
1 
 

 

 

 

 

 
  
   

نماءإلمصرف ا  
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 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

م7012و م 2018ديسمبر  31في  تين المنتهيتينللسن  

 

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

هـ 1427صفر  28 وتاريــخ 15المرسوم الملكي رقم م/ شركة مساهمة سعودية بموجب ،)المصرف( مصرف اإلنماء تأسس 

يعمل  . م(2006مارس  27هـ )الموافق 1427صفر 27 ( وتاريخ42رقم ) ءاالوزر ار مجلس قر و بموجب  م(2006مارس  28)الموافق 

 26)الموافق  هـ1429األولى  ىجماد 21 تاريخو ((1010250808السجل التجاري رقم و 173القرار الوزاري رقم  بموجبالمصرف 

  90من خالل  ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية، م(2008 مايو
ً
  85) فرعا

ً
 .( في المملكة العربية السعوديةم2017في عام  فرعا

 :هو للمصرف عنوان المركز الرئيسإن 

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  66674ص ب  

 11586الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 أدناه: ورةالمذكو المملكةالمسجلة في  )المصرف( تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة 

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

هـ  1430جمادى اآلخرة  7 % 100 شركة اإلنماء لالستثمار

 )م2009مايو  31الموافق (

إدارة الموجودات والوساطة خدمات 

 والتعهد بالتغطية وتقديم المشورة

 والحفظ في أعمال األوراق المالية

 15الموافق (هـ  1430شعبان  24 % 100 شركة التنوير العقارية

 )م2009أغسطس 

مسك وإفراغ الشركة بغرض أنشئت 

 العقارات لألغراض التمويلية

اإلنماء  شركة وكالة

 للتأمين التعاوني

هـ)الموافق  1435ربيع األول  29 100% 

 م( 2014يناير  30

لشركة اإلنماء طوكيو وكيل تأمين 

 مارين )شركة زميلة(

لنظام اوالشريعة  من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكاماالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 .ذات العالقة في المملكة العربية السعودية االخرى نظمةألاو مصرفاألساس لل
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 الهيئة الشرعيةب(  

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة،
ً
فقد قام بإنشاء هيئة شرعية لتخضع جميع أعمال ومنتجات المصرف  التزاما

  لمراجعتها وموافقتها.

 أسس اإلعداد –2

 لتزامبيان اال أ (

 مصرف:لالمالية الموحدة لتم إعداد القوائم 

i)  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي" 
ً
عن  لمحاسبةبشأن اوفقا

الزكاة وضريبة الدخل"، والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير 

"ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير  –( 12ر المحاسبة الدولي )المحاسبة الدولية ما عدا تطبيق معيا

  بالزكاة وضريبة الدخل. بقدر تعلقها"الرسوم"  –( 21الدولية للتقرير المالي )

ii)   
ً
 حكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساسأل وطبقا

 لمصرف.ل

 القياس            العرض وأسس  ب (

امل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشالستثمارات ا عدا فيما وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةعداد القوائم المالية الموحدة م إت

يمة استخدام الققياسها بفيتم  ، ومكافآت نهاية الخدمةالدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المدرجة ستثماراتالوا اآلخر،

 .العادلة

 على أساس السيولة.الموحدة قائمة المركز المالي  عرضيتم 

 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

ا لم يرد ، ميتم تقريب المبالغ ألقرب ألف، وفية للمصرفالموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظي القوائم المالية تعرض

 .خالف ذلك

 المحاسبية الهامة واالفتراضات د( األحكام والتقديرات

 فتراضاتالالتقديرات واواألحكام  استخدام بعض ،المالي تقريرلل لمعايير الدوليةقا لوف الموحدة ةالمالي قوائمإعداد اليتطلب 

خدام است دارةمن اإل ذلك تطلبيكما . موجودات والمطلوبات المفصح عنهالا تؤثر على مبالغ المحاسبية الهامة التي يمكن أن

على  ذلكو ةمر ستصورة مالتقديرات واالفتراضات واألحكام ب هذه تقييميتم  .مصرفتطبيق السياسات المحاسبية للاألحكام عند 

د التي يعتقية مستقبلحدا  الالحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألأخرى تشتمل على  وعواملالمصرف  ةخبر  أساس

الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها  المجاالتوقد تمثلت . لظروفوفقا ل ةمعقولها أنب

بالتكلفة انخفاض قيمة الموجودات المالية و(، وتقييم 3)إيضاح رقم طلوبات المالية موالالمالية الموجودات تقييم األحكام في 

، (ع  3)الخدمة وفي تقييم مكافآت نهاية   ح(،3)ل الدخل الشامل اآلخرالمستنفذة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال

  .(ف 3، والزكاة )(ق 3وفي قياس السيطرة على الشركات المستثمر فيها )
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 المحاسبيستمرارية اال( مبدأ هـ

  قدرة المصرف على ييمبتقإدارة المصرف قامت 
ً
لموارد لدى المصرف ا نبأ تعتقدو االستمرارية لمبدأ االستمرار في العمل وفقا

 شك يرتثيمكن أن  أمور هامة ةيأدارة أي علم باإلكما أنه ليس لدى . المنظور لالمستقبفي  هلاعملمواصلة أوالنية ة الكافي
ً
 وكا

  قدرة المصرف على االستمرارهامة حول 
ً
  .االستمراريةلمبدأ  وفقا

 الهامة السياسات المحاسبيةملخص  – 3

م المالية القوائإعداد في  المستخدمةتتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك 

 : اآلتيفي   موضحالسياسات المحاسبية كما هو التعديالت على عدا فيما م 2017ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في 

 المعايير الجديدة اعتماد

 المصرف تطبيق المعايير الجديدة اآلتية والتي أصبحت سارية خالل السنة:اعتمد 

 تالتعديال عن مختصر وصف تاريخ السريان  تالتعديال و المعيار

المعيار الدولي للتقرير 

"األدوات  9 -المالي 

 المالية"

ا 9-تشكل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م 2018يناير  1
ً
ا كبير

ً
من معيار  تغيير

"األدوات المالية: االعتراف والقياس". يطبق  39-المحاسبة الدولي رقم

المعيار الجديد تغييرات جوهرية على محاسبة الموجودات المالية وعلى 

 بعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية.

نماذج قياس  9-مقر للتقرير المالي الدولي المعيارويبسط  يحتفظ

 فئتين إلى، حيث يصنف قياس الموجودات المالية الموجودات المالية

س ، ويعتمد أساوالقيمة العادلةالمستنفذة  التكلفةرئيسيتين وهما: 

التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية 

للموجودات المالية. كما أن المعيار استبدل نموذج "الخسارة المتكبدة" 

متوقعة" عند قياس مخصصات انخفاض قيمة نموذج "الخسارة الب

 الموجودات المالية.

 

المعيار الدولي للتقرير 

"اإليرادات من  15-المالي 

 العقود مع العمالء"

 للمحاسبة  15-يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م 2018يناير  1
ً
ا شامال

ً
ا واحد

ً
نموذج

عن اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ويحل محل التوجيهات الحالية 

ا في العديد من المعايير االيراداتللمحاسبة عن تلك 
ً
، والموجودة حالي

ا وضع المعيار نمووالتفسيرات ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. 
ً
ذج

ا يتكون من خمس خطوات تطبق على اإليرادات الناشئة عن العقود 
ً
جديد

، يتم  15-لتقرير المالي رقملالمبرمة مع العمالء. بموجب المعيار الدولي 

بالعوض الذي يتوقع أن تستحقه إثبات اإليرادات من العقود مع العمالء 

 إلى العميل.مقابل تحويل البضائع أو الخدمات  المنشأة
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رف لتقرير المالي التي تم نشرها والتي يتعين على المصلالدولية  المعاييرالمصرف عدم االتباع المبكر للتعديالت على  ارتأىلقد 

 من 
ً
 .(37رقم  إيضاح)م 2019يناير  أولالتي تبدأ من المحاسبية السنوات اتباعها اعتبارا

 (.ح 3( ورقم )و 3االيضاحات رقم ) فيات في السياسات المحاسبية النتاجة عن تطبيق هذه المعايير ر التغي عرض تم

 

 لفيما يلي 
ً
  لسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:ملخصا

 

 أسس توحيد القوائم المالية (  أ

التابعة  للشركات عداد القوائم الماليةتم إي .لهالشركات التابعة للمصرف وتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية 

 .المالية للمصرف السنةلنفس 
 

أة أخرى بمنشالتحكم تعتبر المنشأة قادرة على ها.  التحكم في على الشركات التي يكون للمصرف القدرةالشركات التابعة هي 

 عندما 
ً
ة
َ
 متلك حقوقتأو  تكون معرض

ً
القدرة  اويكون لهفي تلك المنشأة لالستثمار من عالقته بالمنشأة، في عوائد متغيرة  ا

 على المنشأة.  اعلى التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته

، يهاالشركة المستثمر فأما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق في 

 ويشمل ذلك:ير مدى وجود سيطرة على المنشأة، تقدل ذات الصلةروف ظوالالعوامل فيتم مراعاة 

 المنشأة المستثمر بها.اآلخرين في الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت على قرارات  •

 الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى. •

 .حقوق ملكية مثل األسهم أدواتالتي تنشأ عن  المتوقعةو الحاليةحقوق تصويت المصرف  •

ر تغير في عنصر أو أكثمؤشرات للوجود  وذلك عندبتحديد ما إذا كانت له سيطرة على المنشأة المستثمر بها ويقوم المصرف 

 من عناصر السيطرة.

 من 
ً
 من  ذلكالسيطرة إلى المصرف ويتم التوقف عن  تاريخ انتقاليتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا

ً
السيطرة  قالتاريخ انتاعتبارا

وتعرض نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة )إن وجدت( في قائمة الدخل الموحدة   من المصرف.

 من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي لالستبعاد، حسب 
ً
  .ما هو مالئماعتبارا

خرى المشابهة واألحدا  األللمعامالت  تقويمية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب المال القوائمتم إعداد 

السياسات المحاسبية المتبعة من الشركتين التابعتين تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من  إن في ظروف مماثلة.

  ية للشركتين التابعتين لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف.ويتم إجراء تعديالت، إن وجدت، على القوائم المالقبل المصرف. 
 

ة إن العمل حيث أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف، ال يوجد أي حقوق ملكية غير مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها.

 الوظيفية لجميع الشركات التابعة للمصرف هي عملة الريال السعودي.

 

 ادعدعند إبين شركات المجموعة المتداخلة عن المعامالت  االيرادات والمصاريف الناتجة وكذلكالمتداخلة  رصدةاأل حذفيتم 

 القوائم المالية الموحدة. 

داولتاريخ الت (  ب  

االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، وهو المعامالت كافة وإلغاء اثبات إثبات  ، في األصليتم 

 في النصوص التعاقدية لألداةالتاريخ الذي 
ً
عتيادية المتعلقة بشراء وبيع االالمعامالت تتطلب  .يصبح فيه المصرف طرفا

 متعارف عليها في السوق. ة أوة تنص عليها األنظمزمني لموجودات خالل فترةا تلكتسليم الموجودات المالية أن يتم 
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  المصرففيه  يصبحالذي أي التاريخ بتاريخ التداول األخرى المطلوبات المالية الموجودات وكافة إثبات ، في االصل، يتم
ً
في  طرفا

 المالية.ألداة ل ةالتعاقدياألحكام 

 جنبيةالعمالت األ( ج 

ما ك في تاريخ المعامالت. ةالسائدالفورية  فر الصر اسعالسعودي بأ لى الريالإاألجنبية التي تتم بالعمالت المعامالت  تحول

الصرف  سعاربأالسنة في نهاية  بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي المسجلة تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية

 موحدة.في قائمة الدخل الوالترجمة  التسويةتحويل العمالت الناتجة من عمليات خسائر  أرباح أوتثبت  .تاريخال ذلك السائدة في

 الموجودات و المطلوبات المالية مقاصة   ( د

امي نظقائم و حق وجود عندة في قائمة المركز المالي الموحدبالصافي وتدرج  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

د الموجودات وتسدي تحقيقأو  يصافالعلى أساس  الموجودات مع المطلوبات لتسوية نيةاليكون لدى المصرف  ندماملزم وع

 .واحد آنفي  المطلوبات

في قائمة الدخل الموحدة إال في الحاالت التي يتطلب فيها أحد معايير المحاسبة  والمصاريفوال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات 

 إجراء تلك المقاصة.

 يرادات/ المصاريف( إثبات اإلهـ 

 والتمويل االستثمارات من الدخل

. ائد الفعليالع باستخدامقائمة الدخل الموحدة في المرتبطة بالربح المالية  باألدواتالمتعلقة  اريفاإليرادات والمصيتم إثبات 

على مدى العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم معدل هو الفعلي العائد

،أو في حال كان )المالية 
ً
صرف يقوم الم الفعلي، العائد حساب عند. للوصول إلى قيمتها الدفترية (قصيرة فترة ذلك مناسبا

وتكاليف  األتعاببعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية ويشمل ذلك جميع  المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير

 ال يتجزأ، والخصومات التي تعتبر جزءالمعامالت
ً
  .د الفعلي وال يشمل ذلك خسائر االئتمان المستقبليةمن العائ ا

الموجودات أو المطلوبات  استبعادإصدار أو أو بشراء،  ةمباشر  المتعلقةبأنها التكاليف اإلضافية المعامالت وتعرف تكاليف 

 المالية.  

 قبوضات، ويتمالم أو للمدفوعات تقديراتهالمصرف بتغيير  قام القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا تعديل يتم

 .كدخل أو مصروف القيمة الدفترية في التغيير اثبات

 األجنبية العمالتتحويل  رةخسا/ربح

 .تكبدها/ تحققها عند األجنبية  العمالتتحويل  رةخسا/ ربح يتم إثبات

 ، صافيأتعاب الخدمات المصرفية

  الخدمات المصرفيةيتم إثبات أتعاب 
ً
  التي ال تعتبر جزءا

ً
والوفاء  تقديم الخدمة عندأداة مالية ألي العائد الفعلي حتساب ال مكمال

 ومرسيتم توزيع و. العائد الفعلي لألصل الماليالحاالت األخرى يتم اثبات اتعاب الخدمات ضمن جميع في و بالتزامات األداء،

  .مدى فترة اإلرتباطعلى  االرتباط أتعاب
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مال اكتكمصروف عند أثباتها يتم ف تعاب المعامالت والخدماتأبأساسي التي تتعلق بشكل األتعاب و العموالتمصاريف أما 

 استالم الخدمة.التعامالت أو 

 توزيعات االرباح 

   .  اإلقرار بأحقية استالمهاعند في قائمة الدخل الموحدة األرباح يتم إثبات توزيعات 

 صافي ،قائمة الدخل فيالعادلة  بالقيمة ةالمدرج االستثماراتدخل/ )خسارة( 

مة بالموجودات المالية المدرجة بالقي المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل االستثماراتمن  /)الخسارة(الدخل صافي يتعلق

وفروق ، األرباحتوزيعات القيمة العادلة، واألرباح، و فيالمحققة وغير المحققة التغيرات  العادلة في قائمة الدخل ويشمل جميع

 .األجنبية العمالت تحويل

 والمطلوبات الماليةالمالية الموجودات  (و 

I. تصنيف وقياس الموجودات المالية 

 عمليات تقويم أساسية وهي:على  9-يعتمد تصنيف وقياس األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 (. SPPIالتعاقدية ) تقييم نموذج العمل وتحليل التدفقات النقدية

ة على أنها موجودات مالي اإلثبات األوليتقييم المذكورة أعاله، يتم تصنيف الموجودات المالية عند عمليات البناًء على 

 تقاس إما بالتكلفة المستنفذة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

 ات المالية بالتكلفة المستنفذة:الموجود

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفت كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها ضمن الموجودات 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 ة، قات النقدية التعاقديتم االحتفاظ باألصل من ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدف •

عد  نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ •
ُ
 المبلغ دفعات من  –فقط – ت

 القائم. األساس المبلغ على والعائد األساس

مؤسسة النقد العربي بوجه عام، فإن تمويل العمالء، واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، والمرابحات مع 

 السعودي، وبعض االستثمارات في الصكوك مؤهلة لقياسها بالتكلفة المستنفذة.

 

 الموجودات المالية بالتكلفة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ء الها ضمن الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفتقاس الصكوك واألدوات المشابهة 

 كال الشرطين التاليين ولم يتم إدراجهما ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

الهدف من االحتفاظ بتلك الموجودات المالية ضمن نموذج األعمال هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  •

 الموجودات المالية.

عد  نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ •
ُ
 المبلغ دفعات من  –فقط – ت

 القائم. األساس المبلغ على والعائد األساس



 

 
 

14 
 

 

، لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناه ألغراض المتاجرة، يحق األولي: عند االثبات أدوات حقوق الملكية

رجعة فيه، ضمن التغيرات في القيمة العادلة من خالل ال لقيمة العادلة، بشكل للمصرف اختيار عرض التغيرات الالحقة في ا

 الدخل الشامل اآلخر. يتم اختيار عرض التغيرات الالحقة لكل استثمار على حدة. 

 بقيمتها العادلة، ويتم إثبات 
ً
يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقا

 التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

موجودات المالية إما أنها استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو موجودات بالقيمة العادلة عند االثبات األولي يتم تصنيف ال

 لغرض 
ً
من خالل الربح أو الخسارة. االستثمارات المصنفة كاستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة هي التي تم شرائها أساسا

 البيع على المدى القصير.

ت األولي، وبشكل ال رجعة فيه تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف، عند االثبا

 متطلبات اإلدراج ضمن الموجودات بالتكلفة المستنفذة أو المدرجة بالقيمة 
ً
خالل الربح أو الخسارة، والتي تنطبق عليها أيضا

ص من التفاوت المحاسبي أو سيخفضه بشكل بخالف ذلك إذا كان القيام بذلك سيقلالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 .جوهري

م بالقيمة العادلة، ويت ةتعرض "االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" في قائمة المركز المالي الموحد

ة تكاليف افيتم إضال إثبات التغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. 

المعامالت، إن وجدت، إلى القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بل يتم 

إدراجها كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة. يعرض دخل توزيعات األرباح الناتج من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

ن "المكاسب/)الخسائر( من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي" في خالل قائمة الدخل، ضم

 قائمة الدخل الموحدة.

يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية باستثناء في الفترة التي يقوم فيها المصرف بتغيير نموذج أعماله ال بعد اإلثبات األولي، 

 ودات المالية.التي يدير بموجبها تلك الموج

II. تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

التكلفة بكمطلوبات تقاس يقوم المصرف بتصنيف مطلوباته المالية، بخالف الضمانات المالية والتعهدات االئتمانية، 

 المستنفذة.

 قياس 
ً
ا تكاليف المعامالت. ويتم الحقا

ً
يتم في األصل إثبات جميع الودائع بين البنوك وودائع العمالء بالقيمة العادلة ناقص

المطلوبات المالية بالتكلفة المستنفذة. يتم قياس الضمانات المالية بالتكلفة المستنفذة أو بما يعادل مخصص خسائر 

 انخفاض القيمة أيهما أعلى. 

III.  إثبات الموجودات المالية والمطلوبات الماليةإلغاء 

 الموجودات المالية:

 يقوم المصرف بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند:

 انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية،  •
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كية ومنافع المل عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر •

 بشكل جوهري، أو

في الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري، مع عدم إمكانية  •

 االحتفاظ بالسيطرة على تلك الموجودات المالية.

ة صل )أو القيمة الدفترية المحددعند إلغاء إثبات ألصل مالي، يثبت في األرباح والخسائر الفرق بين القيمة الدفترية لأل

( المبلغ المقابل المستلم )بما في ذلك قيمة أي أصل جديد تم الحصول 1لمجموعة األصول المستبعدة(،  ومجموع كل من: )

 أي التزامات جديدة تم التعهد بها(، إضافة إلى )
ً
( أي أرباح وخسائر متراكمة سبق إثباتها في الدخل الشامل 2عليه ناقصا

 ر يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة.اآلخ

 في الدخل الشامل اآلخر وتتعلق باستثمارات في ومع ذلك، فإن 
ً
األرباح/الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها مسبقا

 دأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لن يعاد تبويبها إلى قائمة الدخل الموحدة عن

 إلغاء اإلثبات لهذه االستثمارات.

 المطلوبات المالية:

 يقوم المصرف بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما استنفاذ التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها، أو عند انتهاء مدتها.

 يتم و
ً
 لمستنفذةااحتساب التكلفة  المستنفذة.  عندبالتكلفة  المرتبطة بعوائدقياس جميع المطلوبات المالية التي الحقا

والخصومات المتراكمة على أساس  استنفاذ العالواتيتم  ات ذات عالقة. أو عالو وماتأي خصميتم األخذ بعين االعتبار 

 دة. ل الموحالدخفي قائمة االستحقاق ويتم تحميلها تاريخ العائد الفعلي حتى 

 التمويل (ز 

كما  ،عندما يتم تحويل المدفوعات فعليا إثباتها يتم، وممكن تحديدها أو ثابتة مبالغبشراؤها يتم أو الموجودات المالية تنشأ  

 .كيةلملالمصاحبة ل افعنمالمخاطر والجميع  انتقال عند أو ،تستبعد أو تباع عندما أو السداد، في حالة يتم الغاءها من السجالت

  كافة عمليات التمويل،تثبت 
ً
اقصا االنخفاض نالمطفأة  بالتكلفةتقاس  وبعد ذلك،، تكاليف الشراء شاملة العادلة بالقيمة، مبدئيا

 في القيمة )إن وجد(.

 المنتجات:فيما يلي تعريف بهذه ، وجلوالبيع اآل المشاركةو ،اإلجارةو ،المرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي ي

بيع يتكون سعر ال ، وحيازته أواصل تم شراؤه  أوبموجبها المصرف الى العميل بضاعة  اتفاقية يبيععبارة عن  هي :المرابحة  -

 من التكلفة زائد
ً
 .بين المصرف والعميل هامش الربح المتفق عليه ا

 ألصل يملكه حيث يقوم بشراء : اإلجارة -
ً
إنشاء األصل المؤجر طبقا لطلب  أوهي عبارة عن اتفاق يكون فيه المصرف مؤجرا

ومواصفات العميل )المستأجر( بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإيجار متفق عليه ولمدة معينة، يمكن أن تنتهي االجارة 

  األصل. حيازةأو الغاء عقد اإلجارة واستعادة بقيمة متفق عليها إما بنقل ملكية األصل الى المستأجر 

كامل  ةبنقل ملكيينتهي محدد تملك عقار  أومشروع استثماري في اتفاق بين المصرف والعميل للمشاركة هي  :المشاركة -

  الخسائر أواألرباح تقاسم ويتم  ،الى العميلالعقار  أواالستثمار 
ً
 .االتفاق لشروط طبقا

 .ق عليهبسعر متفأو أصل محدد العميل بضاعة إلى باألجل هو اتفاق بين المصرف والعميل يبيع بموجبه المصرف  :جلاآل البيع -

 

 المالية قيمة الموجوداتانخفاض ( ح 

( للموجودات المالية التي ال يتم ECLيقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة )

قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ويشمل هذا بشكل أساسي معامالت التمويل، االستثمارات التي يتم قياسها 

ات عبالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )بخالف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية(، اإليدا
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بين البنوك، والضمانات المالية، وفي عقود االيجار، التعهدات االئتمانية. ال يتم إثبات خسائر انخفاض قيمة االستثمارات بأدوات 

 حقوق الملكية.  فيما يلي أهم المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 (PDاحتماالت التعثر ) •

 (LGDالخسارة عند التعثر ) •

 (EADالتعرضات للتعثر ) •

المذكورة أعاله من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا، ومن خالل بيانات تاريخية أخرى تم  المؤشراتبوجه عام، تستمد 

ا 
ً
تعديلها للحصول على توقعات مستقبلية. يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى المراحل الثال  اآلتية وفق

 :9-الدولي للتقرير المالي رقملمنهجية المعيار 

الموجودات العاملة: وهي الموجودات المالية التي لم تتدهور جودتها االئتمانية بشكل ملحوظ منذ  :1المرحلة  •

نشأتها. يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

. 12لفترة 
ً
 شهرا

دات ذات األداء الضعيف: وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل كبير الموجو :2المرحلة  •

في منذ نشأتها. يتم إجراء تقييم لجودتها االئتمانية من خالل مقارنة المدة المتبقية الحتماالت التعثر كما في 

ثما د اإلثبات األولي للتعرض المالي )تعدل حيتاريخ التقرير مع المدة المتبقية الحتماالت التعثر التي تم تقديرها عن

 لعرض التغيرات ذات العالقة عند السداد المبكر(. يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك 
ً
كان مناسبا

 الموجودات على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

، الماالموجودات منخفضة القيمة: بالنسبة للموجودات  :3المرحلة  •
ً
مصرف يثبت اللية التي انخفضت قيمتها فعليا

 مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

كما يأخذ المصرف في االعتبار معلومات التوقعات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبير في مخاطر االئتمان منذ نشأتها 

 ر االئتمان المتوقعة.خسائ قياسباإلضافة إلى 

مثل عوامل االقتصاد الكلي والتوقعات االقتصادية األخرى التي يتم الحصول عناصر تتضمن معلومات التوقعات المستقبلية 

 عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.

لمصرف ناريو سيقوم التقييم مجموعة من النتائج المحتملة، سيقوم المصرف بإعداد عدة سيناريوهات مختلفة. لكل سي

ا لمتطلبات 
ً
بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة ووضع أوزان مرجحة لالحتماالت بغرض تحديد مخصص االنخفاض في القيمة وفق

 المعايير المحاسبية.

خفضة الصكوك ذات مخاطر ائتمانية من واستثماراته فييرى المصرف أن تعرضاته االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية 

 بمستوى " حيث أنها
ً
 " من حيث جودة االئتمان.استثمارات من الدرجة األولىتقع ضمن نطاق التصنيف المقبول عالميا
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 والمعدات ت( الممتلكاط

 مال يت (.ت)إن وجدواإلطفاء وخسائر انخفاض القيمة  المتراكموالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك الممتلكات تقاس 

ر اعمطريقة القسط الثابت على مدى األاألخرى باستخدام  الممتلكات والمعداتتكلفة وإطفاء  كستهاليتم او ،األراضي استهالك

 تي:على النحو اآل نتاجية المتوقعة للموجوداتاال

 سنة 33 المباني

 سنوات 10 – 5  )تشمل الموجودات غير الملموسة( والمعدات األثا 

 أو فترة اإليجار، أيهما أقصر سنوات 10 تحسينات المباني المستأجرة

 

األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم تعديلها و وطرق االستهالك القيم المتبقية، مراجعة القوائم الماليةإعداد يتم بتاريخ و

 من  ويثبت إن لزم األمر.
ً
 لالستخدام( إضافة األصل تاريخ استهالك الموجودات اعتبارا

ً
 تاريخوحتى )عندما يكون األصل جاهزا

 استبعاده.

تدرج رية. القيمة الدفت عم متحصالت االستبعادستبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة الناتجة عن ا المكاسب والخسائريتم تحديد 

 هذه المكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

 الى في الظروف اتتشير األحدا  أو التغير  اقيمتها وذلك عندم في نخفاضا وجودللتأكد من جميع الموجودات  مراجعةيتم 

ذلك في حالة و ،ستردادلال قابلالمبلغ ال إلىعلى الفور  القيمة الدفتريةيتم تخفيض . الدفترية ةقيمالعدم امكانية استرداد 

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن للموجوداتالقيمة الدفترية  زيادة

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويل المستحق. 
ً
هذه العقارات موجودات متاحة  تعتبريؤول للمصرف، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سدادا

أيهما ة القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنيبأو  المستحق للتمويل الدفتريةللبيع، وتظهر عند االثبات األولي، بصافي القيمة 

 تكاليف البيع.أقل، 
ً
  .ال يتم احتساب أي استهالك لهذه العقارات ناقصا

تحميل أي إنخفاض في القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع على قائمة الدخل الموحدة.  يتم يتم وبعد االثبات األولي لها، 

 بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكمبالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف إثبات أي مكاسب الحقة إلعادة التقييم 

 لها في قائمة الدخل الموحدة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

 المالية ( الضمانات ك

 ات وخطابات اعتماد وقبوالت.يقدم المصرف، من خالل نشاطاته االعتيادية، ضمانات مالية تتمثل باعتمادات مستندية و ضمان

 يتم 
ً
وبعد اإلثبات  .عالوة المستلمةالتمثل  التي القيمة العادلةبإثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة  مبدئيا

 التزامات أيريف الالزمة لسداد تقدير للمصاأفضل تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو  المصرفيتم قياس التزامات  ،األولي

 ي زيادة في االلتزامات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخلأيتم إثبات  .، أيهما أعلىناجمة عن الضمانات ةمالي

."التمويل قيمة انخفاض خسائر"ضمن  الموحدة  

بطريقة القسط الثابت على  "، صافي اتعاب خدمات مصرفية "الموحدة ضمن  المستلمة في قائمة الدخل العالوةيتم إثبات 

 مدى فترة الضمان.
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 من االرتباطات 
ً
يتم قياس االرتباطات االئتمانية على أساس الخسائر االئتمانية المتوقفة. وبالنسبة للفقرة التي تشمل كال

رة للتمويل.التمويلية وغير المسحوبة والتي ال يمكن تحديدها بوضوح، يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة مع مخصص الخسا  

مخصصات( ال ل  

 يتم من المرجح أن يكونو ،أحدا  سابقة نتيجةمتوقع أو  حالي لتزام قانونياما يكون لدى المصرف عند المخصصاتإثبات يتم  

نة  موارد المصرفاستخدام 
ّ
 .االلتزاماقتصادية لتسوية هذا لمنافع المتضم

 (االيجارات) اإلجارة ( محاسبة عقود م

 المصرف هو المؤجرعندما يكون 

 كذمم مدينة و يفصح عنها ضمن بند اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  )إجارة(،عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

والتي  ،طريقة العائد الفعليباستخدام على أساس صافي االستثمار،  على مدى فترة اإليجارااليجار  يتم إثبات دخل تمويل".ال"

 .عائد ثابتكمعدل  تظهر

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

 .بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي المصرفيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل إلى 

 .هي عقود إيجار تشغيلية المصرفوبالتالي، فإن جميع عقود اإليجار التي أبرمها 

 على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.التشغيلية  اإلجارةعقود  بموجب تحمل الدفعات

غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم أي تدرج  التشغيلي قبل انتهاء مدته،اإليجار عقد إنهاء وفي حالة 

 .االيجارإنهاء فيها 

 

 النقد وما يماثله(  ن 

يماثله" بأنه تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة لدى  التدفقات النقدية الموحدة، يعرف "النقد وماألغراض إعداد قائمة 

 خرىالبنوك والمؤسسات المالية األ رصدة لدىاألكما يشتمل على ظامية. مؤسسة النقد العربي السعودي باستثناء الوديعة الن

 .االقتناءأو أقل من تاريخ  ثالثة أشهر التي تستحق خالل

 الموظفين قصيرة األجل: منافع(   س

لقاء  تزاماتلباالاالثبات الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتستنفذ على مدى فترة تقديم الخدمة. ويتم  منافعتقاس 

المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال وجود التزامات  المبالغ

تلك  مع وجود إمكانية لتقدير للمصرفلدفع تلك المبالغ مقابل  خدمات سبق تقديمها على المصرف أو متوقعة حالية قانونية 

 المبالغ على نحو موثوق. 

 للموظفينلخدمة ( مكافأة نهاية ا ع

 
ً
نظام العمل والعمال  ألحكاميتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفق اسس إكتوارية طبقا

 السعودي. يتم ادراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات االخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
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يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة القيمة الحالية لاللتزام المكافأة يمثل االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة فيما 

 من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 
ً
المحدد في نهاية السنة. يتم احتساب التزام المكافأة المحدد سنويا

 وحدة االئتمان المتوقعة.

التدفقات النقديبة المستقبلية المقدرة باستخدام العائد من يتم تحديد القيمة الحالية لاللتزام المكافأة المحدد بخصم 

 السندات الحكومية لها شروط تقارب االلتزام ذات الصلة.

إن مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة من تعديالت سابقة ونفقات في االفتراضات االكتوارية يتم إثباتها مباشرة في الدخل 

 الشامل اآلخر.

 الزكاة ( ف

 سب الزكاة تتح
ً
وتسجل مبالغ الزكاة المستحقة على  في المملكة العربية السعوديةالمطبقة  الزكاة قواعد وأنظمةل وفقا

 كونه شركة سعودية.  يخضع المصرف فقط للزكاة .المبقاة األرباح ويتم تحميلها علىأساس ربع سنوي 

 خزينةالسهم أ(   ص

 ك األسهم،تملك تلتكاليف لتشمل جميع اسهم الخزينة بالتكلفة و تعرض كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها ثبت ت

 بعد شرائها سهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوعسهم. يتم إثبات هذه األو خسائر بيع األأرباح أو ، وتوزيعات االرباح
ً
 .الحقا

 االستثمار ادارة خدمات(  ق

عتمد ي  .االستثماربعض صناديق إدارة  التابعة له ويشمل ذلكشركة المن خالل  ستثمار لعمالئهاال ادارة دماتيقدم المصرف خ

 على احتساب إجمالي الحقوق االقتصادية للمصرف  يةصناديق االستثمار المثل تلك على  سيطرة المصرفقياس مدى 
ً
ي فعادة

(، وكذلك قدرة المستثمر على استبعاد متوقعة المصرف، وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة استثمارتلك الصناديق ) ويشمل ذلك 

 مدير الصندوق.

 عن جميع المستثمرين في جميع الحاالت وبناًء على المصرف  إنفوعلى ضوء نتائج القياس المذكور أعاله، 
ً
يتصرف بصفته وكيال

  توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. مال يتذلك 

تدرج حصة المصرف في هذه الصناديق ضمن ، والمكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة يتم االفصاح عن االتعابو

 .قائمة المركز المالي الموحدة في ،صافي"االستثمارات"

 

ل (  ر
ّ
 التحو

ل بأثر رجعي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم
ّ
ل بأثر رجعي االعتراف ، ويتطلب التطبيق 9-انتهج المصرف التطبيق المعد

ّ
المعد

 باألثر المتراكم للتطبيق ضمن حقوق المساهمين كما يلي:

في  9-يتم إثبات فرق القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

ال تعكس متطلبات المعيار الدولي المعروضة مات المقارنة م. وبناًء على ذلك، فإن معلو2018يناير  1األرباح المبقاة كما في 

الحالية بموجب المعيار الدولي  للسنة، وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة  9-للتقرير المالي رقم

 4م المالية في اإليضاح رقم على القوائ 9-تم توضيح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9-لتقرير المالي رقمل

 أدناه.

"االيرادات من العقود  15-لتقرير المالي رقملالدولي معيار الال يوجد تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة نتيجة لتطبيق 

 مع العمالء".

اإليضاح رجى الرجوع إلى ، ي9-لتقرير المالي رقمللسياسات المحاسبية قبل اعتماد المعيار الدولي ولمزيد من التوضيح حول ا

 .م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة  ةالسنوي ةالمالي القوائم( من 3) رقم

 



 

 
 

20 
 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية – 4

 9-تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (أ

ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم يوضح الجدول التالي
ً
وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار  39-فئات القياس األصلية وفق

 م:2018يناير  1كما في  لدى المصرفللموجودات والمطلوبات المالية  9-لتقرير المالي رقملالدولي 

 

التصنيف االصلي 

حسب معيار 

 39المحاسبة الدولي 

التصنيف الجديد حسب 

الدولي للتقرير المعيار 

 9المالي 

القيمة الدفترية األصلية 

بموجب معيار 

 39المحاسبة الدولي 

القيمة الدفترية 

الجديدة بموجب 

المعيار الدولي 

 9-للتقرير المالي رقم

بآالف الرياالت    

 السعودية

     الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 7,299,371 7,299,371 بالتكلفة المستنفذة تمويل وذمم مدينة العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 9,782,582 9,788,857 بالتكلفة المستنفذة تمويل وذمم مدينة المالية األخرى

االستثمارات بأدوات حقوق ملكية 

بالقيمة  –وصناديق االستثمار 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من 

 قائمة الدخلخالل 

بالقيمة العادلة من خالل 

 56,775 77,045 قائمة الدخل

 متاحة للبيع  استثمارات في أدوات حقوق ملكية

بالقيمة العادلة من خالل 

 132,365 112,095 الدخل الشامل اآلخر

 متاحة للبيع استثمارات في صناديق استثمارية

بالقيمة العادلة من خالل 

 1,643,681 1,643,681 قائمة الدخل

 متاحة للبيع استثمارات في الصكوك 

بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر/ 

 11,223,337 11,234,219 بالتكلفة المستنفذة

مرابحات مع مؤسسة النقد العربي 

 1,906,817 1,906,817 بالتكلفة المستنفذة تمويل وذمم مدينة السعودي

 14,962,975 14,973,857   االستثمارات، صافي

 78,356,886 79,062,597 بالتكلفة المستنفذة تمويل وذمم مدينة تمويل، صافي

 1,556,674 1,556,674 بالتكلفة المستنفذة تمويل وذمم مدينة موجودات أخرى

   112,681,356 111,958,488 

     المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 1,352,887 1,352,887 بالتكلفة المستنفذة المستنفذةبالتكلفة  األخرى

 89,064,751 89,064,751 بالتكلفة المستنفذة بالتكلفة المستنفذة ودائع العمالء

 3,108,240 3,108,240 بالتكلفة المستنفذة بالتكلفة المستنفذة   مطلوبات أخرى

 93,525,878 93,525,878   اإلجمالي
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إلى القيمة الدفترية بموجب المعيار الدولي للتقارير  39-الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقمتسوية القيمة  (ب

 9-عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9-المالية رقم

لمعيار مع القيم الدفترية بموجب ا 39-الدولي رقم ةمعيار المحاسب بموجبالقيم الدفترية تسوية الجدول التالي يوضح 

 م:2018يناير  1بتاريخ  9-لتقارير المالية رقملإلى المعيار الدولي  التحول عند 9-لتقارير المالية رقملالدولي 

القيمة الدفترية  

معيار بموجب 

المحاسب الدولي 

 31كما في  39

 إعادة القياس إعادة التصنيف م2017ديسمبر 

القيمة الدفترية 

بموجب المعيار 

الدولي للتقارير 

كما  9-المالية رقم

 م2018يناير  1في 

 بآالف الرياالت السعودية 

     التكلفة المستنفذةب -الموجودات المالية 

مؤسسة النقد العربي  لدىنقد وأرصدة 

 7,299,371 - - 7,299,371 السعودي

 9,782,582 (6,275) - 9,788,857 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 10,027,234 (10,882) 8,131,299 1,906,817 بالتكلفة المستنفذة –استثمارات 

 78,356,886 (705,711) - 79,062,597 تمويل، صافي

 1,556,674 - - 1,556,674 موجودات األخرى

 107,022,747 (722,868) 8,131,299 99,614,316 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة 

     

     بالقيمة العادلة –الموجودات المالية 

متاحة للبيع/ بالقيمة  –أدوات حقوق الملكية 

 132,365 - 20,270 112,095 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

متاحة للبيع/ بالقيمة العادلة من خالل  –صكوك  

 3,102,920 - (8,131,299) 11,234,219 الدخل الشامل اآلخر

متاحة للبيع/ بالقيمة العادلة  -استثمارصناديق 

 - - (1,643,681) 1,643,681 من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمار 

 1,700,456 - 1,623,411 77,045 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 4,935,741 - (8,131,299) 13,067,040 إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

     

     بالتكلفة المستنفذة -المطلوبات المالية 

 1,352,887    -     -  1,352,887 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 89,064,751    -     -  89,064,751 ودائع العمالء

 3,108,240    -     -  3,108,240 مطلوبات أخرى

 93,525,878    -     -  93,525,878 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المستنفذة 
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 التأثير على األرباح المبقاة  (ج

بآالف الرياالت  

 السعودية

 
ً
 1,896,529 م(2017ديسمبر  31) 39-معيار المحاسبة الدولي رقمل الرصيد الختامي طبقا

 113,902 9-للتقارير المالية رقمإعادة التصنيف بموجب المعيار الدولي 

 (722,868) 9-إثبات خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 1,287,563 م(2018يناير  1) 9-الرصيد االفتتاحي المعدل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 

ومعيار المحاسبة  39-حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقميتضمن الجدول التالي تسوية المخصصات المسجلة  (د

 :9-مع يتعلق بها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 37-الدولي رقم

 

)معيار  م2017ديسمبر  31

/  39المحاسبة الدولي رقم 

 (37الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

إعادة 

 التصنيف

إعادة 

 القياس

م 2018يناير  1

لدولي )المعيار ا

للتقارير المالية 

 (9-رقم

 بآالف الرياالت السعودية 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 6,275 6,275 - - األخرى

 10,882 10,882 - - استثمارات 

تمويل، ويتضمن مخصص االنخفاض في 

وعقود الضمانات  قيمة ارتباطات االئتمان

 2,209,041 705,711 - 1,503,330 المالية

 2,226,198 722,868 - 1,503,330 اإلجمالي 

 

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي– 5

       
2018  2017 

 السعودية( )بآالف الرياالت 

 1,902,511  2,209,434 نقد في الصندوق

 4,945,767  5,056,731 وديعة نظامية

 371,000  - إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 249  585 حسابات جارية

 79,844  92,934 أخرى

 7,299,371  7,359,684 اإلجمالي
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ً
ديعة بو االحتفاظ المصرفيتعين على  السعودي، العربي النقد مؤسسةالصادرة عن  والتعليمات البنوك لنظام مراقبة وفقا

 عةالوديإن   .شهر كل نهاية تحسب في العمالء ودائع من محددة بنسب مئوية السعودي العربي النقد مؤسسة لدى نظامية

 تعد ال لذا فهي  متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، غير النظامية
ً
 .وما يماثلهمن النقد  جزءا

 

 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة – 6

 2017  2018 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 288,368  162,707  حسابات جارية

 9,500,489  8,134,362 1.6 مرابحات ووكاالت مع البنوك 

 -  (4,522) 2.6 يطرح منه: مخصص انخفاض القيمة

 9,788,857  8,292,547  اإلجمالي

الي من خإلى حد كبير بدرجة تتراوح بين "من وكاالت التصنيف االئتمانية حاصلة على تقييم  أطرافجميع هذه المعامالت مع  1.6 

   .جودة ائتمانية جيدة جدا"مخاطر االئتمان" إلى "

 لبنوكا لدى رصدةألاقيمة في نخفاض االإلى الرصيد الختامي لمخصص  ياالفتتاح الرصيد تسويةيوضح الجدول التالي  2.6

 :األخرى المالية والمؤسسات

 م2018ديسمبر  31 

خسائر اإلئتمان المتوقعة  

  12لفترة 
ً
 شهرا

 6,275 م2018يناير  1الرصيد في 

 (1,753) المحمل على السنة 

 -  مبالغ مشطوبة

 4,522 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 صافي ،االستثمارات –7 

 2017  2018 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي )بالتكلفة المطفأة(
 

 
1,907,707  1,906,817 

 -  11,041,196 1.7 صكوك )بالتكلفة المستنفذة(

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/استثمارات 

 12,989,995  3,201,088 2.7 متاحة للبيع

 77,045  2,180,148 3.7 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 78,429  72,776 4.7 استثمار في شركة زميلة

 13,913  14,332 5.7 استثمار في مشروع مشترك 

 -  (18,069) 9.7 القيمةفي نخفاض االيطرح منه: مخصص 

 15,066,199  18,399,178  اإلجمالي

 

 .سعودي مليون ريال 10,840م 2018ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة للصكوك كما في    -1.7

 

 للبيع المتاحة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ ستثماراتاال   –2.7

  2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 صكوك

 

 3,088,529  11,234,219 

 112,095  112,559  أسهم 

 1,643,681  -  صناديق استثمارية

 12,989,995  3,201,088  اإلجمالي

  

 الدخل قائمة من خالل العادلةبالقيمة  االستثمارات 3.7

  2018  2017 

 باآلف الرياالت السعودية  

 أسهم 
 

50,763 
 

44,710 

 صناديق استثمارية
 

2,129,385 
 

32,335 

  اإلجمالي 
2,180,148 

 
77,045 
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مليون ريال سعودي في  508وتشمل استثمارات بقيمة  متداولةفي أوراق مالية  استثمارات تمثلاالستثمارات المذكورة أعاله 

 .مليون ريال سعودي( 463: 2017) خارج المملكة العربية السعودية تدار فيصناديق استثمار مشتركة 

 في شركة زميلة ستثماراال 4.7

)شركة نماء طوكيو مارين إلفي شركة ا )% 28.75م: 2017) % 28.75 والبالغةمثل االستثمار في الشركة الزميلة حصة المصرف ي

شركة ال تأسست ، وقد(مليون ريال سعودي 300م: 2017) مليون ريال سعودي 300 مدفوع قدره رأس مالب (تعاونيتأمين 

 .م2012 يونيو 18هـ الموافق 1433 رجب 28تاريخ و ((1010342537 السجل التجاري رقمبموجب 

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 81,029  78,429 السنة في بداية الرصيد

 (2,600)  (5,653) خسائر السنة في  حصةال

 78,429  72,776 اإلجمالي

مليون  141م بمبلغ 2018ديسمبر  31كما في  على أساس القيمة المعلنة تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات في البيان أعاله

 (. سعودي مليون ريال 188م: 2017) سعودي ريال

 ألحد  قوائم ماليةالملخصة البيان التالي المعلومات المالية  يمثل
ً
 . معلنة للشركة الزميلة وفقا

 2017ديسمبر  31  2018سبتمبر  30 

 مدققة  غير مدققة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 618,345  598,592 الموجودات المتداولة

 678,856  670,586 إجمالي الموجودات

 384,050  388,131 المتداولةالمطلوبات 

 396,083  410,250 إجمالي المطلوبات

 282,773  260,336 إجمالي حقوق المساهمين

 164,887  164,759 اإليراداتإجمالي 

 168,423  183,146 إجمالي المصروفات

 استثمار في مشروع مشترك 5.7

)مشروع مشترك بين  سمال شركة إرسال للتحويالت الماليةأفي ر    (%50) ريال سعودي نمليو 25قام المصرف باستثمار مبلغ 

جل بموجب الس الشركة مصرف اإلنماء ومؤسسة البريد السعودي(، والتزال الشركة في فترة بداية النشاط حيث تم تأسيس

 مليون ريال 50فوع م ويبلغ رأسمالها المد2015مارس  12هـ الموافق 1436جمادى األولى  21بتاريخ  1010431244التجاري رقم 

 مليون ريالخسائر بنحو 2.9 : 2017مليون ريال ) 0.4نحو شركة إرسال للتحويالت المالية  دخلوبلغت حصة المصرف في . سعودي

 (. سعودي
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 نوعالحسب  االستثمارات تحليل  6.7

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 9,174,083  12,120,403 استثمارات ذات عائد ثابت 

 3,966,953  3,898,960 استثمارات ذات عائد متغير

 156,805  163,323 أسهم شركات

 1,768,358  2,216,492 أخرى

 15,066,199  18,399,178 اإلجمالي

 

 األخرى األطراف حسب االستثمارات تحليل -7.7

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 10,038,117  13,929,455 حكومية وشبه حكومية

 531,315  1,624,336 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 4,496,767  2,845,387 شركات 

 15,066,199  18,399,178 اإلجمالي

 االئتمانجودة  حسب االستثمارات تحليل  – 8.7

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 10,038,117  13,929,455 حكومية وشبه حكومية

 3,102,919  2,089,908 من الدرجة األولى    استثمارات

 1,925,163  2,379,815 أسهم شركات وأخرى 

 15,066,199  18,399,178 اإلجمالي

 

" من قاالستثمارات من الدرجة األولى هي التي ت
ً
ع في نطاق " الخالية من مخاطر اإلئتمان" وحتى "مخاطر إئتمانية جيدة جدا

 حيث تصنيف نوعية مخاطر االئتمان. 
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 الستثماراتاإلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض قيمة  ياالفتتاح الرصيد تسويةيوضح الجدول التالي   – 9.7

 م2018ديسمبر  31 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

 10,882 م2018يناير  1الرصيد في 

 7,187 المحمل على السنة 

 -  مبالغ مشطوبة

 18,069 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 (المطفأة بالتكلفة) صافي ،التمويل – 8

  

 التمويل العامل 2018

غير   التمويل

 االجمالي العامل

االنخفاض  مخصص 

 صافيالتمويل،  في القيمة

 15,648,194 (627,933) 16,276,127 566,526 15,709,601 افراد 

 68,036,972 (1,877,137) 69,914,109 710,125 69,203,984 شركات 

 83,685,166 (2,505,070) 86,190,236 1,276,651 84,913,585 اإلجمالي

 

  

 العامل  التمويل 2017

غير   التمويل

 االجمالي العامل

االنخفاض في   مخصص

 التمويل، صافي القيمة

 14,633,909 (365,209) 14,999,118 398,095 14,601,023 افراد 

 64,428,688 (1,138,121) 65,566,809 415,912 65,150,897 شركات 

 79,062,597 (1,503,330) 80,565,927 814,007 79,751,920 اإلجمالي
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 التمويل قيمة  انخفاض حركة مخصص 1.8

 قيمة التمويلإلى الرصيد الختامي لمخصص انخفاض  ياالفتتاح الرصيد تسويةيوضح الجدول التالي 

م 2018ديسمبر  31   

خسائر  

اإلئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على 

األصول مدى عمر 

 اإلجمالي منخفضة القيمة

 باآلف الرياالت السعودية 

 األفراد

 365,209    الرصيد في بداية السنة

 148,327    9-اعادة القياس عند تطبيق المعيار الدولي وقم

 513,536 369,190 71,705 72,641 )معدل( الرصيد في بداية السنة

  12 المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة
ً
 - (4,473) (38,708) 43,181 شهرا

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - (3,398) 3,903 (505) غير منخفضة القيمة الموجودات

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - 13,296 (12,243) (1,053) منخفضة القيمة الموجودات

 116,467 (36,157) 17,651 134,973 المحمل على السنة 

 (2,070) (2,070) - -  مبالغ مشطوبة

 627,933 336,388 42,308 249,237 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,138,121    الرصيد في بداية السنة

 557,384    9-اعادة القياس عند تطبيق المعيار الدولي وقم

 1,695,505 424,963 904,659 365,883 )معدل( السنةالرصيد في بداية 

  12المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
 - - (102,474) 102,474 شهرا

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - - 67,256 (67,256) غير منخفضة القيمة الموجودات

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - 240,827 (239,829) (998) منخفضة القيمة الموجودات

 276,329 49,382 99,207 127,740 المحمل على السنة 

 (94,697) (94,697) - -  مبالغ مشطوبة

 1,877,137 620,475 728,819 527,843 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
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م 2018ديسمبر  31     

خسائر  

اإلئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرا

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي منخفضة القيمة

  باآلف الرياالت السعودية  

     اإلجمالي

 1,503,330    السنةالرصيد في بداية 

 705,711    9-اعادة القياس عند تطبيق المعيار الدولي وقم

 2,209,041 794,153 976,364 438,524 الرصيد في بداية السنة

  12المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
 - (4,473) (141,182) 145,655 شهرا

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - (3,398) 71,159 (67,761) غير منخفضة القيمة الموجودات

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - 254,123 (252,072) (2,051) منخفضة القيمة الموجودات

 392,796 13,225 116,858 262,713 المحمل على السنة 

 (96,767) (96,767) - -  مبالغ مشطوبة

 2,505,070 956,863 771,127 777,080 م 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 

 

2017 

 
 اإلجمالي  الشركات  األفراد 

 371,767 94,698 277,067 الرصيد في بداية السنة

 286,929 214,216 72,713 مجنب خالل السنة 

 )717( - )717( ديون معدومة 

 
ً
 (38,854) - (38,854) عكس/مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 619,123 308,914 310,209 الرصيد في نهاية السنة

 884,207 829,207 55,000 مخصص جماعي 

 1,503,330 1,138,121 365,209 اإلجمالي 
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 يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي:  2.8

 2018  2017 

 السعودية()بآالف الرياالت  

 2,845,852  أقل من سنة 
 

2,736,786 

 16,469,588  17,281,150 سنوات  5من سنة إلى 

 22,886,112  23,925,895 سنوات  5أكثر من 

 42,092,486  44,052,897 عقود اإلجارة  مديني إجمالي

 (11,385,052)  (11,289,272) العائد المستقبلي غير المكتسب عن عقود اإلجارة 

 (33,784)  (56,947) مخصص خاص

 32,706,678 اإلجارة  مديني عقودصافي 
 

30,673,650 

 

 الممتلكات والمعدات ، صافي – 9

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 التكلفة

 أراضي 

 ومباني

تحسينات المباني 

 أثا  ومعدات  المستأجرة

 االجمالي

2018 

 االجمالي

2017 

 الرصيد في بداية السنة 
 

1,234,492 387,481 1,481,575 3,103,548 2,779,575 

 338,434 198,456 110,470 20,305 67,681  اإلضافات 

 (14,461) (70,806) (70,636) (170) -  المبالغ المشطوبة

 3,103,548 3,231,198 1,521,409 407,616 1,302,173  الرصيد في نهاية السنة

       االستهالك المتراكم  

 1,041,757 1,227,125 956,286 201,636 69,203  الرصيد في بداية السنة 

 199,601 178,192 126,600 36,619 14,973  المحمل للسنة 

 (14,233) (70,798) (70,731) (67) -  المبالغ المشطوبة

 1,227,125 1,334,519 1,012,155 238,188 84,176   السنة نهاية في الرصيد

  الدفترية صافي القيمة

 2018ديسمبر،  31كما في   

 

1,217,997 169,428 509,254 1,896,679  

 صافي القيمة الدفترية 

   2017ديسمبر،  31كما في   

 

1,165,289 185,845 525,289  1,876,423 

ليون م 216 :م 2017) سعودي مليون ريال 227أعمال تحت التنفيذ بمبلغ م 2018ديسمبر  31تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 .(سعودي ريال
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 كما يلي: معلوماتموجودات خاصة بتقنية ال والمعداتاألثا  يتضمن بند 

  
 خرىاألموجودات ال –10

 2017  2018 ايضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 
ً
 40,196  40,125  إيجارات مدفوعة مقدما

 617,236  581,290  مخزون تمويل

 436,780  442,884 10.1 عقارات أخرى

 51,855  93,673  مدفوعات مقدمة أخرى

 153,210  255,164  مستحقة مقابل خدمات إدارة األصول أتعاب

 2,118  46,432  زكاة مستردة

 356,834  240,505  أخرى

 1,658,229  1,700,073  اإلجمالي 

 

ل الخ أحد العمالء.على مقابل تسوية معامالت تمويل مستحقة  حصل عليها المصرفمقتناة بغرض البيع وتمثل عقارات – 1.10

 مليون ريال سعودي مقابل تسوية معامالت تمويل مستحقة. 46.5حصل المصرف عقارات تقدر قيمتها بنحو ، السنة

 األخرىاألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  –11

  2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( إيضاح 

     

 1,269,734  6,100,926 1.11 استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 83,153  217,410  أخرى

 1,352,887  6,318,336  اإلجمالي

  وكاالت مع البنوك.ومرابحات وتمثل المرابحات،   -1.11

 

 جمالياال ةملموس غير ةملموس موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,352,497 800,988 551,509 التكلفة

 (879,101) (545,993) (333,108)   المتراكم / االطفاءاالستهالك

 473,396 254,995 218,401 2018 ديسمبر 31 فيكما  الدفترية القيمة صافي

 511,014 268,779 242,235 2017 ديسمبر 31 فيكما  الدفترية القيمة صافي
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  ودائع العمالء  - 12

 أ( تتكون ودائع العمالء مما يلي:

 2017  2018 ايضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 45,316,467  53,510,669  ودائع تحت الطلب

 42,987,385  35,690,291 1.12 استثمارات عمالء ألجل 

 760,899  927,178 2.12 أخرى  

 89,064,751  90,128,138  اإلجمالي

  العمالء ة والمضاربةتمثل المرابحاستثمارات عمالء ألجل" "  1.12

 تمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد وخطابات الضمان."أخرى"  2.12

 

 على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي: أعاله تشتمل ودائع العمالءب(  

 2018  2017 

 السعودية()بآالف الرياالت  

 1,057,621  912,193 ودائع تحت الطلب

 4,222,959  5,383,686 استثمارات عمالء ألجل

 17,369  81,137 أخرى  

 5,297,949  6,377,016 اإلجمالي

 

 خرىمطلوبات أ–13

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

    

 224,485  244,428 مصاريف مستحقة 

 1,888,222  1,549,956 شيكات صادرة 

 385,210  343,752 حسابات دائنة

 مقابل معامالت تمويل 
ً
 882,038  849,976 إيجارات مقبوضة مقدما

 219,553  287,044 (2.24مستحقات نهاية الخدمة )ايضاح رقم 

 390,768  313,989 أخرى 

 3,990,276  3,589,145 اإلجمالي
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 رأس المال – 14

بقيمة  ،مليون سهم ( 1,500: م2017)  مليون سهم 1,500من بالكامل  المدفوعو  المصدرو  ،بهيتكون رأس مال المصرف المصرح 

 للسهم الواحد. سعوديريال  10سمية ا

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 الملكية  نسبة 

 2018  2017 

 10.89  10.71 المؤسسة العامة للتقاعد

 10.00  10.00 االستثمارات العامةصندوق 

 5.10  5.10 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 74.01  74.19 العموم وأخرى

 100.00  100.00 اإلجمالي

 

   النظامي االحتياطي – 15

من صافي  %25 يقل عن ال ما تحويلبوالنظام األساس للمصرف  في المملكة العربية السعودية مراقبة البنوكنظام يقضي 

م تحويل ت عليهو ،رأس المال المدفوع للمصرف ما يساوي رصيد االحتياطييبلغ حتياطي النظامي إلى أن لى االإالسنوي دخل ال

إن  .(سعودي مليون ريال 502.9: م2017) نظاميإلى االحتياطي ال السنة دخلمن صافي  سعوديريال مليون  629 قدرهمبلغ 

 للتوزيع. غير قابلهذا االحتياطي النظامي 

 

 واالحتياطيات األخرى خزينةال سهمأ – 16

حسوبة المات المتعلقة بالبرامج التحفيزية ولاللتزام وفاًء ذلك و بعد الحصول على الموافقات الالزمة، الخزينة سهمأشراء  تم

 .موظفينلل األسهمدفعات على أساس 

حيث م 2018م و 2017لألعوام  االحتياطيات األخرىمن األرباح المبقاة إلى  سعودي مليون ريال 45مبلغ خالل العام تم تخصيص 

 . (سعودي ميلون ريال 15م: 2017) االجتماعيةوفاًء لمسؤليات المصرف سيتم الصرف من هذا المخصص 

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال – 17

 الدعاوى القضائية: (أ

 .م2017م و 2018ديسمبر  31كما في  المصرفضد  مرفوعة هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

  الرأسمالية: االرتباطاتب(  

 مليون ريال145.1 : م 2017) سعودي مليون ريال 123 ، يوجد لدى المصرف ارتباطات رأسمالية قدرهام2018ديسمبر  31كما في 

 ممتلكات ومعدات.شراء وتتعلق ب ،( سعودي
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 ئتمانالمتعلقة باالج(   التعهدات وااللتزامات المحتملة  

خطابات وعتمادات المستندية، واالمن خطابات الضمان  يئتمان بشكل أساسمحتملة المتعلقة بااللتزامات العهدات واالالت تتكون

هو  من وراء هذه األدوات يإن الغرض الرئيس غير المستخدم. ئتمانلمنح اال ات غير القابلة للنقضلتزامو اال ،والقبوالتاعتماد ، 

ابلة غير ق بالسداد التي تعتبر ضمانات عتمادات المستندية،الضمان و اال إن خطابات ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.

لتزاماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان الة عدم تمكن العميل من الوفاء باللنقض من قبل المصرف في ح

لغ الملتزم كثيرا عن المب الضمانات واالعتمادات المستنديةبموجب  تقل المتطلبات النقدية .ستثمارات والتمويلاالملها التي تح

  .تفاقيةالبموجب اف الثالث بسحب األموال بشكل عام أن يقوم الطر  ال يتوقعبه ألن المصرف 

  .بشكل جوهري التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل بالموجوداتمضمونة بشكل عام  عتمادات المستنديةإن اال

يتوقع المصرف تقديم معظم القبوالت قبل  الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.لسداد تمثل القبوالت تعهدات المصرف 

 سدادها من قبل العمالء .

على وافقات مفي األساس  تمثل، والتي المعتمدة تمثل التعهدات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية

.  وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المصرف يتعرض إلى القليل من المخاطر المحتملة اعتمادعمليات تمويل، وضمانات، وخطابات 

 ألن معظم هذه التعهدات لمنح االئتمان تتطلب 
ً
لقائمة اوال يمثل إجمالي التعهدات  معايير ائتمانية محددة.بالعميل  التزامنظرا

 و انتهاؤهاها أؤيتم انهامن تلك التعهدات  العديدلمنح االئتمان بالضرورة المتطلبات المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن 

 بدون الحاجة لتمويل.

  الخاصة بالمصرف لتزامات المحتملةالتعهدات واالمقابل ت التعاقدية ستحقاقافيما يلي اال (1

 الرياالت السعودية( بآالف)   

2018 

 3 من أقل

 أشهر

 أشهر 3 من 

 12  الى

 شهر

 سنة من 

 5 الى

 سنوات

 

 5 من أكثر

 سنوات

 

 اإلجمالي

 1,386,902 اعتمادات مستندية 
 

1,480,661 
 

14,887 
 

267 
 

2,882,717 

 1,525,816 خطابات ضمان 
 

4,431,268 
 

2,836,234 
 

43,981 
 

8,837,299 

 158,635 قبوالت 
 

96,390 
 

- 
 

- 
 

255,025 

 - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
 

574,565 
 

- 
 

- 
 

574,565 

 3,071,353 اإلجمالي 
 

6,582,884 
 

2,851,121 
 

44,248 
 

12,549,606 
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 )بآالف الرياالت السعودية( 

2017 

 3 من أقل

 أشهر

 أشهر 3 من 

 12  الى

 شهر

 سنة من 

 5 الى

 سنوات

 

 5 من أكثر

 سنوات

 

 اإلجمالي

        1,730,135 اعتمادات مستندية 
 

802,337 
 

490,385 
 

223 
 

3,023,080 

 2,781,836 خطابات ضمان 
 

2,152,009 
 

2,545,021 
 

68,986 
 

7,547,852 

 159,762 قبوالت 
 

13,910 
 

- 
 

- 
 

173,672 

 - منح ائتمان غير قابلة للنقضالتزامات 
 

488,627 
 

- 
 

- 
 

488,627 

 4,671,733 اإلجمالي 
 

3,456,883 
 

3,035,406 
 

69,209 
 

11,233,231 

 2  ) 
ً
 :االخرى المحتملة حسب االطراف توااللتزامابالتعهدات  فيما يلي تحليال

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 720  376,871 حكومية وشبه حكومية

 9,590,562  11,376,046 شركات   

 1,641,949  796,689 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 11,233,231  12,549,606 اإلجمالي 

 

ديسمبر  31بلغ الجزء غير المستخدم من االرتباطات والتي يمكن الغاؤها في أي وقت من قبل المصرف والقائمة كما في  (3

 .(سعودي ريالليون م 26,717م: 2017) سعودي ريالمليون  30,326 مبلغم 2018

 لتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية:د(   اال

 ل
ً
برمها المصرف قابلة لإللغاء التي أغير اليجار المستقبلية بموجب عقود االيجار التشغيلية دنى لدفعات اإلاأللحد فيما يلي تحليال

 كمستأجر:

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 5,437  96,718 أقل من سنة واحدة  

 35,263  276,481 سنوات   5من سنة إلى 

 186,847  109,879 سنوات  5أكثر من 

 227,547  483,078 اإلجمالي 
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 صافي ،والتمويل االستثماراتمن  الدخل - 18

 2018  2017 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

    ستثمارات و التمويل:الدخل من اال

 41,099  41,295 استثمارات ) مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي(  

 177,011  416,970 استثمارات في صكوك

 183,325  135,381 مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 3,853,304  4,299,971 تمويل  

 4,254,739  4,893,617 اإلجمالي 

     ألجل استثمارات على عائدال

 (729,791)  (1,012,174) ألجل استثمارات عمالء

 (31,924)  (83,611) استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 (761,715)  (1,095,785) اإلجمالي

 3,797,832  3,493,024 

 
 

 صافي ،مصرفيةالخدمات ال أتعاب – 19

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

    -: مندخل ال 

 94,517  91,750 خدمات تجارية     

 385,729  496,125 خدمات البطاقات    

 395,381  398,880 إدارة صناديق االستثمار وخدمات بنكية أخرى    

 986,755  875,627 

    -:من مصاريفال

 (192,891)  (249,576) خدمات البطاقات    

 (6,300)  (6,125) أتعاب أخرى    

 (255,701)  (199,191) 

 731,054  676,436 
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 ومافي حكمها موظفينالرواتب  - 20

ات فيما يتعلق بتعويضوفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي  محددةو ال المصرف يموظف فئات التالي الجدول يلخص

 .الموظفين

 )الرياالت السعوديةف )باآل

عدد  

 الموظفين

 التعويض 

 الثابت

 المدفوع  المتغيرالتعويض   

 االجمالي سهمأ نقد فئات الموظفين

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 يجب الحصول -مدراء تنفيذيون

 عدم  ممانعة من مؤسسة  على

 12,738 13,091 1,662 3,961 11,076 9,130 31,060 44,221 15 17 بشأنهمالسعودي   العربي النقد

 بنشاطات موظفون يقومون 

 37,104 43,385 871 - 36,233 43,385 191,913 240,511 552 678 على مخاطر تشتمل

 موظفون يقومون بأدوار رقابية

 
172 149 72,136 58,249 11,244 9,756 - 470 11,244 10,226 

 موظفون آخرون

 
1,550 1,542 368,584 326,043 55,603 47,630 - 1,028 55,603 48,658 

 موظفون بعقود خارجية 

 بنشاطات تشتمل )يقومون 

 - -  - - - - - - - (على مخاطر

 
2,417 2,258 725,452 607,265 119,362 104,695 3,961 4,031 123,323 108,726 

 - - - - - - 134,854 127,804 - - التعويض المتغير المستحق 

 - - - - - - 133,890 86,327 - - مزايا موظفين اخرى

 108,726 123,323 4,031 3,961 104,695 119,362 876,009 939,583 2,258 2,417 اإلجمالي

 التعويضات لسياسة ساسيةاأل السمات – 1.20

 مؤسسة عن رةالصاد التعليمات مع تفقت مناسبةتعويضات  سياسات عاتبتم اي، بالمصرفكجزء مكمل لسياسة التعويضات الخاصة 

 .المالي االستقرار مجلس قبل من المعتمدة معاييروال والمبادئ السعودي العربي النقد

سياسات وهي لجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة تقوم بدراسة "  لجنة الترشيحات والمكافآت" بتشكيل المصرف قام لقد

 .نهاأبش للمجلس وتقديم التوصياتالمصرف ب تآوالمكاف التعويضات

 .يراداتلإل نيالزم والتوقيتلمخاطر المتعلقة بالسيولة ل مراعاتهاكد من أبالتعاله أعداد وتطبيق السياسات إ ثناءأيقوم المصرف 

مع و للمصرفداء الكلي األ مع يتماشىالمتغير  التعويض نإ ،التعويضات بخصوص ومتغير ثابت نظام باتباع المصرف قام لقد

 .داء المتعلق بكل وظيفة حسب تقييم االداءاأل

  جراء التعديالت عند الضرورة.إويقوم ب دوريةبصورة  به الخاصة والمكافآت التعويضات سياسات بمراجعة المصرف يقوم
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  ربح السهم  – 21

 ساسياأل)على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  الدخل بتقسيم صافي لسهمل األساسي والمخفض حالرب احتساب يتم

 .بعد حسم أسهم الخزينة السنة( كما في نهاية سهم مليون 1,490 والمخفض

 الزكاةاألرباح المقترح توزيعها و – 22

 2018  2017  2018  2017 

 ريال للسهم  ))بآالف الرياالت السعودية 

 0.80  1.00  1,191,964  1,489,967 األرباح المقترح توزيعها

 

يتم لزكاة والدخل، لاتفاقية تسوية مع الهيئة العامة هو توصل المصرف إلى  م2018إن من أبرز األحدا  خالل العام المالي 

م.  ويترتب على 2017حتى السنة المالية المنتهية في عام باألعوام السابقة علقة تالمالزكوية جميع المطالبات بموجبها تسوية 

سيتم تسويتها من التزامات الزكاة حيث ، سعودي ريالمليون  263التسوية مبالغ مستحقة للمصرف تسترد من الهيئة تبلغ نحو تلك 

سيقوم المصرف بموجب تلك االتفاقية بالتنازل عن جميع القضايا واالعتراضات عن السنوات المالية محل هذا كما . المستقبلية

 .لحساب األرباح المبقاة سعودي مليون ريال 557التفاق بقيد مبلغ االتفاق. قام المصرف نتيجة لهذا ا

( وتم سعودي مليون ريال 26م: 7201) سعودي مليون ريال 217م نحو 8201ديسمبر  31بلغت الزكاة المقدرة للسنة المنتهية في 

 .األرباح المبقاة علىمبالغ الزكاة المستحقة  قيد

 

 النقد و ما يماثله – 23

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي: في المدرج يماثله وما النقد يتكون

 2018  2017 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 1,902,511  2,209,434 نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 451,093  93,519 النظامية  فيما عدا الوديعة  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 8,348,596  7,237,726 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء               

 10,702,200  9,540,679 اإلجمالي
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التزامات منافع الموظفين – 24   

 :عاموصف   1.24

 لمبدأ االستحقاق بطرق حساب 
ً
 لنظام العمل في المملكة العربية السعوديةتحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا

ً
  .اكتوارية طبقا

 فآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. امكيقوم المصرف بدفع 

 بالمبالغ المثبتة فيفيما يلي   2.24
ً
 :الموحدة قائمة المركز المالي تحيال

 2018 2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 129,977 219,553 العامااللتزامات مقابل منافع محددة بداية 

 81,766 74,644 تكلفة الخدمة 

 7,148 10,608 تكلفة العموالت 

 (8,719) (8,910) المنافع المدفوعة

 9,381 (8,851)  القياسدة اخسائر/)أرباح( اكتوارية ناتجة عن إع

 219,553 287,044 تزامات مقابل منافع محددة نهاية العاملاال

 (.سعودي مليون ريال 50.9م: 2017) سعودي مليون ريال 44.9خالل العام  الحاليةالخدمة تكلفة بلغت 

 (:بخطط مكافأة نهاية الخدمةاالفتراضات األساسية لالحتسابات االكتوارية )فيما يتعلق   3.24

 2018 2017 

للسنة  %5.20 معدل الخصم     5.00% للسنة 

 نسبة زيادةالرواتب المتوقعة 
للسنة 5.00%    5.00% للسنة 

 سن التقاعد المعتاد
سنة 60 سنة     60 

لمنشورة امتوافقة مع المعلومات االحصائية كتوارية إالمستقبلية وفق مشورة معدل الوفيات باالفتراضات المتعلقة  تم تحديد

  . والخبرة في المنطقة
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 االفتراضات االكتوارية: أثر  4.24

معدل ( و%5.20)الخصم معدل على م 2018ديسمبر  31التزامات منافع الموظفين المحددة كما في تقييم  أثريوضح البيان التالي 

 :(%5)زيادة رواتب الموظفين 

2018 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 –ين المحددة فمنافع الموظإلتزامات األثر على  

 الزيادة/)النقص(

 أساسي سيناريو

التغير في 

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 38,165 (31,763) %1 معدل الخصم

 (32,098) 37,850 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

2017 
 (السعودية الرياالت)بآالف 

 –الموظفين المحددة  منافع إلتزاماتعلى  األثر 

 الزيادة/)النقص(

 أساسي سيناريو

 في التغير

 االفتراضات

 في الزيادة

 االفتراضات

 في النقص

 االفتراضات

 31,114 (25,749) %1   الخصم معدل

 (25,974) 30,791 %1 المتوقعة الرواتب زيادة نسبة

 في البيان أعاله على أساس التغير في االفتراضات الواردة في البيان مع افتراض ثبات جميع العوامل األخرى. األثرتحليل مقدار 

 المتوقعتاريخ االستحقاق   5.24

 دمةالخمكافأة نهاية بالمتعلقة  المخصومةفيما يلي تحليل لمواعيد استحقاق التزامات منافع الموظفين المحددة غير 

  السعودية باآلف الرياالت – 2018ديسمبر  31كما في 

من سنة إلى  أقل من سنة

 سنتين

 5من سنتين إلى 

 سنوات

سنوات 5أكثر من   اإلجمالي 

 22,715 38,576 70,818 1,582,683 1,714,792 
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 السعودية باآلف الرياالت –2017ديسمبر  31 كما في

من سنة إلى  أقل من سنة

 سنتين

 5من سنتين إلى 

 سنوات

سنوات 5أكثر من   اإلجمالي 

18,502 16,576 61,183 1,299,419 1,395,680 

 سنة(. 15.6: 2017) سنة 14.9مدة التزامات منافع الموظفين المحددة هو المرجح متوسط إن ال

 التشغيليةقطاعات ال - 25

 يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل

موارد بالمصرف وذلك لتوزيع ال الموجودات والمطلوباتلجنة  الرئيس التنفيذي وكذلك بما في ذلكالقرار التنفيذيين  صانعي

 أدائها.تقييم على القطاعات و

 
ً
ألحكام ليمارس المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

وألغراض غيلية. تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات من موجودات ومطلوبات تش المعتمدة من اإلدارة.لشروط وا

 إدارية، يتكون المصرف من القطاعات أدناه:  

  :قطاع األفراد (أ

 المقدمة لألفراد. األخرى والخدمات  والمنتجاتالودائع و التمويليشمل 

  :قطاع الشركات  (ب

والمؤسسات الصغيرة  وكبار العمالءللشركات المقدمة  والخدمات األخرىوالخدمات والمنتجات والودائع  التمويليشمل 

 . والمتوسطة

 الخزينة:قطاع   (ج

 و خدمات الخزينة.  استثماراتو يشمل المرابحات مع البنوك 

 :الوساطة و االستثمار قطاع( د

 .خدمات الوساطةووالترتيب  المالية والمشورة األوراق األصول وحفظ إدارةيشمل 

  االموال مطورتسعير تحويل  باستخدام نظام التشغيليةقطاعات للالربح  يثبت
ً
في المصرف وهو مقارب لسعر تكلفة  داخليا

 .األموال
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 :التشغيليةقطاعات الحسب  دخل ونتائج المصرف وو مطلوبات  فيما يلي تحليل لموجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 م 2018ديسمبر  31

 
 قطاع االفراد

قطاع 

 قطاع الخزينة الشركات

قطاع 

االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 121,333,327 1,279,602 31,789,573 69,716,177 18,547,975 إجمالي الموجودات   

 100,035,619 387,970 21,882,246 6,872,293 70,893,110 إجمالي المطلوبات 

 4,893,617 18,849 1,285,509 1,806,705 1,782,554 الدخل من االستثمارات والتمويل

 (1,095,785) - (602,121) (127,826) (365,838) عمالء ألجل استثماراتعائدات على 

 3,797,832 18,849 683,388 1,678,879 1,416,716 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي 

 1,047,090 335,832 285,015 91,254 334,989 وإيرادات اخرى، صافي  أتعاب خدمات مصرفية

 4,844,922 354,681 968,403 1,770,133 1,751,705 إجمالي دخل العمليات

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 89,227 301,698 - 1,871 392,796 

 73,756 - 4,454 69,302 - مخصص انخفاض قيمة الموجودات األخرى

 178,192 4,597 27,227 59,408 86,960 استهالك وإطفاء 

 1,677,511 113,158 191,070 423,804 949,479 مصاريف العمليات االخرى 

 2,322,255 119,626 222,751 854,212 1,125,666 إجمالي مصاريف العمليات

 2,522,667 235,055 745,652 915,921 626,039 العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة والمشروع 

 (5,234) - (5,234) - - المشترك

 2,517,433 235,055 740,418 915,921 626,039 صافي دخل السنة
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 )بآالف الرياالت السعودية(    

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد م2017ديسمبر  31
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 114,751,676 727,276 30,385,077 65,936,266 17,703,057 إجمالي الموجودات   

 94,407,914 71,190 25,688,531 9,165,695 59,482,498 إجمالي المطلوبات 

 4,254,739 6,703 995,373 1,696,162 1,556,501 الدخل من االستثمارات والتمويل

 (761,715) - (433,044) (126,505) (202,166) عمالء ألجل عائدات على استثمارات

 3,493,024 6,703 562,329 1,569,657 1,354,335 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي 

وإيرادات اخرى،   أتعاب خدمات مصرفية

 صافي

267,545 130,340 154,480 327,567 879,932 

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 إجمالي دخل العمليات

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 

36,997 521,485 - - 558,482 

 52,918 - 28,498 24,420 - انخفاض قيمة الموجودات األخرى مخصص

 199,601 2,762 34,304 73,680 88,855 استهالك وإطفاء 

 1,545,132 79,359 182,266 408,847 874,660 مصاريف العمليات االخرى 

 2,356,133 82,121 245,068 1,028,432 1,000,512 إجمالي مصاريف العمليات

 2,016,823 252,149 471,741 671,565 621,368 العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة 

 (5,466) - (5,466) - - والمشروع المشترك

 2,011,357 252,149 466,275 671,565 621,368  السنة صافي دخل

  

 م 2018ديسمبر  31

 )السعودية الرياالت بآالف(

 االفرادقطاع  معلومات أخرى

قطاع 

 قطاع الخزينة الشركات

قطاع 

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

      من: الدخل

 4,844,922 354,681 275,394 3,398,662 816,185 عمالء خارجيين

 - - 693,009 (1,628,529) 935,520 بين القطاعات ما  

 4,844,922 354,681 968,403 1,770,133 1,751,705 العمليات دخل اجمالي
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 م 2017ديسمبر  31

 )السعودية الرياالت بآالف(

 االفرادقطاع  أخرى معلومات

 قطاع

 الخزينة قطاع الشركات

 قطاع

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

      :من الدخل

 4,372,956 334,270 122,024 3,047,191 869,471 ينخارجي عمالء

 - - 594,785 (1,347,194) 752,409 القطاعات بين ما  

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 العمليات دخل اجمالي

 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 الرياالت السعودية( بآالف)               

 الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد قطاع م2018ديسمبر  31

 قطاع

 االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

 115,363,819 983,984 31,129,973 67,994,110 15,255,752 المالي

 7,014,316 - - 7,014,316 -  المحتملةلتزمات واال التعهدات

 122,378,135 983,984 31,129,973 75,008,426 15,255,752 االجمالي
 
 
 

 الرياالت السعودية( بآالف)               

 الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد قطاع م 2017ديسمبر  31

 قطاع

 االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

المدرجة في قائمة المركز  الموجودات

 109,650,373 717,673 29,934,216 64,417,318 14,581,166 المالي 

 6,562,400 - - 6,562,400 -  المحتملة االلتزماتو التعهدات

 116,212,773 717,673 29,934,216 70,979,718 14,581,166 االجمالي
 

تتكون مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف من القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، باستثناء 

تشمل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف قيمة  الموجودات األخرى.استثمارات األسهم والممتلكات والمعدات ووالنقد، 

 المحتملة. وااللتزاماتالمعادل االئتماني للتعهدات 
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 مخاطر االئتمان – 26

تنشأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المصرف. للتقليل من مخاطر إخفاق االطراف 

قابلة في الوفاء بالتزاماتهم، يلتزم المصرف بإجراءات استباقية صارمة للموافقات االئتمانية لضمان مالئمة معامالت االئتمان الم

التي سيتم إنشاؤها مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجبها منح االئتمان. تخضع 

 عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح االئتمان.جميع طلبات االئتمان لدرجة 

( وهو مقياس الحتماالت التعثر. إضافة لذلك يتم النظر ORRيستخدم المصرف نموذج تصنيف ائتماني داخلي لتقييم مخاطر العمالء )

 في التصنيفات االئتمانية من قبل وكاالت التصنيف 
ً
االئتماني الرئيسية، عند توفرها. يعتبر السوق المستهدف من المكونات أيضا

 ألنه يقوم أوال بفرز وتنقية العمالء الحاليين والمستقبليين لتجنب البدء في أو الحفاظ بالعالقات 
ً
الرئيسية في هذه العملية نظرا

( تمثل مجموعة من RACإن معايير قبول المخاطر )التي ال تتناسب مع استراتيجية المصرف وسياساته المتعلقة بقبول المخاطر. 

ميل عالمتغيرات التي تشير إلى الشروط التي بموجبها يكون المصرف على استعداد للبدء في / أو الحفاظ على عالقة ائتمان مع 

شاء ؤول عن إنمتطلبات السوق المستهدف. إن فريق العمل في مجموعات األعمال يعتبر الخط التسويقي األول المستنطبق عليه 

ا لجدول تفويض الصالحيات المعتمد من قبل مجلس 
ً
الطلبات االئتمانية وتقييمها والتوصية بها. يتم منح الموافقات االئتمانية وفق

اإلدارة من خالل لجنة االئتمان التي تتكون من رؤساء مجموعات األعمال ورئيس مجموعة المخاطر والرئيس التنفيذي. يتم منح 

ا لسياسات االئتمان لمجموعة الشركات المصرفية ومجموعة التجزئة المصرفية. االئتمان وف
ً
 ق

إن مجموعة إدارة المخاطر هي المالك والمراقب لسياسات االئتمان المعتمدة، وتشمل مهام المجموعة المراجعة الدورية لسياسات 

ايير قبول المخاطر المعتمدة في المصرف ولتقليل وإرشادات وعمليات المصرف االئتمانية لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق مع

ا على تحديث سياسات االئتمان بما يتالءم مع التطورات االقتصادية، 
ً
الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما تعمل مجموعة إدارة المخاطر أيض

 والسوقية والتشريعية.

تهدف في المحفظة. كما يقوم بإدارة التركز في مزيج يقوم المصرف بإدارة المحافظ االئتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المس

المحفظة من حيث النشاط االقتصادي والجغرافي والضمانات والمنتجات األساسية، ويسعى المصرف إلى تنويع محافظه االئتمانية 

حاء المملكة، ومن خالل من خالل جذب العمالء عبر مختلف األنشطة الصناعية واالقتصادية، ومن خالل الحضور الجغرافي في جميع أن

استهداف عمالء الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن خالل خدمات المصرف المتنوعة لألفراد. تتم مراقبة مستوى التركز 

في العمالء والقطاعات باعتبارها تركزات في تمويل األموال )كبار مزودي األموال(. يقوم المصرف بشكل منتظم بإجراء اختبارات 

 
ّ
ل لمحافظه االئتمانية بغرض تقييم التأثير المحتمل الناتج من العوامل السلبية على جودة الموجودات، والتقييم االئتماني، تحم

 والربحية وتنويع المصادر.

 خسائر االئتمان المتوقعة

 درجات مخاطر االئتمان

يطبق المصرف إجراءات تقييم ائتماني واضحة ترتكز على معايير محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، والسياسات 

انية الصارمة االئتموالرقابة االئتمانية الفاعلة، والعناية المهنية الالزمة عند المراجعة االئتمانية ومنح الموافقات إضافة إلى اإلدارة 

 حدود االئتمان. ب التحكمو

( ألغراض التقييم الداخلي للمخاطر، Moody’s Risk Analystيقوم المصرف باستخدام نظام موديز اآللي لتقييم وتحليل المخاطر )

ويتم استخدام هذا النظام من قبل العديد من المصارف والبنوك الرائدة على مستوى العالمي وفي المملكة العربية السعودية. 

ن هذا ا
ّ
 في وقت محددلمخاطر إلى احتماالت التعثر في السداد اتصنيف مخاطر لكل عميل، ويشير لنظام من إعطاء تصنيف ويمك

 لمدة و
ً
باعتباره  1مستويات تبدأ بدرجة  10(. من خالل هذا النظام يستطيع المصرف إعطاء درجة تصنيف للعمالء على PD) إثنا عشر شهرا

( إلعطاء تقييم أكثر دقة الحتماالت "3-"و  "3"و  "3+"، كما يستخدم التصنيف درجات فرعية )مثل باعتبارها األسوأ 10األفضل إلى درجة 
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التعثر في السداد. كجزء من سياسات المصرف، يقوم المصرف بتمويل العمالء الذين حصلوا على درجة عالية من التصنيف االئتماني 

اخلي للمخاطر بشكل منتظم للتحقق من سالمة معايرة نطاقات الدرجات يقوم المصرف بمراجعة التقييم الدو فأعلى، 6 من الدرجة

مع مستويات التصنيف وما يرتبط بها من تعثرات في السداد، كما تخضع جميع المخاطر االئتمانية للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي 

ة متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل التغييرات إلى نقل التعرضات إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة بناًء على عوامل نوعية أو كمي

 .والتجاريةواالقتصادية ة يالتغيرات البيئكذلك في القوائم المالية المدققة، وااللتزام بالتعهدات والتغيرات اإلدارية و

االئتمان  جيل نقاطيتم تقدير مخاطر االئتمان في محفظة األفراد بناًء على درجات الجدارة االئتمانية للفرد المستمدة من منصة تس

 اآللية وال تخضع للتقييم عبر نظام موديز للتقييم الداخلي للمخاطر.

 اإلطار المفاهمي النخفاض قيمة الموجودات 

لتغير وفي حال ايقارن المصرف مخاطر التعثر في السداد كما في تاريخ إعداد التقرير مع مخاطر التعثر المتوقعة في تاريخ اإلنشاء، 

 يتم نقل تصنيف العميل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية أو الثالثة، وعليه يتم تغيير في 
ً
نهجية مالتقييم اإلئتماني جوهريا

ا في فترة زمنية محددة  12مدة من تقدير التعثر في السداد 
ً
على مدى عمر األصل. يجمع إلى قياس تقدير التعثر في السداد شهر

ان في الجوهرية في مخاطر االئتم ةانية على أساس الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان بهدف تحديد الزيادالمصرف تعرضاته االئتم

 الوقت المناسب. فيما يلي قائمة بأهم خصائص مخاطر االئتمان المشتركة:

 نوع التعرضات (أ

 التقييم االئتماني للعميل (ب

 نوع الضمان (ج

 قيمة الضمان (د

 المستقبلية الدورة االقتصادية وسيناريو النظرة (ه

 تاريخ نشأتها (و

 تاريخ االستحقاق حتىالمدة  (ز

 الموقع الجغرافي للعميل. (ح

 الصناعة  (ط

ا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
ً
 ، كما يلي: 9-يوزع المصرف موجوداته المالية على ثال  مراحل وفق

 أو الجديدة والموجودة "الموجودات العاملة": وهي الموجودات المالية  – 1المرحلة  •
ً
 زادت مخاطرها االئتمانية.  التيمسبقا

)عبر تقدير احتماالت  شهر الحتماالت التعثر 12بها على أساس  ةانخفاض القيمة المتعلق اتمخصصويقوم المصرف باثبات 

 القادمة( 12التعثر خالل فترة 
ً
 ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية. .شهرا

"الموجودات ضعيفة األداء": وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل جوهري منذ  – 2المرحلة  •

ر إن وجد، في مخاط بتقييم التغير،المصرف  ، يقوماإلنشاءقد حد  منذ مخاطر جوهرية عند تحديد ما إذا كان هناك نشأتها. 

 . السداد على مدى العمر المتوقع لألصول الماليةالتعثر في 

وما يترتب على ذلك من احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة على  2في إطار المرحلة  أي حسابإن العامل األساسي لتصنيف 

 عند افتراض  تجاوز فترةمدى عمر األصل تستند على 
ً
 30لمدة  ال يمكن دحضه في حالة المتأخر عن السدادالسداد )غالبا



 

 

47 
 

ا( ومع ذلك، فإن أهم عامل لتصنيف المرحلة 
ً
هو قرار لجنة االئتمان بأن جودة االئتمان قد تدهورت إلى الدرجة المحددة  2يوم

 30األفراد، فإن التعثر في السداد لفترة تتجاوز  . بالنسبة للعمالء من9-وفق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

ا عادة ما تكون المؤشر لتصنيف العميل في المرحلة الثانية. ويتم إثبات مخصص االنخفاض في القيمة على أساس 
ً
يوم

  12بالرجوع إلى احتماالت التعثر على مدى عمر األصل )عبر تقدير احتماالت التعثر خالل فترة  مدى عمر االصل
ً
القادمة(.  شهرا

 .ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية

وهي الموجودات المالية التي توجد مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها: بالنسبة  -الموجودات غير العاملة()" 3المرحلة  •

 ى الخسائر االئتمانية المتوقعة علبقدر لموجودات منخفضة القيمة يقوم المصرف بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة ل

 على احتماالت تعثر السداد على مدى عمر األصل كما هو الحال في المرحلة  مدى عمر األصل
ً
ويتم إثبات األرباح  . 2استنادا

 الدفترية اإلجمالية. المتعلقة بتلك الموجودات على أساس القيمة

 تعريف "تعثر السداد"

لمبلغ في سداد مستحقات ا تأخربتعثر السداد، بمعنى أن المتعثر في السداد "هو العميل الذي  المتعلقةالمصرف تعريفات بازل  يتبع

ا من تاريخ االستحقاق. 90األساس أو الربح أو أي التزام مادي للمصرف ألكثر من 
ً
 يوم

 المبالغ المشطوبة

د العملية جميع الجهوفيها المصرف يستنفد في الحاالت التي أو جزئي، فقط  كليبشكل للتمويل  اتتعرضال بشطب المصرفيقوم 

عد الحصول ب شطب المبالغيتم . في المستقبل المنظورللتحصيل  ةمعقولاحتماالت خلص إلى أنه ال يوجد أي و، ةجالعمالللتحصيل و

 ، بما في ذلكالمصرفإلى إضعاف جهود االسترداد والتحصيل التي يقوم بها  شطب المبالغؤدي يوال  المطلوبةات على الموافق

 ئية.القضاالنظامية و المتابعات

 ر االئتمان المتوقعئحل وتقدير خسااتقييم المر  -انخفاض القيمة 

إعداد في كل فترة  (ECL) االئتمان المتوقعة رئمن خالل احتساب خسا ثابتانخفاض القيمة على أساس المصرف مخصصات  يثبت

ا لمعإثبات مخصصات في حين أن متطلبات  للقوائم المالية. 
ً
نهج  كانت تستند على 39-المحاسبة الدولية رقمر ايانخفاض القيمة وفق

 الدولي رايالمع متطلباتإال أن ، ةالفعلي الخسارةحدو  فقط عند ة حيث يتم االعتراف بأن األصل منخفض القيمة المتكبدئر الخسا

ا اتبعت  9-للتقارير المالية رقم
ً
ا مستقبلي

ً
 من باألخذ في االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة منهج

ً
 . ةتكبدالخسائر المبدال

 يوجد ما يستدعي تحويلما لم  "المرحلة األولى"في  تصنفالمصرف ، فإن جميع الحسابات في محفظة تمويل وبموجب هذا النهج

"ضعيف األداء" إما المرحلتين إلى أحد انخفاض القيمة الثبات مخصصات بموجب القواعد والمبادئ التوجيهية  الموجوداته هذ

 :مخاطر االئتمانمختصر لمستويات  وصفة(. فيما يلي لمرحلة الثالث)ا"منخفض القيمةو "أ، (لمرحلة الثانية)ا

 خسائر االئتمان

التدفقات مة للمصرف وقيالتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  قيمة مجموعالفرق بين نها بأاالئتمان ئر خسابشكل مبسط تعرف 

سداد لظروف معينة تؤثر على قدرة المقترض لوجود بالفعل من المقترضين، يتم استالمها التي يتوقع أن المنخفضة النقدية 

جزء إلى ( أو ٪100التدفقات النقدية التعاقدية )خسارة ائتمانية بنسبة إلى كامل ة. قد يصل حجم الخسائر اإلئتمانية التزاماته األصلي

 . التدفقات النقدية التعاقديةتلك من 
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 المتوقعة على مدى عمر األصل خسائر االئتمان

عن الوفاء  ضعجز المقتر  في حالهي القيمة الحالية المتوقعة للخسائر التي قد تنشأ  عمر األصلاالئتمانية المتوقعة مدى  ئرالخسا

حتماالت ايعادل النقص في التدفقات النقدية التعاقدية، مع مراعاة ، وتقاس تلك الخسائر بما األصل المالي وجودخالل فترة  هبالتزامات

 األصل المالي. السداد في أي وقت خالل فترة عمر تعثر العميل في 

  12المتوقعة لفترة  خسائر االئتمان
ً
 شهرا

 جزء من  12 فترةالمتوقعة ل يةاإلئتمانر ئخساال تعتبر
ً
والتي يتم حسابها األصل المتوقعة على مدى عمر  يةخسائر اإلئتمانالشهرا

 التالية  ثنااإلفترة خالل المالية على األداة في السداد  المتوقع التعثربضرب احتمال 
ً
على ) إجمالي خسائر االئتمانفي عشر شهرا

ر ذلك عن الالسدا التعثر فيقد تنتج عن هذا التي والمتوقعة  (عمر األصلمدى 
ّ
عشر  اعلى مدار االثن متوقعال نقديال عجزد.  وال يعب

ا القادمة أو 
ً
  عشر خالل اإلثناالسداد  في التعثر عنتوقعات الشهر

ً
ر عن المقبلة، ولكن  شهرا

ّ
ى أصل كاملة علالالخسارة االئتمانية يعب

  فيعليه مرجح باحتمال حدو  الخسارة 
ً
 يةخسائر االئتمان" )ال1"المرحلة  األصل من. يتم تحويل المقبلةفترة اإلثني عشر شهرا

  12 لفترةالمتوقعة 
ً
 تهتدهور كبير في جودحدو   عند عمر األصل(مدى على المتوقعة  يةر االئتمانئخسا" )ال2المرحلة "إلى  (شهرا

 على المدينين الذين تم تمدى على المتوقعة  يةمانر االئتئخسايتم تطبيق ال. منذ االعتراف األولي يةاالئتمان
ً
صنيفهم عمر األصل أيضا

 ".3في المرحلة "

 احتماالت التعثر 

يستخدم  .المتوقعة يةر االئتمانئخساالساب تح، ويستخدم في افي تقييم مخاطر االئتمانأحد أهم العناصر  "التعثراحتمال يمثل "

ف ائتماني ألي ربط كل تصنييتم إئتماني للمقترض(. )تصنيف المقترضين لتحديد تصنيف مخاطر  االئتمان"نماذج مخاطر مصرف اإلنماء "

ا 12خالل فترة التعثر حدو   تاحتماال تقديرفي وقت محدد ل السداد التعثر في تاحتماالمن المقترضين مع 
ً
بعد ذلك .  ويتم شهر

ات يتم استخدام هذه الفتر ، ومن ثم السداد لفترات متعددةت للتعثر في احتماالالتوقعات وساب تحالية قتصاداستخدام العوامل اال

يوهات قام المصرف بصياغة ثالثة سينار عمر األصل. المتوقعة مدى  يةخسائر االئتمانالساب تحافي ة احتماالت التعثر( متعددة )هيكلال

، اسمستقبلية للدورة االقتصادية الستنتاج تقديرات التعثر في السداد )تمثل ال
ً
 أو هبوطا

ً
 تقديرات المرتقبة لـتعثرات السداد صعودا

ً
تنادا

على المراحل المختلفة للدورة االقتصادية( على سبيل المثال، فإنه من المحتمل في حال كانت البيئة االقتصادية تمر بحالة تذبذب، أن 

حة لنقاط الضعف االئتماني. وعلى العكس من يتدهور الوضع الطبيعي للعميل المصنف تحت المرحلة الثانية مع وجود عالمات واض

االت في االعتبار عند احتساب احتم المصرفيأخذ ذلك، في حال كانت البيئة االقتصادية تمر بحالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. 

درة العميل على أنه في حال قتؤشر والتي من شأنها الداللة على االستمرار قدرة على تعديالت الالتعثر على مدى عمر األصل

 االستمرار لفترة زمنية أطول، فإن احتمال تعثره تكون أقل.

 الخسارة عند التعثر

ة الفرق بين التدفقات النقدياحتساب ، ويتم قياسها عبر السدادالتعثر في لخسارة الناتجة عن ل تقديرهي  ،(LGD) عند التعثرالخسارة 

 .أي ضمانات قيمةالتي يتوقعها المقرض، بما في ذلك  والتدفقاتالتعاقدية المستحقة 

 :" اآلتيةعند التعثر ئراحتساب الخسا مصفوفة قواعد" المصرف يستخدم

الحتساب الخسائر االئتمانية كحد أدنى كخسائر عند التعثر  ٪50تبلغ  نسبة المصرف يحتسب، بدون ضماناتبالنسبة للتعرضات  -

 .حل الثال ايشمل جميع المر و 9-لتقرير المالي رقمالدولي لمعيار الالمتوقعة بموجب متطلبات 

 احتساب الخسارة عند التعثر مصفوفة قواعدفي االعتبار ضمن المؤهلة يتم أخذ الضمانات ، بضماناتبالنسبة للتعرضات  -

 :مل التاليةكحد أدنى بالنظر إلى العوا ٪20بنسبة بحيث يبدأ احتساب الخسائر عند التعثر التجزئة والشركات  لعمالء

 .لبيععند ا المتوقعة خصوماتالضمانات، بما في ذلك القيمة  تقديرالمستقبلية لتوقعات ال •
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 (.وغيرها من المستردات)الضمانات الالزم لالستفادة من الوقت  •

 .الضمانات الالزمة لالستفادة منالتكاليف الخارجية  •

مختلفة ات وفق ثالثة افتراضالمؤشرات االقتصادية  اتتغير المتوقعة عند الاحتساب الخسائر اإلئتمانية  األثر على اآلتييوضح الجدول 

 المصرف. يستخدمها 

2018 SAR ‘000 

 

 

أرصدة لدى البنوك 

والمؤسسات المالية 

 األخرى

 التمويل االستثمارات 

 2,505,070 18,069 4,522 مرجح الحدو (االساسي )االفتراض 

 2,462,296 16,704 4,042 افتراض االرتفاع 

 2,512,726 17,373 4,228 افتراض الهبوط 

 تصنيف معامالت تمويل العمالء من حيث الجودة اإلئتمانية:   1.1.26

 م 2018ديسمبر  31 

 

ديسمبر  31

 م 2017

 

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة لفترة 

12  
ً
 شهرا

خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

اإلئتمان  خسائر

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

منخفضة القيمة 

 اإلجمالي اإلجمالي )غير عاملة(

 باآلف الرياالت السعودية 

   تمويل العمالء )بالتكلفة المستنفذة(

استثمارات من  4 – 1المستوى 

 26,356,321 20,653,401 - - 20,653,401 الدرجة األولى

استثمارات دون  6 – 5المستوى 

 38,173,180 47,387,603 - 10,065,533 37,322,070 الدرجة األولى

 621,396 1,162,980 - 1,162,980 - استثمارات تحت المتابعة 7المستوى 

 14,601,023 15,709,601 - 141,962 15,567,639 استثمارات غير مصنفة )قطاع األفراد(

 814,007 1,276,651 1,276,651 - - تمويل منخفض القيمة

 80,565,927 86,190,236 1,276,651 11,370,475 73,543,110 إجمالي التمويل 

القيمة  في نخفاضاالمخصص 

ن 
ّ
وعقود  ائتمانارتباطات )يتضم

 (1,503,330) (2,505,070) (956,863) (771,127) (777,080) (ضمانات مالية

 79,062,597 83,685,166 319,788 10,599,348 72,766,030 التمويل، صافي 

خالية من مخاطر اإلئتمان لحد كبير، جودة اإلئتمان قوية بشكل استثنائي، نوعية  يمثل: 4 – 1مقياس المصرف للمخاطر من 

.
ً
 مخاطر إئتمان ممتازة، نوعية مخاطر إئتمان جيدة جدا

 جودة إئتمان جيدة إلى مرضية  يمثل: 6 – 5مقياس المصرف للمخاطر من 

  تحت المتابعة  يمثل: 7مقياس المصرف للمخاطر 
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 معامالت التمويل )متأخرة السداد لكن غير منخفض القيمة(: رتحليل أعما   2.1.26

 باآلف الرياالت السعودية 

 االجمالي الشركات األفراد 2018

    

 2,537,541 1,684,147 853,394 يوم  30من يوم إلى 

 562,712 348,438 214,274 يوم  90يوم إلى  31من 

 - - - يوم  180يوم إلى  91من 

 733,503 733,503 - يوم 180أكثر من 

 3,833,756 2,766,088 1,067,668 االجمالي 

 

 باآلف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي الشركات األفراد 2017

    

 8,771,235 7,834,412 936,823 يوم  30من يوم إلى 

 1,351,261 1,083,295 267,966 يوم  90يوم إلى  31من 

 191,609 191,609 - يوم  180يوم إلى  91من 

 375,311 375,311 - يوم 180أكثر من 

 10,689,416 9,484,627 1,204,789 االجمالي 

 

 :حسب القطاعات االقتصادية القيمةفي نخفاض اال ومخصصلتمويل امخاطر بيان بتركزات فيما يلي   2.26

 باآلف الرياالت السعودية  

 

 

  غير عامل   عامل 2018

ان متخسائر االئ

المتوقعة 

 شهر  12لفترة 
 

التمويل، 

 صافي 

 4,390,735  -  -  4,390,735 حكومية وشبه حكومية 

 10,312,581  (59,825)  99,778  10,272,628 صناعية

 1,801,280  -  -  1,801,280 الخدمات الصحيةالكهرباء، المياه، الغاز، 

 23,128,698  (242,252)  219,646  23,151,304 المباني، اإلنشاءآت، العقارات 

 8,103,671  (31,998)  49,050  8,086,619 الخدمات

 490,868  -  -  490,868 التعدين

 2,736,475  -  -  2,736,475 الزراعة

 15,939,739  (336,388)  566,526  15,709,601 تمويل العمالء

 4,442,966  -  -  4,442,966 المواصالت واالتصاالت 

 10,280,789  (286,400)  341,651  10,225,538 التجارة

 3,605,571  -  -  3,605,571 أخرى

 84,913,585  1,276,651  (956,863)  85,233,373 

 (1,548,207)       العاملخسائر إئتمان متوقعة للتمويل 

 83,685,166       التمويل، صافي
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 باآلف الرياالت السعودية  

 

 

  غير عامل   عامل 2017

مخصص 

انخفاض قيمة 

  التمويل

التمويل، 

 صافي 

        

 6,265,258  -  -  6,265,258 حكومية وشبه حكومية 

 8,998,871  -  -  8,998,871 صناعية

 1,301,411  -  -  1,301,411 المياه، الغاز، الخدمات الصحيةالكهرباء، 

 19,815,539  (94,698)  94,698  19,815,539 المباني، اإلنشاءآت، العقارات 

 7,579,937  (8,745)  54,177  7,534,505 الخدمات

 490,945  -  -  490,945 التعدين

 2,147,890  -  -  2,147,890 الزراعة

 14,688,910  (310,209)  398,095  14,601,024 العمالءتمويل 

 4,597,817  -  -  4,597,817 المواصالت واالتصاالت 

 10,059,897  (205,471)  267,037  9,998,331 التجارة

 4,000,329  -  -  4,000,329 أخرى

 79,751,920  814,007  (619,123)  79,946,804 

 (884,207)       مخصص، جماعي 

 79,062,597       التمويل، صافي 

 

تعد ضــمن نطاق "اســتثمارات من الصــكوك  واالســتثمارات فيلبنوك والمؤســســات المالية مع اللمخاطر االئتمانية  اتإن التعرضــ

 االســـــــتثمارات ذاتالدرجة األولى" من ناحية الجودة اإلئتمانية، وهي االســـــــتثمارات الخالية من مخاطر اإلئتمان لحد كبير، إلى 

، وبناًء على ذلك يتم قياس خسائر االئتمان ال
ً
.  12توقعة لها لفترة منوعية مخاطر إئتمانية جيدة جدا

ً
 شهرا

 الضمانات:  3.26

من  تتكون هذه الضمانات، في الغالب، يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد من مخاطر االئتمان.

م بلغت الضمانات المحتفظ 2018ديسمبر  31كما في ودائع العمالء، وضمانات مالية، وأسهم، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. 

 .مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات 126,766: م2017مليون ريال سعودي ) 134,715بها لدى المصرف 

ديسمبر  31للتمويل والتي انخفضت قيمتها االئتمانية كما في  اتلغ الضمانات المالية المحتفظ بها كضمانامبببيان فيما يلي 

 :م2018

 2017 2018 تغطية الضمان

 679,753 883,869 %50أقل من 

 49,205 92,922 %70إلى  %51من 

 85,049 299,860 %70أكثر من 

 814,007 1,276,651 اإلجمالي 

الجودة اإلجمالية ببالحصول على الضمانات بشكل كبير خالل العام ولم يكن هناك تغيير كبير المتعلقة  المصرفلم تتغير سياسات 

 المصرف.للضمانات التي يحتفظ بها 
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 :دات وااللتزامات المحتملةهوالتع والمطلوبات المالية ، الماليةموجودات للالجغرافي تركز الفيما يلي بيان ب  4.26

 باآلف الرياالت السعودية 

2018 

 

المملكة 

العربية 

 السعودية

دول مجلس 

 التعاون

الخليجي االخرى  

ومنطقة الشرق 

 االوسط

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا

      الموجودات المالية

 7,359,684 - - - 7,359,684 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

المالية االخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات       

 162,707 55,766 99,732 7,209 - حسابات جارية

 8,129,840 - 682,660 1,556,468 5,890,712 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

      استثمارات، صافي

 12,934,959 - - 56,415 12,878,544 استثمارات بالتكلفة المستنفذة 

 3,196,963 - 768 85,067 3,111,128 الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 2,180,148 422,936 - - 1,757,212 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 87,108 - - - 87,108 أخرى

      تمويل ، صافي 

 15,648,194 - - - 15,648,194 األفراد

 68,036,972 2,355,209 - - 65,681,763 الشركات

 1,562,515 - - - 1,562,515 موجودات أخرى

 119,299,090 2,833,911 783,160 1,705,159 113,976,860 إجمالي الموجودات المالية

      المطلوبات المالية 

      أرصدة للبنوك و المؤسسات  المالية االخرى

 217,410 117,345 - 559 99,506 تحت الطلب

 6,100,926 255,726 - 85,429 5,759,771 استثمارات ألجل

      ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - 54,437,847 ودائع تحت الطلب

 35,690,291 - - - 35,690,291 استثمارات عمالء ألجل 

 2,739,169 - - - 2,739,169 مطلوبات أخرى

 99,185,643 373,071 - 85,988 98,726,584 إجمالي المطلوبات المالية

      التعهدات وااللتزامات المحتملة

 2,882,717 - - - 2,882,717 اعتمادات مستندية 

 8,837,299 - - - 8,837,299 خطابات ضمان 

 255,025 - - - 255,025 قبوالت 

 574,565 - - - 574,565 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

بمبالغ المعادل  الحد األقصى لمخاطر االئتمان)ظاهرة

 7,014,316 - - - 7,014,316 االئتماني( للتعهدات و االلتزمات المحتملة
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2017 

 

المملكة 

العربية 

 السعودية

 دول مجلس التعاون

الخليجي االخرى  

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا االوسط

      الموجودات المالية

 7,299,371 - - - 7,299,371 السعودينقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

      أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 288,368 97,286 179,165 11,917 - حسابات جارية

 9,500,489 - 696,247 1,788,115 7,016,127 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

      استثمارات، صافي

 12,989,995 462,446 14 94,076 12,433,459 استثمارات متاحة للبيع

 77,045 - - - 77,045 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 1,999,159 - - - 1,999,159 أخرى

      تمويل ، صافي 

 14,633,909 - - - 14,633,909 األفراد

 64,428,688 2,451,062 - - 61,977,626 الشركات

 1,556,674 - - - 1,556,674 موجودات أخرى

 112,773,698 3,010,794 875,426 1,894,108 106,993,370 إجمالي الموجودات المالية

      المطلوبات المالية 

      أرصدة للبنوك و المؤسسات  المالية االخرى

 83,153 3,241 - 2,568 77,344 تحت الطلب

 1,269,734 267,295 - 25,110 977,329 استثمارات ألجل

      ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - 46,077,366 ودائع تحت الطلب

 42,987,385 - - - 42,987,385 استثمارات عمالء ألجل 

 3,108,240 - - - 3,108,240 مطلوبات أخرى

 93,525,878 270,536 - 27,678 93,227,664 إجمالي المطلوبات المالية

      التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,023,080 - - - 3,023,080 اعتمادات مستندية 

 7,547,852 - - - 7,547,852 خطابات ضمان 

 173,672 - - - 173,672 قبوالت 

 488,627 - - - 488,627 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

الحد األقصى لمخاطر االئتمان)ظاهرة بمبالغ المعادل 

 6,562,400    6,562,400 االلتزمات المحتملةاالئتماني( للتعهدات و 
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 التمويل:انخفاض قيمة ومخصص  العامل رغيويل ملتركزات التالجغرافي  التوزيعب فيما يلي بيان-   5.26

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                        

2018 

 

المملكة  

العربية 

 السعودية

 دول مجلس التعاون 

ومنطقة   االخرىالخليجي  

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا الشرق االوسط

 1,276,651 - - - 1,276,651 التمويل غير العامل ،صافي

 2,505,070 - - - 2,505,070 مخصص انخفاض قيمة التمويل

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                        

2017 

 

المملكة  

العربية 

 السعودية

 دول مجلس التعاون 

الخليجي االخرى ومنطقة   

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا الشرق االوسط

 814,007 - - - 814,007 التمويل غير العامل ،صافي

 1,503,330 - - - 1,503,330 مخصص انخفاض قيمة التمويل

 

 مخاطر السوق – 27

 حدداتممالية نتيجة للتغير في الدوات لألتدفقات النقدية المستقبلية للالقيمة العادلة  تذبذبتمثل مخاطر السوق مخاطر 

. ويصنف المصرف تعرضاته لمخاطر السوق إلى السلعالسوق مثل أسعار األسهم، معدل العائد، أسعار الصرف األجنبي، أسعار 

 ".تجاريةو "مخاطر سوق غير أ" تجارية"مخاطر سوق 

 التجارية سوقال مخاطر  1.27

  يتعرض المصرف لمخاطر سوق المتاجرة بنسبة طفيفة على محفظة األسهم المملوكة له
ّ
بشكل  مبالعملة المحلية والتي تقو

 .قائمة الدخل الموحدةمستمر حسب أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في 

 التجاريةسوق غير المخاطر   2.27 

 ولكن بحدود بسيطة ، وتنشأ عادة من التغير في معدالت العوائد
ً
تعرض العمالت األجنبية. وقد ي نتيجة لتقلب أسعارقد تنشأ أيضا

ل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامالمحتفظ بها "كأدوات مالية االستثمارات المصرف لتلك المخاطر نتيجة التغير في أسعار 

."اآلخر
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   معدل العائدمخاطر أ (  

  المخاطر تلك تنشأ
ً
 تقبليةالمس النقدية التدفقات في أو العادلة القيم في إما تؤثر التي و العوائد معدالت في للتغير  تبعا

هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبل لجنة الموجودات ات في فجوللحدود بوضع المجلس  قاموقد  ، المالية لألدوات

  األرباح هوامش تعديل و اإلعتبار في األموال تلكفة باحتساب الخزينةمجموعة  تقومووالمطلوبات بانتظام 
ً
 ددم لطول تبعا

 .ووضع السيولة في السوق التمويل معامالت

 للتغيرات المعقولة معدل العائد ل األثر علىيوضح الجدول اآلتي 
ً
عناصر قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين تبعا

ر المفترض في العوامل المؤثرة األخرى دون تغيرباقي مع ثبات ، والممكنة في معدالت العائد
ّ
د معدل العائ، ويمثل أثر التغي

المرتبطة معدل العائد على قاعدة الموجودات والمطلوبات المالية األثر على كية مقدار على صافي الدخل أو حقوق المل

بمعدالت العائد والمقتناة لغير أغراض المتاجرة كما في تاريخ نشر القوائم المالية للمصرف بعد احتساب ما يتعلق بها من 

 لعدم وجود تعرضات جوهرية هيكلةل ومراجعاتاستحقاقات 
ً
لمخاطر تقلبات أسعار العمالت ، في سجالت المصرف، األسعار.  نظرا

فإن جميع التعرضات في سجالت المصرف تتم الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائد المتعلقة باألجنبية 

 مراقبتها على أساس عملة النشر فقط. 

 )باآلف الرياالت السعودية( الملكيةحقوق  األثر على  2018

الزيادة /النقص 

 بنقاط األساس

 األثر على

 شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  صافي الدخل

 5إلى  1من 

 سنوات

 5اكثر من 

 اإلجمالي سنوات

+10 19,765 3,239 (4,845) (7,914) (82,429) (91,949) 

-10 (19,765) (3,239) 4,845 7,914 82,429 91,949 

 

 الرياالت السعودية( باآلف) حقوق الملكية األثر على  2017

الزيادة /النقص 

 بنقاط األساس

 األثر على

 شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  صافي الدخل

 5إلى  1من 

 سنوات

 5اكثر من 

 اإلجمالي سنوات

+10 9,857 (195) (14,154) (72,549) (42,310) (129,208) 

-10 (9,857) 195 14,154 72,549 42,310 129,208 
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 خارج قائمة المركز المالي البنود المدرجةالمطلوبات ووبنود الموجودات  على عائدال األثر على

السائدة في السوق على مركزه  العائديقوم المصرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات معدالت 

السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية بالنسبة  العائدالمالي وتدفقاته النقدية. يستخدم المصرف معدالت 

دوالر األمريكي بالالتمويل السائدة بين البنوك في لندن بالنسبة لعمليات  العائدبالريال السعودي، ومعدالت التمويل لعمليات 

وفي حال عدم توفر معدالت العائد المعيارية في عمليات تبادل فعلية  ،ك كمعدل معياري لتواريخ االستحقاق المختلفةوذل

يقوم المصرف باحتساب معدالت الربح على أساس  في األسواق، يتم أخذ معدالت تكلفة األموال المقدمة من مجموعة الخزينة.

 طويل األجل عادة معدل ربح أعلى(.التمويل تطلب يحقاق التمويل )االسعار السائدة بين البنوك وعلى أساس است

 صنفةم مصرفدوات المالية لللألالقيمة الدفترية  الجدوليتضمن و العائدمعدالت يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر 

 أو تواريخ االستحقاقحسب تواريخ تجديد األسعار 
ً
 . ، أيهما يحد  أوال
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 الرياالت السعودية( بآالف) 

2018 

 3خالل 

 اشهر

3-12 

 شهر

1-5 

 سنوات

 5اكثر  من  

 سنوات

 غير مرتبط

 اإلجمالي بعوائد

       الموجودات  

لسعوديانقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي   

- - - - 7,359,684 7,359,684 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 162,707 162,707 - - - - حسابات جارية

 8,129,840 - - 390,120 664,829 7,074,891 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثمارات بالتكلفة المستنفذة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

642,370 263,015 119,911 2,059,108 112,559 3,196,963 

 2,180,148 2,180,148 - - - - خلالد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة

 87,108 87,108 - - - - أخرى

 تمويل، صافي

 15,648,194 - 4,778,110 7,941,582 2,147,557 780,945 األفراد

 68,036,972 - 1,048,355 11,132,368 34,715,017 21,141,232 الشركات

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكات و معدات ،صافي 

 موجودات أخرى
- - - - 1,700,073 1,700,073 

 121,333,327 13,498,958 14,027,698 25,474,274 37,790,418 30,541,979 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرىأرصدة للبنوك و المؤسسات المالية 

 217,410 217,410 - - - - تحت الطلب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 50,312,490 - - - 4,125,357 ودائع تحت الطلب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثمارات عمالء ألجل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - مطلوبات أخرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين 

 121,333,327 75,416,753 - 1,159,006 7,388,759 37,368,809 إجمالي المطلوبات  وحقوق المساهمين 

 - (61,917,795) 14,027,698 24,315,268 30,401,659 (6,826,830) داخل قائمة المركز المالي لبنود على االعائد أثر 

لبنود المدرجة خارج قائمة المركز على االعائد أثر 

 12,549,606 - 44,248 2,851,121 6,582,884 3,071,353 المالي

   14,071,946 27,166,389 36,984,543 (3,755,477) إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر معدالت العائد 

   74,467,401 60,395,455 33,229,066 (3,755,477) العائدالفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر معدالت 
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 )بآالف الرياالت السعودية(  

2017 

 3خالل 

 اشهر

3-12 

 شهر

1-5 

 سنوات

 5اكثر  من  

 سنوات

 غير مرتبط

 اإلجمالي بعوائد

       الموجودات  

 نقد  وأرصدة لدى  مؤسسة

 النقد العربي السعودي     
- - - - 7,299,371 7,299,371 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 288,368 288,368 - - - - حسابات جارية

 9,500,489 - - 1,048,372 391,888 8,060,229 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 12,989,995 1,755,776 5,528,888 3,633,126 1,425,140 647,065 استثمارات متاحة للبيع

 77,045 77,045 - - - - استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أخرى

 تمويل، صافي

 14,633,909 - 1,468,138 8,603,838 3,670,787 891,146 األفراد

 64,428,688 - 1,464,888 9,977,669 30,782,632 22,203,499 الشركات

 1,876,423 1,876,423 - - - - ممتلكات و معدات ،صافي 

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودات أخرى

 114,751,676 13,047,554 8,461,914 24,268,172 36,270,447 32,703,589 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرىأرصدة للبنوك و المؤسسات المالية 

 83,153 83,153 - - - - تحت الطلب

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 45,481,544 - - - 595,822 ودائع تحت الطلب

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى

 20,643,762 20,643,762 - - - - حقوق المساهمين 

 114,751,676 69,898,735 - 85,183 13,623,541 31,144,217 إجمالي المطلوبات  وحقوق المساهمين 

56,892,181) 8,461,914 24,182,989 22,646,906 1,559,372 لبنود داخل قائمة المركز المالي على االعائد أثر 

) 

 

لبنود المدرجة خارج قائمة المركز على االعائد أثر 

 11,233,231 - 69,209 3,035,405 3,456,883 4,671,734 المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   8,631,123 27,218,394 26,103,789 6,272,106 لمخاطر معدالت العائد 

 الفجوة التراكمية 

   68,225,412 59,594,289 32,375,895 6,272,106 الخاضعة لمخاطر معدالت العائد
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 مخاطر العمالت:ب (  

 يفتقبل المخاطر  سياسةإطار عمل و نإ .  العمالت صرف أسعار لتغير نتيجة المالية األدوات قيم تغير عندالعمالت  مخاطر تنشأ

  وضعت قد المصرف
ً
 ةطفيف بحدود العمالت لمخاطر المصرف يتعرض فقد ذلك من الرغم على و ، أجنبية عملة كل ألرصدة  حدودا

 
ً
  نسبيا

ً
 أخرى تبعمال أو( أقل بمستوى) األمريكي بالدوالر  أو السعودي بالريال مقومة مطلوباته و المصرف موجودات لكون نظرا

 . األمريكي بالدوالر صرفها سعر يرتبط

  يبين الجدول أدناه
ً
  :ديسمبر 31كما في  لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية ملخصا

 2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية( الموجودات

 106,703  143,207 نقد  وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 3,026,013  3,782,709 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 809,606  566,254 استثمارات ، صافي

 2,604,553  2,505,822 تمويل ، صافي 

 38,581  7,963 موجودات أخرى

 6,585,456  7,005,955 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

    المطلوبات 

 288,610  515,458 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 5,297,949  6,360,781 ودائع العمالء 

 367,106  385,048 مطلوبات أخرى

 5,953,665  7,261,287 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 
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 ديسمبر : 31كما في  يتعرض المصرف بشانها لمخاطر هامةتحليال للعمالت التي دناه أالجدول يبين 

 

 العملة

2018  2017 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

 622,712  (209,962) امريكي دوالر

 (4,530)  (112)  يورو

 9,645  (22,301) اماراتي  درهم

 (14)  (4,370) بحريني  دينار

 692  132 قطري  ريال

 3,286  (18,719) أخرى

 631,791  (255,332) اإلجمالي 

 

 أدوات حقوق الملكيةأسعار  مخاطر

ر في  دوات حقوق الملكيةألمخاطر انخفاض القيمة العادلة  إلى أدوات حقوق الملكيةمخاطر أسعار تشير 
ّ
لمؤشر انتيجة للتغي

 .أدوات حقوق الملكيةاسعار والعام لسوق التداول 

القيمة بالمصنفة كاستثمارات  أدوات حقوق الملكيةعلى محفظة استثمارات المصرف في  لآلثار المتوقعةوفيما يلي توضيح 

 للتغيرات الممكنة و المعقولة في المؤشالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ً
، مع ثبات باقي ر العام لسوق التداول، تبعا

 العوامل المؤثرة األخرى دون تغير:

 م 2018 

 السعودية ف الرياالتباآل 

 م 2017

 السعودية الرياالتباآلف 

أدوات حقوق المؤشر العام لسوق تداول 

 الملكية

االرتفاع/االنخفاض في 

 سعر السوق %

األثر على 

أدوات حقوق 

 الملكية

في االرتفاع/االنخفاض 

 سعر السوق %

األثر على 

أدوات حقوق 

 الملكية

 10,359 ± %10± 9,590 ± %10± أثر التغير في سعر السوق 

 

 مخاطر السيولة  – 28

ا المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد عن هيواجهقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

في حاالت ق أو اسوعدم استقرار األ قد تنشأ في حاالتمخاطر السيولة  نإموجودات مالية اخرى.   عن طريقو أ النقدطريق 

بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف إنخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى تخفيض 

فاظ تحإلا، باإلضافة إلى توفر السيولةمدى اإلعتبار  آخذة في موجوداتهإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف ببتنويع مصادر التمويل
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يتولى فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة  .النقد وما يماثلهرصيد مالئم من ب

  الدورية لمخاطر السيولة في المصرف.

 لنظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة عن 
ً
مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ المصرف لدى المؤسسة بوديعة وطبقا

 . من إجمالي استثمارات العمالء ألجل %4من إجمالي الودائع تحت الطلب و  %7نظامية تعادل 

من التزامات ودائعه، ويكون هذا اإلحتياطي من  %20إضافة للوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن 

. الن
ً
 قد و الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما

    الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقديةحسب   الماليةالمطلوبات  تحليل أ(

على م  2017و م  2018ديسمبر  31المصرف كما في الخاصة ب يلخص الجدول أدناه اإلستحقاقات المتعلقة بالمطلوبات المالية

في حين يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها على أساس  التعاقدية بقيم غير مخصومةالسداد اساس إلتزامات 

 . لتدفقات النقدية المستقبلية وبقيم غير مخصومةا

مع المبالغ الظاهرة  جمالي تلك المبالغ ال يتطابقإتم إدراج األرباح المدفوعة حتى تاريخ االستحقاق في الجدول، وعليه فإن 

 . ةالموحدقائمة المركز المالي في 

 الرياالت السعودية( بآالف )                                                                                                                         

2018 
 أشهر 3خالل

 أشهر 3 من

 12إلى 

 شهر

 5 إلى من سنة

 سنوات

 5من  أكثر

 سنوات

بدون تاريخ 

 استحقاق

 اإلجمالي محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 217,410 - - - - 217,410 تحت الطلب

 6,117,121 - - - 500,825 5,616,296 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحت الطلب

 35,954,751 - - 1,267,605 6,994,564 27,692,582 استثمارات عمالء ألجل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - مطلوبات أخرى 

 100,316,274 3,589,145 - 1,267,605 7,495,389 87,964,135 إجمالي المطلوبات 
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 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                                  

2017 

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 12إلى 

 شهر

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

 بدون تاريخ

استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تحت الطلب

 1,280,000 - - - 510,290 769,710 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 ودائع تحت الطلب

 43,196,940 - - 88,848 13,272,277 29,835,815 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى 

 94,627,735 3,990,276 - 88,848 13,782,567 76,766,044 إجمالي المطلوبات 

 

:االستحقاقات للموجودات و المطلوبات تاريخ  اآلتييوضح  الجدول ب(   

حتى تاريخ إعداد القوائم المالية تم تحديد االستحقاقات للموجودات و المطلوبات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ 

اآلتي التدفقات النقدية المتوقعة:يعكس الجدول وال  االستحقاق التعاقدي  
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 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                             

2018 
 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3 من

 شهر 12إلى 

إلى  من سنة

 سنوات 5

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

استحقاق 

 محدد

 اإلجمالي

       الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 7,359,684 - - - - 7,359,684 السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 162,707 - - - - 162,707 حسابات جارية

 8,129,840 - - 390,120 664,829 7,074,891 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

 12,934,959 - 6,142,125 5,890,293 - 902,541 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 3,196,963 16,661 2,059,108 119,911 358,913 642,370 الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2,180,148 - - - 2,180,148 - الدخل

 87,108 87,108 - - - - أخرى

 تمويل ، صافي 

 15,648,193 - 4,782,860 7,942,678 2,147,727 774,928 األفراد

 68,036,973 - 13,428,754 23,166,441 18,625,378 12,816,400 الشركات

 1,896,679 1,896,679 - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

 1,700,073 1,700,073 - - - - موجودات أخرى 

 121,333,327 3,700,521 26,412,847 37,509,443 23,976,995 29,733,521 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 217,410 - - - - 217,410 تحت الطلب

 6,100,926 - - - 487,195 5,613,731 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 54,437,847 - - - - 54,437,847 ودائع تحت الطلب

 35,690,291 - - 1,159,006 6,901,564 27,629,721 استثمارات عمالء ألجل 

 3,589,145 3,589,145 - - - - مطلوبات أخرى

 21,297,708 21,297,708 - - - - حقوق المساهمين

 121,333,327 24,886,853 - 1,159,006 7,388,759 87,898,709 اإلجمالي 

 التعهدات و االلتزامات المحتملة

 2,882,717 - 267 14,887 1,480,661 1,386,902 اعتمادات مستندية 

 8,837,299 - 43,981 2,836,234 4,431,268 1,525,816 خطابات ضمان 

 255,025 - - - 96,390 158,635 قبوالت 

 574,565 - - - 574,565 - ائتمان غير قابلة للنقضالتزامات منح 
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 ) بآالف الرياالت السعودية(                                                                                                                                            

2017 
 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

من سنة إلى 

 سنوات 5

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

استحقاق 

 محدد

 اإلجمالي

       الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 7,299,371 - - - - 7,299,371 السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 288,368 - - - - 288,368 حسابات جارية

 9,500,489 - - 1,048,373 391,888 8,060,228 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

 12,989,995 8,407 5,528,888 3,855,000 2,950,635 647,065 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 77,045 - - - 77,045 - قائمة الدخل

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أخرى

 تمويل ، صافي 

 14,633,909 - 4,630,204 7,409,626 1,937,431 656,648 األفراد

 64,428,688 - 11,539,928 21,565,090 18,323,191 13,000,479 الشركات

 1,876,423 1,876,423 - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

 1,658,229 1,658,229     موجودات أخرى 

 114,751,676 3,635,401 21,699,020 34,883,256 23,680,190 30,853,809 اإلجمالي

 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تحت الطلب

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 تحت الطلب ودائع

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى

 20,343,762 20,343,762 - - - - حقوق المساهمين

 114,751,676 24,334,038  85,183 13,623,541 76,708,914 اإلجمالي 

 التعهدات و االلتزامات المحتملة

 3,023,080 - 223 490,385 802,337 1,730,135 اعتمادات مستندية 

 7,547,852 - 68,986 2,545,021 2,152,009 2,781,836 خطابات ضمان 

 173,672 - - - 13,910 159,762 قبوالت 

 488,627 - - - 488,627 - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
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 التشغيلية المخاطر – 29

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن قصور أو فشل في األجراءات الداخلية، أو األنظمة اآللية، أو الموظفين، أو 

 بفعل عوامل خارجية أخرى ، وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. 

متابعة و رقابة حاالت المخاطر التشغيلية و التي تتولى مجموعة إدارة المخاطر  كجزء منفريق إلدارة مخاطر التشغيل  لمصرفدى الو

مخاطر التشغيل  قياس تنظيموبغرض  . و إطار العمل  الخاص بها التشغيل مخاطر بسياسة الوحدة هذه  تسترشد. ولمصرففي ا

قام المصرف بتأسيس اطار عمل للرقابة الداخلية وبيئة األعمال من خالل القياس الذاتي و التحكم بالمخاطر )  ،من آثارها تخفيفالو

RCSA  األساسية( باالضافة إلى استحدا  مؤشرات المخاطر  (KRIs  لجميع وحدات األعمال ودعم األعمال، ويتم مراقبة مقاييس )

 ستمراريةإ برنامج بنجاح توثيق واختبار  المصرف  أكمل ذلك، إلى باإلضافةبل إدارة مخاطر التشغيل بشكل مستمر، قالمخاطر من 

 .الكوار  حاالت معالجة موقع و  األعمال

 ةيالشرع بالضوابط اإللتزام عدم مخاطر – 30

للتقليل من هذه و ،اإللتزام بالضوابط الشرعيةعدم لمخاطر  المصرف ، فقد يتعرضالمتوافقة مع الشريعةكون المصرف أحد المصارف 

 وإدارة رقابة شرعية. إضافة إلى تشكيل ،لإللتزام بذلك شاملةوإجراءات قام المصرف بوضع سياسات  ، المخاطر
ً
 شرعية

ً
 هيئة

 السمعة مخاطر – 31

 .هأعمال سالمة وأ ، كفاءته وأ ، خدماته وأ المصرف منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  عكسية ثارتشمل أي  آ

 يلتزم بالضوابط واألحكام الشرعية في جميع اعماله فيعد عدم اإللتزام بذلك أحد أهم مسببات مخاطر 
ً
و كون المصرف مصرفا

الكبيرة، و شكاوى العمالء، و العقوبات النظامية، و اإلنطباعات السلبية عن موقف و قدرة المصرف  االحتيالالسمعة ، كما أن حاالت 

 لتلك المخاطر و يحرص على وضع الضوابط الكفيلة بالحد 
ً
 كبيرا

ً
المالية تعد مصادر أخرى لمخاطر السمعة. و يولي المصرف إهتماما

  .منها ومنعها
ً
( لتقييم مخاطر السمعة، وتقوم مجموعة Scorecards) بنية على النقاططريقة قياس مويستخدم المصرف حاليا

المخاطر في المصرف من خالل تلك األدوات بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة 

 لمخاطر السمعة على المصرف.

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية – 32

في الحاالت االعتيادية بين  مطلوبات لسداد مدفوعال أو موجودات بيعمقابل  استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 :أي منقيمة العادلة على افتراض تحقق ويتم قياس ال  القياس، تاريخالسوق في  فيالمتعاملين 

 سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو  وجود •

 للموجودات والمطلوبات.  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة في حال عدم وجود سوق اساسي متاح،  •

في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الحالية المضمنة في القوائم  المثبتةإن القيم العادلة لألدوات المالية 

 المالية الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)تعديل بدون(  األداة لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : األول المستوى

 تحديد يتم أخرى تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم تقويم طرق :المستوى الثالث
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 أ ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 حسب مستويات قيمتها العادلة:المثبتة يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية 

 الرياالت السعودية بآالف 

 المستوى 2018

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 الثالث

 اإلجمالي

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 أسهم
50,763 - - 50,763 

 صناديق استثمارية
1,934,463 - 194,922 2,129,385 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية   

 أسهم
112,559 - - 112,559 

 استثماريةصناديق 
- - - - 

 صكوك
85,161 3,003,368 - 3,088,529 

 اإلجمالي
2,182,946 3,003,368 194,922 5,381,236 

  

 بآالف الرياالت السعودية 

 المستوى 2017

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 الثالث

 اإلجمالي

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل 

 أسهم
44,710 - - 44,710 

 صناديق استثمارية
32,334 - - 32,334 

 موجودات مالية متاحة للبيع

 أسهم
112,095 - - 112,095 

 صناديق استثمارية
1,437,398 - 206,283 1,643,681 

 صكوك
8,922,889 2,311,330 - 11,234,219 

 اإلجمالي
10,549,427 2,311,330 206,283 13,067,040 

 . القيمة العادلة فقطفي تغير ال الناشئة عنالمالية الحركة وات ألدالثالث لتمثل الحركة في المستوى 
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 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

دوات لتقدير القيمة العادلة لأل الحالي العائدباستخدام منحنى المخصومة لتدفقات النقدية بتطبيق طريقة اإدارة المصرف  قامت

 :المستنفذةالمسجلة بالتكلفة المالية. يوضح البيان اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية 

 السعودية بآالف الرياالت 

 2018 2017 

 القيمة الموجودات

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 القيمة 

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 9,755,746 9,788,857 8,284,595 8,297,069 والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك 

 1,896,071 1,906,817 1,909,840 1,907,707 مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي–استثمارات

 - - 10,839,633 11,041,196 صكوك بالتكلفة المستنفذة

 79,054,001 79,062,597 83,491,292 83,685,166 التمويل، صافي

     المطلوبات

 1,352,251 1,352,887 6,318,519 6,318,336 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 89,093,574 89,064,751 90,133,444 90,128,138 ودائع العمالء 

 

 العالقةذوي المعامالت مع األطراف  االرصدة و  –33

العالقة للنسب المنصوص ذوي تخضع المعامالت مع األطراف  .عالقةذوي يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف 

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي. عليها في نظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة

 ببيان يلي فيما
ً
 :ديسمبر 31كما في  الموحدة المالية القوائم في المدرجة المعامالت تلك عن الناتجة األرصدةا

 2018  2017 

 ))بآالف الرياالت السعودية 

 ولمصرف لمجلس االدارة وكبار موظفي االدارة والصناديق االستثمارية أعضاء 

    الشركات المنتسبة لهموكبار المساهمين 

 41,480  36,977 تمويل

 11,490,257  1,988,705 ودائع العمالء

 92,342  87,108 ومشروع مشترك زميلة في شركة استثمارات

 2,794,093  8,489,165 استثماريةواستثمارات في صناديق  تمويل

 687,550  368,640 استثماريةودائع صناديق 

 -  250,000 قروض من صناديق استثمارية
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  يلي فيما (أ
ً
 :دةالموح الدخل قائمة في المدرجة العالقة ذوي األطراف مع بالمعامالت المتعلقة  المصاريف و باإليرادات تحليال

 2018  2017 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

 354,027 الدخل من التمويل  
 

98,185 

 239,628 ألجل استثمارات عمالءالعائد على 
 

320,937 

 255,448 صافي ، مصرفية خدمات أتعاب
 

193,726 

 4,394 اعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
 

4,257 

 العتيادية.مع شروط التوظيف ا تتفق السلف والمصاريف الخاصة  بالمدراء التنفيذيين

 ب (ب
ً
 :السنة خالل اإلدارة موظفي لكبار المدفوعة التعويضات إجماليفيما يلي تحليال

   2018  2017 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 53,259  60,024 رواتب و مزايا موظفين قصيرة االجل  

 3,363 مكأفاة نهاية الخدمة
 

2,216 

 3,961 األسهم الممنوحة من خالل برنامج منح األسهم للموظفين
 

1,662 

 

 كفاية رأس المال–34 

اظ والحف بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، اللتزاما في رأس المال إدارة عند أهداف المصرفتتمثل 

 والحفاظ على وجود رأس  مال قوي. في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، المصرفعلى مقدرة 

تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ، واستخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة  المصرف و المالرأس كفاية يتم مراقبة 

وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات المرجحة المخاطر عند  رأس المال النظامي،ظ بحد أدنى من االسعودي اإلحتف

 . % 8وهو أو تزيد عن الحد االدنى المتفق عليه 

تم وبموجبها ي ، رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديالمصرف بمراقبة مدى كفاية يقوم 

الموجودات و االلتزامات الظاهرة في قائمة المركز المالي بإستخدام االرصدة المرجحة إلظهار  المؤهل معياس مدى كفاية رأس المال ق

  .مخاطرها النسبية

 ، والمطبقة 3أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسب متطلبات لجنة بازل 
ً
إعتبارا

 وعليه فقد تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر، إجمالي رأس المال والمعدالت ذات العالقة باستخدام متطلبات م.2013يناير  01من 

 .3-بازل
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 2018  2017 

 الرياالت السعودية( بآالف) بيان 

 95,890,718  101,696,007 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 6,727,186  7,841,050 مخاطر تشغيلية للموجودات المرجحة المخاطر   

 870,356  422,812 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 103,488,260  109,959,869 إجمالي الركيزة االولى للموجودات المرجحة المخاطر 

    

 20,343,762  21,876,003 رأس المال األساسي  

 884,207  1,271,200 رأس المال المساند  

 21,227,969  23,147,203 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

 نسبة كفاية رأس المال %
 

 
 

رأس المال األساسي   20%  20% 

 %21  %21 رأس المال األساسي والمساند

 

 الوساطة وخدمات االستثمار إدارة – 35

 

لك ت موجوداتيبلغ إجمالي وصناديق استثمار  عبر خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شركته التابعة المصرف يقدم

  .(سعودي مليون ريال 31,510: 2017 ) سعودي مليون ريال   38,926الصناديق

  

 السنة السابقة مقارنةأرقام تعديل  – 36

في استثمار  المصرف يمتلك
ً
 الصندوق موجودات قيمة صافي أساس على العادلة قيمته تحديد يتم والذي الصناديق أحد ا

(NAV .)تعديل سبب ويعود الصندوق، مدير قبل من السابقة للسنة الصندوق موجودات قيمة صافي تعديل تم الفترة، خالل 

 عند الصندوق مدير قبل من إدراجها المطلوب من يكن لم والتي المالية، المعلومات بعض إدراج إلى الموجودات قيمة صافي

 الصندوق في الستثماراته العادلة القيمة تعديلب  المصرف قام ذلك، على وبناًء  .للصندوق موجودات قيمة صافي تحديد

 :التعديل ألثار بيان يلي فيما .السابقة السنة في المسجلة
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 م،  باآلف الرياالت السعودية2017ديسمبر  31 

 قائمة المركز المالي الموحدة

الرصيد كما ورد 

 
ً
 الرصيد المعدل أثر التعديل سابقا

 (253,391)               15,319,590         االستثمارات 

          

15,066,199  

 (253,391)               340,155             احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

                

86,764  

 

  

 م،  باآلف الرياالت السعودية2017ديسمبر  31 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

 10,367 (253,391) 263,758 المتاحة للبيع خالل السنة

 

  المالي  لتقريرل الدولية المعاييرفي  المستقبلية التغييرات – 37

 اعتبار على المصرف اتباعها  ويتعين التي تم نشرهاللمعايير والتعديالت عدم اإلتباع المبكر  المصرف ارتأى لقد
ً
 لفتراتامن  ا

 :م 2019يناير  1 بعدأو  فيتبدأ  التيالمحاسبية 

 التعديل عن مختصر وصف  النفاذ تاريخ التعديل و المعيار 

تقرير المالي للالدولي معيار ال

 "عقود اإليجار" 16رقم 

النموذج المحاسبي المزدوج استخدام یلغي المعیار الجدید  م 2019يناير  1

والذي یميز بین  17للمستأجرین بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

 التأجيروعقود  المركز الماليقائمة  ضمنالتمويلي عقود التأجیر 

 من ذلك  . المركز الماليقائمة خارج  التشغیلی
ً
ر المعيايقترح بدال

ضمن المركز لمحاسبة ا بديال لنموذج 16لتقرير المالي رقم لالدولي 

 .المالي

التعديل على معيار المحاسبة 

"منافع  19-الدولي رقم

 الموظفين"

في الحاالت التي يتم  ةيالمحاسبالمعالجات التعديالت هذه تغطي  م 2019يناير  1

 التقرير المالي.خالل فترة  تسويتها أو تقليصها، أو الخطة، تعديلفيها 
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 "عقود اإليجار" 16-رقم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 المقارنة اتبيان تعديلنهج معدل حيث لن يتم  باستخدامبأثر رجعي  16-رقمالمعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق المصرف ينوي

 من  16-رقملتقرير المالي لسيتم تطبيق متطلبات المعيار الدولي و، األوليفي تاريخ التطبيق 
ً
 م.2019يناير  1اعتبارا

 من بداية  ةلجميع عقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيليسيتم إثبات التزام اإليجار 
ً
وسيقاس  تاريخ التطبيق األولياعتبارا

.  اإلضافياالقتراض  معدل التاريخ مخصومة باستخدام ذلك في المدفوعةغير  اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام

 أو المستحق الدفع المثبت  سيتم تسجيل حق االستخدام المقابل
ً
وذلك بقياس األصل بمبلٍغ مساٍو إللتزام اإليجار المدفوع مقدما

 .األولي التطبيقتاريخ  مباشرة في

 لتأثير المصرف ، أجرى م2018عام الخالل 
ً
 مفصال

ً
وبناًء على هذا التقييم  ، 16-رقم الدولي للتقرير المالير ايالمعتطبيق تقييما

يكون هناك ي، ولن على التوال %0.42و ، %0.34الموجودات والمطلوبات بنسبة إجمالي هناك زيادة في ، من المتوقع أن يكون 

 موحدة. الدخل القائمة على جوهري تأثير 

  المقارنة رقامأ – 38

 ، ولكن لم يتم إجراء أيه إعادة تبويب ذلكالمقارنة في الحاالت التي تتطلب أرقام أو تصنيف بعض تبويب  عادةإلعرض أفضل تم 

 .أو تصنيف هام في هذه القوائم المالية الموحدة

 الموحدة اعتماد القوائم المالية -39

 .م 2019 يناير  28هجرية الموافق  1440 األولى ىجماد 22 بتاريخاعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحدة 


