتمان  إجمالي  مخصص المحفظة  إجمالي
 1,898,747 1,072,349 826,398 799,134 27,264 -  الرصيد في بداية السنة

 1,932,580 - 1,932,580 1,305,837 559,179 67,564  مجنب خالل السنة
 (1,174,813) - (1,174,813)(562,866)(544,383)(67,564)  ديون معدومة مشطوبة

 (50,850) - (50,850) (50,850) - -  مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 
 (28,149) - (28,149) (28,149) - -  *** أخرى حركات

 2,577,515 1,072,349 1,505,166 1,463,106 42,060 -  الرصيد في نهاية السنة
  

 مكونة منسعودي)  لایرمليون  1,286: م2016سعودي (لایر مليون  1,227الدخل الموحدة مبلغ  االئتمان، بقائمةى مخصص انخفاض خسائر خالل السنة، بلغ صافي المحمل عل
  :صافي

 والمكونه من:سعودي) لایر مليون  1,882: م2016سعودي ( لایرمليون  1,859المبالغ المحملة خالل السنة وقدرها     - أ
  سعودي) و لایرمليون  1,933م: 2016مليون لایر سعودي ( 2,123تم تحميلها خالل السنة بمبلغ  -
 م. 2017في الجدول السابق الخاص بعام سعودي) كما هو مبين  لایرمليون  51م: 2016مليون لایر سعودي ( 264مستردة أو عكس ألرصدة محمله سابقا  -

  سعودي).   لایرمليون  596م: 2016سعودي ( لایرمليون  632مستردة من مبالغ سبق شطبها قدرها   - ب
  *يشمل التمويل العقاري الشخصي

  الديون االخرى يشمل السحب على المكشوف و **
 .لمنخفضة القيمةالمالية ا العموالت الخاصة المستحقة على الموجوداتدخل  زيادة في***يشمل 

  

  :ائتمان القروض والسلف جودة    8.3   
 

 

 قيمتها تنخفضمتأخرة ولم الالقروض والسلف غير  .1
 

 م2017
  بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي  **قروض تجارية  *قروض شخصية  بطاقات ائتمان

 131,969,513 94,294,613 37,032,202 642,698 جيدة
- تحت المراقبة   -   1,046,4721,046,472 

 133,015,985 95,341,085 37,032,202 642,698   اإلجمالي
  

 م2016
  بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي  **قروض تجارية  *قروض شخصية  بطاقات ائتمان

 140,257,701 660,80935,219,994104,376,898  جيدة
 694,963 694,963    -     -  تحت المراقبة

 140,952,664 105,071,861 35,219,994   660,809   اإلجمالي
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 صافي(تتمة) والسلف، القروض -8
  جودة ائتمان القروض والسلف: (تتمة)   8.3

 (تتمة) القروض والسلف غير المتأخرة ولم تنخفض قيمتها  .1
على تصنيف درجات مخاطر لكل العمالء. يقوم نظام تصنيف درجات المخاطر والذي يدار من خالل وحدة متخصصة تستخدم المجموعة نظام تصنيف داخلي مبنى 

يتكون نظام درجات تصنيف المخاطر على قياس من ثالثة وعشرين درجة. عشرين درجة تتعلق بالقروض العاملة، فيما تمثل بقية  بالتصنيف على مستوى العميل.
 ير العاملةالدرجات تصنيف القروض غ

  

  وقدرة على السداد، وهى حسابات يتم متابعتها بشكل منتظم. الى درجات مرضية تسهيالت ائتمانية ذات جودة عالية – جيدة
  من قبل اإلدارة بسبب تدهور األوضاع المالية للمقترض. متابعة مستمرةتسهيالت ائتمانية تتطلب  – تحت المراقبة

  **قروض تجارية 2017 ديسمبر 31في  "جيده"ضمن الفئه تشمل القروض المصنفة 
 )، سعودي لایرمليون  19,511: م2016( سعوديلایر مليون  34,431 ذات جودة عالية بمبلغ  - 
 ،)سعوديلایر مليون  72,219: م2016(سعودي لایر مليون  50,342 وقروض ذات جودة جيدة بمبلغ - 
  ).سعوديلایر مليون   12,647: م2016( سعوديلایر مليون  9,522 بمبلغ ُمرضيهوقروض ذات جودة   - 

  
 

 خفض قيمتها)نأعمار القروض والسلف (المتأخرة ولم ت .2
 
 م2017

  بآالف الرياالت السعودية
  إجمالي  *قروض تجارية*  *قروض شخصية  بطاقات ائتمان  

 3,634,624 167,015 3,419,172 48,437  يوم 30 لغاية
 894,055 44,164 22,983826,908  يوم 90 –31من
 636,380 283,943 332,909 19,528  يوم 180 – 91من 

 1,329,343 1,329,343 - -  يوم 180أكثر من 
 6,494,402 1,824,465 4,578,989 90,948  اإلجمالي

 
  
  
  
  

 م2016
  بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي  *قروض تجارية*  *قروض شخصية  بطاقات ائتمان  
 2,035,416 6,316 51,2301,977,870  يوم30لغاية
 577,342 5,841 538,035 33,466  يوم 90 – 31 من
 494,207 167,026 299,215 27,966  يوم 180 – 91من 

 269,231 269,231--  يوم 180أكثر من
 3,376,196 448,414 112,6622,815,120 اإلجمالي

  * تشمل التمويل العقاري الشخصي.    
  .المكشوف والقروض األخرى** تشمل السحب على 
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ةإيضاحات حول القوائم المالية الموحد  
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 صافي(تتمة) والسلف، القروض -8
 

 خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية انخفاض تركزات القروض والسلف ومخصص يلي تحليل بمخاطر فيما   8.4

 

 

 الضمانات  8.5
هذه الضمانات غالبا  تشتمل. على القروض والسلف باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان ،خالل دورة أعماله العادية ومن خالل أنشطة اإلقراض ،يقوم البنك

، وأسهم دولية ومحلية، وعقارات وأصول ثابتة أخرى. ويتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل ، وضمانات ماليةرىأخ نقديةو  على ودائع ألجل، وتحت الطلب
، وتراقب اإلدارة القيم العادلة للضمانات بصفة دورية وتطلب ضمانات إضافية  بصافي القيمة البيعية لها العالقةلمواجهة المخاطر ذات القروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها 

   وفقا لالتفاقيات المبرمة عندما يكون ذلك ضروريًا.
  لكل فئة:والسلف  ي تحتفظ بها المجموعة مقابل القروضقيمة العادلة للضمانات التللفي ما يلي تحليال 

  
  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية

متأخرة ولم تنخفض قيمتها غير  38,713,823 41,872,710 
 2,206,810 5,645,833 متأخرة ولم تنخفض قيمتها

خفضة القيمةنم  1,482,969 817,093 
 44,896,613 45,842,625 اإلجمالي   

  
  

  م2016 م2017  
 الرياالت السعوديةبآالف

  غير العاملة  العاملة
انخفاضمخصص
  االئتمان خسائر

القروض والسلف،
  غير العاملة  العاملة  صافي

مخصص انخفاض 
  خسائر االئتمان

 القروض والسلف،
  صافي

 5,035,994 - - 5,237,7055,035,994-- 5,237,705 أخرىماليةبنوك ومؤسسات

 1,288,888 (553) 1,400 1,474,0261,288,041-- 1,474,026 زراعه وأسماك
 25,880,939 (58,897) 268,591 23,934,92125,671,245(243,902)498,759 23,680,064 تصنيع

 10,479,167 - - 9,829,36310,479,167-- 9,829,363 مناجم وتعدين
خدماتغاز،ماء،كهرباء،
  صحية

2,266,851 --2,266,8512,569,707 3,064 (129) 2,572,642 

 14,397,829 (957,025) 91,556 13,011,36115,263,298(517,107)214,280 13,314,188 بناء وانشاءات
 34,382,131 (444,644) 618,304 32,558,21134,208,471(141,974)496,511 32,203,674 تجارة

 4,380,754 - - 4,548,9324,380,754-- 4,548,932 نقل واتصاالت
 6,454,170 (1,858) 3,406 4,588,7076,452,622(3,829)2,289 4,590,247 خدمات

قروض شخصية وبطاقات
  ائتمان

42,344,837 200,318(105,765)42,439,39038,808,585 171,701 (42,060) 38,938,226 

 170,976 - - 20,500170,976-- 20,500 أخرى
 143,981,716 (1,505,166) 1,158,022 139,909,967144,328,860(1,012,577)1,412,157 139,510,387 اإلجمالي

 (1,072,349)  (1,072,349)     مخصص المحفظة
 142,909,367  138,837,618     القروض والسلف، صافي
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م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  

 في شركات زميلة االستثمار - 9
باستخدام طريقة حقوق  ،تتم المحاسبه عن هذه االستثمارات. جوهريامنشآت يمارس البنك عليها تأثيرا في الشركات الزميلة حصة البنك من االستثمارات في  اتتمثل االستثمار 

، المسجلة في المملكة العربية السعودية "جل للخدمات التمويلية"آمن حقوق الملكية في شركة  %)35: م2016( %35نسبة  االستثمارات في الشركات الزميلةتمثل و  .الملكية
 %30.6ن، ونسبة المسجلة في مملكة البحري، (الشرق االوسط) المحدودة "لتأمين التعاونيلن صرويال اند "من حقوق الملكية في  %)21.4: م2016( %21.4 ونسبة

شركة العالمية للتأمين التعاوني والمسجلة في المملكة العربية الفي  مجلس االدارةفي وتمثيل  )بما في ذلك المملوكة بشكل غير مباشر(الملكية من حقوق  %)30.6: م2016(
  .السعودية

  

 الممتلكات والمعدات، صافي - 10
 

  
  

 بآالف الرياالت السعودية

  
األراضي 
  والمباني

تحسينات 
وديكورات 

  مبانيال

األثاث 
 والتركيبات
  والمعدات

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومشاريع 

  ميكنة

  
  

  سياراتال

  
  اإلجمالي

  
              التكلفة

 5,364,493 1,052 1,460,500821,727441,6892,639,525  م2016يناير 1الرصيد في

 305,410 - 217,554 18,883 56,098 12,875  اإلضافات

 (163,595) (60) (142,484)(269)-(20,782) اإلستبعادات

ديسمبر  31الرصيد في
  م2016

1,452,593877,825460,3032,714,595 992 5,506,308 

 206,979 - 38,60219,794148,583- اإلضافات

 (88,459) - (79,321) (2,544) (2,229) (4,365)  اإلستبعادات

ديسمبر  31الرصيد في 
  م2017

1,448,228 914,198 477,553 2,783,857 992 5,624,828 

 
              االستهالك واإلطفاء المتراكم

 3,469,792 816 1,887,519 364,149 710,383 506,925  م2016يناير  1الرصيد في 

 288,790 71 21,94140,91223,944201,922  المحمل للسنة

 (114,623) (60) (98,001) (269) - (16,293)  اإلستبعادات

ديسمبر  31الرصيد في 
  م2016

512,573 751,295 387,824 1,991,440 827 3,643,959 

 282,180 73 190,392 26,533 43,786 21,396  للسنة المحمل

 (53,719) - (48,322) (2,506) (1,909) (982)  اإلستبعادات

ديسمبر  31الرصيد في
  م2017

532,987793,172411,8512,133,510 900 3,872,420 

        صافي القيمة الدفترية

  1,894,701    236 752,006 77,540 111,344 953,575  م2016يناير  1فيالرصيد

 1,862,349 165 723,155 72,479 126,530 940,020  م2016ديسمبر 31 في الرصيد

 1,752,408 92 650,347 65,702 121,026 915,241  م2017ديسمبر 31 في الرصيد
 

   ).ءال شي: م2016( سعودي لایرمليون  0.3على اعمال قيد التنفيذ بمبلغ  لمبانيا اتديكور و  تحسيناتالتشمل 
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 م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 

 الموجودات األخرى - 11
 

  م2016  م2017    بآالف الرياالت السعودية
 293,437 150,718    مدينون
 584,229 379,291   أخرى*
 877,666 530,009  اإلجمالي

  

  

خاضعة  بنود و متنوعون مدينونوٕايرادات مستحقه، سعودي). لایر مليون  130: م2016سعودي ( لایرمليون  92 قدرهامصاريف مدفوعة مقدما على  ،تشمل بشكل رئيسي*
 . االعمال االعتيادية خالل دورةوكذلك بنود تحت التسوية نتجت مليون لایر سعودي)  116م: 2016مليون لایر سعودي ( 146 قدرها للمقاصة

  

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 12
  

  م2016  م2017  الرياالت السعودية بآالف
 1,038,289 1,058,894  حسابات جارية 

 7,798,424 5,997,274  ودائع أسواق المال 
 8,836,713 7,056,168 اإلجمالي

  اتفاقية إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة.) مع ءم: ال شي2016لایر سعودي (مليون  36تتضمن ودائع أسواق المال ودائع مقابل مبيعات سندات ثابتة بسعر 
 

 ودائع العمالء - 13
  

  م2016   م2017  الرياالت السعوديةبآالف
 77,846,981 81,011,365  تحت الطلب

 324,982 366,380  ادخار
 67,811,458 61,430,076  ألجل
 10,700,117 11,557,728  أخرى

 156,683,538 154,365,549 اإلجمالي
تتضمن سعودي) مع اتفاقية إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة.  لایرمليون  66: م2016سعودي ( لایرمليون  43 تتضمن الودائع ألجل ودائع مقابل بيع سندات قدرها

  سعودي). لایرمليون  31,970 :م2016سعودي ( لایرمليون 25,035 الودائع ألجل ودائع بدون عمولة خاصة قدرها
  محتجزة لقاء االلتزامات غير القابلة للنقض.  كضماناتسعودي)  لایرمليون  2,539: م2016سعودي (لایر مليون  2,642 كما تتضمن ودائع العمالء األخرى مبالغ قدرها

 

  بعمالت أجنبية كاآلتي: تتضمن الودائع أعاله ودائع
  

  م2016  م2017  الرياالت السعودية بآالف
 4,014,306 3,990,803  تحت الطلب 

 10,216 9,757  ادخار
 13,953,808 15,072,603 جلأل

 317,907 449,191  أخرى
 18,296,237 19,522,354  اإلجمالي

  
  
  



 

   Page 31 of 66 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 مصدرة دينسندات  - 14

  وتستحق في السعودي اللایرالصكوك بعملة  هذهسعودي، ان  لایرمليون  4,000 بقيمة ) صكوك ( ثانوية دين سندات بإصدار م2015 يونيو خالل البنك قام
لمعدالت السائدة لاشهر وفقا  6تحمل هذه السندات عمولة خاصة لمدة   .االتفاق وشروط ألحكام وفقا سنوات خمس بعدم مع أحقية البنك في استرداد الصكوك 2025 يونيو 24 

 .أساس نقطة 115 زائدًا بـ )سايبور(بين البنوك في المملكة العربية السعودية 
  وتستحق في السعودياللایر سعودي، هذه الصكوك بعملة  لایرمليون  4,000م بإصدار سندات دين رئيسية (صكوك) بقيمة 2013كما قام البنك خالل شهر نوفمبر 

  االتفاق.  وشروط ألحكام وفقا سنوات خمس بعد الصكوك استرداد في نكالب أحقية مع م2020 نوفمبر 11
 

 المطلوبات األخرى - 15
 

  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
 1,149,939 845,585  دائنون
 5,818,739 7,297,314  أخرى*
 6,968,678 8,142,899  اإلجمالي

  
 لایرمليون  699مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ  )،سعوديلایر مليون  1,373: م2016سعودي (لایر مليون  1,842مخصص الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ رئيسي  بشكلتشمل * 

وكذلك  والدخل المستلم مقدما الدفع ومصاريف مستحقةتأمين مستحق السداد  )،27.2) استنادا الى طريقة حساب أكتوارية (إيضاح سعودي لایرمليون  708: م2016(سعودي 
  .وية نتجت من االعمال االعتياديةبنود تحت التس

  
 

 رأس المال - 16
 بقيمة اسمية ،سهم مليون 3,000 :م2016( سهم لكل سعودي لایر 10 قدرها بقيمة اسمية، سهم مليون 3,000 من بالكامل والمدفوع والمصدر به س المال المصرحأر يتكون 
 .)لكل سهم سعودي لایر 10قدرها 

 
 
 
 

 النظامياالحتياطي  - 17
% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا  25يقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك تحويل ما ال يقل عن 

سعودي). إن هذا  لایرمليون : 835.6 م2016( م2017عام سعودي من صافي الدخل للایر مليون  986.5 االحتياطي رأس المال المدفوع. وعليه تم تحويل مبلغ قدره
  االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع حاليا.

  
 

 خرىاأل االحتياطيات - 18

 بآالف الرياالت السعودية
  م2016  م2017

 297,467 532,929  الرصيد في بداية السنة
 309,784 422,221  لالستثمارات المتاحة للبيع  صافي التغير في القيمة العادلة

 (74,322) (268,285)  إلى قائمة الدخل الموحدة صافي المبالغ المحولة المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع
 235,462 153,936  صافي الحركة خالل السنة

 532,929 686,865  الرصيد في نهاية السنة
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 التعهدات وااللتزامات المحتملة - 19
 الدعاوى القضائية 19.1

والمستشار اإلدارة  ألعتقاد ىجنب أي مخصص مقابل هذه الدعاو . ولم يُ المجموعةمقامة ضد  روتينيةقضائية كانت هناك دعاوى  م،2017ديسمبر  31 في
  .خسائر جوهريةإلى أنه من غير المتوقع تكبد أي القانوني للبنك 

 

 الرأسمالية التعهدات 19.2
وشراء  بمشاريع الميكنة،سعودي) تتعلق لایر مليون  132.1: م2016( سعودي لایرمليون  88.5 الرأسمالية للبنك التعهداتبلغت  م،2017 ديسمبر 31في 
  .وشراء معدات ،وأعمال بناء ،وبرامج كومبيوتر، أجهزة

 

 المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات المحتملة  19.3
 ضماناتالقائمة، التي تعتبر  ةمستنديإن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. خطابات الضمان واالعتمادات ال

الث، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض الث الطرفغير قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد في حال عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجـاه 
ألن البنك عادة ال يتوقع أن يقوم الطرف الثالث  تقل كثيرا عن المبلغ الملتزم به ةمستنديوالسلف. إن المتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمان واالعتمادات ال

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت وفق  ةمستنديبسحب المبالغ وفقًا لالتفاقية. إن االعتمادات ال
 .غالبًا ما تحمل مخاطر أقل التي تخصها، وبالتالي فإنها بالبضائعشروط وأحكام محددة، مضمونة عادة 

 يتوقع البنك تقديم معظم القبوالت للبنك قبل سدادها من قبل العمالء.تمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. 
. وفيما يتعلق ةمستنديوضمانات واعتمادات  على شكل قروض وسلف بشكل أساسيلمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح  تمثل االلتزامات

فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة ، االلتزامات لمنح االئتمان بمخاطر االئتمان المتعلقة ب
تتطلب من العمالء الحفاظ  االلتزامات لمنح االئتمان المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورًا، يتوقع بأن يقل كثيرًا عن إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم

ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها ات القائمة لمنح االئتمان يير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامعلى معا
  أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 
 

 :المحتملة الخاصة بالبنكفيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للتعهدات وااللتزامات     -  أ
  م2017
  اإلجمالي  سنوات 5مـن  أكثــر  سنـوات 5 – 1  شهـر 12- 3  أشهر 3خالل   الرياالت السعودية بآالف

 8,328,114 - 174,548 4,172,440 3,981,126  اعتمادات مستندية  
 64,588,190 648,070 14,252,131 33,356,176 16,331,813  خطابات ضمان

 2,026,574 - 40,229 585,123 1,401,222  قبوالت
 9,889,536 1,654,596 1,462,0521,424,9115,347,977  ئتمان اال التزامات مؤكدة لمنح 

 84,832,414 2,302,666 19,814,885 39,538,650 23,176,213  اإلجمالي
 

  م2016
  اإلجمالي  سنوات 5مـن  أكثــر  سنـوات 5 – 1  شهـر 12-3  أشهر 3خالل   الرياالت السعودية بآالف

 7,620,798 - 502,214 4,430,357 2,688,227  اعتمادات مستندية  
 71,849,338 1,327,225 21,955,521 20,542,649 28,023,943  خطابات ضمان

 2,119,841 106 663,6721,443,71712,346 قبوالت
 12,140,732 3,539,233 4,703,714 1,962,625 1,935,160  ئتمان االالتزامات مؤكدة لمنح 

 93,730,709 4,866,564 27,173,795 28,379,348 33,311,002  اإلجمالي
  

 لایرمليون  89,554 ما مجموعه م2017ديسمبر 31بلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل البنك والقائمة كما في 
  سعودي). لایرمليون  90,669: م2016سعودي (
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  م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 (تتمة)التعهدات وااللتزامات المحتملة - 19
 :حسب االطراف االخرى لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة تحليالما يلي يف   -  ب

 
  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية

 - - حكومية وشبه حكومية 
 70,081,548 63,946,804  شركات

 23,649,161 20,885,610  بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 93,730,709 84,832,414  اإلجمالي

 
 المرهونةالموجودات  19.4

  :والعمالء فيما يلي تحليًال للموجودات المرهونة كضمانات لدى المؤسسات المالية األخرى
 

  م2016   م2017  الرياالت السعودية بآالف

    الموجودات  
 المطلوبات 
    ذات العالقة

  
    الموجودات

  المطلوبات 
  ذات العالقة

)،3(7.1(إيضاحأخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة استثمارات
 65,941  65,747   79,371  78,274  ) 13و12
 

  .عليه بشان عمليات االقراض العادي وعمليات اقراض األوراق الماليةتمت هذه المعامالت وفقا لشروط التعامل العادي والمتعارف 
               

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية 19.5
  مستأجر:فيما يلي تحليًال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء، التي أبرمها البنك ك

 
  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية

 35,862 31,813  أقل من سنة
 78,258 65,232  من سنة إلى خمس سنوات

 11,465 6,206  أكثر من خمس سنوات
 125,585 103,251  اإلجمالي
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  م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين

 العموالت الخاصةدخل ومصاريف  - 20
 

  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
      دخل العموالت الخاصة

 411,240 425,591  متاحة للبيع −  استثمارات
 562,903 661,233 مقتناه بالتكلفة المطفأةأخرى  −
 711 -  مقتناه حتى تاريخ االستحقاق −

  1,086,824  974,854  

 73,750 148,484  األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 6,263,986 6,189,799  قروض وسلف

 7,312,590 7,425,107  اإلجمالي
  

 

  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
      مصاريف العموالت الخاصة

 68,884 112,074  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 1,710,081 1,141,859  ودائع العمالء

 232,596 236,097  سندات دين مصدرة 
 2,011,561 1,490,030  اإلجمالي

 

 دخل االتعاب والعموالت، صافي - 21
  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
      دخل األتعاب والعموالت:

  259,470  269,288 وساطة األسهم وٕادارة الصناديق −
 التمويل التجاري  −
 التسهيالت االئتمانية واالستشارات −
  المصرفيةمنتجات البطاقات  −

562,917 
577,385 

631,359  

493,289 
607,479 
605,504 

 114,897 115,694  الخدمات البنكية األخرى −
  2,080,639  2,156,643  إجمالي دخل األتعاب والعموالت

  

    األتعاب والعموالت:مصاريف 
  431,314  469,534  منتجات البطاقات المصرفية −
  39,541  46,761  وساطة األسهم −
  106,671  130,034  الخدمات البنكية األخرى −

  577,526  646,329  إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 
  1,503,113  1,510,314   دخل األتعاب والعموالت، صافي 
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  لغير أغراض المتاجرة، صافيات المقتناة مكاسب االستثمار  - 22
  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
 179,904 282,837  استثمارات متاحة للبيع

 10,611 300  استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة
 190,515 283,137  اإلجمالي

 
 دخل العمليات األخرى - 23

 .سعودي لایرمليون  201ملكيتها للبنك سدادا لبعض القروض والسلف وقدرها  آلتالتي  راضياالقطع تم ادراج مكاسب بيع م، 2016في اإليرادات التشغيلية األخرى لسنة 

 وما في حكمها رواتب الموظفين - 24
المحددة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتعويضات الموظفين ويشمل مجموع مبالغ التعويضات الثابتة والمتغيرة  المجموعةيلخص الجدول التالي فئات موظفي 

  :واشكال السداد، م2016و م2017ديسمبر  31 تين المنتهيتين فيفعت للموظفين خالل السنالتي د

  
 .الموظفين األخرى التأمين، التأمينات االجتماعية، مصاريف االنتقال، مصاريف التوظيف، التدريب والتطوير وبعض المزايا األخرى مزاياتشمل *

اتخاذ قرارات تنم عن مخاطر. المشاركة في تعتمد سياسة البنك فيما يتعلق بالتعويضات علي المتطلبات الوظيفية، الممارسات في سوق العمل، وطبيعة ومستوى درجة 
ومركزه المالي. وتشمل هذه التعويضات على  المجموعة بإنجازات، وتهدف إلى ربط أداء األفراد المجموعةوتشمل هذه السياسة كبار التنفيذيين وكافة الموظفين في 

ومدى تحقيق اهدافه  للمجموعة واألداء الماليتقييم وقياس األداء  ء والحوافز األخرى باالعتماد على نتيجة. وترتبط مراجعة الرواتب، وحوافز األداتعويضات ثابته ومتغيره
  .االستراتيجية

من المجلس  ثالثة منهم أعضاء خمسةمن  وتتكون. وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجموعة ياسة التعويضاتابعة سومت اعتماداإلدارة مسؤولية  على مجلستقع 
 اإلضافة إلى إعدادوتطبيقه ومدى فاعليته نيابة عن مجلس اإلدارة، ب التعويضات. وتتولى اللجنة اإلشراف العام على تصميم نظام وأثنين من خارج المجلس (غير تنفيذيين)

بصفة دورية للتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة من أجلها، والتأكيد على تطبيقها من خالل إطار  التعويضومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سياسة  سياسة التعويضات
والمكافآت المتعلقة بالمنتجات  البيع حوافز فتشمل ةالمتغير  التعويضات، أما االخرى والمزايا والبدالت األجورالثابتة، الرواتب و  وتشمل التعويضات. للمجموعةإدارة المخاطر 

   .بتقييم األداء المرتبطةوالمكافآت والحوافز 
 للمجموعةمع مستوى المسئولية واألداء العام  ويتم ربطهاسنوات  3خالل مدة  تستحق التعويضات المتغيره والمتغيرة،ثابتة ال التعويضاتبرامج ت المجموعة لقد اعتمد

 تعويضاتمستمر بمراجعة سياسات البشكل  المجموعةقوم تة الترشيحات والمكافآت. و لجن تجريهوالموظف، وكذلك مدى المخاطر المتعلقة بالوظيفة والتقييم السنوي التي 
 ويقوم بالتعديالت الالزمة عند الحاجة. المصرفي ومقارنتها مع القطاع

  إجمالي التعويضات  تعويضات متغيرة  تعويضات ثابتة  عدد الموظفين بآالف الرياالت السعودية
  2016  2017  2016  2017 2016 2017 2016 2017 فئات الموظفين
الذين يتطلب (التنفيذيينكبار المدراء

مؤسسة النقد من عدم ممانعة تعيينهم 
  العربي)  

37 37 40,891 41,895 9,004 12,226 49,895 54,121 

تحمل تشتمل على بأدواريقوموننو موظف
 116,030 108,076 21,394 18,943 94,636 89,133 338 322  مخاطر

 111,253 111,151 13,019 466100,15998,23410,992 469  بأدوار رقابيةيقوموننو موظف
 30,692 23,614 - - 23,61430,692 300 441  بعقود خارجيةن و موظف
 837,865 838,787 91,347 5,0635,196748,091746,51890,696 نو ن آخر و موظف

 1,149,961 1,131,523 137,986 6,3326,3371,001,8881,011,975129,635اإلجمالي
التعويضات المستحقة المتغيرة خالل العام، ومنافع الموظفين األخرى

 584,400 570,626 ذات الصلة*

 1,596,375 1,572,514 مجموع رواتب الموظفين وما في حكمها طبقا لقائمة الدخل الموحدة
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 ربح السهم - 25
مليون  3,000االسهم البالغ عددها  على السنة دخل صافي بقسمة م2016و م2017 ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في للسهم والمخفض األساسي الربح احتساب تم

  سهم.
 

 إجمالي األرباح المقترح توزيعها والزكاة - 26
 الموزع الربح صافي أصبح بحيث) سعوديلایر  مليون 1,950: م2016( سعوديلایر  مليون 2,190 الزكاة خصم بعد م2017 لعام النقدية األرباح توزيعات صافي بلغ

 مرحلية أرباح توزيعات م2017 لعام توزيعها المقترح األرباح إجمالي يتضمن). الواحد للسهم سعوديلایر  0.65: م2016( الواحد للسهم سعوديلایر  0.73 للمساهمين
 المقترحة النهائية االجمالية األرباح توزيعات بلغت). سعوديلایر  مليون 1,050: م2016( م2017 عام من األول النصف عن صرفها تم سعوديلایر  مليون 1,050 قدرها
 900: م2016(سعودي كتوزيعات مقترح توزيعها لایر مليون  1,140، تشتمل على )سعوديلایر  مليون 1,700: م2016( سعوديلایر  مليون1,640  مبلغ م2017 لعام

   سعودي). لایرمليون  800: م2016زكاة للسنة ( كمستحقسعودي لایر مليون  500و )سعوديلایر  مليون
 الربوط. استلم البنك م2016 عامذلك  في وبماوسدد الزكاة عن السنوات المالية حتى  ،)الهيئةوالضريبية الى الهيئة العامة للزكاة والدخل ( الزكوية ااقراراته المجموعة تقدم

ويعود السبب في ذلك  ،م2013م حتى 2008يتعلق بالسنوات  لایر سعودي مليون 3,543والتي طالبت فيها الهيئة بمطالبات إضافية اجمالية قدرها  ،م2013حتى عام 
االساس الذي تم بموجبه المطالبة  على البنك اعترض. الزكويبشكل اساسي لقيام الهيئة باستبعاد بعض االستثمارات طويلة االجل واضافة التمويل طويل االجل الى الوعاء 

وأن المخصصات التي تم تجنيبها لقاء هذه صالحها  في ستكونعتراض المذكور اضافية لدى اللجنة االستئنافية الضريبية. تعتقد االدارة بان نتيجة اال زكويةبالتزامات 
  .االلتزامات مناسبة

ما تم استبعاد االستثمارات طويلة االجل  اذاالتي اجرتها الهيئة للسنوات اعاله، فانه  الربوطوبناء على  م،2016م حتى 2014لألعوام من  الربوط بإجراء الهيئة تقم لم
كافة البنوك  اهتمامهذه المسألة ال تزال موضع  إن. جوهرية اضافية زكويةفإن ذلك سيؤدي الى تعرض البنك لمطالبات  الزكوي،طويل االجل الى الوعاء واضافة التمويل 

  إضافية سيعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة. زكويةوأن االفصاح عن مبلغ التعرض لمطالبات 
 حقوق في التغيرات وقائمة الموحدة المالي المركز قائمة بنود على التالية األثار 3.1(أ)  باإليضاح المبينة بالزكاة المتعلقة المحاسبية السياسة في التغيير عن نتج لقد

  : الموحدة المساهمين
  

  م2016ديسمبر  31
  بآالف الرياالت السعودية

31الرصيد كما هو في
  إعادة تصنيف آخر*  التعديل أثر  م2016ديسمبر 

 31الرصيد المعدل كما في 
  م2016ديسمبر 

 6,968,678 (189) 800,000 6,168,867  مطلوبات اخرى
 900,000 - (800,000) 1,700,000  ملكية)الأرباح مقترح توزيعها (حقوق 

  

  
  مع عرض السنة الحالية.  تماشىالمالي الموحدة للتلى ودائع العمالء كما ظهرت في قائمة المركز دة تصنيفها من المطلوبات األخرى إبعض البنود التي تم إعا تمثل*
  
  
 

  

  م2016ديسمبر  31
  بآالف الرياالت السعودية

 1 في هو كما الرصيد
  *آخر تصنيف إعادة  التعديل أثر  م2016 يناير

 المعدل كما في الرصيد
  م2016 يناير 1 

 6,469,815 (680) 250,000 6,220,495  اخرى مطلوبات
 1,050,000 - (250,000) 1,300,000  )ملكيةال(حقوق  توزيعها مقترح أرباح
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016وم 2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  خطة المنافع المحدودة  - 27
  وصف عام  27.1

ري وفقا لمعيار المحاسبة الدولي تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه طبقا لنظام العمل والعمال السعودي. تحسب المكافأة المستحقة وفق تقويم خارجي اكتوا
  استحقاقات الموظفين، و باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  - 19رقم 

 
  الل السنة بناء على القيمة الحالية لها:فيما يلي الحركة في االلتزام خ 27.2

  م2017  بآالف الرياالت السعودية
 708,144 التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

 62,101  تكلفة الخدمة الحالية 
 40,308  تكاليف فوائد
 (79,789)  منافع مدفوعة

 (31,439)  األكتوارية المكاسب
 699,325  السنة نهاية في محددة منافع التزامات

 رأو الخسائالمكاسب  م،2017ديسمبر  31 في نهاية إللتزامات المنافع المحددةقائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بالخطة هو القيمة الحالية  المثبت فيااللتزام 
. تم اإلفصاح عن االلتزام المتعلق بمكافأة نهاية ككل المركز المالي الموحدةليست جوهرية على قائمة م 2017ديسمبر  13بالسنة المالية المنتهية في المتعلقة األكتوارية 

  المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي. )15( الخدمة في اإليضاح رقم
  تقييم التزام وفرضيات المنافع المحددة 27.3

ر معدل الخصم، معدل التضخم، والمعدل المتوقع لزيادة المرتبات وأعمار التقاعد ضمن الخطة الى فرضيات مختلفة (افتراضات أكتوارية) منها تقدي المثبتيعتمد االلتزام 
ل الى مبلغ االلتزام النهائي. أي العادية. استنادا الى االفتراضات، يتم تقدير التدفقات النقدية الخارجة لموظفي المجموعة ككل خالل السنوات القادمة ويتم خصمها للوصو 

  وارية من فترة ألخرى قد ينتج عنه تأثير على مبلغ االلتزام النهائي وبالتالي يتم احتساب مكاسب او خسائر أكتوارية للفترة. تغيير في االفتراضات األكت
  م كالتالي: 2017ديسمبر  31االفتراضات األكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق بخطة أستحقاقات الموظفين) المستخدمة في 

  م2017  بآالف الرياالت السعودية
 %4.5  معدل الخصم 

  %4.0  معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب
 60  سن التقاعد االعتيادي 

  .المنطقةفي  والخبرةوفقا لإلحصائيات المنشورة تم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على أساس المشورة االكتوارية 

 النقدية وشبه النقدية - 28
  اآلتي : المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة منتتكون النقدية وشبه النقدية 

 

  م2016    م2017  بآالف الرياالت السعودية

 13,100,605   10,564,443  )4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح 
 2,982,155   5,587,200 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

 16,082,760   16,151,643 اإلجمالي
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016وم 2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  

 القطاعات التشغيلية - 29
على المعلومات التي يتم توفيرها داخليا لصانع القرار التشغيلي الرئيسي من اجل تخصيص الموارد للقطاعات  القطاعات التشغيلية بناءً  عرضبتحديد و  المجموعة قامت
تسجل المعامالت التي يتم تحويلها بين أنظمة التقارير الداخلية. األسلوب اإلداري في المجموعة وكذلك على  ناءً ، كل على حدة، بم ادائها. تدار القطاعات التشغيليةيوتقي

ومكتب ، وتمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحدالتشغيلية على اساس نظام تسعير داخلي.  المجموعةقطاعات 
ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة والوكالة إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات ونتائج أعمال هذا الفرع  إن. ووكالة خارجيةتمثيل 

 8طبقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  افي المجموعة والتي تم رفع التقارير بشأنهوتتكون القطاعات التشغيلية بشكل مستقل.  اإلفصاح عنهالم يتم  وبالتاليبشكل عام، 
  مما يلي:

 
   .الخاصة باألفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجمواالئتمانيةاالستثماريةوالمنتجاتالودائعبويتعامل  قطاع األفراد:

قطاع خدمات االستثمار 
  والوساطة:

بخدمات التعامل وٕادارة وترتيب وتقديم المشورة والحفظ لألوراق  يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة
  المالية.

ويتعامل بشكل أساسي، بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات المكشوفة والتسهيالت   قطاع الشركات:
  االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

  ٕادارة المحافظ االستثمارية بالبنك.و بتقديم خدمات أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة أساسي،ويقوم بشكل  واالستثمار: ينةقطاع الخز 
وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي والشئون المالية والموارد البشرية والخدمات   أخرى:

  الموزعة.مساندة األخرى والموجودات والمطلوبات غير التكنولوجية واألقسام ال
  

 الدخل وصافي العمليات ومصاريف ومصاريف العمليات، واجمالي دخل ديسمبر، 31 في كما المجموعة ومطلوبات موجودات إلجمالي تحليال يلي فيما 29.1
  :قطاع من القطاعات التشغيلية لكل التاريخين هذين في المنتهيتين للسنتين

 

   م2017
  قطاع األفراد  الرياالت السعودية بآالف

قطـاع خدمات 
االستثمار 
  قطاع الشركات  والوساطة

 ينةاع الخز ـــــقط
  اإلجمالـي  أخــرى  واالستثمار

 216,282,171 11,182,341 59,050,636 95,886,608 914,103 49,248,483 إجمالي الموجودات
 177,659,178 18,466,524 5,681,009 87,351,530 63,806 66,096,309  إجمالي المطلوبات 

 8,125,211 351,879 1,368,161 3,481,054 304,511 2,619,606  ، صافيإجمالي دخل العمليات
 - 530,462 (381,136) (583,209) 90,032 343,851  ما بين القطاعات(مصاريف)دخل

 5,935,077 291,119 741,013 2,505,470 91,233 2,306,242  صافي دخل العموالت الخاصة
 1,510,314 7,253 11,792 968,195 207,330 315,744   دخل اتعاب وعموالت، صافي 

 4,202,325 1,344,362 54,509 1,671,619 139,926 991,909  إجمالي مصاريف العمليات، صافي 
 282,180 156,230 7,635 11,323 141 106,851  ممتلكات ومعدات استهالك
 1,227,488 - - 1,303,560 - (76,072)  صافي االئتمان،خسائر انخفاضمخصص
 - - - - - -  ، صافياالستثمارات في قيمة نخفاضاال مخصص 

 23,110 23,110 - - - -  حصة ارباح الشركات الزميلة، صافي
 3,945,996 (969,373) 1,313,652 1,809,435 164,585 1,627,697  (الخسارة)صافي الدخل
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حول القوائم المالية الموحدةإيضاحات   
م2016وم 2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 القطاعات التشغيلية (تتمة) - 29
  )ديسمبر(تتمة 31ب القطاعات كما في النتائج المالية حس 29.1

   م2016
  قطاع األفراد  الرياالت السعودية بآالف

قطـاع خدمات 
االستثمار 
  قطاع الشركات  والوساطة

 ينةاع الخز ـــــقط
  اإلجمالـي  أخــرى  واالستثمار

 217,619,001 11,391,299 56,880,671 103,624,050 827,059 44,895,922  إجمالي الموجودات
 180,645,940 17,427,224 7,342,895 94,541,329 60,603 61,273,889  إجمالي المطلوبات 

 7,702,280 999,202 1,235,356 2,863,271 282,599 2,321,852  ، صافيإجمالي دخل العمليات
 - 969,340 (349,058) (645,398) 54,493 (29,377)  ما بين القطاعات مصاريف)(دخل 

 5,301,029 741,102 612,454 1,908,932 62,786 1,975,755  صافي دخل العموالت الخاصة
 1,503,113 6,324 (1,740) 945,753 217,609 335,167   دخل اتعاب وعموالت، صافي 

 4,395,309 1,473,972 43,609 1,525,416 154,553 1,197,759  إجمالي مصاريف العمليات، صافي 
 288,790 170,166 8,623 9,339 72 100,590  ممتلكات ومعداتاستهالك
 1,286,397 - - 1,161,166 - 125,231  صافي االئتمان،خسائر  انخفاض مخصص
 100,000 - 100,000 - - -  ، صافياالستثمارات في قيمة نخفاضاالمخصص 

 35,516 35,516 - - - -  حصة ارباح الشركات الزميلة، صافي
 3,342,487 (439,254) 1,191,747 1,337855 128,046 1,124,093  (الخسارة)صافي الدخل 

 
   -:ةالتشغيلي القطاعات المجموعة حسب لها تعترضالتي  مخاطر االئتمانفيما يلي تحليال ب  29.2

  
 م2017

  بآالف الرياالت السعودية 
  قطاع األفراد

قطاع خدمات 
االستثمار 
   قطاع الشركات  والوساطة 

 قطاع الخزينة
  اإلجمالـي  أخرى  واالستثمار

 الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي
  الموحدة

49,059,497424,50896,095,722 58,114,358 9,587,535 213,281,620 

-  التعهدات وااللتزامات المحتملة    -56,184,996 -  -    56,184,996 
- المشتقات   -   -813,304- 813,304 

 م2016
  بآالف الرياالت السعودية 

خدماتقطاع قطاع األفراد
االستثمار 
  والوساطة

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات
  واالستثمار

  اإلجمالـي  أخرى

المدرجة في قائمة المركز المالي الموجودات 
  الموحدة

44,445,512403,573104,080,973 55,306,106 10,418,796 214,654,960 

-  التعهدات وااللتزامات المحتملة    -61,221,783 - - 61,221,783 
- المشتقات   --1,042,067 - 1,042,067 

 
  

 ،الزميلةاالستثمارات في حقوق الملكية، واالستثمارات في الشركة  ماعدا الموحدة قائمة المركز المالي للموجودات المدرجة فيإن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية 
بالمعادل االئتماني وفقا للطريقة الموصى بها من  والمشتقاتالمعادل االئتماني لمخاطر التعهدات وااللتزامات المحتملة  ادراج . تموالممتلكات والمعدات، والعقارات األخرى

    مخاطر االئتمان. في قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
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ةاحات حول القوائم المالية الموحدإيض  
م2016وم 2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  

 االئتمان مخاطر- 30
تنتج عن عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية، ويوجد هناك أيضا مخاطر ائتمانية  تنتجينشأ التعرض لمخاطر االئتمان بصفة أساسية من أنشطة اإلقراض والتي 

 ويحدداالخرى،  لألطرافاالئتمانية  المالءةويقوم البنك باستخدام نظام تصنيف ائتمان داخلي لتقييم دوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض. األ
عدم وجود لاالئتمان المحتملة  تنشأ خسائر .وحيثما ينطبق ذلك رئيسية،تصنيف  وكاالتيستخدم البنك درجات تصنيف خارجية صادرة عن  لذلك. كمادرجات التصنيف وفقا 

 .المستندات المناسبة وخالف ذلك لعدم وجودالمالية للمقترضين وعدم قدرتهم على خدمة الدين، المالئم للمالءة ني التحليل االئتما
  

للمعامالت مع  بعد الصرف ووضع حدود االئتمانيومراقبتها للتعرض  االئتمانوٕاجراءات مراجعة طلبات  سياسياتخالل  من االئتمان مخاطر على للسيطرة البنك يسعى
 مالئمه لها. ووضع حدودتمكن البنك من تحديد المخاطر  بحيثيتم تصميم سياسات إدارة المخاطر األطراف األخرى المحددة، وتقييم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. 

قوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام ييتمكن من مراقبة المخاطرة ومدى االلتزام بتلك الحدود باإلضافة لمراقبة حدود المخاطرة،  وكذلك كي
 في بعض الحاالت حيانااتفاقيات مقاصة رئيسة والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم البنك أ

 طراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح أ

  
عمال أو مناطق أ اتعالقة تجارية أخرى أو من التركيز في قطاع أخرين في االئتمان أو ألطرافالتوزيع غير المتكافئ  عنإلى المخاطر الناشئة  يشير تركيز المخاطر

صناعة/ قطاع ال، (ب) )التركز الفرديالفردي ( االقتراض(أ)  :الى التوازن في توزيع التمويلعدم جغرافية. وفقًا لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل 
 اإلقليمي).  الجغرافية (التركز المناطق و (ج) قطاع الخدمات (تركز القطاع)

 
 .التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز تجاهويشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء البنك 

، مخاطر ديون غالباتمثل سندات الدين المدرجة في المحفظة االستثمارية،  ).5(يضاح اإلالتصنيف االئتماني على البنوك والمؤسسات المالية االخرى في تم اإلفصاح عن 
). كما تم 8القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح ()، ولمزيد من التفصيل حول مكونات 7سيادية، ويتم تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى في اإليضاح (

)، بينما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في 6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضاح (
 مخاطر عن جوهرياً  يختلف ال أخرى، ائتمانية تعزيزات أو ضمانات أية مع عدم األخذ باالعتبار المالية الفترة نهاية في االئتمانلمخاطر  ان الحد االقصى). 19اإليضاح (
عن الموجودات المرجحة المخاطر الخاصة بالمجموعة التي تم احتسابها وفقا ) 36كما يتضمن اإليضاح ( .)29.2( القطاعات التشغيلية في اإليضاح قبل من االئتمان

  .3بازل ألطر عمل 

   

 
مستوى المخاطر التي  . وللتحكم فيبالتزاماتهااألخرى في الوفاء  اخفقت األطرافتمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا 

  . الخاصة به أنشطة اإلقراض تقييم التي يتبعها في س األساليبباستخدام نفاألطراف األخرى بتقويم البنك  يقوم البنك،يمكن ان يتحملها 

كما يقوم  ،معينةفي المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العمالء في أماكن أو أنشطة  لتفادي التركزويقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض 
انخفاض في ضمانات إضافية من األطراف األخرى بمجرد مالحظة مؤشرات تدل على للحصول على  ، كما يسعى البنكحسبما هو مالئمالبنك أيضًا بأخذ الضمانات، 

  القروض والسلف ذات العالقة. قيمة
القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها  كما تقوم بمراقبة طبقا لالتفاقيات المبرمة،وتطلب ضمانات إضافية  بشكل مستمرتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات 

واتباع إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق  وانظمة سياسات بمراجعة البنك بانتظام ة مخصص خسائر االنخفاض في القيمة. يقومكفايمدى أثناء مراجعتها ل
   .ستجدةاالساليب الم أفضل
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016وم 2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 الجغرافي التركيز- 31
 

 :االئتمان ومخاطر المحتملة وااللتزامات والتعھدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيما 31.1
  

  م2017
  بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 
  السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
  أمريكا الشمالية  أوروبا  الشرق األوسط

أمريكا 
  الالتينية

جنوب شرق 
  اإلجمالي  دول أخرى  آسيا

              الموجودات

 18,504,255 - - --6-18,504,249  السعودي نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
 5,484,534 - - --6-5,484,528 بالصندوقيةنقد  
 13,019,721 - - ----13,019,721  ارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 9,372,200 336,790 312,522 - 4,678,367971,1302,485,524587,867  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,095,749 15,792 31,883 - 1,000,26714,8362,37630,595 حسابات جارية 
 8,276,451 320,998 280,639 - 3,678,100956,2942,483,148557,272 ايداعات اسواق المال  

 115,890 - - --96,95711,0617,872  للمشتقات اإليجابيةالقيمة العادلة
 46,369,903 919,502 371,939 790 31,115,0911,915,0462,847,4909,200,045 استثمارات، صافي

 303,760 - - ----303,760    مقتناة ألغراض المتاجرة  
 14,629,799 503,051 371,939 790 1,698,0578,4272,847,4909,200,045متاحة للبيعال  
 31,436,344 416,451 - ---29,113,2741,906,619 مقتناة بالتكلفة المطفأة  
 - - - ---- - االستحقاق تاريخحتى مقتناة  

 564,769 - - ---400,320164,449 زميلةشركاتفياستثمارات
 138,837,618 - - - 135,875,4082,287,992251673,967 صافي،وسلفقروض

 6,705,539 - - ----6,705,539 حساب جاري مدين  
 717,226 - - ----717,226ائتمانبطاقات  
 41,424,617 - - ----41,424,617قروض شخصية  
 89,740,293 - - - 86,778,0832,287,992251673,967قروض تجارية 
 249,943 - - ----249,943أخرى  

 530,009 - - ----530,009موجودات اخرى
 530,009 - - ----530,009 مدينون واخرى    

 214,294,644 1,256,292 684,461 790 191,200,4015,349,6785,341,14310,461,879 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016م و2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  (تتمة) الجغرافي التركيز  -31
 : (تتمة) االئتمان ومخاطر المحتملة وااللتزامات والتعھدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيما   31.1

 

 
 

  م2017
  المملكة العربية السعودية  بآالف الرياالت السعودية

التعاون دول مجلس 
الخليجي األخرى 

  أمريكا الشمالية  أوروبا  ومنطقة الشرق األوسط
أمريكا 
  اإلجمالي  دول أخرى  جنوب شرق آسيا  الالتينية

 84,832,414 1,348,961 4,924,239 - 56,203,197637,46512,676,0289,042,524  التعهدات وااللتزامات المحتملة
 8,328,114 10,545 81,841 --8,066,060167,5242,144اعتماداتخطابات 
 64,588,190 1,253,278 4,831,508 - 39,572,420282,54512,480,0046,168,435 ضمانات   
 2,026,574 85,138 10,890 --1,920,3949,557595قبوالت 
 9,889,536 - - - 6,644,323177,839193,2852,874,089 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض 

    )وفقا للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي الحد األقصى لمخاطر االئتمان (بالمعادل االئتماني
 813,304 - - --454,899296,56061,845 المشتقات

 807,679 - - --449,274296,56061,845المقتناة ألغراض المتاجرة  
 5,625 - - ---- 5,625 مخاطر القيمة العادلةمقتناه  لتغطية 

 - - - ---- - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 
 56,184,996 970,181 3,442,415 - 36,799,414374,7618,859,4525,738,773  التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,963,131 5,018 38,946 --3,838,42779,7201,020اعتماداتخطابات  
 45,352,415 880,025 3,392,579 - 27,786,888198,3978,763,1864,331,340ضمانات  
 2,026,574 85,138 10,890 --1,920,3949,557595قبوالت  
 4,842,876 - - - 3,253,70587,08794,6511,407,433 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 

  م2017
  المملكة العربية السعودية  السعودية الرياالت بآالف

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ومنطقة 

  اإلجمالي  دول أخرى  جنوب شرق آسيا  أمريكا الالتينية  أمريكا الشمالية  أوروبا  الشرق األوسط

              المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
  األخرى 

3,645,1402,243,114734,965381,574 - 8,060 43,315 7,056,168 

 1,058,894 43,313 8,060 - 302,090578,219107,449 19,763حسابات جارية 
 5,997,274 2 - - 3,625,3771,941,024156,746274,125ق المالاسو أودائع 

 77,923 - - --9,22632,027 36,670 القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 154,365,549 1,133,697 114,524 6,464 149,290,3452,381,0841,283,696155,739 ودائع العمالء

 81,011,365 1,018,086 113,038 6,464 77,607,5412,055,152114,95396,131تحت الطلب  
 366,380 4,278 462 --1,850228 359,562ادخار  
 61,430,076 111,333 1,024 - 59,765,514324,0821,168,51559,608ألجل  

 11,557,728 - - ----11,557,728أخرى
 8,016,639 - - ----8,016,639 مصدرةدينسندات

 8,142,899 - 598 -8,2159,228-8,124,858أخرىمطلوبات
 8,142,899 - 598 -8,2159,228-8,124,858دائنون واخرى 

 177,659,178 1,177,012 123,182 6,464 169,113,6524,633,4242,058,903546,541اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  (تتمة) الجغرافي التركيز  -31
 : (تتمة) االئتمان ومخاطر المحتملة وااللتزامات والتعھدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيما   31.1

 

 

  م2016
  السعودية الرياالت بآالف

المملكة العربية 
  السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
  أمريكا الشمالية  أوروبا  الشرق األوسط

أمريكا 
  الالتينية

جنوب شرق 
  اإلجمالي  دول أخرى  آسيا

              الموجودات

 21,262,177 - - --6-21,262,171  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودييةنقد
 4,307,682 - - --6-4,307,676 بالصندوقيةنقد  
 16,954,495 - - ----16,954,495  ارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 4,567,155 37,349 96,735 - 3,049,810459,069546,193377,999  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,215,027 19,526 22,645 - 566,79218,679487,97099,415 حسابات جارية 
 3,352,128 17,823 74,090 - 2,483,018440,39058,223278,584 ايداعات اسواق المال  

 189,295 - - --106,80128,30754,187  للمشتقات اإليجابيةالعادلةالقيمة
 45,157,381 857,368 2,736739,960 29,021,9001,386,2543,598,3139,550,850 استثمارات، صافي

 16,013,987 535,675 2,736739,960 1,609,55513,2413,561,9709,550,850متاحة للبيعال  
 29,141,896 321,693 - --27,410,8471,373,01336,343 أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة   

 1,498 - - ----1,498مقتناة حتى تاريخ األستحقاق
 548,594   404,827143,767 زميلةشركاتفياستثمارات
 142,909,367 708,816 63,929 - 139,831,5952,003,25757,967243,803 وسلف بالصافيقروض

 9,249,852 677 70 ---9,247,0562,049 حساب جاري مدين  
 740,310 - - ----740,310بطاقات ائتمان  
 37,812,603 - - ----37,812,603قروض شخصية  
 94,917,964 708,139 63,859 - 91,842,9882,001,20857,967243,803قروض تجارية 
 188,638 - - ----188,638أخرى  

 877,666 - - - 311,028--566,638موجودات اخرى
 877,666 - - - 311,028--566,638 واخرىمدينون     

 215,511,635 1,603,533 2,736900,624 194,243,7424,020,6544,256,66610,483,680 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  (تتمة)الجغرافي التركيز  -31
  : (تتمة) االئتمان ومخاطر المحتملة وااللتزامات والتعھدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيما  31.1

 

  م2016
  المملكة العربية السعودية  بآالف الرياالت السعودية

دول مجلس التعاون
األخرى ومنطقة الخليجي 

  الالتينيةأمريكا   أمريكا الشمالية  أوروبا  الشرق األوسط
جنوب شرق 

  اإلجمالي  دول أخرى  آسيا

  التعهدات وااللتزامات المحتملة
56,862,6861,717,62014,586,51

7 
11,581,8

41 
- 4,386,510 4,595,535 93,730,709 

 7,620,798 61,232 29,106 -6,389,258936,588204,472142اعتمادات مستنديه

  خطابات ضمان  
39,459,061483,35114,209,99

8 
8,848,66

2 
- 4,357,404 4,490,862 71,849,338 

 2,119,841 43,441 - --2,069,7505,0161,634قبوالت 

 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض  
8,944,617292,665170,4132,733,03

7 
- - - 12,140,732 

    )وفقا للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي الحد األقصى لمخاطر االئتمان (بالمعادل االئتماني
 1,042,067 - - --742,285138,664161,118 المشتقات

 1,041,692 - - --741,910138,664161,118المقتناة ألغراض المتاجرة 
 375 - - ---- 375 لتغطية مخاطر القيمة العادلةمقتناه  

  التعهدات وااللتزامات المحتملة
36,709,101994,66510,044,15

4 
7,241,16

7 
- 3,039,145 3,193,551 61,221,783 

 4,363,190 35,057 16,664 -3,658,088536,232117,06881اعتمادات مستنديه

 خطابات ضمان  
27,370,482335,2739,856,6596,137,80

8 
- 3,022,481 3,115,053 49,837,756 

 2,119,841 43,441 - --2,069,7505,0161,634قبوالت 

 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض  
3,610,781118,14468,7931,103,27

8 
- - - 4,900,996 

  م2016
  المملكة العربية السعودية  بآالف الرياالت السعودية

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى ومنطقة 

  أمريكا الالتينية  أمريكا الشمالية  أوروبا  الشرق األوسط
شرق جنوب 
  اإلجمالي  دول أخرى  آسيا

                 المطلوبات

 8,836,713 314,419 21,440 - 4,493,8992,856,185889,231261,539 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,038,289 33,056 21,440 - 562,865281,198115,173 24,557حسابات جارية 
 7,798,424 281,363 - - 4,469,3422,293,320608,033146,366ودائع سوق المال 

 138,638 - - --25,39551,472 61,771 القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 156,683,538 116,097 2,375 - 153,028,9302,421,271916,054198,811 ودائع العمالء

 77,846,981 2,221 - --77,821,83120822,721تحت الطلب 
 324,982 5,081 1,011 -314,6723,145372701ادخار 
 67,811,458 108,795 1,364 - 64,192,3102,417,918892,961198,110ألجل 
 10,700,117 - - ----10,700,117أخرى 

 8,018,373 - - ----8,018,373 مصدرةدينسندات
 6,968,678 - 557 - 22,8317,218-6,938,072أخرىمطلوبات

 6,968,678 - 557 - 22,8317,218-6,938,072دائنون واخرى 
 180,645,940 430,516 24,372 0 172,541,0455,302,8511,879,588467,568اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  المنتهيتينللسنتين   

 (تتمة)الجغرافي التركيز  -31
 :االئتمان خسائر ومخصص العاملة غير والسلف للقروض الجغرافي التوزيع يلي فيما  31.2

  

  مخصص خسائر االئتمان قروض وسلف غير عاملة، صافي  بأالف الرياالت السعودية

 المملكة العربية السعودية
  

 م2016 م2017 م2016 م2017
     

 (1,463,106) (906,812) 1,211,839986,321 *قروض تجارية
 (42,060)  (105,765) 200,318171,701  **قروض شخصية

 (1,505,166) (1,012,577) 1,412,1571,158,022 اإلجمالي
 

  والقروض األخرى *تشمل السحب على المكشوف
  ** تشمل التمويل العقاري والشخصي

 مخاطر السوق  -32
ث في السوق مثل تغيرات أسعار مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تحد

ظة تجارية أو محفظة غير تجارية / مصرفية. يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق كمحف المجموعةصنف لعمالت األجنبية وأسعار األسهم. تالعموالت الخاصة وأسعار تحويل ا
مزيج من  باستخدامطريقة القيمة المعرضة للمخاطر ويتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحفظة غير التجارية أو المصرفية  باستخداممخاطر السوق للمحفظة التجارية 
 اختبارات الجهد وتحليل الحساسية:

 التجاريةمحفظة ال –مخاطر السوق 32.1
طريقة القيمة المعرضة للمخاطر ولمستويات المخاطر التي يتم التعرض لها) لمستويات المخاطر المقبولة إلدارة المحفظة التجارية. لكل من حدودًا (وضعت المجموعة 

م مراكز مخاطر السوق ولوضع تقديرات للخسائر االقتصادية بتطبيق طريقة القيمة المعرضة للمخاطر لتقويطر السوق للمحفظة التجارية، تقوم المجموعة وإلدارة مخا
  المحتملة بناءًا على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة للسوق.

ستخدم ثقة وعلى مدى فترة زمنية محددة. تتعتبر طريقة القيمة المعرضة للمخاطر تقديرًا للتغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من ال
يمة التغير المشترك" الحتساب القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية بناءًا على البيانات التاريخية (لمدة سنة). يتم تصميم طريقة الق –طريقة "التغير  المجموعة

ها مبنية على نالمعرضة للمخاطر عادة لقياس مخاطر السوق في ظل ظروف السوق العادية وبالتالي هناك قصور في استخدام طريقة القيمة المعرضة للمخاطر أل
 .تاريخية وعلى التغيرات في أسعار السوق وتفترض بأن تكون الحركات المستقبلية على شكل بيان إحصائي ارتباطمعدالت 

يوم عمل ما، ولكنها ال تشتمل على أي خسائر قد تحدث خارج نطاق فترة الثقة المحددة. وقد تختلف النتائج  تمثل القيمة المعرضة للمخاطر مخاطر المحافظ عند نهاية
ائر التي قد تتحقق في ظل التجارية الفعلية التي بنّيت عليها حسابات القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن هذه الحسابات ال تعطي مؤشرًا ذا معنى عن األرباح والخس

  ق غير االعتيادية.ظروف السو 

  عرضة للمخاطر وفقًا لآلتي:مالقيمة ال وعةالمجمحتسب ت
عتزم ) والتي ت2بازل ( اتفاقيةالمذكورة في  IMAطريقة  باستخدامالنظامي (% ألغراض احتساب رأس المال 99ايام عند مستوى ثقة  10فترة احتفاظ لمدة    )1

  إتباعها مستقبًال). المجموعة
  .% ألغراض إعداد التقارير الداخلية واالفصاح99لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة  احتفاظفترة   )2
% من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها في 99مستوى ثقة  باستخدامعبارة عن تقديرات موضوعة  المجموعة تبعهاتإن طريقة القيمة المعرضة للمخاطر التي   

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ القيمة المعرضة 99أيام. إن استخدام نسبة  10حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم أو 
     أكثر من مرة كل مائة يوم. –ي المتوسط ف –للمخاطر يجب أال تحدث 

التجارية أيضًا اختبارات الجهد لكل من مخاطر المحافظ غير التجارية و المجموعةستخدمبطريقة القيمة المعرضة للمخاطر، توللتغلب على القصور أعاله المتعلق 
 إلى إصدار تقارير دورية منتظمة، ويتم المجموعةستة سيناريوهات الختبارات الجهد لكامل  باستخدامللوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية 

  .حدوثها للنظر فيهاالخسائر المحتمل توضح لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك 
فترة احتفاظ ليوم واحد وعند  م باستخدام2016و م2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  بالمجموعةفيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة 

  :%. كافة المبالغ بماليين الرياالت السعودية99مستوى ثقة 
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السوق(تتمة)  -32
 (تتمة)التجارية  محفظةال –مخاطر السوق  32.1

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  :المصرفية المحفظة غير التجارية أومحفظة ال –مخاطر السوق   32.2
 مخاطر  أسعار العموالت الخاصة: -1

 

 في  بها كماتغطية المخاطر المتعلقة  أثربعموله ثابته بما في ذلك المالية المتاحة للبيع  الموجوداتبإعادة تقييم  وذلك حقوق المساهمين تم احتساب االثر على
حسب تاريخ الخاصة. ويتم تحليل الحساسية في حقوق المساهمين  العموالتالتغييرات المفترضة في أسعار  والناتجة عن اثر م2016و  م2017ديسمبر  31

مخاطر العمليات المصرفية حسب تركزات العمالت ويتم االفصاح عن االثار المتعلقة بها بماليين الرياالت . ويتم تحليل ومراقبة قايضاتمال وأاستحقاق الموجودات 
 .السعودية

 

   

  م2017
  مخاطر أسعار الصرف األجنبي  

 ر العموالتاسعأمخاطر
  الكليةالمخاطر   مخاطر أسعار األسهم  الخاصة

 7.12 1.960.424.97 م2017ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر في 
 13.87 8.590.585.03 م2017 لعام متوسط القيمة المعرضة للمخاطر

 25.36 20.281.155.11 م2017لعام الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر
 5.52 0.450.184.90 م2017 لعام الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر

  م2016
  أسعار الصرف األجنبيمخاطر   

 ر العموالتاسعأمخاطر
  الكليةالمخاطر   أسعار األسهممخاطر   الخاصة

 3.62 3.640.190.00 م2016ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر في
 4.97 4.790.790.00 م2016 لعام متوسط القيمة المعرضة للمخاطر

 35.10 35.146.340.00 م2016لعام للقيمة المعرضة للمخاطرالحد األقصى
 0.22 0.200.080.00 م2016 لعام الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر

المالية.  لألدواتالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  على الخاصةنتيجة الحتمال تأثير التغيرات في اسعار العموالتتنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة
" والتي يتم مراقبتها بواسطة لجنة  MVaR-للمخاطر" و " القيمة السوقية المعرضة العموالت الخاصة المعرض للمخاطر  حدودا " لصافي دخلوقد أقرت المجموعة 

راقب لجميع العمالت. وت أسواق المال. ويوجد حدود للفجوات لتغطية مخاطر عمليات الصرف األجنبي اآلجلة وعمليات بالمجموعةإدارة الموجودات والمطلوبات 
 ضمن الحدود المقررة لهذه الفجوات. المراكز هذهعلى  لضمان بقاءالتغطية  تالمراكز يوميّا ويستخدم استراتيجيا المجموعة

 المتغيرات األخرى، على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين. الخاصة، مع بقاء في أسعار العموالت التغيرات المحتملة والمعقولة أثرويوضح الجدول التالي 
على الموجودات والمطلوبات المالية  العموالت الخاصة لمدة عام، دخلأثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي  الدخل علىيمثل االثر 

 .التغطية المتعلقة بها أثر م شامال2016و م2017ديسمبر  31في  كماالمحتفظ بها  المتاجرةالمقتناة لغير اغراض 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م 2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  مخاطر السوق(تتمة)- 32
  غير التجارية أو المحفظة المصرفية (تتمة)محفظة ال  32.2
  مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)  -1

 

 
  

  م2017
  نقاط االساس الزيادة في  العملة

دخل  االثر على
  الخاصة العموالت

   على حقوق المساهمين االثر

  أو أقل أشهـر 6  اإلجمالي
سنة واحدة   

  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أو أقل
-243.73 100+ سعوديلایر    -     -     -     -    
 (341.93) (301.11)(39.36) (0.63)(0.83)(50.00) 100+ امريكيدوالر
 (0.01) - --(0.01)0.87 100+ يورو
 - - ---(1.39) 100+ سترلينيجنيه إ

 - - ---2.15 100+ يابانيين
 - - ---(0.74) 100+ أخرى

 
 
 

  نقاط االساس النقص في  العملة
دخل  على االثر

  الخاصة العموالت

   على حقوق المساهمين االثر

  أو أقل أشهـر 6  اإلجمالي
سنة واحدة   

  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أو أقل
-(243.73) 100- سعوديلایر    -     -    -  -    
 341.93 301.11 39.36 510.830.63 100- امريكيدوالر
 0.01 - --0.01(1.56) 100- يورو
 - - ---- 100- سترلينيجنيه إ

 - - ---(2.15) 100- يابانيين
 - - ---0.74 100- أخرى

  م2016
  العملة

 الزيادة في
نقاط 

  االساس
دخل  االثر على
  الخاصة العموالت

   على حقوق المساهمين األثر

  أشهـر أو أقل 6  اإلجمالي
سنة واحدة        

  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أو أقل
- 187.2  100+ سعوديلایر   -    -     -     -    
 (331.55)  (276.59)  (52.09) (1.68)(1.19)(48.3)  100+ امريكيدوالر
 (10.39)  (4.45)  (5.40) (0.12)(0.42)(5 .7)  100+ يورو
 (4.38)  (1.35)  (2.13) (0.74)(0.16) (5.5)  100+ سترلينيجنيه إ

-(0.04)  2.3  100+ يابانيين    (0.08) -  (0.12) 
 (1.27)  (0.06)  (1.09) (0.06)(0.06) (0.4)  100+ أخرى

  العملة

النقص في 
نقاط 

  االساس
دخل  االثر على
  الخاصة العموالت

   على حقوق المساهميناألثر

  اإلجمالي
أشهــر أو6
  أقل

سنة واحدة     
  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أو أقل

 - - - - - (187.4) 100-  سعودي لایر
 331.55 276.59 1.191.6852.09 48.3 100- امريكيدوالر
 0.420.125.404.4510.39 - 100- يورو
 0.160.742.131.354.38 4.1 100- سترلينيجنيه إ

 0.12 -0.08-0.04 (2.2) 100- يابانيين
 0.060.061.090.061.27 0.5 100- أخرى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  مخاطر السوق(تتمة)- 32
(تتمة) المصرفية المحفظة أوغير التجارية محفظة ال   32.2            

مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة) -1  
  ر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز الماليآثا 

لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم  المجموعة تعرض، تالنقديةعلى مركزه المالي وتدفقاته  التقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوقأثار  المجموعةدير ت
بإدارة  المجموعةقوم تجديد أسعارها في فترة محددة. وت التطابق أو لوجود فجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم

 .بقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطرهذه المخاطر بمطا
 

المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد  صة ويتضمن موجودات ومطلوبات المجموعةلمخاطر أسعار العموالت الخا المجموعةيلخص الجدول أدناه تعرض 
 .األسعار أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوالً 

 
 
م2017

  شهر 12-3  أشهر  3 خالل  بآالف الرياالت السعودية
1-5   

  سنوات
 5أكثر من 
  سنوات

غير مرتبطة 
  اإلجمالي  بعمولة خاصة

              الموجودات 
 18,504,255 13,404,295 ---5,099,960 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يةنقد

 5,484,534 5,484,534 ---- بالصندوقيةنقد  
 13,019,721 7,919,761 ---5,099,960  ارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 9,372,200 161,938 --8,575,262635,000  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,095,749 161,938 ---933,811حسابات جارية  
 8,276,451 - --7,641,451635,000 اسواق المالإيداعات  

 115,890 - 8,6876,51273,61427,077  اإليجابية للمشتقاتالقيمة العادلة
 46,369,903 9,313,9082,709,264 10,935,7257,707,47315,703,533 صافياستثمارات،

 303,760 303,760 ---- مقتناة ألغراض المتاجرة
 14,629,799 5,807,7602,405,504 1,510,062116,6074,789,866المتاحة للبيع   
 31,436,344 -3,506,148 9,425,6637,590,86610,913,667 مقتناة بالتكلفة المطفأة    
 - - ----  مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 564,769 564,769 ----  استثمارات في شركات زميلة
 138,837,618 - 20,682,986 61,095,78228,858,58028,200,270 قروض وسلف، صافي

 6,705,539 - ---6,705,539حساب جاري مدين  
 717,226 - ---717,226بطاقات ائتمان  
 41,424,617 - 19,874,710 153,621433,72020,962,566شخصيةقروض  
 89,740,293 - 808,276 53,269,45328,424,8607,237,704 تجاريةقروض  
 249,943 - ---249,943 اخرى  
 235,119 235,119 ---- عقارات أخرى  
 1,752,408 1,752,408 ---- ممتلكات ومعدات، صافي  
 530,009 379,291 ---150,718موجودات أخرى  
 530,009 379,291 ---150,718مدينون واخرى  
 216,282,171 19,207,084 30,023,971 85,866,13437,207,56543,977,417 إجمالي الموجودات  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م2016و م2017ديسمبر 31في للسنتين المنتهيتين 

  مخاطر السوق(تتمة) - 32
   (تتمة) المصرفية المحفظة غير التجارية أومحفظة ال  32.2      

  مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)  -1

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

م2017
  شهر 12-3  أشهر  3خالل   بآالف الرياالت السعودية

1-5    
  سنوات

5أكثر من 
  سنوات

 مرتبطة بعمولةغير 
  اإلجمالي  خاصة

  المطلوبات وحقوق المساهمين 
         

 7,056,168 1,058,894 --5,941,02356,251  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,058,894 1,058,894 ----جاريةحسابات 
 5,997,274 - --5,941,02356,251اسواق المالودائع  

 77,923 -25,458 14,4687,19530,802 العادلة السلبية للمشتقاتالقيمة
 154,365,549 91,524,750 - 57,029,0025,091,423720,374 ودائع العمالء

 81,011,365 79,967,022 ---1,044,343تحت الطلب  
 366,380 - ---366,380ادخار 
 61,430,076 - - 55,618,2795,091,423720,374ألجل 

 11,557,728 11,557,728 ----أخرى  
 8,016,639 - --4,011,5624,005,077 سندات دين مصدرة  

 8,142,899 8,142,899 ---- مطلوبات أخرى
 8,142,899 8,142,899 ---- دائنون وأخرى   

 38,622,993 38,622,993 ----حقوق المساهمين
 216,282,171 25,458139,349,536 66,996,0559,159,946751,176 المطلوبات وحقوق المساهميناجمالي

الفجوة للبنود داخل –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
  (120,142,452) 29,998,513 43,226,241 28,047,619  18,870,079  قائمة المركز المالي 

الفجوة للبنود خارج –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
  - - - - -  قائمة المركز المالي

  (120,142,452) 29,998,513 18,870,07928,047,61943,226,241 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
  - 120,142,452 18,870,07946,917,69890,143,939الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م 2016و م2017ديسمبر 31في للسنتين المنتهيتين 

  مخاطر السوق(تتمة)- 32
(تتمة) المصرفية المحفظة غير التجارية أومحفظة ال  32.2        

مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة) -1  
 
  
م2016

  شهر 12-3  أشهر  3خالل   السعوديةبآالف الرياالت 
1-5    

  سنوات
 5أكثر من 
  سنوات

غير مرتبطة 
  اإلجمالي  خاصة بعمولة

              الموجودات 
 21,262,177 12,512,177 ---8,750,000  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 4,307,682 4,307,682 ---- نقدية بالصندوق   
 16,954,495 8,204,495 ---8,750,000  لدى مؤسسة النقد العربي السعوديارصدة   

 4,567,155 658,672 --3,523,483385,000  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,215,027 658,672 ---556,355حسابات جارية   
 3,352,128 - --2,967,128385,000اسواق المالإيداعات   

 189,295 - 19,781 113,25716,95839,299  اإليجابية للمشتقاتالقيمة العادلة
 45,157,381 8,795,0852,424,574 16,764,6166,199,72410,973,382 استثمارات، صافي

 16,013,987 4,671,3882,424,574 2,153,6331,105,2435,659,149المتاحة للبيع   
 29,141,896 -4,123,697 14,610,9515,093,0155,314,233 أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة    
 1,498 - --321,466 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق   

 548,594 548,594 ----  زميلةشركاتاستثمارات في
 142,909,367 - 17,131,133 58,371,41839,257,24928,149,567 قروض وسلف، صافي

 9,249,852 - ---9,249,852حساب جاري مدين    
 740,310 - ---740,310بطاقات ائتمان    
 37,812,603 - 16,650,384 178,184524,85820,459,177شخصيةقروض    
 94,917,964 -480,749 48,014,43438,732,3917,690,390 تجاريةقروض    
 188,638 - ---188,638 اخرى    
 245,017 245,017 ---- عقارات أخرى   
 1,862,349 1,862,349 ---- ممتلكات ومعدات، صافي   
 877,666 584,229 ---293,437موجودات أخرى   
 877,666 584,229 ---293,437مدينون واخرى     
 217,619,001 18,835,612 25,945,999 87,816,21145,858,93139,162,248 إجمالي الموجودات  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  م 2016و م2017ديسمبر 31في للسنتين المنتهيتين 

  مخاطر السوق(تتمة)  - 32
(تتمة) المصرفية المحفظة غير التجارية أومحفظة ال 32.2              

  العموالت الخاصة (تتمة)مخاطر أسعار  -1
 

 
 مخاطر العمالت  -2

لتي يتم مراقبتها مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. وقد أقر مجلس إدارة البنك حدودًا لمراكز العمالت وا العمالتتمثل مخاطر 
 .المراكز ضمن الحدود المقررة ولضمان بقاءتغطية المخاطر استراتيجيات بشكل يومي، كما يتم استخدام 

لغير أغراض  المقتناة الموجودات والمطلوبات المالية على م2016و م2017ديسمبر  31بشكل جوهري كما في  المجموعةعرض لها تتالعمالت التي يظهر الجدول أدناه و  
على قائمة  ثابتة باقي المتغيرات األخرى السعودي، مع بقاء اللایرمقابل  في أسعار العمالت والمعقولةأثر التغيرات المحتملة المتاجرة، والتدفقات النقدية المتوقعة. ويحسب التحليل 

ي القيمة العادلة لمقايضات ) وعلى حقوق المساهمين (نتيجة التغير فلغير أغراض المتاجرةالمقتناة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية بسبب تغير القيمة ، (الموحدة الدخل
بينما  ،أو حقوق المساهمين الموحدة . ويظهر التأثير اإليجابي زيادة محتملة في قائمة الدخلالنقدية)لتغطية مخاطر التدفقات وعقود الصرف األجنبي اآلجلة والمستخدمة  العمالت

     .أو حقوق المساهمينالموحدة يظهر التأثير السلبي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل 

م2016
  شهر 12-3  أشهر  3خالل   بآالف الرياالت السعودية

1-5    
  سنوات

5أكثر من 
  سنوات

 غير مرتبطة بعمولة
  اإلجمالي  خاصة

  المطلوبات وحقوق المساهمين 
         

 8,836,713 1,038,289 --7,491,499306,925  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,038,289 1,038,289 ----حسابات جارية   
 7,798,424 - --7,491,499306,925ودائع سوق النقد   

 138,638 - 16,843 93,08117,13411,580 القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 156,683,538 87,853,142 - 54,853,52813,932,93843,930 ودائع العمالء

 77,846,981 77,153,025 ---693,956تحت الطلب   
 324,982 - ---324,982ادخار   
 67,811,458 - - 53,834,59013,932,93843,930ألجل   
 10,700,117 10,700,117 ----أخرى   

 8,018,373 - --4,015,6724,002,701 سندات دين مصدرة
 6,968,678 6,968,678 ---- مطلوبات أخرى

 6,968,678 6,968,678 ---- دائنون وأخرى   
 36,973,061 36,973,061 ----حقوق المساهمين

 217,619,001 132,833,170 16,843 66,453,78018,259,69855,510 اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
الفجوة للبنود داخل –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

  قائمة المركز المالي 
21,362,431 27,599,233 39,106,738 25,929,156 )113,997,558(  

الفجوة للبنود خارج –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
  - - - - -  قائمة المركز المالي

  )113,997,558( 25,929,156 21,362,43127,599,23339,106,738 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
  - 113,997,558 21,362,43148,961,66488,068,402الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  مخاطر السوق(تتمة)- 32
(تتمة) المصرفية المحفظة غير التجارية أومحفظة ال   32.2     
  (تتمة) مخاطر العمالت  -2

 

  )ماليين الرياالت السعوديةب( األثر على صافي الدخل  سعر العملة % التغير في  م2017ديسمبر  31كما في 
 ±5.19 ±1  دوالر أمريكي

 ±0.59 ±1  يورو

 ±0.09 ±1  جنية إسترليني

 ±0.13 ±1  ين ياباني

 ± (0.02) ±1  األخرى عمالت
 
  

  )ماليين الرياالت السعوديةب( األثر على صافي الدخل  سعر العملة %التغير في  م2016ديسمبر  31كما في 
 ±5.94 ±1  دوالر أمريكي

 ±0.32 ±1 يورو

 ±0.02 ±1  جنية إسترليني

 ±0.14 ±1  ين ياباني

 ±0.01 ±1  األخرى عمالت
 

 العمالت األجنبية مخاطر -3
لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة يدير البنك مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود 

كما في نهاية السنه بشان  بالمجموعة الخاصةالمخاطر الجوهرية حيث يتم مراقبتها يوميًا. وفيما يلي تحليًال بصافي  و و خالل اليوم لليله واحدهوبشكل إجمالي لمراكز العمالت 
  : العمالت االجنبية التالية

  بآالف الرياالت السعودية
            م2017
  )مدين( دائنمركز 

            م2016
  )مدين( دائنمركز 

  607,562  618,153  دوالر أمريكي 

  467  16  ين ياباني

 (160)  (3,914) يورو

  41   (1,864)   جنية إسترليني 

  41,176  41,124  أخرى
  

 ) يمثل العكس.المدينمن المطلوبات لنفس العملة والمركز ( أكثريقصد به ان الموجودات بعملة اجنبية  الدائنالمركز 
 

 مخاطر أسعار األسهم -4
مؤشرات األسهم  والمعقولة فيالمحتملة نتيجة للتغيرات  لغير أغراض المتاجرة االستثمارات المقتناةانخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة  أسعار األسهم إلىشير مخاطر ت

المتغيرات بقاء والممكنة في مؤشرات األسهم مع  والمعقولة المحتملةفي األسهم المتاحة للبيع نتيجة  المجموعةوقيمة األسهم الفردية. ويوضح الجدول التالي األثر على استثمارات 
   - التالي: على النحو ثابته  األخرى

  

  
  مؤشرات السوق

  م2016ديسمبر 31  م2017ديسمبر  31
  ماليين الرياالت السعودية)باالثر (  التغير في قيمة المؤشر%  ماليين الرياالت السعودية)باالثر (  التغير في قيمة المؤشر %

  تداول

+5  47.32 +5  46.46  
+1094.64+10  92.93  
-5  (47,32)  -5  (46.46) 

10-(94.64)10- (92.93) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016م و2017ديسمبر 31في للسنتين المنتهيتين   

  مخاطر السيولة   -33
متطلبات التمويل الخاصة به. ويمكن أن تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض  صافيعلى تلبية  المجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة 

التمويل، وٕادارة الموجودات مستوى درجات التصنيف االئتماني مما يؤدي إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر 
 االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول. بعد األخذ بعين

اختبارات جهد منتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات ويتم تطبيق  ويتم مراقبة موقف السيولة يوميابمراقبة االستحقاقات للتأكد من كفاية السيولة الالزمة لها. تقوم اإلدارة 
. إن جميع السياسات واإلجراءات المرتبطة بكفاية السيولة يتم مراجعتها واعتمادها بواسطة لجنة إدارة الموجودات في السوق وغير االعتياديةمتعددة تغطي الظروف االعتيادية 

 االستثناءات واإلجراءاتتمل على يش بتقرير موجز دوريا لجنة إدارة الموجودات والمطلوباتتزويد ف السيولة للمجموعة ويتم تغطي موقتقارير والمطلوبات بالبنك. يتم تقديم 
  التصحيحية التي تمت. 

 %7بوديعة نظامية تعادل  السعوديمؤسسة النقد العربي وطبقًا لنظام مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى 
%) من إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتفظ البنك باإلضافة إلى الوديعة النظامية 4: م2016% (4و ،%) من إجمالي الودائع تحت الطلب7: م2016(

لذهب أو سندات التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد % من التزامات ودائعه، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو ا20باحتياطي سيولة ال يقل عن 
من  %100الى  %85 منعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ا خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا. كما يمكن للبنك االحتفاظ بمبالغ إضافية من خالل تسهيالت

  القيمة االسمية للسندات المحتفظ بها. 
  

  فيما يلي تواريخ استحقاق المطلوبات غير المخصومة:  33.1
وحيث على االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة.  م بناء2016و م2017ديسمبر  31لمطلوبات المالية للمجموعة في ااستحقاقات مل الجدول أدناه على ملخص تيش
. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات الموحدة مدرجة في الجدول، فإن المبالغ االجمالية ال تتطابق مع قائمة المركز المالي المدفوعة،العموالت الخاصة  ان

ال تتوقع عين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي المتوقع. االستحقاقات التعاقدية، وال تأخذ ب تواريخأساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي حتى  والمطلوبات على
على التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع كما أن الجدول ال يؤثر  ه،المجموعة أن يطالب العمالء بالسداد في التاريخ المبكر المطلوب من المجموعة السداد في

  تمثل استحقاقات محفظة المطلوبات غير المخصومة. ادناه بالجدول ةالمبالغ الموضحالتاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. و 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السيولة (تتمة)  - 33
  (تتمة) :فيما يلي محفظة استحقاق المطلوبات غير المخصومة   33.1

 م2017
  نواتس 5- 1  شهر 12- 3  شهور 3خالل   بآالف الرياالت السعودية

 5ر من ــأكث
  اإلجمالي  واتـــــنس

       المطلوبات المالية
 7,061,884 - -7,005,61656,268 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,058,894 - - - 1,058,894  سابات جاريةح    
 6,002,990 - -5,946,72256,268  المال ودائع اسواق   

 154,491,020 - 720,649 5,105,170 148,665,201  ودائع عمالء 
 81,011,365 - - - 81,011,365  تحت الطلب  
 366,382 - --366,382 ادخار 
 61,555,545 - 720,649 5,105,170 55,729,726  آلجل  
 11,557,728 - - - 11,557,728  أخرى  

 9,270,645 4,350,782 56,600169,8004,693,463  سندات دين مصدرة
 578,302 15,708 367,173 143,122 52,299  أدوات مالية مشتقة (إجمالي الذمم الدائنة المتعاقد عنها)

 570,218 15,708 51,836141,707360,967  مقتناة ألغراض المتاجرة  
 8,084 - 6,206 1,415 463  لتغطية مخاطر القيمة العادلة ةمقتنا   

 171,401,851 4,366,490 5,781,285 5,474,360 155,779,716  المخصومةالمالية غير  المطلوباتجمالي ا
  
 

 م2016
  سنوات 5-1  شهر 12-3  شهور 3خالل   الرياالت السعودية بآالف

 5أكثــر من 
  اإلجمالي  سنـــــوات

  الماليةالمطلوبات
 8,838,279 - -8,531,067307,212  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,038,289 - --1,038,289  سابات جاريةح   
 7,799,990 - -7,492,778307,212  ودائع اسواق المال    

 156,963,028 - 142,928,56613,989,41145,051 ودائع عمالء
 77,846,981 - --77,846,981  تحت الطلب   
 324,984 - --324,984  ادخار   
 68,090,946 - 54,056,48413,989,41145,051 آلجل  

 10,700,117 - --10,700,117  أخرى    
 9,666,779 4,458,786 63,647190,9424,953,404  سندات دين مصدرة

 527,316 43,826 37,005106,745339,740  )المتعاقد عنهاالذمم الدائنة إجمالي (مشتقة مالية  ادوات
 526,552 43,826 36,623106,363339,740 مقتناه لتغطية مخاطر القيمة العادلة

 764 - -382382  مقتناة ألغراض المتاجرة   
 175,995,402 4,502,612 151,560,28514,594,3105,338,195  المالية غير المخصومة المطلوباتإجمالي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السيولة (تتمة)- 33
  والتي تم تحليلها وفقا لتاريخ االستحقاق او تاريخ التسوية المتوقع: مطلوبات الو  موجوداتالمحفظة استحقاق  قائمةيلخص الجدول أدناه   33.2  

    

  
  
  
  
  

 م2017
  سنوات 5أكثــر من   سنوات 5 -1  شهر 12-3  شهور 3خالل   بآالف الرياالت السعودية

بدون تاريخ 
  اإلجمالي  استحقاق محدد

              الموجودات 
وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد

 18,504,255 7,919,761 - - - 10,584,494  السعودي 

 5,484,534 - --- 5,484,534  بالصندوق يةنقد   
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي   

 5,099,960  السعودي
--- 7,919,761 13,019,721 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 9,372,200 - - - 635,000 8,737,200  األخرى

 1,095,749 - --- 1,095,749 حسابات جارية   
 8,276,451 - --635,000 7,641,451 اسواق المال إيداعات    

 115,890 - 6,51273,61427,077 8,687 اإليجابية للمشتقاتالقيمة العادلة
 46,369,903 2,709,264 17,926,104 17,675,388 4,642,727 3,416,420 صافي، استثمارات

 303,760 303,760 - - -  - مقتناة ألغراض المتاجرة
 14,629,799 2,405,504 397,6815,008,4986,461,896 356,220  متاحة للبيع   
 31,436,344 - 4,245,04612,666,89011,464,208 3,060,200 أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة    
 - - --- -  مقتناة حتى تاريخ االستحقاق  

 564,769 564,769 - - - - استثمارات في شركات زميلة
 138,837,618 - 42,519,815 36,917,876 18,668,451 40,731,476 صافي، وسلف قروض

 6,705,539 - --- 6,705,539 حساب جاري مدين  
 717,226 - --- 717,226 بطاقات ائتمان   
 41,424,617 - 433,72020,962,56619,874,710 153,621قروض شخصية  
 89,740,293 - 18,234,73115,955,31022,645,105 32,905,147 قروض تجارية   
 249,943 - --- 249,943  أخرى   

 235,119 235,119 --- - عقارات أخرى
 1,752,408 1,752,408 - - - -  صافي، ممتلكات ومعدات
 530,009 379,291 - - - 150,718  موجودات أخرى

 530,009 379,291 --- 150,718 مدينون واخرى   
 216,282,171 13,560,612 60,472,996 54,666,878 23,952,690 63,628,995 إجمالي الموجودات
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السيولة(تتمة)- 33
  (تتمة) تحليلها وفقا لتاريخ االستحقاق او تاريخ التسوية المتوقع:يلخص الجدول أدناه قائمة محفظة استحقاق الموجودات والمطلوبات والتي تم   33.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

م2017
  شهر 12-3  أشهر  3خالل   بآالف الرياالت السعودية

1-5    
  سنوات

5أكثر من 
  سنوات

بدون تاريخ 
  اإلجمالي  استحقاق محدد

              المطلوبات وحقوق المساهمين 
 7,056,168 - - - 56,251 6,999,917  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 1,058,894 - ---1,058,894حسابات جارية   
 5,997,274 - - - 56,251 5,941,023 اسواق المالودائع     

 77,923 - 25,458 30,802 7,195 14,468 القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 154,365,549 - - 720,374 5,091,423 148,553,752  ودائع العمالء

 81,011,365 - - - - 81,011,365 تحت الطلب  
 366,380 - - - - 366,380 ادخار   
 61,430,076 - -55,618,2795,091,423720,374ألجل  

 11,557,728 - - - - 11,557,728 أخرى   
 8,016,639 - 4,005,077 4,011,562 - -  سندات دين مصدرة

 8,142,899 8,142,899 ---- مطلوبات أخرى
 8,142,899 8,142,899 - - - -  دائنون وأخرى 

 38,622,993 38,622,993 ---- حقوق المساهمين
 216,282,171 46,765,892 155,568,1375,154,8694,762,7384,030,535  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السيولة (تتمة) - 33
 (تتمة) يلخص الجدول أدناه قائمة محفظة استحقاق الموجودات والمطلوبات والتي تم تحليلها وفقا لتاريخ االستحقاق او تاريخ التسوية المتوقع:  33.2

 

 

 

  

 

 

 م2016
  سنوات 5أكثــر من   سنوات 5 -1  شهر 12-3  شهور 3خالل   بآالف الرياالت السعودية

بدون تاريخ 
  اإلجمالي  استحقاق محدد

               الموجودات

--13,057,682  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  يةنقد
 

- 8,204,495 
 

21,262,177 
 4,307,682 - ---4,307,682 بالصندوقيةنقد  

8,750,000  العربي السعوديأرصدة لدى مؤسسة النقد    
 

-
 

-
 

- 
 

8,204,495 
 

16,954,495 
 4,567,155 - --4,182,155385,000  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,215,027 - ---1,215,027 حسابات جارية    
 3,352,128 - --2,967,128385,000 اسواق المالإيداعات  

 189,295 - 113,25716,95839,29919,781 اإليجابية للمشتقاتالقيمة العادلة 
 45,157,381 2,424,574 8,466,5783,167,39013,475,46217,623,377 صافي، استثمارات

 16,013,987 2,424,574 689,2341,031,4996,258,3145,610,366 متاحة للبيعال  
 1,498 - --321,466 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق    
 29,141,896 - 7,777,3122,134,4257,217,14812,013,011 أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة   

 548,594 548,594 ---- زميلةشركات استثمارات في 
 142,909,367 - 41,232,43723,694,43240,561,79337,420,705 صافي، وسلف قروض

 9,249,852 - ---9,249,852 حساب جاري مدين  
 740,310 - ---740,310 بطاقات ائتمان   
 37,812,603 - 178,184524,85820,459,17716,650,384قروض شخصية  

 94,917,964 - 30,916,13523,135,54520,095,96320,770,321 قروض تجارية   
 188,638 - -147,95634,0296,653  أخرى   

 245,017 245,017 ---- عقارات أخرى
 1,862,349 1,862,349 ----  صافي، ممتلكات ومعدات
 877,666 584,229 ---293,437 موجودات أخرى

 877,666 584,229 ---293,437  مدينون واخرى 
 217,619,001 13,869,258 67,345,54627,263,78054,076,55455,063,863 إجمالي الموجودات
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

 مخاطر السيولة (تتمة)  - 33
 (تتمة) يلخص الجدول أدناه قائمة محفظة استحقاق الموجودات والمطلوبات والتي تم تحليلها وفقا لتاريخ االستحقاق او تاريخ التسوية المتوقع: 33.2

  
مؤسسة النقد السعودي، والبنود تحت التحصيل، والقروض  لدىالنقدية، واألرصدة من  تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القروض القائمة

  ).19.3اإليضاح رقم ( تواريخ استحقاق التعهدات وااللتزامات المحتملة في الممنوحة للعمالء. وقد تم بيان اجماليللبنوك، والقروض والسلف  الممنوحةوالسلف 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م2016
  شهر 12-3  أشهر  3خالل   الرياالت السعوديةبآالف 

1-5   
  سنوات

 5أكثر من 
  سنوات

بدون تاريخ 
  اإلجمالي  استحقاق محدد

              المطلوبات وحقوق المساهمين 
 8,836,713 - --8,529,788306,925  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 1,038,289 - ---1,038,289 حسابات جارية   
 7,798,424 - --7,491,499306,925 اسواق المالودائع    

 138,638 - 93,08117,13411,58016,843 القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 156,683,349 - -142,706,48113,932,93843,930  ودائع العمالء

 77,846,981 - ---77,846,981تحت الطلب   
 324,982 - ---324,982 ادخار    
 67,811,458 - -53,834,59013,932,93843,930 ألجل    
 10,700,117 - ---10,700,117أخرى   

 8,018,373 - 4,015,6724,002,701--  سندات دين مصدرة
 6,968,678 6,968,678 ---- مطلوبات أخرى

 6,968,678 6,968,678 ----  دائنون واخرى    
 36,973,061 36,973,061 - - - -   حقوق المساهمين 

 217,619,001 43,941,739 151,329,53914,256,9974,071,1824,019,544  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2016و م2017ديسمبر 31في  المنتهيتين للسنتين  

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -34
  التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم المجموعة 
  لموجودات أو مطلوبات مماثله في اسواق نشطة.   متداولة (غير معدلة) أسعار: األول المستوى - 
األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة على بيانات  :الثاني المستوى - 

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

  القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
م2017

  اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  بآالف الرياالت السعودية
          موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 303,760 --303,760استثمارات محتفظ بها بالقيمه العادلة 
 14,629,799 315,912 843 14,313,044  للبيع استثمارات متاحة   
 115,890 - 115,890 -  مشتقات لل القيمة العادلة االيجابية   

   موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 9,372,200 - 9,372,200 -  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى   
 31,544,874 -31,544,874- المطفأةاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة   

 143,052,427 - 143,052,427 -  وسلف قروض   
      

   مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
 77,923 - 77,923 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات  
      
   

      مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
 7,056,168 -7,056,168- للبنوك والمؤسسات المالية االخرىأرصدة  

 154,365,549 - 154,365,549 -  ودائع العمالء   
 8,016,639 - 8,016,639 -  سندات دين مصدره   
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م 2016و م2017ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتين  

  العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)القيمة  - 34 
  

 م2016
  اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  بآالف الرياالت السعودية

         موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
 16,013,987 15,478,675268,663266,649  متاحة للبيعال ةاالستثمارات المالي

 189,295 -189,295-  مشتقات لل القيمة العادلة االيجابية   
   موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 4,567,155 - 4,567,155-   أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى   
 29,171,710 - 29,171,710- بالتكلفة المطفأة مقتناهاستثمارات أخرى   

 1,513 - 1,513-   حتى تاريخ االستحقاق مقتناهاستثمارات    
 146,736,813 - *146,736,813-   وسلف قروض   

   
    مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 138,638 - 138,638-  القيمة العادلة السلبية للمشتقات  
    
    

   العادلةمطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة 

  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى    
 - 8,836,713 - 8,836,713 

 ودائع العمالء    
 - 156,683,538 - 156,683,538 

 سندات دين مصدرة    
 - 8,018,373 - 8,018,373 

  
تم افتراض . والسلف للقروض العادلة القيمة إلى للوصول االئتمان مخاطر بهامش معدالً  الحالي العائد منحنى باستخدام المخصومة النقدية التدفقات طريقة اإلدارة *تستخدم

 المدينة واالرصدة يوم 90 عن استحقاقهاتقل فترة  التي األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى واألرصدة السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة لنقديةل ه يوجدان
  .الحسابات نظرًا لقصر األجل لهذه الدفترية القيمة معقول بشكل تقارب عادلة قيمه االخرى االجل قصيرة

  
  .العادلة القيمة مستوياتتحويالت بين  هناك يكن لم

 قياسات يؤدي الى قد افتراضات أو اخرى تقييم طرق استخدام أن إال ،مالئمه الثالث بالمستوي المدرجة االستثماراته العادلة للقيمة تقديراته بأن المجموعةبالرغم من اعتقاد 
 القوائم احدث على بناءا الموجودات صافي قيمة على اتقييمه في المجموعة وتعتمد. متداولة غير ودوليه استثمارات محلية الثالث المستوى ويتضمن. العادلة مختلقة للقيمة
 توزيعات األرباح المتوقعة اساس على المخصومة النقدية التدفقات نماذج استخدام للتقييم األخرى الطرق ومن. االستثمارات لتلك لتحديد القيمة العادلة المتاحة المالية المدققة

 .تحديدها يمكن ال بديلة بافتراضات معقولة تقييم اساليب استخدام من المحتمل التأثير فإن ذلك على وبناء. معلومات بشأنها ال يتوفر والتي
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ات حول القوائم المالية الموحدةحإيضا  
م 2016م و2017مبر ديس 31في  للسنتين المنتهيتين  

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة) - 34
  

  حركة المستوى الثالث: تسوية
  

  م2016  م2017  بآالف الرياالت السعودية
 253,006 266,649   االفتتاحيالرصيد

    إجمالي األرباح أو الخسائر
 (252) 2,145     الموحدةفي قائمة الدخل  درجةم  -  
 13,293 47,118  مدرجة ضمن االيرادات الشاملة االخرى  -  

 - -  تاستردادا
 602 -  مشتريات

 266,649 315,912  الرصيد الختامي
  

 العادلة القيمةقياس  ويستند ،بالسوق في تاريخ القياسالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع اصل او تحويل التزام من معاملة مرتبة بين متعاملين 
   :في سيحدث االلتزام تحويل أو األصل بيع ان بإفتراض

 أو ،للموجودات والمطلوبات الرئيسة السوق - 
    .في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسي - 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -35
تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات . يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة

 كاآلتي:ديسمبر  31الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت في 
  لس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:أعضاء مج  .أ 

 
  م2016    م2017  بآالف الرياالت السعودية

 3,549,989  3,428,410  قروض وسلف 
 24,022,996   26,136,098  ودائع العمالء

 779   2,972  العادلة) (بالقيمة موجودات مشتقة
 2,603,124  2,099,008  التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض) 

 53,244   52,518  مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين
  

لديهم السلطة ويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط والتوجيه  الذين- تنفيذي في ذلك أي مدير تنفيذي او غير  بما-  أولئك األشخاص اإلدارة العليا ييقصد بموظف
 والرقابة واالشراف على أنشطة البنك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 ب.  صناديق البنك االستثمارية :
 179,000  135,000  ودائع عمالء  
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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م 2016م و2017مبر ديس 31في  للسنتين المنتهيتين  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة(تتمة) -35
  - :الموحدة القوائم الماليةهذه والمدرجة في  اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقةيلي تحليال ب فيما   

 
  م2016    م2017  بآالف الرياالت السعودية

 115,050   119,614  دخل عموالت خاصة 
 670,110   420,291  مصاريف عموالت خاصة 

 107,452   112,150  أتعاب خدمات بنكية، صافي 
 6,240   5,445  منهمكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

 53,870   64,375  رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين
 6,701   4,681  مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

 23,744   23,713  أخرى اريفمص
 كفاية رأس المال  -36
مقدرة المجموعة على  والحفاظ علىمن مؤسسة النقد العربي السعودي  في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبلس المال أعند ادارة ر  اهداف المجموعة تتمثل

  .  على وجود رأس مال قوي االستمرارية والحفاظاالستمرار في العمل و فقا لمبدأ 
 الحفاظ بغية السعودي، العربي النقد مؤسسة تبنتها والتي لإلشراف البنكي بازل لجنة قبل من المقررة والنسب المنهجيات باستخدام المال رأس كفاية مدى بمراقبة المجموعة تقوم
  .السعودي العربي النقد مؤسسة من محدد هو كما النظامي المال رأس متطلبات وتلبية أعمالها تنمية لدعم قوية رأسمالية قاعدة على
لمواجهة المخاطر المالزمة ألنشطتها  الكافي المال رأس كفاية لضمان المخاطر المرجحة الموجودات ومستوى االساسي المال رأس بمراجعة دوري بشكلالمجموعة إدارة  تقوم

 مباشر وغير مباشر بشكل تؤثر التي االقتصادية الظروف جانب الى المجموعة أعمال خطط بمراعاة االدارة تقوم التقديرات، بهذه القيام وعند المستقبلية النمو وخطط التجارية
   .عملال بيئة على
 مفعولها سرى والتي 3 بازل لجنة بها أوصت التي المال راس) RWA( للمجموعة تأهيل إعادة تطبيقات بشأن وارشادات عمل إطار بإصدار السعودي العربي النقد مؤسسة قامت
للمجموعة طبقًا إلطار عمل  موحد أساس على الصلة ذات والنسب المال راس وٕاجمالي المخاطر المرجحة الموجودات احتساب تم فقد لذلك، وطبقا م،2013يناير  1 من اعتبارا

 :يلي كما 3لجنة بازل 

  م2016    م2017   بآالف الرياالت السعودية
  النسبة %    رأس المال    %النسبة     رأس المال  

                نسبة كفاية رأس المال الموحدة
 %16.3  36,973,061  %17.3   38,622,993  الشريحة األولى
    5,072,349   5,072,349 الشريحة الثانية

 %18.6  42,045,410  %19.6   43,695,342  الشريحة األولى + الشريحة الثانية
 

 م2016   م2017   بآالف الرياالت السعودية
        الموجودات المرجحة للمخاطر

 211,833,031   207,783,403  الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 13,889,563   14,035,238 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 495,050   1,250,963  الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 226,217,644   223,069,604  المخاطرإجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 
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  ةإيضاحات حول القوائم المالية الموحد
م 2016م و2017مبر ديس 31في  للسنتين المنتهيتين  

 للموظفين االدخار االستثماريامج نبر  -37
يمكن للموظف المشارك في هذا البرنامج دفع االشتراك الشهري عن طريق قيام موظفين. بموجب شروط هذا البرنامج، المجموعة بتقديم برنامج االدخار االستثماري لل تقدم

وقد تصل  (بالمساهمة شهريًا بنسب مئوية محددة سلفًا حسب سنوات خدمة الموظف المجموعةقوم وت% من راتبه األساسي، 15باستقطاع نسب محددة، بحد أقصى  المجموعة
  االستثمارية المتاحة حاليًا. المجموعةمن الراتب األساسي بحٍد أقصى، ويتم استثمار تلك المبالغ المحصلة لصالح الموظف في صناديق  )%6إلى 
  .على مدى فترة البرنامجتكاليف هذا البرنامج على قائمة الدخل الموحدة  تحمل

 
 خدمات إدارة االستثمار -38

 مليار 17 :م2016(سعودي لایر  يارلم 24.4 والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية، ويبلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق اخدمات استثمارية لعمالئه تقدم المجموعة
 ).سعوديلایر 

  .)سعوديلایر  يارلم 5.8: م2016(سعودي لایر  يارلم 8.1 أموال غير مرتبطة بعمولة خاصة قدرها ويتضمن إجمالي الموجودات المدارة
  

 المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة وغير سارية المفعول بعد -39
 1 بعد أو في تبدأ التي للمجموعة المحاسبية السنوات على بعد المفعول السارية وغير الصادرة التالية الجديدة للمعايير المبكر االتباع عدم المجموعة رأت لقد

 .حالياً  آثارها بدراسة قوموت م،2018 يناير
 :م2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على مفعولها يسري والتي وتعديالتها الجديدة المالية للتقارير الدولية بالمعايير موجزاً  يلي فيما
 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على المعيار يطبق ،"العمالء مع المبرمة العقود من االيرادات" –) 15( المالية للتقارير الدولي المعيار - 

 . مبلغ وبأي اإليرادات إثبات تاريخ لتحديد خطوات خمس من مكونة طريقة الجديد المعيار يقدم. م2018
 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت تطبق ،"األسهم أساس على المحسوبة الدفعات" –) 2( المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت - 

 والثانية نقدًا، المسددة األسهم أساس على المحسوبة الدفعات قياس: األولى محاسبية، نواحي ثالث وقياس تصنيف التعديالت تغطي. 2018 يناير 1
 أساس على المحسوبة الدفعات تعديل عن المحاسبة: والثالثة االستقطاع، ضرائب خصم بعد المسددة األسهم أساس على المحسوبة الدفعات تصنيف
 ".أسهم شكل على المسددة" إلى" نقداً  المسددة" من األسهم

 الجديد المعيار يستبعد. 2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على المعيار يطبق ،"اإليجار عقود" –) 16( المالية للتقارير الدولي المعيار - 
 المالي المركز قائمة داخل التمويلية اإليجارات بين تميز والتي ،)17( الدولي المحاسبة معيار في الواردة للمستأجرين الحالية المزدوجة المحاسبة طريقة

 .المالي المركز قائمة داخل المحاسبة طريقة) 16( المالية للتقارير الدولي المعيار يقترح ذلك، من وبدالً . المالي المركز قائمة خارج التشغيلية واإليجارات
  

  )9(وتحليل األثر المترتب على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيق
 التطبيقاستراتيجية 

 الدولي المحاسبة معيار محل يحل والذي المالية، األدوات): 9( المالية للتقارير الدولي المعيار الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2014 يوليو شهر خالل
 للتقارير الدولي المعيار تطبيق المجموعة تعتبر. له المبكر بالتطبيق السماح مع ،2018 يناير 1 من اعتباراً  ويسري والقياس، االثبات – المالية األدوات): 39(

 المعلومات، وتقنية المالية واإلدارة المخاطر إدارة من أعضاء يضم االختصاصات متعدد تطبيق فريق بتشكيل قامت وبالتالي مهمًا، مشروعاً ) 9( المالية
 .المخاطر إدارة ورئيس المالي المدير قبل من المشروع يدار. بنجاح تطبيقه أجل من األخرى المعنية واألقسام والعمليات
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  تتمة)(الصادرة وغير سارية المفعول بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية - 39
  التصنيف والقياس 

) المنشأة عمل نموذج( المالية الموجودات هذه إدارة بموجبها يتم التي الكيفية على ،)الملكية حقوق أدوات عدا فيما( المالية الموجودات وقياس تصنيف يتوقف
الدخل الشامل  خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة، بالتكلفة المالية الموجودات قياس تم إذا ما العوامل هذه تحدد. لها التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص

 قابل غير بشكل تختار، أن للمجموعة يجوز المتاجرة، ألغراض المقتناه غير الملكية حقوق ألدوات بالنسبة .لقائمة الدخ خالل من العادلة بالقيمة أو اآلخر،
 على االختيار هذا يتم. الدخل قائمة إلى الخسائر أو لألرباح الالحق التصنيف إعادة دون الدخل الشامل اآلخر، خالل من العادلة بالقيمة تخصيصها لإللغاء،
  .حده على استثمار كل أساس

 يطرأ لن وبالتالي الدخل الشامل اآلخر، خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها بشروط تبقى للبيع كمتاحة حالياً  المصنفة بالمجموعة الخاصة الدين أدوات غالبية إن
 حقوق أدوات في االستثمارات قياس في االستمرار يتم. القيمة في باالنخفاض المتعلقة الجديدة المتطلبات باستثناء الموجودات، هذه عن المحاسبة في تغير أي

  ). 9( المالية للتقارير الدولي المعيار في المذكورة األسس نفس وفق قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة حالياً  المقاسة الملكية
 المطفأة بالتكلفة قياسها أيضاً  يتوقع ،)39( الدولي المحاسبة لمعيار وفقاً  المطفأة بالتكلفة والمقاسة مدينة وذمم كقروض المصنفة المالية، الموجودات غالبية إن
 للتقارير الدولي للمعيار وفقاً  قياسها، يجوز) 39( الدولي المحاسبة لمعيار وفقاً  للبيع كمتاحة المصنفة السندات إن). 9( المالية للتقارير الدولي المعيار وفق

  .معينة ظروف وفق قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو ،الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة، بالتكلفة) 9( المالية
 باستثناء ،)39( الدولي المحاسبة معيار في ورد ما مع كبير حد إلى مماثلة المالية المطلوبات عن المحاسبة تبقى ،)9( المالية للتقارير الدولي للمعيار وطبقاً 
 تحويل تم. الدخلقائمة  خالل من العادلة بالقيمة المخصصة بالمطلوبات والمتعلقة بالمنشأة الخاصة االئتمان مخاطر عن الناتجة الخسائر أو األرباح معالجة
 االثبات إلغاء وسياسة المالية امطلوباته على جوهري أثر أي المجموعة تتوقع ال عليه،. تغييرها يتم ولم ،)39( الدولي المحاسبة معيار من االثبات إلغاء قواعد

  .به الخاصة
   االنخفاض في القيمة

 العادلة بالقيمة المقاسة غير المالية الموجودات بشأن المستقبلية" المتوقعة االئتمان خسائر"  طريقة أساس على االنخفاض مخصصات بإثبات المجموعة قومست
 عدا فيما( الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة المقاسة واالستثمارات التمويل، أساسي، بشكل ذلك، ويشمل. قائمة الدخل خالل من

 خسائر إثبات يتم لنو . باالئتمان المتعلقة وااللتزامات اإليجار، عقود ومديني المالية والضمانات البنوك، بين وااليداعات) الملكية حقوق أدوات في االستثمارات
  :التالية بالمتغيرات المتعلقة الشروط المتوقعة االئتمان خسائر لقياس الرئيسية المدخالت تمثل. الملكية حقوق أدوات في االستثماراتب فيما يتعلق نخفاضاال
  .التعثر احتمال •
  .التعثر عن الناتجة الخسارة •
  .لتعثرالتعرض ل مخاطر •
 بتصنيف المجموعة قومست. المستقبلية بالمعلومات تعديلها ويتم أخرى تاريخية وبيانات داخلياً  معدة إحصائية نماذج من عموماً  أعاله المؤشرات استخراج يتم 

  ):9( المالية للتقارير الدولي المعيار في المذكورة للمنهجية طبقاً  التالية الثالث المراحل إلى المالية موجوداته
 على االنخفاض مخصص يسجل. استحداثها منذ جوهرية بصورة االئتمانية جودتها تنخفض لم التي المالية الموجودات: العاملة الموجودات :األولى المرحلة
  .شهر 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر أساس
 االئتمانية الجودة تقويم إجراء يتم. استحداثها منذ جوهرية بصورة االئتمانية جودتها انخفضت التي المالية الموجودات: ضعيفة األداء الموجودات :الثانية المرحلة

  .العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر أساس على االنخفاض مخصص يسجل بناء على عدة معايير كمية ونوعية.  هذا
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة وغير سارية المفعول بعد(تتمة)- 39
  (تتمة)االنخفاض في القيمة 
 االئتمان خسائر أساس على االنخفاض مخصص بإثبات المجموعة قومست القيمة، المنخفضة للموجودات بالنسبة: القيمة منخفضة الموجودات :الثالثة المرحلة
  .العمر مدى على المتوقعة

  .المتوقعة االئتمان خسائر وقياس حدوثه منذ االئتمان مخاطر في الجوهري لالنخفاض اتقويمه عند المستقبلية المعلومات االعتبار بعين المجموعة أخذست كما
 أسعار أو األرباح ومعدالت والتضخم، المحلي، الناتج إجمالي ونمو البطالة، مثل( الكلي االقتصاد عوامل مثل عناصر على المستقبلية المعلومات تشتمل

  .وخارجية داخلية مصادر من عليها الحصول يتم التي االقتصادية والتوقعات) المساكن
 المتوقعة، االئتمان خسائر باستخراج المجموعة قومست سيناريو، ولكل. محتملة سيناريوهات صياغة المجموعة عتزمت المحتملة، النتائج من مجموعة لتقويم

  .المحاسبية المعايير لمتطلبات طبقاً  االنخفاض مخصص لتحديد" باالحتماالت المرجحة النتيجة" طريقة وتطبيق
  .الخارجي االستشاري قبل من الالزم التقييم بعد وذلك) 9( المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق جاهزة اآلن المجموعة إن

  المخاطر تغطية محاسبة
 محاسبة بتطبيق والسماح المخاطر إدارة استراتيجية مع أقوى عالقة وخلق المخاطر، تغطية عملية تبسيط إلى المخاطر تغطية محاسبةل العامة متطلباتال تهدف
. للبنوك بالنسبة مهمة تعتبر والتي الكلية التغطية محاسبة استراتيجية بوضوح تتناول لن فإنها ذلك، ومع. والمخاطر التغطية أدوات من كبير عدد على التغطية
 في المذكورة المخاطر تغطية محاسبة متطلبات بتطبيق االستمرار على تقوم محاسبية سياسة باختيار) 9( المالية للتقارير الدولي المعيار يسمح لذلك، ونتيجة
  ).9( المالية للتقارير الدولي المعيار في المذكورة المتطلبات من بدالً ) 39( الدولي المحاسبة معيار
 المذكورة التغطية محاسبة متطلبات تطبيق في االستمرار في المتمثلة المحاسبية السياسة اختيار المجموعة توقعت تاريخه، حتى إجراؤه تم الذي التحليل على وبناء
  ).39( الدولي المحاسبة معيار في

  المتوقع الكلي األثر
  :م2018 يناير 1 في) 9( المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق من التالي األثر ويتوقع ،الخاصة بها الماليةالمطلوبات و  الموجودات بمراجعة المجموعة تقام

 لمعيار طبقاً  السابقة الدفترية القيمة بين فرق أي بإثبات للمجموعة يسمح ،)9( المالية للتقارير الدولي للمعيار األولي بالتطبيق المتعلقة االنتقالية لألحكام طبقاً 
  . المبقاة لألرباح في الرصيد االفتتاحي األولي التطبيق تاريخ تشمل التي المالية السنة بداية كما في الدفترية والقيمة) 39( الدولي المحاسبة

 المعنية المالية للموجودات الدفترية على إجمالي القيمة ، بينما يقدر األثر% 4.1إلى % 3.6 من يقدر الملكية حقوق على الكلي األثر فإن وبناء على ذلك،
  .المتكبدة االئتمان خسائر طريقة من بدالً  المتوقعة االئتمان خسائر طريقة لتطبيق األولي نتيجة التطبيق كما في تاريخ %،0.8% إلى 0.7 من يقدر
  .االئتمان انخفاض مخصصات في المحتملة الزيادة من مبدئي بشكل للمجموعة المال رأسالشريحة األولى من نسبة كفاية  نسبة ستتأثر لذلك، ونتيجة أيضاً 
) 2018 يناير 1 من اعتباراً  سيطبق الذي) (9( المالية للتقارير الدولي معيارال تطبيق اليوم األول من أثر فإن ،2017 ديسمبر 31 في كما األرصدة على بناءً 

  . المال النظامي رأس كفاية نسبة في نقطة أساس 50بأقل من  تقديريال نخفاضاال سيكون
 المطفأة البالغة بالتكلفة أو الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة إما التصنيف بشروط تف لم التي االستثمارات بعض تصنيف إعادة يجب - 

 وقدرها بها المتعلقة العادلة القيمة مكاسب تحويل يجب كما .قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات إلى ، سعودي لایر مليون 859.3
 .2018 يناير 1 في المبقاة األرباح إلى للبيع المتاحة المالية الموجودات احتياطي من سعودي لایر مليون 24.3

قائمة  إلى تحويلها مطلوباً  يكون لن الدخل الشامل اآلخر خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات بيع عن المحققة الخسائر أو المكاسب إن - 
  .قائمة الدخل للبيع في المتاحة المالية الموجودات بيع أي مكاسب من لم يتم إثبات ،2017 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل الدخل،

 أدواته بشأن المجموعة افصاحات ومدى طبيعة من تغير أن يتوقع والتي العرض،طريقة  في وتغيرات موسعة، إفصاح متطلبات أيضاً  الجديد المعيار استحدث
  .الجديد المعيار تطبيق فيها يتم التي السنة في وخاصة المالية
  توضيح

 االئتمان انخفاض مخصصات في القياس والزيادة في والتغيرات المركز المالي قائمة من كل تصنيف تأثير يشمل المساهمين حقوق في المقدر االنخفاض إن
 التأثير ان. تقديرا عند نقطه من الزمن، وال يعتبر توقعاتيعتبر  أعاله التقييم . إن39 الدولي المعيار بموجب م2017 ديسمبر 31 في مع تلك المطبقه مقارنه
 والمنهجيات النماذج تعديل المجموعة تواصل. التقدير هذا عن كبير بشكل يختلف قد المجموعة على )9( المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار لتطبيق الفعلي

  .م2018 يناير 1 في )9( المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق ومتابعة التطورات واتخاذ القرارات التنظيمية مقدمًا بشأن ،والضوابط الرقابية
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 أرقام المقارنة -40
 ، أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة األخرى كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.26إضافة إلى التعديل المذكور في اإليضاح رقم 

 

 موافقة مجلس اإلدارة -41
  .)م2018فبراير  12ه (الموافق 1439جمادي األول  26اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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