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 عام. 1
 يشار إليها) التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل على األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم هذه ملتتش

رسوم بموجب الم مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة تأسس بنك الجزيرة كشركة "المجموعة"(.بـ مجتمعة
 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 اآلخرةجمادى  12/م تـاريخ 46الملكي رقم 

يعمل و .نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعوديةان أ( بعد م1976أكتوبر  9هـ )1396
 ،( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523بموجب سجل تجاري رقم البنك 

ً  80من خالل يعمل البنك  ً  79 :م2017مارس  31، فرعاً  79: م2017 ديسمبر 31) فرعا من مراكز  مركزاً  50و( فرعا
في المملكة العربية  (من مراكز فوري مركزاً  45 م:2017مارس  31، 50م: 2017 ديسمبر 31)فوري للحواالت المالية 

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:. السعودية
 

 بنك الجزيرة
 الملك طريق -النهضة  حي
 21442جدة  - 6277ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

نتجات موتشمل  (الفائدةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىهدف البنك ي
يتم  والتي والصكوك (االجنبية العمالت صرف) وعدو والمشاركة ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالالبنك  خدماتو

داول تم إدراج حصص البنك في ت .الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك
 بالمملكة العربية السعودية.

 
 :والشركة الزميلة التابعة الشركات يلي فيما
 
  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

مارس  31

 م2018

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2017

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

مارس  31

 م2017

 تابعة شركات

 شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال( 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

  
 

 وإدارة وتمويل وساطة
 أصول

 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 شركة أمان للتطوير 
 واالستثمار العقاري 

المملكة العربية 
 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

العقارية نيابة عن 

 البنك

 

 

100%  

 

100%  

 

100% 
 العربية المملكة للتأمين أمان وكالة شركة

 السعودية
 ألنشطة كوكيل تعمل 

 المصرفية الشركات

 نع نيابة والتأمينية

 .البنك

 

 ــ     100%  100%
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 )تتمة( عام. 1
 

  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

مارس  31

 م2018

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2017

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

مارس  31

 م2017

 لألوراق الجزيرة شركة* 
 المحدودة المالية

 المشتقات تنفيذ   كايمان جزر
 في والمعامالت

 بما المال سوق
 مع يتوافق
 الشريعة أحكام

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

 ــ   

 الزميلة الشركة

 يتعاون تكافل الجزيرة شركة

المملكة العربية 

  السعودية

 المنتجات وحفظ حماية 

 مع يتوافق بما

 الشريعة

 

35%  35%  35% 
 

 اإلعدادس اسأ .2

كما هو معدل  ( "التقرير المالي األولي"34لي )طبقاً لمعيار المحاسبة الدوالموجزة الموحدة القوائم المالية األولية هذه تم إعداد 

وائم المالية األولية القيقوم البنك بإعداد . وضريبة الدخل الزكاة على المحاسبةب فيما يتعلق السعودي العربي النقد مؤسسةمن قبل 

الموجزة الموحدة لتتماشى مع أنظمة مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك. إن 

جب يمطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة والمعلومات الجميع الموجزة الموحدة ال تتضمن القوائم المالية األولية هذه 

 م.2017ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  جنباً إلى جنبقراءتها 
 

قة تتماشى مع تلك المطبالموجزة الموحدة القوائم المالية األولية السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة إلعداد هذه  إن
م، باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في لقوائم المالية السنوية لمن قبل المجموعة 

 .5و 4 ينالموضحة في اإليضاح

 
على تطبيق السياسات المحاسبية  جوهريةيتطلب من اإلدارة عمل أحكام الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية إعداد  عند

 31 في هيةالمنت وللسنة في كما الموحدة المالية القوائم على المطبقة تلك مثل كانت للتقديرات الرئيسية والمصادر للمجموعة

 .5 اإليضاح في الموضحة الجديدة والتقديرات األحكام باستثناءم 2017 ديسمبر
 

 إلى هلتنويا يتم لم باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية هذه تظهر 

 .ذلك خالف
 

 س التوحيداأس. 3

 يضاحي اإلف مبينكما هو  التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل المالية القوائمعلى  الموحدةالموجزة  األوليةتشتمل هذه القوائم المالية 

 .المالية للبنك الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .1
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 )تتمة( التوحيدس اأس. 3
 

باستخدام سياسات محاسبية ثابتة، وطرق تقييم لمعامالت مماثلة وأحداث  الموجزة الموحدة األوليةالقوائم المالية تم إعداد 
أخرى في ظروف مشابهة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الحاجة لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من 

 قبل المجموعة.
 

 التابعة الشركات (أ
حقوق  لهيكون  أو تعرضللبنك  يكونعندما  منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات

. لمنشأةاولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه أو 
 الثالثة التالية: المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرة تعريفولتحديد 

 
 .المنشاةسلطة على للمجموعة ن يكون أ (1
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد مت فيحقوق  وأ عرضتللمجموعة أن يكون  (2
 عوائد المنشأة. مبالغ ىللتأثير علعلى المنشأة  في السيطرةالقدرة للمجموعة أن يكون  (3

 
بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها أم ال في حال كانت تشير الحقائق والظروف إلى تقوم المجموعة 

 واحدة أو أكثر من معايير السيطرة.
 

من  عتباراً اتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يمن التاريخ الذي  اعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 
 - إن وجدت - الفترةتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل يتاريخ الذي ال

 .األمر يقتضي ماحسبـ  من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدةالموجزة  األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 

 
 المسيطرة غير الحصصب( 

التي ال يمتلكها البنك بصورة التابعة  الشركاتالحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  المسيطرة غير الحصصتمثل 
ضمن و الموحدةالموجزة  األوليةبشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاويتم عرض .مباشرة في منشآته التابعة غير وأمباشرة 

ي خسائر أتحميل  يتم .البنك ملكيةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدةالموجزة  األوليةحقوق الملكية في قائمة المركز المالي 
 عجزهور في ظ ذلك تسبب لوحتى  المسيطرة غيرحقوق الفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة غير الحصصتنطبق على 

فقدان  انتج عنهال ي التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .المسيطرة غير الحصصرصيد في 
 للسيطرة بطريقة حقوق الملكية.

 عند التوحيد العمليات( استبعاد ج

 للمجموعة الداخليةالمعامالت ناتجة عن  ايرادات غير محققة ومصروفات يأو منشآت المجموعة بينيتم استبعاد األرصدة 
 ولكنققة غير المح رباحاأل ريقةط بنفس المحققة غيرر الخسائ استبعاد يتم .الموحدةالموجزة  األوليةعند إعداد القوائم المالية 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد في فقط
 
 الزميلة  الشركات( د

الزميلة  ركاتالشفي ات ستثماراال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة عليهامارس تالتي المنشآت هي الزميلة  الشركات
الموجزة  يةاألولويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقاً لطريقة حقوق الملكية اً الحق احتسابها ويتمبالتكلفة 
 .أيهما أقل ـبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحدة
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 )تتمة( س التوحيداأس. 3
 
 )تتمة(الزميلة  الشركات( د

 
 لشركةامن صافي موجودات  المجموعةتغيرات ما بعد االستحواذ في حصة  اً الملكية التكلفة زائد حقوقل المحتسبةتمثل القيمة 

 مالية متوفرة( ناقصاً  معلومات أحدثالمتراكمة على أساس  (الخسائر) /واألرباحات حتياطي)الحصة من النتائج واال الزميلة
 .االنخفاض في القيمة ـ إن وجد

 
الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض في القيمة إضافية حول تطبيق طريق حقوق بعد 

ثمار على أن االست موضوعياً استثمارها في الشركات الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك دليالً 
وم المجموعة باحتساب المبلغ الذي انخفضت قيمته باعتباره الفرق في شركة زميلة قد انخفضت قيمته. إذا كان هذا هو الحال، تق

بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويتم إدراج المبلغ في "حصة في صافي الدخل / )الخسارة( بالشركة 
 الزميلة" في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.

 
خالل قائمة  من قيدهايمكن عكس  زميلة شركةإن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في 

وحدة بقيمتها المالموجزة  األوليةالقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  تبقى بحيثالموحدة  الموجزة األوليةالدخل 
 .لقأيهما أ ـحقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد  بطريقة المحتسبة

 
 بين المجموعة وشركاتها الزميلة في حدود حصة المجموعة في الشركات الزميلة. المحققةيتم استبعاد المكاسب والخسائر غير 

 

 المعايير الجديدة . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق4

 

 :لمعاييرا ما يلي توضيحاً لتأثير تطبيق هذه. فيتبنت المجموعة المعايير الدولية للتقرير الماليم، 2018يناير  1اعتباراً من 
 
 اإليرادات من العقود مع العمالء –( 15المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1
 

مايو لقد صدر هذا المعيار في " خالل الفترة الحالية. من العقود مع العمالء يراداتإل"ا( 15) رالمعياقامت المجموعة بتطبيق 
( نموذجاً شامالً 15المعيار )حدد م أو بعد هذا التاريخ. ي2018يناير  1م ليدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في 2014
ويحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية بخصوص  ءالعقود المبرمة مع العمال من الناشئة يراداتللمحاسبة عن اإلواحداً 

اإليرادات والموجودة من خالل العديد من المعايير والتفاسير في نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي. يؤسس المعيار نموذجاً 
 ( يتم إدراج اإليرادات15)جديداً من خمس خطوات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعيار 

 أو تقديم الخدمات للعميل.  الحصول عليه مقابل تحويل البضائع الذي تتوقع المنشأة العوضبالمبلغ الذي يعكس 
 

( وتوصلت إلى أن المعيار الجديد ليس له أي تأثير جوهري على 15أتمت المجموعة تقييمها للتأثير من تطبيق المعيار )
ليس جوهرياً وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة ( 15)الحالية. إن التأثير المالي لتطبيق المعيار  تباإليراداممارسات االعتراف 

 السابقة.
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 )تتمة(  . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة4
 
 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2

م والحقاً 2009( الصادرة في نوفمبر 9م بتطبيق نسخة مبكرة من المعيار )2011مت المجموعة في امسموح به، قكما هو 
تضمن بصورة أساسية التصنيف والقياس لألدوات ((، والذي 9بيق المبكر للمعيار )م )التط2010تمت مراجعتها في أكتوبر 

( ( كامالً 9م )المعيار )2014( والصادر في يوليو 9ق المعيار )م قامت المجموعة بتطبي2018يناير  1المالية. من تاريخ 
 تضمن التصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.والذي يحل محل النسخ السابقة و

 
، اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الكامل (9وبموجب ما هو مسموح به حسب المعيار )

ً بافيما يلي  (.39في معيار المحاسبة الدولي )الواردة  لتغيرات الرئيسية حول السياسات المحاسبية للمجموعة والتي ملخصا
 بالكامل:( 9نشأت من خالل تطبيق المجموعة للمعيار )

 
 تصنيف وقياس األدوات المالية 

 ( كامالً، فال يوجد تغييرات جوهرية تتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية بخالف ما يلي: 9نتيجة لتطبيق المعيار)
  تقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
  تقديم فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  .المحاسبة عن إعادة قياس الموجودات المالية بين فئات القياس 
 
 الماليةقيمة الموجودات في نخفاض الا

( مع نموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". 39( الكامل محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار )9)المعيار يحل 
ئتمان المتوقعة لجميع القروض والموجودات المالية األخرى ( من المجموعة تسجيل مخصص لخسائر اال9يتطلب المعيار )

ـ مع التزامات القروض وعقود الضمانات المالية. الربح أو الخسارةمن أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
يادة شهراً قادمة إال إذا كان هناك زيستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل اثني عشر 

في حال استوفت الموجودات المالية تعريف االئتمان منخفض القيمة الذي تم شرائه  جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء.
 أو نشوئه، فإن المخصص يستند على التغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني لألصل.

 
(. يرجى الرجوع إلى اإليضاح المعني في 39يتم إدراج خسائر االئتمان السابقة بموجب المعيار ) ،الكامل( 9)بموجب المعيار 

السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية قيام المجموعة بتطبيق متطلبات انخفاض 

 (.9القيمة بموجب المعيار )

 

 التحّول
 بأثر رجعي ـ باستثناء ما يلي:بالكامل ( 9يرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار )تم تطبيق التغ

 
  فترات المقارنة لم يتم تعديلها. يتم إدراج الفرق ما بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناشئة عن

مخصص انخفاض القيمة المعروض م. وبالتالي فإن 2018يناير  1في األرباح المبقاة كما في بالكامل ( 9تطبيق المعيار )
بالمعلومات المعروضة لسنة  ( بالكامل وبالتالي ال يمكن مقارنته9ار )عكس المتطلبات الواردة في المعيم ال ي2017لسنة 
 .بالكامل (9م بموجب المعيار )2018

  الذي يتم االحتفاظ من خالله بالموجودات المالية، يضع في اعتباره الحقائق والظروف الحالية إن تقييم تحديد نموذج األعمال
 في تاريخ التطبيق األولي.

 
من المفترض أن مخاطر االئتمان لم تزدد بصورة جوهرية بالنسبة لسندات الدين التي تحمل مخاطر ائتمان منخفضة كما في 

 كامل.( بال9تاريخ التطبيق األولي للمعيار )
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 . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(4
 
 )تتمة( األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (2
 

الدفترية  مع القيم (9المعيار )الدفترية التي تم تطبيقها مبكراً بموجب  ( / القيم39ترية بموجب المعيار )الدف تسوية القيم
 م.2018يناير  1الكامل كما في  (9المعيار )بموجب 

 
مع  (9) المعيار بموجب مبكراً  تطبيقها تم التي الدفترية القيمة /(39معيار )اليطابق الجدول التالي القيمة الدفترية بموجب أ( 

 :م2018يناير  1في  التحول تاريخعند الكامل  (9القيمة الدفترية بموجب المعيار )
 

 ةسعوديال ترياالالالف آب 

م 2017ديسمبر  31 

/ (39المعيار ))

التطبيق المبكر للمعيار 

 (37(/ المعيار )9)

 

 

 

 إعادة قياس

 

 

 م 2018يناير  1

 ( بالكامل(9)المعيار )

    الموجودات المالية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى

 

369.249 

 

(306) 

 

368.943 

 39.317.562 (472.284) 39.789.846 قروض وسلف، صافي

 40.159.095 (472.590) 39.686.505 

    

    

    المالية المطلوبات

 943.903 163.567  780.336 مطلوبات أخرى

 780.336  163.567 943.903 

 
الكامل مع  (9المعيار )( مع متطلبات 39المعيار ) تلمتطلبامخصص انخفاض القيمة المسجل وفقاً يطابق الجدول التالي  (ب

 الوضع في االعتبار ما يلي:
 
 للمعيار )ال قيمةنخفاض ال الختامي مخصصال ً مقابل التزامات  القيمةانخفاض  ومخصص( 39موجودات المالية وفقا

 31المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، كما في  –( 37القروض والضمانات المالية وفقاً للمعيار )
 م، 2017ديسمبر 

 
  م.2018يناير  1( الكامل كما في 9خسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار )االفتتاحي لل مخصصاليتم تحديد 
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 تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة4
 
 )تتمة( األدوات المالية –( 9) الماليرير الدولي للتق المعيار( 2

 

الدفترية  مع القيم (9المعيار )الدفترية التي تم تطبيقها مبكراً بموجب  ( / القيم39ترية بموجب المعيار )الدف تسوية القيم

 م )تتمة(.2018يناير  1الكامل كما في  (9المعيار )بموجب 
 

 ةسعوديال ترياالالالف آب 
م 2017ديسمبر  31 

/ (39المعيار ))
التطبيق المبكر للمعيار 

 (37(/ المعيار )9)

 
 
 

 إعادة قياس

 
 
 م2018يناير  1

 ( الكامل(9)المعيار )
    الموجودات المالية

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 المالية األخرى 

 
 ــ     

 
306 

 
306 

 1.177.013 472.284 704.729 قروض وسلف، صافي

 704.729 472.590 1.177.319 

    
التزامات القروض وعقود 

 الضمانات المالية 
 

 ــ     
 

163.567 
 

163.567 

 163.567 163.567 ــ      

 
 ( الكامل: 9التأثير على األرباح المبقاة للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار )الجدول التالي يلخص  (ج
 

  ةسعوديال ترياالالالف آب 

  

 1.526.541  م2017ديسمبر  31األرباح المبقاة كما في 

 ( )بما في ذلك التزامات القروض 9إدراج خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار )

 وعقود الضمانات المالية( 

 

(636.157) 

 890.384  م(2018يناير  1( الكامل )9األرباح المبقاة بموجب المعيار )

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

 م:2018مارس  31هذه األدوات والقيمة الدفترية كما في  لفئةيقدم الجول التالي ملخصاً لألدوات المالية للمجموعة وفقاً 
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 في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة )تتمة(. تأثير التغيرات 4
 
 )تتمة( األدوات المالية –( 9) الماليرير الدولي للتق المعيار( 2
 

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 م2018مارس  31 

  

 

 

 

 إيضاح

 

التطبيق االلزامي 

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

 الخسارةأو 

 

التحديد بالقيمة 

العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

–الشامل اآلخر 

 حقوق الملكية

 استثمارات

 

 

 

 

 التكلفة المطفأة

 

 

 

إجمالي القيمة 

 الدفترية

       

       الموجودات المالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد العربي السعودي 

 

15 

 

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

4.205.899 

 

4.205.899 

أرصدة لدى البنوك 

 والمؤسسات المالية األخرى

  

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

917.535 

 

917.535 

 21.804.762 21.736.980 4.330 63.452 ــ       6 استثمارات

 الموجبةالعادلة  القيمة

 للمشتقات

 

10 

 

94.694 

 

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

94.694 

 39.137.830 39.137.830 ــ       ــ       ــ       7 قروض وسلف

 452.894 452.894 ــ       ــ       ــ        موجودات أخرى

 66.613.614 66.451.138 4.330 63.452 94.694  المالية إجمالي الموجودات

       

       المالية المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى 

  

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

5.881.897 

 

5.881.897 

 50.594.993 50.594.993 ــ       ــ       ــ       9 عمالء الودائع 

 162.718 ــ       ــ       ــ       162.718 10 قاتللمشت السالبةالعادلة  القيمة

 2.026.188 2.026.188 ــ       ــ       ــ       11 المال رأس لتعزيزصكوك 

 841.077 841.077 ــ       ــ       ــ        أخرى مطلوبات

 59.506.873 59.344.155 ــ       ــ       162.718  المالية إجمالي المطلوبات

 
 اإلفصاحات  – )ُمعدل( : األدوات المالية(7معيار الدولي للتقرير المالي )ال( 3

( للسنة 9( التي طبقتها المجموعة إضافة للمعيار )39( والمعيار )9( ليعكس الفروقات بين المعيار )7تم أيضاً تحديث المعيار )
( للمعلومات النوعية والكمية 4م. تتضمن التغيرات افصاحات التحول كما هو مبين في اإليضاح )2018يناير  1التي تبدأ في 

 ابات خسائر االئتمان المتوقعة، مثل االفتراضات والمدخالت والمطابقات المبينة أيضاً في اإليضاحات المعنيةالمفصلة حول حس
 

( إفصاحات إضافية ومفصلة حول محاسبة التحوط التي يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية 7يتطلب المعيار )
صوص محاسبة التحوط ال يوجد له تأثير جوهري على أنشطة التحوط / ( بخ9م. بما أن تطبيق المعيار )2018الموحدة لسنة 

  المحاسبة للمجموعة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة. 5
 
/ تعديل بعض السياسات  تطوير( الكامل، تم 9( والمعيار )15، نتيجة لتطبيق المعيار )4تم توضيحه في اإليضاح  اكم

/ المعدلة وكذلك السياسات المحاسبية  الُمطورةالسياسات المحاسبية فيما يلي ملخص بم. 2018يناير  1اعتباراً من المحاسبية 
 م:2017ديسمبر  31المطبقة المقابلة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات

 
 تصنيف الموجودات المالية

عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة 
 .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 
 األصل المالي بالتكلفة المطفأة

 :بح أو الخسارةالرحدد بالقيمة العادلة من خالل يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير م
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر
 دة على أصل المبلغ القائم.أيضاً فائ

 

 األصل المالي الشرطين فيتم قياسه حينها بالقيمة العادلة. في حال لم يستوف  

 

 يُدرج دخل العموالت في قائمة الدخل يتم إدراج الدخل على أساس العائد الفعَال ألدوات الدين المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 األولية الموجزة الموحدة. 

 

 نخفاض في القيمة.االالتي تقاس بالتكلفة المطفأة لخسارة  أدوات الدين تخضع

 
 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة بالقيمة  أدوات الدينتقاس 
 :الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
 الموجودات المالية، و

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر
 على أصل المبلغ القائم.عمولة خاصة اً أيض

 
وعة قد المجمرة، فإن جاتمعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به لل :أدوات حقوق الملكية

يار على تم هذا االختيعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. تختار بشكل غير قابل لإللغاء أن ت
 .كل استثمار على حدةأساس 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 5
 

 )تتمة( األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قاس بدايةً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل اآلخر تُ  اتإن االستتتتتتتتثمار

المعامالت. يتم قياستتتتها الحقاً بالقيمة العادلة بالمكاستتتتب والخستتتتائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في الدخل 
ية الموجزة األول قائمة الدخلالشتتتامل اآلخر. يتم إدراج دخل العمولة الخاصتتتة ومكاستتتب وخستتتائر صتتترف العملة األجنبية في 

 الموحدة.
 

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف 
مدرجة لبالقيمة العادلة بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ا المعامالت. الحقاً، تقاس تلك االستثمارات

شامل اآلخر والمتراكمة في االحتياطيات األخرى. ال يتم أبداً  تصنيف المكاسب والخسائر من أدوات حقوق إعادة في الدخل ال
الملكية هذه في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة وال يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل األولية الموجزة 

 . لن يتم إعادة تصتنيف المكاستب والخستائربالقيمة العادلة المتداولة تُقاسفي أدوات حقوق الملكية غير الموحدة. االستتثمارات 
 المتراكمة في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة عند بيع االستثمارات.

 
 من العادلة بالقيمة مصتتتتتنفة ليستتتتتت التي الملكية حقوق أدوات في االستتتتتتثمارات جميع المجموعة تحدد األولي االعتراف عند

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمةكمصنفة ب الخسارة أو الربح خالل
 

تدرج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة عند  حقوق الملكيةإن توزيعات األرباح على هذه االستتتتتتتتثمارات في أدوات 
األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة  استالم توزيعاتنشوء الحق للمجموعة في 

 االستثمار.
 

 م(2018 يناير 1 قبل للتطبيق القابلة)السياسة 
 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المحددفي أدوات حقوق الملكية  االستثمار
يام للمجموعة يمكن األولي، االعتراف عند يار الق بل غير باخت غاء قا يد حدة على استتتتتتتتثمار كل أستتتتتتتتاس)على  لإلل ( لتحد

 خالل من العادلة بالقيمةاالستتتتتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل اآلخر. إن التحديد 
 غير مسموح به إذا تم االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية للمتاجرة. اآلخر الشامل الدخل

 
 كاليفت زائداً  العادلة بالقيمة بداية تقاس اآلخر الشتتتتامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات في االستتتتتثمارات

 .المعاملة
 

يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في  الحقاً،
 قحقو أدوات من والخسائر المكاسب هذه تصنيف إعادة أبداً  يتم ال. األخرىالدخل الشامل اآلخر ومتراكمة في االحتياطيات 

 يف االستثمارات تقاس. الموحدة الدخل قائمة في القيمة في انخفاض أي إدراج يتم وال الموحدة الدخل قائمة في هذه الملكية
 الدخل قائمة يف المتراكمة والخسائر المكاسب تصنيف إعادة يتم لن. العادلة بالقيمة المتداولة كمصنفة غير الملكية حقوق أدوات

 .االستثمارات بيع عند الموحدة
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 )تتمة( اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المحددفي أدوات حقوق الملكية  االستثمار
 لخال من العادلة بالقيمة مصتتتتتتنفةال غير الملكية حقوق أدوات في االستتتتتتتثمارات جميع المجموعة تحدد األولي االعتراف عند

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة والقيمة الخسارة أو الربح
 
في قائمة الدخل الموحدة عند نشتتتتتتتوء الحق  تدرج الملكيةتوزيعات األرباح على هذه االستتتتتتتتثمارات في أدوات حقوق  إن

 األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. توزيعات استالمللمجموعة في 
 

 خالل من العادلة مةبالقي المقاسة الملكية حقوق الستثمار العادلة القيمة في المتراكم التغير صافي العادلة القيمة احتياطي يتضمن
 القيمة تياطياح في الصلة ذات المتراكم المبلغ تحويل يتم فإنه هذه، الملكية حقوق استثمارات استبعاد عند. اآلخر الشامل الدخل
 .المبقاة األرباح إلى العادلة

 
 الربح أو الخسارةاألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل 

 ألسهما)على سبيل المثال:  الخسارة أو الربحبالقيمة العادلة من خالل مقاسة  اتصنف كافة الموجودات المالية األخرى على أنه
 الملكية المحتفظ بها للمتاجرة وسندات الدين المصنفة إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
تم أصل مالي يفي بالمتطلبات لي تصنيف لغاءإلبصورة غير قابلة المجموعة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تحدد  إضافةً 

ذا كان إ الخسارة أو الربحقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل 
 القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

 
ً ال يتم إعادة تصنيف الموجودات الم لنموذج  وعةالمجماألولي بها، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير  لالعترافالية الحقا
 أعمالها إلدارة الموجودات المالية.

 
الي، مع أي مفترة تقرير كل في نهاية  لةدالعا بالقيمة الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجوداتقياس  يتم

 عن القياس المدرج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.ربح أو خسارة ناتجة 
 

عمولة الدخل على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تضمينها في قائمة الدخل األولية الموجزة 
 الموحدة.

 
ارة عادلة من خالل الربح أو الخسلمصنفة بالقيمة الالدخل من توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ا

توزيعات األرباح، وتدرج في قائمة الدخل  ند نشوء الحق للمجموعة في استالمع درج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدةيُ 
 األولية الموجزة الموحدة.
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 تقييم نموذج األعمال
ً المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظتقوم  بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس  ا

 إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي: تقديمهاالطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم 
 
 دد، إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة. وبشكل مح

محدد أو يكون هناك توافق بين مدة الموجودات المالية  عمولة خاصةالتعاقدية أو االحتفاظ بمعدل  العمولة الخاصةإيرادات 
 ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

 .كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة 

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

 تي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادل للموجودات ال
 التعاقدية التي تم تحصيلها، و

  تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن
جموعة لهدفها كيفية تحقيق الم المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن

 في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

 
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو 
"تحت ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن 

ند عمل المعلومات ع هذه لمالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمجال تغير تصنيف الموجودات االمجموعة 
 تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل.

 
الربح دلة من خالل لعايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة ا

محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات  تألنها ليسأو الخسارة 
 مالية.

 
على أصل المبلغ )"ضوابط  عمولة خاصةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 

 على أصل المبلغ"( العمولةمدفوعات أصل المبلغ أو 
 هي "العمولة الخاصةلغرض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "

ة وتكاليف ئم خالل فترة معينالمرتبطة بأصل المبلغ القاراض األساسية األخرى ية للوقت، واالئتمان ومخاطر االقلقيمة المالاثمن 
 راض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.االق
 

بلغ، فإن ألصل المعمولة خاصة عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 
قدية يمكنها تعا اً وعة تأخذ في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروطالمجم

تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في 
 اعتبارها ما يلي:
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على أصل المبلغ  عمولة خاصةالتدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو عمولة تقييم ما إذا كانت 
 )تتمة( على أصل المبلغ"( عمولة)"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو 

 
  التدفقات النقدية،األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت 
 ،مزايا الرفع 

 ،مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط تمديد 

 ،)الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من أصل محدد )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع 

  العمولة الخاصةالمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت. 

 
 التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الربح أو الخسارة إذا كان هذا عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بتحديد بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 الذي قد ينشأ.رة جوهرية عدم التوافق المحاسبي التحديد يستبعد أو يقلل بصو

 
 الماليةتصنيف المطلوبات 

بالقيمة و أ تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، باستثناء الضمانات المالية والتزامات القروض على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة
األموال تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار  .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 جزًء ال يتجزأ من معدل العائد الفع ال. التي تعتبر والتكاليف
 

يتم إدراج جميع ودائع السوق المالية، وودائع العمالء، وقروض األجل، والديون المعززة، وأدوات الدين األخرى المصدرة 
 بدايةً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة.

 
ا كان مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو أن يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة، إال إذ

 (.9اختارت قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً لمتطلبات المعيار )المجموعة 
 

د باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجدت، بع الربح او الخسارةبالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
االدراج األولي لمثل هذه المطلوبات، فإنه يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان بصورة 

ة الموجزة األولي دخلمنفصلة في الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم عرض جميع التغيرات األخرى في القيمة العادلة في قائمة ال
 .الموحدة

 
ي حال تم حتى ف األولية الموجزة الموحدةال يتم إعادة تدوير المبالغ في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل 

 إلغاء االعتراف بااللتزام وتحصيل المبالغ. 
 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  آتالمنشزامات القروض ـ التي تختار يتم إدراج الضمانات المالية والت
 تتعرض قيمها العادلة لالرتفاع واالنخفاض ـ في الربح أو الخسارة.
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 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة التحديد
 :التاليتين الحالتين من أي في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بعض المجموعة تحدد قد 
 

 عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة، أو والتصريحتدار المطلوبات ويتم تقييمها  -
 يلغي التحديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ. -

 
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المجموعة قبل من مالية مطلوبات أي تحديد يتم لمم، 2018مارس  31في  كما
 

 االعترافإلغاء 
 

 الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحويل الحقوق 

معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال  في استالم التدفقات النقدية التعاقدية في
 تقوم فيها المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.

 
القيمة الدفترية المخصصة لجزء من أصل تم عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو 

( أي مكسب 2( الثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصاً أي التزام جديد( و)1استبعاده( ومجموع كل من )
خسارة  ال يتم إدراج أي مكسب / أو خسارة متراكمة تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراجه في الربح أو الخسارة.

متراكمة ـ مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باستثمارات أوراق مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
يتم إدراج أي فائدة على الموجودات المالية المحولة . اآلخر ـ في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بتلك األوراق المالية

 د والتي تم تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام مستقل.المؤهلة لالستبعا
 

لطرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن لمقايضة العائد لموجودات محولة، يتم احتساب المعاملة كمعاملة  موجوداتعندما يتم بيع 
جوهرياً بكافة مخاطر ومنافع ملكية مثل هذه  تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث أن المجموعة تحتفظ

 الموجودات.
 

السيطرة على تحتفظ بو خاطر ومنافع ملكية األصل الماليفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة جوهرياً بكافة م
 المحول. في قيمة األصل األصل، فإن المجموعة تستمر في إدراج األصل في حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها للتغيرات

 
في بعض المعامالت، تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يتم الغاء االعتراف باألصل  

المالي في حال حقق معايير الغاء االعتراف. ويتم استبعاد أصل ما او التزام ما مقابل عقد خدمة في حال كانت أتعاب عقد 
 أقل من كافية )االلتزام( لتنفيذ الخدمة. الخدمة أكثر من كافية )األصل( أو 

 
 م(2018 يناير 1 قبل المطبقة)السياسة 

 اكمالمتر الخسارة أو الربح فإن اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنف المالي باألصل االعتراف إلغاء عند
 مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفه في قائمة الدخل الموحدة، ولكن يتم تحويله لألرباح المبقاة.

 
 المطلوبات المالية 

 تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عند سداد االلتزام التعاقدية أو الغاؤها او انتهاؤها. 
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 تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية 
 

 إذا تم تعديل أحكام األصل المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.
ر منتهية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتب إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية، فإن الحقوق التعاقدية

ويتم ارة خساالعتراف بالمكسب او المع الفرق المسجل كإلغاء الصالحية. وفي هذه الحالة يتم إلغاء قيد األصل المالي االصلي 
 االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.

 
اء قيد جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغ ال تختلفوفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة 

األصل المالي. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف بالمبلغ الناتج 
صعوبات . إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الفي الربح أو الخسارةخسارة الأو مكسب للكتعديل لقيمة الدفترية تعديل إجمالي ا عن

أو الخسارة معاً إلى جانب خسائر انخفاض القيمة. وفي حاالت أخرى يتم عرضها المكسب المالية للمقترض فإنه يتم عرض 
 .عمولة خاصةكإيرادات 

 

 المطلوبات المالية

تقوم المجموعة باستبعاد االلتزام المالي عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة 
يمة حكام المعدلة بالقيمة العادلة. يتم ادراج الفرق بين القاأل بناًء علىااللتزام المالي الجديد تسجيل جوهرياً. وفي هذه الحالة، يتم 

 و الخسارة.أفي قائمة الربح المعدلة ية لاللتزام المالي المنتهي وااللتزام المالي الجديد وفق االحكام الدفتر
 

 االنخفاض في القيمة 

خالل  بالقيمة العادلة من غير المقاسةتقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية 
 :الربح أو الخسارة

 ،الموجودات المالية التي هي أدوات دين 

 ذمم مدينة لعقود اإليجار / اإلجارة 

 عقود الضمانات المالية الصادرة، و 

 .التزامات القروض الصادرة 

 
 قيمة على االستثمارات في األسهم.ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في ال

 

االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما يلي تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة 
 شهراً: 12والتي يتم قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 
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  تاريخ التقرير المالي، واستثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في  

  لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية )غير الذمم المدينة لعقود اإليجار( أدوات مالية أخرى

 منذ االعتراف االولي بها.

 

 وقعة.المتإن مخصصات الخسارة للذمم المدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً بالمبلغ المقابل للعمر الزمني لخسائر االئتمان 
 

تعتبر المجموعة سندات الدين التي ُصنفت على أنها ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها 
 معادل لتعريف المفهوم العالمي لـ "درجة االستثمار".

 
عن احداث التعثر في األدوات  التي تنشأالمتوقعة شهراً هي جزء من خسائر االئتمان  12إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي. 12المالية المحتملة خالل 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 إن خسائر االئتمان المتوقعة هي احتمال التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي يتم قياسها كاآلتي:

 ان في تاريخ التقرير المالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص الموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتم

النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول 

 عليها(،

  :لدفترية تمثل الفرق بين إجمالي القيمة االموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،

  التزامات القروض غير المسحوبة: تمثل الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا

 المجموعة الحصول عليها، وتم سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع 

   ًلى تتوقع المجموعة الحصول عأي مبالغ عقود الضمانات المالية: تمثل الدفعات المتوقعة لتعويض مالك السهم ناقصا

 أي منها.

 الموجودات المالية المهيكلة
ب القائم بأصل مالي جديد بسب إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي
خسائر  وقياساألصل المالي الصعوبات المالية التي يواجها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد 

 االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
 

 تنشأ قد لتيا المتوقعة النقدية التدفقات فإن القائم، المالي األصل استبعاد إلى تؤدي ال المتوقعة الهيكلة إعادة كانت إن -
 .القائم األصل من النقدية النواقص احتساب في تضمينهايتم  المعدل المالي األصل من

 الجديد للألص المتوقعة العادلة القيمة فإن القائم، المالي األصل استبعاد إلى ستؤدي المتوقعة الهيكلة إعادة كانت إن -
 لنواقصا حساب في القيمة هذه ادراج يتم. قيده إلغاء وقت في القائم المالي األصل من نهائية نقدية كتدفقات تعتبر
 معدل استخدامب المالي التقرير تاريخ إلى لالستبعاد المتوقع التاريخ من خصمها تم التي القائم المالي األصل من النقدية
 . القائم المالي باألصل الخاص األصليالفع ال  العائد
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 الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية

 ضضت النخفاعرتية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المال ،في كل تاريخ تقرير مالي
عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على  "منخفض القيمة االئتمانية"في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي بأنه 

 .تقديرية المستقبلية لألصل الماليالتدفقات النقدية ال
 

 التاليةعلى البيانات القابلة للمالحظة  االئتمانية انخفضت قيمتهيتضمن الدليل على أن األصل المالي قد 
 

 .الصعوبات المالية الجوهرية للمقترض أو المصدر 
 مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقه. خرق في العقد 
 جموعة وفق شروط وأحكام قد ال تأخذها المجموعة بالحسبانإعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من الم. 
 .من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى 
 .عدم وجود سوق نشطة للضمان بسبب الصعوبات المالية 

 
القرض الذي يتم التفاوض عليه بسبب تعثر المقترض يعتبر عادةً بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليالً على أن 

ضافة إمخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات على انخفاض في القيمة. 
 يوماً او أكثر بأنه منخفض القيمة. 90تجاوز موعد استحقاقه لذلك، يعتبر القرض الجزئي الذي 

 
 عند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية:

 
  عوائد السنداتتقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في. 
 .تقييم وكاالت تصنيف االئتمان 
 .قدرة الدولة على الدخول إلى األسواق المالية إلصدار سندات دين جديدة 
  من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي للديون. المالكوناحتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها 
 ت ضافة إلى النية التي ظهرآلية الدعم الدولي المتوفرة لتقديم الدعم الضروري كـ "مقرض ـ مالذ أخير" لتلك الدولة إ

ر عن االليات بغض النظفي تصريحات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك 
 النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الستيفاء المعايير المطلوبة أم ال.

 
 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 

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

 كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:الموجودات ا -
 بشكل عام كمخصص :المالية الضمانات دت القرض وعقوالتزاما -
في حال عدم قدرة المجموعة و ،األداة المالية كل من الجزء المسحوب وغير المسحوب من القرضحال تضمنت  في -

من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء المسحوب، تقوم  عنصرعلى تحديد خسارة االئتمان المتوقعة على 
ير المسحوب. يتم عرض المبلغ المجموعة بعرض مخصص تجميعي للخسائر يتضمن الجزء المسحوب والجزء غ

التجميعي كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية من الجزء المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسائر عن 
 ، وضمن "مطلوبات أخرى" إجمالي المبلغ المسحوب كمخصص
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 )تتمة(عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 

ال يتم إدراج مخصص خسائر في قائمة : أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
ر اإلفصاح عن مخصص الخسائالمركز المالي حيث أن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تمثل قيمها العادلة. إال أنه يتم 

قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة يتم ادراج خسائر االنخفاض في القيمة في . دراجه في احتياطي القيمة العادلةوإ
 وإدراج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات وقيمها العادلة في الدخل الشامل اآلخر.

 
 الشطب

ل جزئي أو كلي( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد، إال أن الموجودات يتم شطب القروض وأوراق الدين )بشك
 قة.السترداد المبالغ المستحالبنك المالية التي تم شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات 

 
 المخصص لىع كإضافة البداية في الفرق اعتبار يتم فإنه المتراكمة، الخسائر مخصصكان المبلغ الذي سيتم شطبه أعلى من  إذا

 .الئتمانا خسائر مصروف على. يتم تسجيل أي استردادات الحقة الدفترية القيمة إجمالي مقابل ذلك بعد تطبيقه يتم الذي
 

 تقييم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية تسعى المجموعة إلى استعمال ضمانات حيثما كان ذلك ممكناً. تتمثل الضمانات 
في أشكال متنوعة من نقد، وأوراق مالية، واعتمادات مستنديه / وخطابات ضمان، وعقارات، وذمم مدينة، وبضائع، وأصول 

اتفاقيات تسوية. تم تحديد السياسة المحاسبية للمجموعة للضمانات من خالل اتفاقيات وتعزيزات مالية مثل غير مالية أخرى، 
الضمانات ما لم يتم استعادتها ال يتم تسجيلها في  .(39معيار )ال( وهي نفسها كما كانت بموجب 9اقراض بموجب المعيار )

ثر على احتساب خسائر االئتمان ؤالعادلة للضمانات تال أن القيمة للمجموعة. إاألولية الموجزة الموحدة قائمة المركز المالي 
المتوقعة. بشكل عام، يتم تقييم الضمانات بالحد األدنى في البداية وإعادة التقييم على أساس دوري. إال أن بعض الضمانات ـ 

 يتم تقييمها يومياً.، الهامش على سبيل المثال ـ نقد أو أوراق مالية متعلقة بمتطلبات
 

عة، وبأقصى حد ممكن، باستعمال بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. ويتم تقوم المجمو
تقييم الموجودات المالية األخرى التي ال تتضمن قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستعمال نماذج قياسية. يتم تقييم الضمانات 

مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً إلى مؤشرات أسعار  غير المالية مثل العقار بناًء على بيانات
 المنازل.

 
 م(2018 يناير 1 قبل للتطبيق القابلة)السياسة 

 
ً موضوعي تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليالً  في ة على أن الموجودات المالية المقيدة بالتكلف ا

وعة من الموجودات المالية عندما يبين الدليل الموضوعي أن مقيمة أصل مالي أو مج تنخفضالمطفأة قد انخفضت قيمتها. 
 يةالنقد التدفقات على تأثير هذا الخسارة لحدث وأن بالموجودات،حدث الخسارة قد وقع بعد االعتراف األولي باألصل أو 

 .بها يُعتد بصورة تقديرها يمكن التي للموجودات المستقبلية
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يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على أن األصل المالي قد انخفضت قيمته على صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو 

 موأحكا شروط وفق المجموعة من مقدم مبلغ أو قرض هيكلة إعادة تأخر في السداد من قبل المقترض أوالمصدر أو تعثر أو 
أو مؤشر على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو عدم وجود سوق نشطة للضمان أو البيانات  المجموعة تستوجبها

األخرى القابلة للمالحظة المتعلقة بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات العكسية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر في 
 ي المجموعة.المجموعة، أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات الدفع ف

 
أة واألوراق المالية لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطف والسلفعلى انخفاض القيمة للقروض  المجموعة في اعتبارها دليالً  تضع

 جوهريةالوالسلف واألوراق المالية لالستثمار  القروض جميع تقييم يتملكل من أصل محدد والموجودات على مستوى جماعي. 
مالية والسلف واألوراق ال القروضجميع  إنمن أجل انخفاض محدد في القيمة.  المطفأة بالتكلفة المقاسةعلى المستوى الفردي 

تم تقييمها منخفضة القيمة بشكل محدد ي اعتبرت غير التيلالستثمار الجوهرية على المستوى الفردي المقاسة بالتكلفة المطفأة 
ً لمعرفة ما إذا كان ه جميع القروض والسلف  إنناك أي انخفاض في قيمتها، والتي تم تكبدها ولكن لم تتحدد بعد. جماعيا

ً  تقييمها يتمالجوهرية بشكل فردي  غيرواألوراق المالية لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة   أي هناك كان ذاإ ما لمعرفة جماعيا
 صائصخ مع المطفأة بالتكلفة المقاسةالمالية لالستثمار  والسلف واألوراق القروضعن طريق تجميع  قيمتها في انخفاض
 .مشابهة مخاطر

 
القيمة للموجودات بالتكلفة المطفأة باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة الحالية  انخفاض خسائر تقاس

يمة في قائمة خسائر انخفاض الق تدرجللتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية المخصومة بمعدل العائد الفعَال األصلي لألصل. 
 حتى مةالقي منخفضة الموجودات على العمولة إدراج يستمرخسائر االئتمان.  الدخل الموحدة وتنعكس في االنخفاض في قيمة

 .األفراد قروض لجميع استحقاقها موعد
 

التاريخية للموجودات ذات خصائص الخسارة االئتمانية ودليل  الخسارة خبرة إلىاإلدارة التقديرات التي تستند  تستخدم
 الطريقة صفح يتمموضوعي لالنخفاض في القيمة مشابه لتلك الموجودة في المحفظة عند القيام بتقدير التدفقات النقدية. 

 تقديرات بين فرق يأ لتقليل منتظمة بصورة المستقبلية النقدية التدفقات وتوقيت المبلغ من كل لتقدير المستخدمة واالفتراضات
 .الفعلية الخسارة وخبرة الخسارة

 
يمة، يتم عكس االنخفاض في خسارة انخفاض القيمة من خالل مبلغ خسارة انخفاض الق انخفاضعندما يتسبب حدث الحق في 

 قائمة الدخل الموحدة.
 

لمعلومات هذا التحديد بعد الوضع في االعتبار ا يتم شطب القروض والسلف عندما يتم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل. يتم
في المركز المالي للمقترض بحيث ال يمكن للمقترض أن يسوي  الجوهرية مثل عدد األيام مضي استحقاق التمويل والتغيرات

 التزاماته أو للحد الذي تكون فيه المتحصالت من الضمانات المحتفظ بها غير كافية لتغطية االلتزامات.
 

تعديل القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام مخصص حساب انخفاض القيمة ويتم تضمين مبلغ التعديل في قائمة الدخل يتم 
 الموحدة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 5
 

 )تتمة(االنخفاض في القيمة 

 
 )تتمة( م(2018 يناير 1 قبل للتطبيق القابلة)السياسة 

 
يتم بشكل عام إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف التي إما هي جزء من عالقة مستمرة بعميل أو رداً على تغير عكسي في 

لتاريخ استحقاق الدفع أو خطط إعادة السداد  تمديدظروف المقترض. في الحالة األخيرة، يمكن أن ينتج عن إعادة التفاوض 
ينتج عن ذلك استمرار األصل في أن يتجاوز موعد عدلة للمقترضين المتعثرين. والتي بموجبها يقدم البنك نسبة عمولة م

استحقاقه وتنخفض قيمته بشكل منفرد، حيث أن إعادة التفاوض بشأن دفع العمولة وأصل المبلغ ال يغطي القيمة الدفترية األصلية 
ه قرض جديد. تستند سياسات وممارسات للقرض. وفي حاالت أخرى، يؤدي إعادة التفاوض إلى اتفاق جديد ويعامل على أن

إعادة الهيكلة إلى المؤشرات والمعايير التي تشير إلى أن الدفع سيستمر على األرجح. يخضع القرض لتقييم انخفاض في القيمة 
 ال األصلي للقرض.دل العائد الفعفردي أو جماعي ويتم احتسابه باستخدام معبشكل 

 
وجود انخفاض في القيمة على المستوى الجماعي للموجودات. يمكن أن يستند المخصص  تضع المجموعة في اعتبارها دليل على

الجماعي لالنخفاض في القيمة على معايير محددة وهي التدهور في التدرج الداخلي أو التصنيف االئتماني الخارجي الموزع 
ل فيها المقترض والخبرة وأنماط التعثر على المقترض أو مجموعة من المقترضين، والظروف االقتصادية الحالية التي يعم

 التاريخية المتضمنة في مكونات محفظة االئتمان.
 

 لية والتزامات القروضالضمانات الما

الضمانات المالية هي بمثابة عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض المالك مقابل الخسارة التي يتكبدها بسبب 
 في القيام بالدفع عند االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. التزامات القرض هي التزامات ثابتة لتوفير المدين المحدد الذي يفشل

 حكام وشروط محددة مسبقاً.أائتمان بموجب 
 

بداية بالقيمة ها في الفي السوق والتي يتم قياسعمولة خاصة صدار الضمانات المالية أو االلتزامات لتقديم قرض بأقل سعر إيتم 
 طفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم قياسها الحقاً على النحو التالي:إالعادلة و

 

  م: بالقيمة المطفأة أو مخصص مبلغ الخسارة ـ أيهما أعلى، و2018يناير  1من 

  االلتزام ـ أيهما أعلى ـ عندما تصبح م: القيمة المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة لتسوية 2018يناير  1قبل
 الدفعة بموجب العقد ممكنة.

 
ض و. وفيما يتعلق بالتزامات القرالربح او الخسارةلم تصدر المجموعة أي التزامات قرض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 األخرى:

  م: تقوم المجموعة بإدراج مخصص خسارة،2018يناير  1من 

  ( إذا تم اعتبار العقد بعوض.37)للمعيار قوم المجموعة بإدراج مخصص وفقاً م: ت2018يناير  1قبل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. 5
 

 االعتراف باإليرادات / المصروفات
 

 خاصةال تعموالالإيرادات ومصروفات 
. الالفع   دالعائ معدل باستعمال طريقة الموحدةقائمة الدخل األولية الموجزة يتم تسجيل إيرادات ومصروفات العمولة الخاصة في 

من خالل العمر أو المقبوضات المستقبلية  خفض بالضبط الدفعات النقدية التقديريةيالسعر الذي  يال هالفع   العائدطريقة إن 
 أو التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. اليالمإجمالي القيمة الدفترية لألصل وصوالً إلى الزمني المتوقع لألداة المالية 

 
لألدوات المالية خالف الموجودات التي انخفضت قيمتها االئتمانية، تقوم المجموعة ال الفع  العائد  معدلعند القيام باحتساب 

كن ليس خسائر ائتمانية ، لبتقدير التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية مع األخذ في االعتبار جميع األحكام التعاقدية لألداة المالية
حسب  عدالتممعدل العائد الفع ال متوقعة. وفيما يتعلق بالموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية، فإنه يتم احتساب 

 بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.المستقبلية االئتمان باستعمال التدفقات النقدية التقديرية 
 

يتضمن تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من الفع ال  معدل العائدإن احتساب 
 . تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف الزائدة التي تعود مباشرة إلى اقتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.معدل العائد الفع ال

 
 العموالت الخاصةقياس التكلفة المطفأة وإيرادات 

"التكلفة المطفأة" لألصل المالي أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند 
ي فرق بين أل الالفع   العائداالعتراف االولي به ناقص تسديدات أصل المبلغ زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستعمال طريقة 

قيمة األولية ومبلغ االستحقاق، أما بالنسبة للموجودات المالية فإن التكلفة المطفأة تعدل لتشمل أي مخصص مقابل خسائر ال
 .م(2018يناير  1)أو مخصص انخفاض القيمة قبل  االئتمان المتوقعة

 
 عة.أي مخصص خسائر ائتمان متوقالتكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل  والقيمة الدفترية لألصل المالي" هإن "إجمالي 

 
ل على إجمالي القيمة الدفترية لألصمعدل العائد الفع ال تطبيق ، فإنه يتم خاصةالعمولة العند احتساب إيرادات ومصروفات 

 )عندما ال تنخفض القيمة االئتمانية لألصل( أو للتكلفة المطفأة لاللتزام.
 

اب إيرادات ولي، فإنه يتم احتسالعتراف األعند احت منخفضة القيمة االئتمانية ولكن فيما يتعلق بالموجودات المالية التي أصب
اب . إذا لم يعد األصل منخفض القيمة االئتمانية، فإن احتسللتكلفة المطفأة لألصلمعدل العائد الفع ال بتطبيق العمولة الخاصة 

 يعود إلى األساس اإلجمالي.العمولة الخاصة إيرادات 
 

لعمولة ااالعتراف االولي، فإنه يتم احتساب إيرادات  بعدوفيما يتعلق بالموجودات المالية التي كانت منخفضة القيمة االئتمانية 
ال  لخاصةا للتكلفة المطفأة لألصل. إن احتساب إيرادات العمولةمعدل العائد الفع ال حسب التعديل االئتماني بتطبيق الخاصة 

 لي حتى في ظل تحس ن مخاطر االئتمان لألصل.يعود إلى األساس اإلجما
 

عندما تدخل المجموعة في مقايضة معدل عمولة خاصة لتغيير العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، فإنه يتم 
لتحوط اصافي العمولة الخاصة عند المقايضة للحد الذي يعتبر فيه بحسب  خاصةالعمولة الإيرادات ومصروفات تعديل مبلغ 

 فع االً.
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 اتستثماراال .6
 

 مارس 31 

 م2018

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 

 م2017

 (مدققة)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 

 م2017 

  )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 -الربح او الخسارة القيمة العادلة من خالل 

الربح أو بالقيمة العادلة من خالل  محددة

 93.773  61.415  63.452 الخسارة

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 4.330 )اإليضاح أدناه(

 

16.388  12.862 

 16.147.089  20.282.744  21.736.980 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 16.253.724  20.360.547  21.804.762 اإلجمالي
 
 

باع البنك أحد استثماراته بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت القيمة العادلة لالستثمار في  الحالية الفترة خالل

مليون لاير سعودي  10.95مليون لاير سعودي. كنتيجة لهذا البيع، تم تحويل ربح متراكم بمبلغ  12.08تاريخ البيع مبلغ 

 ح المبقاة.   ُمسجل سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األربا
 

 صافي ،القروض والسلف. 7

 قروض وسلف مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 

 مارس 31 
 م2018

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 
 م2017

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 396.614   463.377   470.352  بطاقات ائتمان 
 17.369.314   17.553.202   17.638.455  قروض شخصية

 23.489.449   21.550.527   20.614.813 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
 393.395   423.106   423.487  أخرى

 41.648.772   39.990.212   39.147.107  قروض وسلف عاملة
      

 492.873   504.363   937.748  عاملة غيرقروض وسلف 

 42.141.645   40.494.575   40.084.855  إجمالي القروض والسلف
      

 (814.007)  (704.729)  (947.025)  القيمة انخفاضمخصص 

 41.327.638   39.789.846   39.137.830  ، صافيقروض وسلف
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 )تتمة(  صافي ،القروض والسلف. 7
 

مارس  31مليار لاير سعودي و 3.18م: 2017ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.31تشمل القروض والسلف العاملة مبلغ 
 مليار لاير سعودي( قروض وسلف تجاوزت موعد استحقاقها لكن لم تنخفض قيمتها.  2.71م: 2017

 
 :االئتمان خسائرقيمة  انخفاضيلي الحركة في مخصص  فيما (أ

 مارس 31 
 م2018 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 قاً )ُمحتسب وف الفترةفي بداية  الرصيد
 (39للمعيار  

 
 704.729 

  
 756.568 

  
 756.568 

 ــ      ــ      472.284  9 لمعياراتأثير إعادة القياس نتيجة تطبيق 

 756.568   756.568   1.177.013  معدل-الرصيد في بداية الفترة 
 58.597   331.839   103.010   مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان 

 (722)  (368.415)  (314.720) ديون معدومة تم شطبها
 (436)  (15.263)  (21.505) امسبققيمها  تخفيض/ استرداد مبالغ تم عكس
 ــ      ــ      3.227  قرض هيكلة إعادة عند مخصص عكس

 814.007   704.729   947.025  الفترة نهاية في الرصيد
 
 قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة مما يلي:   فيانخفاض قيمة خسائر ائتمان  مخصصصافي  تكوني (ب

 مارس 31 
 م2018 

 )غير مدققة( 
الرياالت بآالف 

  السعودية

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان 
 تتعلق بقروض وسلف 

 

 103.010 

  

 58.597 
 تكوين مخصص لهامبالغ تم  عكس/ استرداد
  مسبقا

 
(21.505) 

  
(436) 

 (11.352)  (15.895) استرداد من ديون تم شطبها مسبقاً 
صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان 

 تتعلق بمستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 
 327 

  
 ــ    

مبالغ تم تكوين مخصص لها مسبقاً تتعلق  عكس
 بائتمان يتعلق بمطلوبات محتملة 

 
(49.988) 

  
 ــ    

 46.809   15.949  ، صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان
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 زميلة شركةفي  ستثماراال. 8

 من %35 المجموعة تملك حيث تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعة اتاستثمار زميلة شركةفي  ستثمارااليمثل 
 .تعاوني تكافل الجزيرة أسهم إجمالي

 تكافل الجزيرة شركةل لالشام دخلالاجمالي  في المجموعة حصة زميلة شركةالدخل الشامل في اجمالي  في الحصة مثلتُ 
داول مدرجة في تشركة الجزيرة تكافل تعاوني إن . الجزيرة تكافل تعاونيمالية متاحة من  لوماتمع حدثأعلى  بناءً  تعاوني

 لاير مليون 294.86 م مبلغ2018مارس  31في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في  ستثماربلغت القيمة السوقية لالو
بناًء على  (سعودي لاير مليون 365.8 :م2017مارس  31و سعودي لاير مليون 335.65 :م2017ديسمبر  31) سعودي
 تداول. سوق أسعار 

 
 ودائع العمالء. 9
 مارس 31 

 م2018 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 25.938.743  24.990.180  27.285.730 تحت الطلب
 22.569.603  24.172.493  22.496.037 جلأل

 1.304.011  1.115.693  813.226 أخرى
 49.812.357  50.278.366  50.594.993       اإلجمالي

 (.الفائدةتتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب 
 

 المشتقات. 10
 

 :االستراتيجي والتحوط المتاجرة ألغراض التالية المشتقة المالية األدوات العادية أعمالها دورة خالل المجموعة تستخدم
 

 مقايضاتا( 

 يضةالمقا أطراف يقوم الخاصة العموالت لمقايضات بالنسبة. بأخرى النقدية التدفقات من مجموعة الستبدال التزامات هي

 ً  سعارأ لمقايضات وبالنسبة. األصل استبدال دون واحدة عملة في متغيرة أو ثابتة بأسعار عموالت دفعات باستبدال عموما

 .مختلفة بعمالت والمتغيرة الثابتة والعموالت األصل دفعات تبادل يتم العمالت بين العموالت
 
 (االجنبية العمالت وعد) خيارات (ب

 دفع ابلمق الصفقات من سلسلة أو الصفقات إحدى في بالدخول العميل بموجبها يوافق خيارات الصرف األجنبي هي معامالت

 (. الموعود) الثاني الطرف إلى واحد طرف من تعهد بإعطاء( الواعد) األطراف أحد يقوم حيث عمولة،
 

 المخاطر محفظة أساس على الخيار في بالدخول المجموعة تقوم. الوعود من مجموعة أو واحد طرف من وعد الخيار يكون قد

 .مخاطرهل التحوط بقصد شروط بدون أو مع عملة( وبيع شراء) أو بيع أو بشراء وعد بعمل العميل يقوم حيث بالعميل، الخاصة
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 )تتمة(  المشتقات. 10

 
 المتاجرة ألغراض بها محتفظ مشتقات 10-1

 أنشطة تضمنت. األفضليات بين الترجيح أو المراكز تعزيز أو المبيعات في المشتقات تداول في المجموعة أنشطة معظم تتعلق

 المراكز تعزيز ويشمل. والمستقبلية الحالية المخاطر تخفيض أو تعديل أو تحويل من لتمكينهم للعمالء منتجات تقديم المبيعات

 رجيحالت أما. األسعار مؤشرات أو األسعار في اإليجابية التغيرات من أرباح على الحصول توقع مع السوق مخاطر مراكز إدارة

 .أرباح على الحصول توقع مع المنتجات أو األسواق بين األسعار فروق تحديد فيشمل
 

 التحوط ألغراض بها محتفظ مشتقات 10-2

 أسعار تذبذب لمخاطر تعرضها من تخفف كي التحوط ألغراض الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات المجموعة تستخدم

 . األجنبي والصرف العموالت
 

 للتقلبات المجموعة تعرض إدارة تتم المخاطر إدارة عملية من كجزء. المخاطر وإدارة لقياس شامل نظام المجموعة اعتمدت

 ةمقبول مستويات إلى والعموالت العمالت أسعار لمخاطر تعرضها من للحد العموالت وأسعار األجنبي الصرف أسعار في

ً  اإلدارة مجلس يحدده الذي النحو على  .السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرته الذي للدليل طبقا
 

 ذبتذب لمخاطر تعرضها مدى لتعديل تحوطية ألغراض المشتقات المجموعة تستخدم ،ومطلوباتها موجوداتها إدارة من كجزء

ً  يتحقق وهذا. والعموالت العمالت أسعار  . محددة لمعامالت التحوط خالل من عموما

 

 النقدية التدفقات تحوطات

 ألغراض دةالمع غير والمطلوبات الموجودات على العموالت منالمستقبلية  النقدية التدفقات تقلبات لمخاطر معرضة المجموعة

 ديةالنق للتدفقات كتحوطات العموالت أسعار مقايضات المجموعة تستخدم. متغيرة عموالت أسعار مخاطر وتحمل المتاجرة

 . العمولة أسعار مخاطر من

 أُعيد تصنيف ارباح / )خسائر( تحوطات التدفقات النقدية في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة خالل الفترة كما يلي:  

 مارس 31 
 م2018 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 مارس 31 
 م2017 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 280   625  دخل عموالت خاصة  
 (409)  (618)  مصروف عموالت خاصة 

من تحوطات تدفقات  (خسائر/ ) مكاسبصافي 
لية األوقائمة الدخل  فينقدية تم إعادة تصنيفها 

 الموجزة الموحدة

 
 
 7 

  
 
(129) 

 

 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  المشتقات. 10
 

 )تتمة( التحوط ألغراض بها محتفظ مشتقات 10-2
 

 )تتمة( النقدية التدفقات تحوطات

كانت مقايضات أسعار العمولة الخاصة من تحوطات التدفقات النقدية عالية الفعالية في تسوية التذبذب في مصروفات العمولة 

 13.9: م2017مارس  31) سعودي لاير مليون 53.1 مبلغب النقدية التدفقات تحوطات من العادلة القيمة أرباح بلغتالخاصة. 

 غبمبل محققة غير مكاسب صافي من تتكوناألولية الموجزة الموحدة و الشامل الدخل قائمة في وردت( سعودي لاير مليون

 5.57: م2017مارس  31) محققة مكاسببال و( سعودي لاير مليون 8.3: م2017مارس  31) سعودي لاير مليون 53.1

 (.لاير سعوديمليون 
 

 أن إال ة،النقدي التدفقات تحوطات في المستخدمة الخاصة العمولة أسعار مقايضات بعض البنك باع ،الفترات السابقة خالل

 ذات لها حوطالمت البنود لكون الموحدةاألولية الموجزة  الشامل الدخل قائمة فيتصنيفه  سيستمر / )الخسائر(المكاسب تصنيف

ً . قائمة زالت ما العالقة  قائمة في / )الخسائر( المكاسب تصنيف إعادة سيتم ،لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي طبقا

األولية الموجزة  دخلال قائمة على لها المتحوط بالبنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة في األولية الموجزة الدخل

 .الموحدة



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مدققة( ةدالموجزة الموح األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  المشتقات. 10

 تقدم والتي ــ ألسميةا القيم تعكس أن بالضرورة ليس. األسمية قيمها إلى إضافةً  للمجموعة المشتقة المالية لألدوات والسالبة الموجبة العادلة القيم التالي الجدول يبين

 المجموعة عرضت على مؤشراً  تُعتبر ال األسمية القيم فإن وبالتالي. المستقبلية النقدية التدفقات مبالغ ــ الفترة نهاية في كما القائمة التعامالت حجم عن مؤشراً 

ً  توفر وال المشتقة، لألدوات االيجابية العادلة بالقيمة والمحددة االئتمان لمخاطر  :السوق مخاطر على مؤشراً  أيضا
 

  

 (غير مدققة) م2018مارس  31 

 الرياالت السعودية( )بآالف

 (مدققة) م2017ديسمبر  31 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (غير مدققة) م2017مارس  31 

 الرياالت السعودية( )بآالف

    

قيمة عادلة 

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة      

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية

 ألغراضمشتقة محتفظ بها  دواتأ

 :المتاجرة

           

 1.535.124 10.484 10.484  459.895 1.794 1.794  180.000 454 454 خيارات

 5.823.057 92.599 92.599  5.652.788 69.140 69.140  3.681.847 55.609 55.609 الخاصة العموالت سعارأ مقايضات

 1.650.000 7.543 7.543  2.450.000 20.558 20.558  2.450.000 10.927 10.927  مهيكلة ودائع

 188.750 ــ    534  188.750 ــ    1.242  ــ      ــ      ــ      مقايضات عملة

 ــ    ــ    ــ     224 ــ    1  20.903 36 5 مقايضات عملة آجلة

 9.196.931 110.626 111.160  8.751.657 91.492 92.735  6.332.750 67.026 66.995 اإلجمالي
            

كتحوط  محتفظ بهاأدوات مشتقة 

 للتدفقات النقدية:

           

 4.255.313 213.601 17.713  3.250.625 129.495 11.286  3.250.625 95.692 27.699 الخاصة العموالت أسعار مقايضات

 13.452.244 324.227 128.873  12.002.282 220.987 104.021  9.583.375 162.718 94.694 اإلجمالي



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( لمشتقاتا .10
 

المتوقع  منائد. الع منحنى في الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقايضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعود
 31م، 2044: أبريل م2017ديسمبر  31م )2044تسوية القيم العادلة لهذه المقايضات في أو قبل شهر ابريل 

 م(. 2044بريل أ: م2017مارس 
 

بلغ مالمحتفظ بها والمستحقة القبض والدفع دخل العموالت الخاصة  الخاصة العموالت أسعار مقايضاتتتضمن 
مليون  17.2م :2017مارس  31ومليون لاير سعودي  15.1م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 15.8

لاير سعودي( يتضمن تحوط التدفقات النقدية المحتفظ بها لمقايضات أسعار العموالت الخاصة المستحقة القبض 
مارس  31 سعودي ومليون لاير 11.3م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 15.2والدفع مبلغ 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 23.7مليون لاير سعودي، وعموالت خاصة مستحقة الدفع بمبلغ  17.7م:2017
 مليون لاير سعودي(.  27.6م:2017مارس  31مليون لاير سعودي و 16.8: 2017

 
 شركة مسمى تحت خاصة اضأغر ذات منشأة بتأسيس البنك قام الدولية، القوانين بعض في التغيرات على بناءً 

 التحوط يف المستخدمة الربح معدل مقايضات مشتقات جميع تحويل البنك وينوي المحدودة المالية لألوراق الجزيرة
 لخاصةا والمنشأة البنك بين إحالل اتفاقية توقيع جرى، بهذا الصددمبدئياً و. الخاصة المنشأة هذه إلى المتاجرة أو

 افاألطر لدى المشتقات جميع بتنفيذ الخاصة المنشأة ستقوم وصاعداً  الوقت ذلك ومن. المقابلة األطراف وأحد
 عالقات بأن عتقدت اإلدارة فإن القوانين استلزمته الذي التغير هذا ظل وفي. والبنك المنشأة بين تبادلي دعم مع المقابلة
 .فاعلة تظل سوف التحوط

 
 المال رأس لتعزيز صكوك .11

 لكل سعودي ريـال مليون بمبلغ رأسمال تعزيز صكوك شهادة 2.000 بإصدار البنك قام م2016 يونيو 2 بتاريخ
 صفن بشكل يُعدل ـــ"( روسايب" السعودية البنوك بين الفائدة سعر) شهور 6 أساس على أرباح توزيع بمعدل صك،
ً  ـــ مسبق بشكل سنوي  2 بتاريخ أشهر ستة كل المتأخرات دفع ويستحق للسنة، أساس نقطة 190 هامش إليه مضافا
 هذه صالحية فيه تنتهي سوف الذي التاريخ وهو م،2026 يونيو 2 تاريخ حتى سنة كل من ديسمبر 2و يونيو

 وطبقاً  معينة شروط استيفاء خالل من م2021 يونيو 2 بعد أو في ممارسته يمكن استدعاء خيار البنك لدى. الصكوك
 معينة أخرى شروط ظهور بمجرد الصكوك استدعاء أيضاً  يمكن. الطرح مذكرة في الواردة واألحكام للشروط
ً  مذكورة  (.تداول) السعودية المالية السوق في مسجلة الصكوك هذه إن. الطرح مذكرة في أيضا

 
  السهم يةرأس المال وربح. 12
 

 للسهم سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 520 من بالكامل والمدفوع المصدر به المصرح البنك رأس مال يتكون
 بقيمة مليون سهم 400: م2017 مارس 31 للسهم، سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 520: م2017 ديسمبر 31)

  (.للسهملاير سعودي  10
 

لاير سعودي مليار  3زيادة  من خاللبزيادة رأس المال مجلس اإلدارة  بهدف تقوية قاعدة رأس مال البنك، اوصى
ء في للبد م2018فبراير  21. استلم البنك موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ أسهم حقوق األولويةإصدار من خالل 
 مارس 19في  الُمنعقداجتماع الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون في  .أسهم حقوق األولويةاصدار 
مليون سهم  820مليون سهم إلى  520بنك من ال سهمالزيادة في عدد اعلى  هـ(1439رجب  2م )الموافق 2018

أسهم حقوق تم جمع مبلغ لاير سعودي للسهم.  10 بقيمةأسهم حقوق األولوية مليون من  300اصدار من خالل 
 . بأسهم حقوق األولويةبنجاح ويقوم البنك حالياً بإكمال جميع اإلجراءات النظامية المتعلقة األولوية 

 
األساسية والمخفضة على أساس الربح العائد إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح السهم  يةيستند احتساب ربح

 لعدد األسهم العادية القائمة كما يلي:



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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   )تتمة( السهم يةرأس المال وربح. 12
 
 
 م2018 مارس 31 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 م2017 مارس 31 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

    العاديين المساهمينالعائد إلى  الربح
 215.968  245.301 للربح األساسي للسهم

    
 أسهم  أسهم 

    العادية لعدد األسهم المتوسط المرجح
 000.000520.  520.000.000 للسهم للربح األساسي

    
 42.0  0.47 الربح األساسي للسهم )لاير سعودي(

 
 الربح المخفض للسهم على البنكال ينطبق 

 
 أخرى احتياطيات. 13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرياالت السعودية بآالف  

  31 مارس 2018م 
تحوطات 

  التدفقات النقدية
احتياطي القيمة 

 العادلة

خسائر  
 كتواريةا

  

تكلفة أسهم 
أولوية  حقوق

 المجموع  ( ادناه)اإليضاح 
           

10.928   (113.034)  الفترةالرصيد في بداية    (1.931)  (21.148)  (125.185) 

 53.159   -  -  23   53.136   في القيمة العادلة صافي التغير

 األولية  محول الى قائمة الدخل
 الموحدة الموجزة  

  
(7) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(7) 

استثمار بالقيمة  مكسب من بيع
العادلة من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر محول إلى األرباح المبقاة  

  

 
- 

  

 
(10.951) 

  

 
  - 

  

 
- 

  

 
(10.951) 

(1.856)  -    -  -  أخرى   (1.856) 
(1.856)  -    (10.928)  53.129   الفترةصافي الحركة خالل     40.345 

(23.004)  (1.931)  -    (59.905)  الفترة الرصيد في نهاية    (84.840) 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  احتياطيات أخرى .13
 

 

 

ار المقترح القانونية والمهنية لإلصد بالخدماتتُمثل تكاليف اصدار أسهم حقوق األولوية المصرفات المتكبدة التي تتعلق 

 (. 12الخاص بأسهم حقوق األولوية )اإليضاح 
 

 باالئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة  رتباطاتاال. 14

 اإلجراءاتالعادية، ولم يكن هناك أي تغير في حالة  أعمالهاخالل دورة  قانونية معرضة إلجراءاتالمجموعة أ( 
 .م2017ديسمبر  31في  جرى االفصاح عنهكما القانونية 

 :باالئتمانالمتعلقة المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيماب( 
 

 

 

 

 

 الرياالت السعودية بآالف  

  31 مارس 2017م 
تحوطات 

  التدفقات النقدية

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

  
 

 خسائر
  اكتوارية

 أسهمتكلفة 
أولوية  حقوق

)اإليضاح 
 المجموع  (ادناه

           
 (211.790)  (18.119)  -  7.157  (200.828)  الفترةالرصيد في بداية 

 15.006   -  -  1.138  13.868   صافي التغير في القيمة العادلة

 األولية  محول الى قائمة الدخل
 الموحدة الموجزة  

  
 129 

  
- 

  
- 

  
- 

  
 129 

(151)  -  -    -  أخرى   (151) 

(151)  -  1.138  13.997   الفترةصافي الحركة خالل     14.984 

(18.270)  -  8.295  (186.831)  الفترةالرصيد في نهاية    (196.806) 

 م2018 مارس 31 

 )غير مدققة(  
الرياالت بآالف 

  السعودية

 م2017ديسمبر  31 

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2017 مارس 31 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

 السعودية

      
 1.030.180  1.015.319  933.579 اعتماد خطابات

 4.282.789  4.170.845  4.175.999 خطابات ضمان
 652.576  405.001  466.443 قبوالت

 150.000  150.000  150.000 ئتمان غير قابلة للنقضاال لتمديدالتزامات 

       اإلجمالي
5.726.021  5.741.165  6.115.545 



 بنك الجزيرة
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 )تتمة(  باالئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة  االرتباطات. 14
 

الزكاة  تودفع "(الهيئة)" والدخل لزكاةلالعامة  الهيئة إلى والضريبية الزكوية االقرارات المجموعة تقدمج( 
 سنة حتى للسنوات الزكوية الربوط المجموعة تاستلم. م2017 حتى وبما فيهاسنوات المالية للوضريبة الدخل 

 تتضمن. م2011م حتى 2006للسنوات من  سعودي لاير مليون 462.7 بإجمالي إضافية مطالبات مع م2011
 ياإلضاف والتمويل األجل طويلة الستثماراتا لحساب سعودي لاير مليون 392.9 مبلغ اإلضافية المطالباتتلك 

 ساباحت في الهيئة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم. باحتسابهما الهيئة تسمح لم التي األجل طويل
 االعتراض جةنتي بأن ثقة على اإلدارة إن. العليا االستئنافية اللجنة أمام البنك قبل من اإلضافي الزكوي االلتزام
 .عالهأ المذكور بالشأن يتعلق فيماتكوين أي مخصصات  يتموبالتالي لم  لصالحها، ستكون أعاله المذكور
يتم احتساب االستثمارات  لم إذا. ومع ذلك، م2017م حتى 2012إصدار الربوط للسنوات من عد بالهيئة ب لم تقم

ً مع الربوط التي أصدرتها الهيئة  طويلة األجل في الوعاء الزكوي، وتم احتساب التمويل طويل األجل تمشيا
توى على مسة مطروحمسألة ويبقى هذا األمر على البنك زكاة إضافية للسنوات المذكورة أعاله، سينتج عن ذلك 

 .الشأن هذا في البنك وضع على عنه اإلفصاح يؤثر وقدل ككالصناعة المصرفية 
  

 النقدية وشبه يةالنقد. 15
 
 :يلي مام الموحدة الموجزة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج النقدية وشبه يةتكون النقدت
 
 مارس 31 

 م2018 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد
 ةالسعودي فيما عدا الوديعة النظامي

 
1.465.939 

  
3.276.624 

  
1.315.934 

 الماليةالبنوك والمؤسسات  لدى رصدةأ
ً  90 خاللستحق ت األخرى أو أقل  يوما

 من تاريخ االقتناء

 
 

824.232 

  
 

202.200 

  
 

1.564.088 

 2.880.022  3.478.824  2.290.171       اإلجمالي
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 :لتاليا النحو على السعودي العربي النقد مؤسسة لدى المتوافرة واألرصدة للنقد النقدية وشبه النقدية مطابقة
 
 مارس 31 

 م2018

 )غير مدققة( 
الرياالت بآالف 

  السعودية

 ديسمبر 31 

 م2017

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 

 م2017

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 اتالتدفق قائمة حسب نقدية وشبهنقدية 
 األولية  النقدية

 
 2.290.171 

  
 3.478.824 

  
 2.880.022 

 2.686.502   2.698.443   2.739.960  نظامية وديعة
رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

ً  90األخرى تستحق خالل   أقل أو يوما
 من تاريخ االقتناء

 
 
(824.232) 

  
 
(202.200) 

  
 
(1.564.088) 

 النقد مؤسسة لدىواألرصدة  النقدية
 الفترة نهاية في السعودي العربي

  
 4.205.899 

  
 5.975.067 

  
 4.002.436 

 

  األعمال قطاعات. 16

ن قبل نتظام مام مراجعتها بتتالتي المجموعة مكونات  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
 .هائوقياس مدى أدا األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات التنفيذي(  الرئيس) القرارات اتخاذ عن األول المسئول

 .ةشركة الجزيرة لألوراق المالية المحدود، باستثناء العربية السعوديةداخل المملكة المجموعة تتركز كافة عمليات و

الجهات  منقياس اإليرادات  يتمالتعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية.  تتم
األولية خل في قائمة الدبالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة  المرتبطةالخارجية 
 .موجودات ومطلوبات تشغيلية على مل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسيتتشالموحدة. الموجزة 

 م. 2017ديسمبر  31ال يوجد تغيرات ألساس تقسيم القطاعات او أساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ 

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

 

 فراد.لأل موجهةية استثمارئتمانية واودائع ومنتجات   األفرادقطاع  

 المتوسطةوالصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض   الشركاتقطاع 

 .المؤسسات منوالعمالء  ،الحجم
 

 وخدمات المتاجرة والخزينة.  األجنبي، والصرف ،قطاع الخزينة يتضمن أسواق المال  الخزينةقطاع 
 

الوساطة قطاع 

  صول األدارة إو

ة الجزير")يشتمل هذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسهمتوفر خد

 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتال
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تأمين في ال نظام يتطلب لما. وفقاً واالدخار الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصلالمملكة العربية السعودية، قررت المجموعة 

مسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب  تحتمنفصلة 
القطاع في الوقت الراهن  يمثل هذا .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظام

التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة  التأمينيةالمحفظة 
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

  
 31و   م2018مارس  31ومطلوبات المجموعة كما في فيما يلي إجمالي موجودات 

وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة الثالثة  م2017مارس 
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ على النحو التالي:
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 الرياالت السعودية( بأالف) م2018مارس  31
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 األفرادقطاع 

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 
 صولدارة األإو

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
  أخرى

  
 اإلجمالي

 67.976.487   137.040   74.014   1.433.267   27.591.058   18.581.420   20.159.688  إجمالي الموجودات

 59.506.873   ــ        74.014   648.321   7.891.178   13.712.746   37.180.614  إجمالي المطلوبات

 العمليات من)الخسارة( / الدخل 
  قطاعاتال بين

 
 ــ        ــ        ــ        (2.845)  34.085   (20.679)  (10.561)

 657.798   ¤ (54.064)  4.805   46.804   254.447   112.338   293.468  إجمالي دخل العمليات

 466.324   (327)  207   12.950   211.512   72.706   169.276  العموالت الخاصة دخلصافي 

 146.272   (6.857)  4.598   31.812   292   34.534   81.893  والعموالت الرسوم دخل صافي

 2.037   ــ        ــ        2.037   ــ        ــ        ــ       المتاجرة دخل صافي

 شركة دخل صافيمن  حصة
 زميلة

 
 ــ      

 
 

 ــ      
 

 
 ــ      

 
 

 404 
 

 
 ــ      

 
 
 2.426 

 
 
 2.830 

عكس / )مخصص(  صافي
  (18.380)  2.758  االئتمان خسائرقيمة  انخفاض

 
 (15.949)  ــ        ــ        ــ        (327)

 (22.306)  ــ        (184)  (2.432)  (4.606)  (2.751)  (12.333) استهالك واطفاء

 (415.327)  848   (7.291)  (35.759)  (73.127)  (80.926)  (219.072) العمليات إجمالي مصاريف

 245.301   (50.790)  (2.486)  11.449   181.320   31.412   74.396  (الخسارةدخل / )الصافي 
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 قطاع األفراد

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزينة

 الوساطة قطاع 
 صولدارة األإو

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
 أخرى

  
 اإلجمالي

              م 2017ديسمبر  31

 68.287.455   134.071   72.249   1.510.873   26.938.427   19.820.983   19.810.852  اجمالي الموجودات 

 59.458.616   ــ       72.249   750.719   8.532.527   14.563.514   35.539.607 اجمالي المطلوبات

              م 2017مارس  31

 65.114.377   132.602   48.255   1.261.293   22.520.469   21.946.063   19.205.695 إجمالي الموجودات

 56.787.543   ــ       48.255   541.385   6.625.290   13.594.000   35.978.613 إجمالي المطلوبات

 بين العمليات من/ )الخسارة( الدخل
 2.088 القطاعات

 
(26.794) 

 
 25.631 

 
(925) 

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

 617.299   (36.138)  5.098   47.117   203.930   143.411   253.881 إجمالي دخل العمليات

 433.982   (3.080)  201   6.670   174.725   95.092   160.374 العموالت الخاصة دخلصافي 

 152.998   (3.346)  4.898   39.194   582   43.853   67.817  والعموالت الرسوم دخل صافي

 1.217   ــ       ــ       1.217   ــ       ــ       ــ      المتاجرة من الدخل صافي

 2.637   2.637   ــ       ــ       ــ       ــ       ــ      زميلة شركة دخل صافيمن  حصة

 خسائرمخصص انخفاض  صافي
 االئتمان

 
(9.476) 

  
(37.333) 

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

  
(46.809) 

 (20.548)  ــ       (200)  (1.871)  (4.627)  (2.570)  (11.280) استهالك واطفاء

 (403.968)  997   (4.490)  (35.488)  (66.750)  (91.728)  (206.509) إجمالي مصاريف العمليات

 215.968   (32.504)  608   11.629   137.180   51.683   47.372  (الخسارةدخل / )الصافي 
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خالل معاملة نظامية بين أطراف  من التزام لتحويلدفعه  أوبيع أصل  القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من
 القيمة. ريخفي ذلك التا لمجموعةل متاحةالوق األكثر نفعيةً افي األسو ـبحضور الموكل أو غيابه  سواء ـالسوق في تاريخ القياس 

 .عامل غير يكون عندما مخاطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة
 

 :العادلة لقيمةوالهيكل الهرمي لتحديد القيمة العادلة 

 تستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية

 اريخت في إليها الوصول للمنشأة يمكن مماثلة مالية أداة أوسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية األ :1 المستوى

 .القياس

 تستند بحيث أخرى تقييم أساليب أو والمطلوبات الموجودات لنفس نشطة أسواق في المتداولة سعاراأل :2 المستوى

 .السوق في رصدها يمكن بيانات إلى الجوهرية المعطيات جميع

 .السوق في رصدها يمكن بيانات على الجوهرية معطياتها ترتكز ال تقييم طرق :3 المستوى

 :العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات التالي الجدول يمثل (أ
 

 (السعودية الرياالت الفبآ) م2018مارس  31   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 

        بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
ـ صناديق الربح أو الخسارة  خالل من

 62.956 استثمار
  

62.956 
  

 ــ    
  

62.956 
 496  ــ      496  496  سهمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 ــ      ــ      ــ      ــ     أسهم -الشامل اآلخر  الدخل خالل من

 94.694  94.694  ــ      94.694 مشتقات

 158.146  94.694  63.452  158.146 المجموع

        بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 162.718  162.718  ــ      162.718 مشتقات

 

 

 (السعودية الرياالت بآالف) م2017ديسمبر  31   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 
        بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات

ـ صناديق الربح أو الخسارة  خالل من
 60.870 استثمار

 
60.870 

  
 ــ    

 
60.870 

 545  ــ      545  545  سهمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 12.057  ــ      12.057  12.057  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 104.021  104.021  ــ      104.021 مشتقات
 177.493  104.021  73.472  177.493 المجموع
        بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 220.987  220.987  ــ      220.987 مشتقات
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 (السعودية الرياالت بآالف) م2017مارس  31   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  ةالدفتري القيمة 
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

ـ صناديق الربح أو الخسارة  خالل من
  93.160 استثمار

 
93.160 

  
 ــ    

  
93.160 

 613  ــ      613  613  سهمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 9.424  ــ      9.424  9.424 سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 128.873  128.873  ــ      128.873 مشتقات

 232.070  128.873  103.197  232.070 المجموع
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 324.227  324.227  ــ      324.227 مشتقات

لمشتقات التجارية ا تتكون. المالي التقريرالسعر على السعر المتداول في تاريخ  علومةالم لالستثمارات العادلة القيمة تستند

. تم لةالمهيك والودائع ،معدل الربح ومقايضات والخيارات، األجنبية، العمالت صرف منفي المستوى الثاني  والتحوطية

تقييم عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في سوق نشطة. أما 

آلجلة المأخوذة امعدالت الربح ، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام معدل الربح مقايضات

ً  الخصم تأثيرات إنمن منحنيات العوائد القابلة للمالحظة.   .2 المستوى في للمشتقات بالنسبة جوهرية غير عموما

ويات ضمن المستخالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة  2و 1بين المستوى  تناقالتلم يكن هناك 

 . 3ذات العالقة. ليس هناك موجودات مالية ومطلوبات مالية مصنفة ضمن المستوى 

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم

مارس  31مليون لاير سعودي،  4.33م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.33تظهر االستثمارات التي بلغت 

 مليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي لم يتم احتسابها بالقيمة العادلة. 3.44م: 2017

 :المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم التالي الجدول يمثل (ب

 

 م2018مارس  31 
 (السعودية الرياالت بآالف)

  
 المطفأة التكلفة

  
 1 المستوى

 العادلة القيمة 
 2 المستوى

  
 3 المستوى

        :المالية الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى
 

917.535 
  

 ــ      
  

 ــ      
  

917.427 
 ــ        ــ        21.749.380  21.736.980 أةالمطف بالتكلفة بها محتفظ استثمارات

 40.592.210  ــ        ــ        39.137.830 بالصافي وسلف قروض
 41.509.637  ــ        21.749.380  61.792.345 المجموع

        :المالية المطلوبات

 5.877.951  ــ        ــ        5.881.897 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكأرصدة 
 50.567.704  ــ        ــ        50.594.993 للعمالء ودائع

 56.445.655  ــ        ــ        56.476.890 المجموع
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لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى والصكوك المعززة للنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 .الدفترية قيمهالرأس المال تقارب 

 

 . إدارة المخاطر المالية18

 
 االئتمانمخاطر  18-1

 

وعن الموافقة على استراتيجيات ومبادئ إلدارة المخاطر. أنشأ  إدارة المخاطر بالكاملمنهج إن مجلس اإلدارة مسؤول عن 

 مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة والتي تتولى مسؤولية مراقبة عملية المخاطر بالكامل داخل البنك.

 

لمخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل والسياسات مسؤولية تطوير استراتيجية ا تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

 والحدود.

 

 إدارة تقاريرفحص و المخاطر مستويات ومراقبة المخاطر إدارة قرارات على اإلشراف مسؤولية المخاطر لجنة تتولى

علق يتأمر  أي بتصعيدلجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تفويض تم. منتظم أساس على المعلومات عرض/  المخاطر

 .البنك إدارة مجلس اهتماماإلدارة وهو ما يسترعي  مجلسبإدارة المخاطر ل

 

أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب  فشلمخاطر  وهي االئتمان، لمخاطر التعرض بإدارة المجموعة تقوم

لف التي تؤدي إلى قروض وس التمويل أنشطة عن رئيسي بشكل االئتمان مخاطر تنشأفي تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. 

 .القروض التزامات مثلخارج قائمة المركز المالي، لألدوات المالية . توجد أيضاً مخاطر ائتمان استثماروأنشطة 

 

 
 

 م7201ديسمبر  31 
 (السعودية الرياالت بآالف)

  
 المطفأة التكلفة

  
 1 المستوى

 العادلة القيمة 
 2 المستوى

  
 3 المستوى

        :المالية الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى
 

369.249 
  

 ــ      
  

 ــ      
  

369.196 
 ــ        ــ        20.296.827  20.282.744 أةالمطف بالتكلفة بها محتفظ استثمارات

 41.260.628  ــ        ــ        39.789.846 بالصافي وسلف قروض
 41.629.824  ــ        20.296.827  60.441.839 المجموع

        :المالية المطلوبات
 6.174.470  ــ        ــ        6.172.545 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكأرصدة 

 50.288.545  ــ        ــ        50.278.366 للعمالء ودائع

 56.463.015  ــ        ــ        56.450.911 المجموع
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 )تتمة( . إدارة المخاطر المالية18

 

 )تتمة(  االئتمانمخاطر  18-1
 المقابلة باستخدام أدوات التصنيف الداخلي. كما تستخدم المجموعة أيضاً التصنيفاتتقوم المجموعة بتقييم احتمال التعثر لألطراف 

 الخارجية، الخاصة بوكاالت تصنيف كبيرة، حيثما كان ذلك متاحاً.
 

 معالمعامالت  من والحدلمخاطر االئتمان،  التعرضات مراقبةاالئتمان عن طريق  مخاطر على السيطرة المجموعة تحاول
 لتحديد موعةللمج المخاطر إدارة سياسات تصميم تم. المقابلةاالئتمانية لألطراف  للجدارة مستمرال تقييممعينة وال مقابلة أطراف

. يومياً ة الموضح لحدودمقابل ا الفعلي التعرض مراقبة يتم. بالحدود وااللتزام المخاطر ومراقبة لمخاطرووضع الحدود المالئمة ل
 طريق نع التجارية بأنشطتها المتعلقة االئتمان لمخاطر التعرض بإدارة المجموعة تقوم االئتمان، حدود مراقبة إلى باإلضافة
 في. عرضالت مدة من والحد المناسبة، الظروف في المقابلة األطراف مع ضمان وترتيبات رئيسيةتسوية  اتفاقيات في الدخول
تمثل . االئتمان مخاطر لتخفيف أخرى أطراف إلى عنها التنازل أو معامالت بإغالق أيًضا المجموعة تقوم قد ،معينة حاالت
ي ا أخفقت األطراف المقابلة فاالئتمان للمجموعة الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا م مخاطر

ب المتبعة بلة باستخدام نفس األسالياء بالتزامها، وللسيطرة على مستوى مخاطر االئتمان تقوم المجموعة بتقييم األطراف المقاالوف
 .مع أنشطة التمويل

 
من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،  الئتمان عندما ينخرط عدد  تركزات مخاطر ا تنشأ

صورة مماثلة ب التعاقدية بالتزاماتها الوفاء على قدرتها علىفي تأثر  تتسببأو التي لديها سمات اقتصادية متشابهة والتي قد 
 بسبب التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.

 
 منطقة في أو معينة صناعة على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية للحساسيةتركز مخاطر االئتمان  يشير

 .محددة جغرافية
 

المجموعة إلدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التنويع في أنشطة التمويل لضمان أنه ال توجد تركزات مخاطر  تسعى
 تسعى. الحاجة عندالمجموعة ضمانات  تتخذغير مستحقة لدى عمالء أفراد أو مجموعات في منطقة محددة أو عمل محدد. 

ً  المجموعة  للقروض القيمة بانخفاض إشعاراً  هناك يكون حالما المقابلة افاألطر من إضافية ضمانات على للحصول أيضا
 .باألفرادالمتعلقة  والسلف

 
تقوم اإلدارة بمراقبة القيم السوقية للضمانات وتطالب بضمانات إضافية وفقاً لالتفاق األساسي وتراقب القيمة السوقية للضمانات 

 ر انخفاض القيمة.المتحصل عليها خالل فترة مراجعتها لكفاية المخصص لخسائ
 

 تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسياسات إدارة المخاطر واألنظمة لتعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل السياسات.
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18
 

 تحليل جودة االئتمان 18-2
ر ذلك، . ما لم يشر إلى غيلمالية المقاسة بالتكلفة المطفأةيوضح الجدول التالي المعلومات بخصوص جودة االئتمان للموجودات ا

ض وعقود . بالنسبة اللتزامات القروفإنه بالنسبة للموجودات المالية تشير المبالغ المذكورة في الجدول إلجمالي القيمة الدفترية
 نة على التوالي:الضمانات المالية، فإن المبالغ الواردة في الجدول تمثل المبالغ الملزم بها أو المضمو

 
 م2018مارس  31 

 باآلالف لاير سعودي

  
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
12  ً  شهرا

خسارة ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمني

 
 
 

 المجموع
     ومؤسسات مالية أخرىمستحق من بنوك 
 835.950  ــ       ــ       835.950  درجة استثمارية

 35.154  ــ       28.240  6.914  درجة غير استثمارية
 47.064  ــ       15.941  31.123  غير مصنفة

 918.168  ــ       44.181  873.987  
 (633) ــ       (321) (312) مخصص خسارة

     
 917.535  ــ       43.860  873.675  القيمة الدفترية

     
     تمويالت وسلف إلى العمالء مقاسة بالتكلفة المطفأة

 34.285.796  ــ       ــ       34.285.796  مقبولةمخاطر  –: منخفضة 6إلى  1الدرجات من 
 4.861.311  ــ       4.861.311  ــ       المالحظة: تحت 7الدرجة 

 937.748  937.748  ــ       ــ       : تعثر10إلى  8الدرجات 

  34.285.796  4.861.311  937.748  40.084.855 
 (947.025) (607.982) (195.571) (143.472) مخصص خسارة

     
 39.137.830  329.766  4.665.740  34.142.324  القيمة الدفترية

     
     استثمارات بأوراق دين مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 21.736.980  ــ       ــ       21.736.980  مخاطر مقبولة –: منخفضة 6إلى  1الدرجات من 
 ــ       ــ       ــ       ــ       مخصص خسارة

     
 21.736.980  ــ       ــ       21.736.980  القيمة الدفترية

     
     التزامات ومطلوبات محتملة

 5.341.200  ــ       ــ       5.341.200  مقبولةمخاطر  –: منخفضة 6إلى  1الدرجات من 
 125.389  ــ       125.389  ــ       : تحت المالحظة7الدرجة 

 259.432  259.432  ــ       ــ       : تعثر10إلى  8الدرجات 

  5.341.200  125.389  259.432  5.726.021 
 (113.579) (102.278) (2.307) (8.994) خسارة مخصص

     
 5.612.442  157.154  123.082  5.332.206  )صافي المخصص( القيمة الدفترية
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18

 
 مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 18-3

األولي، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات االعتراف عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ 
المعقولة والمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكاليف أو جهود غير مالئمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية 

 .معلومات المستقبليةال بما في ذلكالتي تستند إلى الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم خبراء االئتمان 
 

 عن طريق مقارنة:في مخاطر االئتمان ما إذا حدثت زيادة جوهرية إن الهدف من التقييم هو تحديد 
 العمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر كما في تاريخ التقرير المالي؛ 
 عرض للمخاطر لتل د االعتراف األوليوقت تحديداً والتي يتم تقديرها عنالعمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر في هذا ال

 )يتم تعديلها حسب الحاجة من أجل التغيرات في توقعات الدفع المسبق(
 

 درجات مخاطر االئتمان
تصنف المجموعة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بناًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها 

 م ائتماني يقوم على أساس الخبرة. تطبيق حكعلى مؤشرات استشرافية حول مخاطر التعثر و
 

ناًء بيتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل على مخاطر التعثر. وتختلف هذه العوامل 
يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت أو انخفضت مخاطر التعثر  طبيعة الخطر ونوعية المقترض. على

أصغر من الفرق بين درجات  2و 1مخاطر االئتمان باضطراد. على سبيل المثال، إن الفرق في مخاطر التعثر بين درجات 
 .3و 2مخاطر االئتمان 
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18
 

 )تتمة( مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 18-3
 

بناًء على المعلومات المتوفرة عن  تُمنح درجة من درجات مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة عند االعتراف االولي
ر إن مراقبة المخاط المخاطر إلى درجة أخرى مختلفة.ى نقل لإالمقترض. تخضع المخاطر للمراقبة المستمرة والتي قد تؤدي 

 تضمن استخدام البيانات التالية:ت
 

 جميع المخاطر األفرادمخاطر  الشركاتمخاطر 
  المعلومات التي يتم الحصول

الدوري  الفحصعليها خالل 
)مثل: القوائم  يللملفات العم

حسابات والمالية المراجعة، 
 والميزانياتاإلدارة، 

على ومن األمثلة والتوقعات(. 
لي: ما يالتركيز المختلفة مجاالت 

معدالت وإجمالي هوامش الربح، 
تغطية خدمة و، ةالرفع المالي

االلتزام بالتعهدات، إدارة والدين، 
الجودة، والتغيرات في اإلدارة 

 العليا.
  تصنيف بيانات من وكاالت

ائتمان مرجعية ومقاالت صحفية 
التصنيفات والتغيرات في 
 االئتمانية الخارجية.

  البيانات الداخلية المجمعة
وتصرفات العميل )مثل: استخدام 
العميل لتسهيالت بطاقات 

 االئتمان(.
 
 مقاييس القدرة 

 
  بيانات خارجية من وكاالت

من تتض مرجعية تصنيف ائتماني
درجات االئتمان  –الصناعة 

 .معيارية

  سجل السداد ـ وهذا يتضمن
عيد السداد مع سلسلة اتجاوز مو

من التغيرات حول معدالت 
 السداد.

 .استعمال الحد االئتماني الممنوح 
 
 .سجل طلبات ومنح اإلمهال 
 
  التغيرات الموجودة والمتوقعة في

األعمال واألحوال المالية 
 واالقتصادية.

  السندات المتداولة وأسعار
مقايضات التعثر االئتماني 
 للمقترض حيثما كان ذلك ممكناً. 

 
  الفعلية الجوهرية التغيرات

في المحيط السياسي والمتوقعة 
والتنظيمي والتقني للمقترض أو 

 أنشطة أعماله.
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18
 

 )تتمة( مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان 18-3
 
 التعثر )"الهيكل"(احتمالية إعداد هيكل ألحكام   (أ

ة . تقوم المجموعألحكام احتمالية التعثر للتعرض للمخاطرفي تحديد هيكل  المعطيات االوليةإن درجات مخاطر االئتمان هي 
األداء والتعثر حول مخاطر االئتمان المحللة حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة الخطر االئتماني. بتجميع معلومات 

 بالنسبة لبعض المحافظ، يتم استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية خارجية أيضاً.
 

اد التقديرات للمخاطر المتبقية وكيف يمكن لهذه المخاطر أن تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإعد
 تتغير انخفاضاً أو ارتفاعاً مع مرور الوقت.

 
لتحليل العميق ايتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها 

، يتضمن مؤشر اقتصادي الكلي مخاطرلألغلب اوبالنسبة ال( على مخاطر التعثر. لتأثير بعض العوامل األخرى )خبرة اإلمه
علقة بمجاالت المتالرئيسي: نمو الناتج اإلجمالي المحلي وأسعار النقط والرواتب الفعلية ومعدالت البطالة. فيما يتعلق بالمخاطر 

 لبضائع و/أو العقارات.صناعية محددة أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار ا
 

وأخذاً في االعتبار معلومات متنوعة من مصادر خارجية تحاكي من مديري مخاطر االئتمان وخبراء اقتصاد بناًء على مشورة 
بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات ت المجموعة المستقبلية، قامالمعلومات الواقع و
قوم تل دمج المعلومات االستشرافية(. وتمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل )انظر البحث أدناه حووسيناريوهات الصلة 

 .احتمالية التعثرباستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراته بخصوص المجموعة 
 
 تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري (ب

ن التغيرات تتضمتتغير وفقاً للمحفظة وة مخاطر االئتمان بشكل جوهري دة زياييمكن تحديد احتمال إن الضوابط التي من خاللها
 وعوامل نوعية تتضمن التسهيالت المساندة في حاالت اإلفالس.احتمالية التعثر الكمية في 

 
وذج النمبناًء على االعتراف األولي بصورة جوهرية منذ  ازدادتيتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها 

 الكمي للبنك ويتم تحديد زيادة في العمر المتبقي الحتمالية التعثر بما يتجاوز نسبة / معدل محدد مسبقاً.
 

حدد أن تأن للمجموعة القائمة على الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة، يمكن  تقديراتالومن خالل استخدام 
للمخاطر بدأ في االزدياد بقفزات جوهرية بناًء على مؤشرات كمية محددة وليس بالضرورة أن تكون تأثيراتها مبينة التعرض 

الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس إطار يتم أيضاً تقييم الزيادة  بوضوح من خالل التحليل النوعي على أساس وقتي.
 .لإلدارة وتخضعالتصنيف الداخلي وعوامل االقتصاد الكلي العمل لمراقبة االئتمان بما في ذلك النقص في 

 
أما بخصوص التسهيالت المساندة، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما 

ل عد عدد األيام التي يوماً عن موعد استحقاقه. يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خال 30يتجاوز األصل أكثر من 
 .املة تم استالمهامضت على آخر دفعة سداد ك
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 )تتمة( تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهريج( 
 االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي مهلة يمكن أن تكون متاحة للمقترض.يتم تحديد تواريخ 

 
تراقب المجموعة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل الفحوصات 

 المنتظمة للتحقق مما يلي:
 

 التعثر مرحلة إلى التعرض وصول قبل االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادات تحديد على القدرة الضوابط لدى، 
 و يوماً، ثالثون األصل استحقاق على يمضي حيث الزمن من النقطة مع الضوابط التقاء عدم 
 ( احتمالية التعثر على مدى 1عدم توافر مخاطر غير مضمونة في مخصص خسائر التحويالت من المرحلة" )12 

 على مدى العمر الزمني للتسهيالت.( "احتمالية التعثر 2شهرا" والمرحلة )
 

 الموجودات المالية المعدلةج( 
لقروض لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة، واالحتفاظ بالعمالء، وغيرها من العوامل التي ليمكن تعديل األحكام التعاقدية 

 أحكامه يمكن أن يتم إلغاء قيده وإدراج القرضتتعلق باالنخفاض الحالي أو المحتمل الئتمان العميل. إن أي قرض حالي تم تعديل 
 قرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.معدل كال
 

عندما يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة 
 يلي:يعكس مقارنة ما جوهرية في مخاطر االئتمان 

 
 العمر الزمني المتبقي الحتمالية التعثر كما في تاريخ التقرير المالي على أساس األحكام المعدلة؛ مع 
 األصلية ةديالتعاق واألحكامالمتاحة عند االعتراف األولي  اتالبيان أساس علىالزمني المتبقي الحتمالية التعثر  العمر. 
 

من  ()مشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال" مع العمالء ممن يواجه صعوبات ماليةتقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض 
ي ، فإن اإلمهال يمنح على أساس اختيارالبنكأجل تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر. بموجب سياسة اإلمهال لدى 
مخاطر عالية للتعثر وكان هناك دليل على  فيما إذا كان المدين متعثراً في الوقت الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك

أن  عأن المدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه من التزامات بموجب األحكام التعاقدية األصلية ومن المتوق
 اء باألحكام المعدلة.فيكون المدين قادراً على الو

 
ض وتعديل أحكام تعهدات القروض. تخضع قروالربح تتضمن األحكام المعدلة عادةً تمديد موعد االستحقاق وتغيير توقيت دفعات 

. تقوم لجنة المراجعة لدى البنك وبشكل منتظم بفحص التقارير حول أنشطة / التعويض إلى سياسة اإلمهالاألفراد والشركات 
 اإلمهال.

 
ح حتمالية التعثر يعكس مدى نجاااإلمهال، فإن تقدير سياسة حول  بنكية المعدلة كجزء من سياسة البالنسبة للموجودات المال

سابقة. رارات إمهال قفي البنك وأصل القرض والخبرة السابقة لدى الربح على تحصيل البنك التعديل في تحسين أو استعادة قدرة 
لدى المقترض مقابل األحكام التعاقدية المعدلة مع األخذ في االعتبار بتحليل أداء السداد البنك قوم يوكجزء من هذه العملية 

 مؤشرات السلوك المختلفة.
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 )تتمة( الموجودات المالية المعدلةج( 
 

 ليالً د يشكل أن يمكن اإلمهال بأن والتوقع االئتمان مخاطر في الجوهرية الزيادة على نوعي مؤشر اإلمهال يعتبر عامة، بصورة
ً  يظهر أن العميل يحتاج. للتعثر/  للتعرض االئتماني القيمة انخفاض على التي لن يعتبر  ترةالف قبل الدفع عملية تجاه جيداً  سلوكا

قياس مخصص  تميالقيمة االئتماني أو اعتبار احتمالية التعثر أنها قد انخفضت، بحيث  النخفاضفيها التعرض / التعثر أنه تعرض 
 .شهراً  12مدى  علىالخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة 

 
 تعريف التعثرد( 

 :عندماتعثر تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد 
 
  إلى إجراءات مثلالمجموعة دون رجوع للمجموعة كامل لالتزاماته االئتمانية بايكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض 

 تسييل الضمانات )إن وجدت(.
 أو أكثر على أي من التزاماته اال 90 المقترضعلى  يمضي ً  على السحب يعتبرئتمانية الجوهرية تجاه المجموعة. يوما

 مبلغال من أقل حدبتم إشعاره إذا  أو اإلشعار حد يلالعم فيها يخرق التي للحظةا في استحقاقه موعد تجاوز قد المكشوف
  .القائم الحالي

 
 عند تقييم ما إذا كان المقترض قد تعرض لتعثر، تأخذ المجموعة في اعتبارها المؤشرات التي تكون:

  خرق التعهدات –نوعية 
  تجاوز االستحقاق وعدم دفع التزام آخر لنفس المصدر للمجموعة، و –الكمية 
  .على أساس البيانات المطورة داخلياً والمتحصل عليها من مصادر خارجية 

 
 قد تختلف مع الوقت مدخالت التقييم عما إذا كانت األدوات المالية في حالة تعثر ومدى أهميتها لتعكس التغيرات في الظروف.

 
 ال النظامي.إن تعريف التعثر يتوافق بشكل كبير مع ما تطبقه المجموعة بخصوص أغراض رأس الم

 

 دمج المعلومات االستشرافيةهـ( 
تقوم المجموعة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

لجنة سياسة مخاطر السوق وعند قياس المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة. وبناًء على مشورة االعتراف األولي ألداة ما منذ 
الخبراء في إدارة االقتصاديات لدى المجموعة واألخذ في االعتبار سلسلة من المعلومات بالبنك ولجنة الموجودات والمطلوبات، و

الفعلية واالستشرافية من مصادر خارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات 
 تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل. اريوهات نيذات الصلة وساالقتصادية 

 
االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار االحتماالت اريوهات نيتتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر من الس

ة دية الصادرة عن الجهات الحكومي. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصااريونيالمصاحبة لنتائج كل س
 والمالية في المملكة وبعض العاملين في مجال الدراسات االقتصادية والمالية في القطاع الخاص أو الجامعات.
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 )تتمة( دمج المعلومات االستشرافيةهـ( 
 

تمثل الحالة الرئيسية الناتج المحتمل وهو ما يتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط 
االستراتيجي وعمل الموازنة. تثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وتشاؤماً. وتقوم المجموعة بشكل دوري بعمل 

 حديد المعايير التي على أساسها سيتم تحديد سيناريوهات أكثر احتمالية.لتلصدمات أكثر قوة  الجهداختبارات 
 

لقد حددت المجموعة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت 
إن  .تصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمانـ باستخدام تحليل البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بين متغيرات االق

 م تتضمن المؤشرات الرئيسية التالية:2018مارس  31السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في 
 

 أسعار النفط 
 معدالت البطالة 
 الرواتب الفعلية 
 المحلي اإلجمالي الناتج نمو 

 
الرئيسية والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ المختلفة من الموجودات المالية بناًء تم تطوير العالقات المتوقعة ما بين المؤشرات 

 سنة مضت. 15إلى  10على تحليل البيانات التاريخية على مدى 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعةو( 
 تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية:

 
 احتمال التعثر 
 خسارة من التعثر المفترض 
  مخاطر التعرض للتعثر 

 
يتم استخراج هذه المعايير عموماً من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخلياً وبيانات تاريخية أخرى. ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس 

 المعلومات االستشرافية كما هو مبين أدناه.
 

يرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام ية التعثر هي تقدلإن تقديرات احتما
أدوات تصنيف مصممة حسب الفئات المختلفة لألطراف المقابلة والمخاطر. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية 

مكن استخدام بيانات السوق ايضاً للوصول إلى احتمالية التعثر داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل كمية ونوعية. وحيثما توافر، ي
ي ذلك و التعرض بين فئات التصنيفات، سيؤدأة. في حال انتقال الطرف المقابل بالنسبة لألطراف المقابلة من الشركات الكبير

لتعاقدية للتعرضات عتبار االستحقاقات اإلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر. يتم تقدير احتماليات التعثر مع االخذ باال
 ومعدالت السداد التقديرية. 
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 )تتمة( قياس خسائر االئتمان المتوقعةو( 
الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر. تقوم المجموعة بتقدير معايير الخسارة من التعثر 

 خسارة من التعثر المفترضلل التعرضات يخص فيما أمالكل عمل على أساس الحكم من خبير والخبرة السابقة.  التقديري
ويتم تقدير  %65، وكروت االئتمان بنسبة %50لتمويل الشخصي فيتم تقديره بنسبة ، أما ا%50تقديره بنسبة  فيتمللشركات 
 .%40 بنسبة لألفرادالرهن 

 
يمثل التعرض للمخاطر نتيجة التعثر التعرض المتوقع في حال التعثر. تستمد المجموعة التعرض للمخاطر نتيجة التعثر من 

المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. تعرض الطرف المقابل للمخاطر الحالي والتغييرات 
هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، يشتمل  إن تعرض أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر

جب العقد المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموالتعرض للمخاطر نتيجة التعثر على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ 
التعرض ديد فيما يتعلق ببعض الموجودات المالية، يتم تح .والتوقعات المستقبلية والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية

معين  باستخدام سيناريومن نقطة من الزعن طريق عمل نماذج لمجموعة من نتائج التعرض المحتملة في  للمخاطر نتيجة التعثر
 وتقنيات إحصائية.

 
للموجودات المالية والتي لم تزدد شهراً  12على مدى ووفقاً الستخدام الحد األقصى من احتمالية التعثر كما هو مبين أعاله، 

ر على مخاطر لتعثمخاطرها االئتمانية بصورة جوهرية، تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ في االعتبار 
ى إذا قامت ، حتمدى الفترة التعاقدية القصوى )بما في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض( والتي يتعرض فيها لمخاطر االئتمان

يتم مد الفترة التعاقدية القصوى للتاريخ الذي يكون للمجموعة فيه الحق في  .المجموعة بمنح مدة أطول ألغراض إدارة المخاطر
 مبلغ المدفوع مقدماً أو إلغاء التزام أو ضمان القرض.طلب السداد ال

 
بالنسبة للسحب على المكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان التي تشمل كال من السلف وعنصر االلتزام غير المسحوب، 

المجموعة  إذا كانت قدرةعلى مدى فترة تزيد عن الحد األقصى للفترة التعاقدية خسارة االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بقياس 
التعاقدية لطلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال تقيد تعرض المجموعة لخسائر ائتمانية لفترة اإلشعار التعاقدي. ال تمتلك 

ن لفوراً ولكن هذا الحق التعاقدي للمجموعة إلغاؤها يمكن هذه التسهيالت أجل محدد أو هيكل سداد ويتم إدارتها بشكل جماعي. 
 .على علم بزيادة ما في مخاطر االئتمان على مستوى المنشأةالمجموعة ولكن فقط عندما تصبح اليومية، في اإلدارة يكون سارياً 

يتم تقدير هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها والتي تعمل 
. وذلك يتضمن ذلك تخفيض الحدود. يتم إلغاء التسهيالت و / أو تحويل الرصيد القائم إلى تمان المتوقعةخسارة االئعلى تخفيف 

 تمويل وسلف ذات آجال سداد ثابتة.
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 مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة( 18-3

 

يتم إعداد معايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي عندما 

 تتضمن:

 األداة نوع 

 االئتمان مخاطر درجة 

 نوع الضمان 

 نسبة الخسارة مقابل القيمة للرهن العقاري لألفراد 

 تاريخ االعتراف األولي 

 المدة المتبقية لتاريخ االستحقاق 

 الصناعة 

 الموقع الجغرافي للمقترض 

 

 تبقى متشابهة بطريقة مناسبة.يخضع هذا التجميع لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات ضمن مجموعة معينة يبقى 

 

بالنسبة للمحافظ التي تمتلك المجموعة فيها بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات معايير خارجية لتدعيم البيانات 

 خلية. فيما يلي المحافظ التي تمثل فيها معلومات المعايير الخارجية مدخالت هامة لقياس خسارة االئتمان المتوقعة:المتاحة الدا

 
 المعايير الخارجية المستخدمة 

 التعرض للمخاطر 
 اللاير)بآالف 
 (السعودي

 
 

 التعثر احتمال
 

 
خسارة من التعثر 

 المفترض

األقل من  –/ فيتش مودي 917.535 األخرىرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
يث حالتصنيفين لكل بنك 

 تحديد أوزان يأخذ باالعتبار
 الطريقةبموجب المخاطر 
 المعيارية

 شيء ال
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18
 

 مخصص الخسائر 18-4

 الختامي لمخصص الخسائر وفقاً لفئة األدوات المالية: معالجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي  يبين

 
 م2018مارس  31 

 ةسعوديال ترياالبآالف ال

  

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12  ً  شهرا

خسارة ائتمان متوقعة 

غير منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

 

 

 

 المجموع

     أرصدة لدى البنوك بالتكلفة المطفأة

 ــ    ــ    ــ    ــ    يناير 1الرصيد في 

 306 ــ    93  213 (9تأثير إعادة القياس نتيجة تطبيق المعيار )

 306 ــ    93  213 معدل –يناير  1الرصيد في 

 ــ    ــ    (8) 8 شهراً  12خسارة ائتمان متوقعة على مدى التحويل إلى 

 320 ــ    230  90 صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر

 7 ــ    6  1 ناشئةموجودات مالية جديدة 

 633 ــ    321  312  مارس 31في  كما الرصيد

 
 م2018مارس  31 

 ةسعوديال ترياالبآالف ال

  

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12  ً  شهرا

متوقعة خسارة ائتمان 

غير منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

 

 

 

 المجموع

     قروض وسلف لعمالء بالتكلفة المطفأة

 704.729  294.343   ــ      410.386  يناير 1الرصيد في 

 472.284  572.872  167.506  (268.094) (9تطبيق المعيار )تأثير إعادة القياس نتيجة 

 1.177.013  867.215  167.506  142.292  معدل –يناير  1الرصيد في 

 ــ      (11.372) (55.849) 67.221  شهراً  12خسارة ائتمان متوقعة على مدى التحويل إلى 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة إلى  التحويل

 االئتمانية على مدى العمر الزمني

 

(6.297) 

 

 11.506 

 

(5.209) 

 

 ــ     

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة إلى التحويل 

 االئتمانية على مدى العمر الزمني

 

(145) 

 

(456) 

 

 601 

 

 ــ     

 71.184  71.560  71.864  (72.240) صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر

 19.494  3.758  1.109  14.627  أو مشتراة ناشئةموجودات مالية جديدة 

 (9.173) (7.078) (109) (1.986) موجودات مالية تم استبعادها

 (314.720) (314.720) ــ      ــ      مشطوبات

 3.227  3.227  ــ      ــ      مخصص تم عكسه عند هيكلة قرض

 947.025  607.982  195.571  143.472   مارس 31ي الرصيد كما 
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18
 

 مخصص الخسائر )تتمة( 18-4

 
 م2018مارس  31 

 ةسعوديال ترياالبآالف ال

  

خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 

12  ً  شهرا

خسارة ائتمان متوقعة 

غير منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

 

 

 

 المجموع

     التزامات ومطلوبات محتملة

 ــ        ــ        ــ        ــ        يناير 1الرصيد في 

 163.567  151.116  554  11.897  (9تأثير إعادة القياس نتيجة تطبيق المعيار )

 163.567  151.116  554  11.897  معدل –يناير  1الرصيد في 

 ــ        ــ        (160) 160  شهراً  12خسارة ائتمان متوقعة على مدى التحويل إلى 

خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة إلى التحويل 

 االئتمانية على مدى العمر الزمني

 

(122) 

 

 122 

 

 ــ       

 

 ــ       

 (46.119) (44.764) 1.620  (2.975) صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر

 317  ــ        185  132  أو مشتراة ناشئةموجودات مالية جديدة 

 (4.186) (4.074) (14) (98) موجودات مالية تم استبعادها

 113.579  102.278  2.307  8.994  مارس 31الرصيد في 

 
 الضمانات 18-5

خالل الدورة العادية ألنشطته التمويلية بضمانات لتخفيف مخاطر االئتمان في محفظة القروض والسلف. وتشمل البنك حتفظ ي

مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات  وضمانات أخرى الضمانات بشكل رئيسي ودائع ألجل وودائع تحت الطلب وودائع نقدية

ات وتدار مقابل األخطار ذ واألفرادشكل رئيسي مقابل القروض التجارية أخرى. يتم االحتفاظ بالضمانات ب وموجودات ثابتة

التقرير  ترةف كما في تاريخ منخفضة القيمة االئتمانيةفيما يتعلق بالموجودات المالية  العالقة بقيمها الصافية الممكن تحقيقها.

 المالي، يتم االحتفاظ بالمعلومات الكمية حول الضمانات كضمان للحد الذي يجعل لتلك الضمانات تخفف من مخاطر االئتمان.

 

 المال رأس كفاية. 19

 السعودي العربي النقد مؤسسة من المعتمدة المال رأس بمتطلبات االلتزام هي المال رأس إدارة من المجموعة أهداف إن

 .قوية مال رأس قاعدة على والمحافظة االستمرار على المجموعة قدرة لضمان"( النقد مؤسسة)"

 

 من أدنى دبح االحتفاظ البنك على النقد مؤسسة تفرض. دوري بشكل رأسمالها كفاية ومدى استخدام بمراقبة البنك إدارة تقوم

 المرجحة الموجودات إلى النظامي المال رأس إجمالي فيه يكون محدد معدل على المحافظة تتطلب كما النظامي المال رأس

 .أكثر أو %8 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند المخاطرب
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 )تتمة( المال رأس كفاية. 19
 
 المال أسر كفاية مدى المعدالت هذه تقيس. النقد مؤسسة من المعتمدة المعدالت باستخدام ارأسماله كفاية بمراقبة مجموعةال قومت

 اإلسمية والقيمة وااللتزامات الموحدة المالي مركزها قائمة في المدرجة الموجودات مع المؤهلالمجموعة  رأسمال بمقارنة وذلك

 .النسبية مخاطرها إلظهار مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات

 

هـ والذي يتعلق بالمنهج المؤقت 15/3/1439بتاريخ  391000029731طالب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

( البنوك بإظهار التأثير االولي لمعدل كفاية رأس المال نتيجة 9والترتيبات االنتقالية للتخصيصات المحاسبية بموجب المعيار)

 لى مدار خمس سنوات. تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ع

 

ً  التالي الجدول يبين  الالم رأس كفاية ومعدالت ،الثاني والركن األول الركن بموجب المخاطرب المرجحة للموجودات ملخصا

 2و 1للركنين 

 

 

 م2018مارس  31
 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مدققة(

 م2017مارس  31 
 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية 
      

 47.825.216  48.032.983  46.889.003 المخاطربلموجودات المرجحة مخاطر االئتمان ل
للموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية 

 المخاطرب
 

4.996.849 
  

4.975.084 
  

4.754.063 
 1.175.238  1.127.857  1.332.331 المخاطربللموجودات المرجحة مخاطر السوق 

للموجودات المرجحة  -إجمالي الركن األول 
 المخاطرب

 
53.218.183 

  
54.135.924 

  
53.754.517 

      
 8.513.663  8.941.872  9.038.444 (1 الركنرأس المال األساسي )
 2.412.816  2.396.689  2.356.608 (2 الركنرأس المال األساسي )

 10.926.479  11.338.561  11.395.052 (2و 1 الركنرأس المال األساسي )إجمالي 

      معدل كفاية رأس المال )%(
 %15.84  %16.52  %16.98 (1 الركنرأس المال األساسي )معدل 

 %20.33  %20.94  %21.41 (2و 1 الركنرأس المال األساسي )إجمالي 

 
  

 توزيعات أرباح مقترحة  .18

على المساهمين من صافي دخل المجموعة ا ليتم توزيعهمليون لاير سعودي  262.4مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بمبلغ  أوصى

مليون  520توزيع توزيعات األرباح بعد استكمال إجراءات زيادة رأسمال البنك من  يتمم. 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 مبلغ دفع كتل األرباح. سينتج عن توزيعات سهم مليون 820مليون سهم وستستند تلك التوزيعات على أساس  820سهم إلى 

 .الزكاة خصم بعد(، الواحد للسهم سعودي لاير 0.5م: 2017) المساهمين على الواحد للسهم سعودي لاير 0.32
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 المقارنة أرقام. 21

 

، تماشياً مع العرض للفترة دخل أتعاب وعموالتالمبالغ التالية من مصروفات عمومية وإدارية أخرى إلى  تصنيف إعادة تم

 م.2017ديسمبر  31العرض في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في الحالية ومع 

 
 
 
 
 
 

 
الفترة الحالية، تم عرض أرصدة بطاقات االئتمان المتضمنة في قروض األفراد بصورة منفصلة من أجل عرض أفضل  خالل

 ولتعزيز االفصاحات.
 

 يكن لم. م2017مارس  31و م2017 ديسمبر 31 في كما( 7) اإليضاح في بها المصرح المبالغ تصنيف إعادة تأثير يلي فيما
 :الموحدةاألولية الموجزة  المالي المركز قائمة على تأثير هناك

 
 ةالسعودي تالرياال بآالف 

كما تم التصريح  
 عنها في األصل

  
 إعادة تصنيف

مبالغ تم التصريح  
 عنها بعد التصنيف

      م2017ديسمبر  31كما في 

 463.377   463.377    ــ     بطاقات االئتمان

 17.553.202   (463.377)  18.016.579 قروض أفراد

      
      م2017 مارس 31كما في 

 396.614   396.614    ــ     بطاقات االئتمان

 17.369.314   (396.614)  17.765.928 قروض أفراد
 

 .الحالية للفترة العرض مع لتتوافق السابقة المبالغ بعض تصنيف إعادة تم لذلك، إضافة

 

 موافقة مجلس اإلدارة .21
 

مايو  9هـ )الموافق 1439شعبان  23 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدةاألولية الموجزة  المالية القوائم اصدار اعتماد تم

 م(.2018

 

 

 ةالسعودي تالرياال بآالف 
كما تم التصريح  م2017 مارس 31المنتهية في  للفترة

 عنها في األصل
  

 إعادة تصنيف
مبالغ تم التصريح  

 عنها بعد التصنيف

 152.998  (12.306)  165.304 دخل أتعاب وعموالت، بالصافي
 83.178  (12.306)  95.484 مصروفات عمومية وإدارية أخرى


