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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 

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

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

فرعاً( في المملكة العربية  334: م 2017مارس  31فرعـاً ) 340م( من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـبر  18هـ )الموافق 1377الثاني 

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

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

 بنك الرياض

  حي المربع -شارع الملك عبدالعزيز

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

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

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

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

القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة  تتولى: أ( شركة الرياض المالية )يشار اليها مجتمعة بـ"المجموعة"( و)""ه و المذكورة في النقطة "د" اتالشرك

ب( شركة إثراء الرياض    ؛التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظمها هيئة السوق المالية(األصول المتمثلة في 

ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )تعمل  ؛(تمويلال لغرض وذلكللغير  وأالعقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك 

( هـ ؛في جزيرة مانليميتد والمؤسسة  ستريت رزون بروبيرتيزيشركة ك (د ؛(كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى

)وتختص الشركة بتنفيذ معامالت المشتقات  إفالس إعالنو مقاصةال بصالحية تحظى ولةد – كايمانشركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر 

 .المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض(
 

 أسس اإلعداد - 2
 مالية المرحليةالقوائم ال – 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2018مارس  31تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

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

 .2017ديسمبر 

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

تأثير التغيرات في السياسات  : السياسات المحاسبية الهامة.5وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في االيضاح  العقود مع العمالء.

- 14 ام والتقديرات الهامة المتعلقة باالنخفاض في القيمة في االيضاحتم اإلفصاح عن األحك .4المحاسبية نتيجة لتطبيق هذه المعايير تم توضيحها في اإليضاح 

 ألول مرة. 9 للتقرير المالي، بعد األخذ بعين االعتبار تطبيق المعيار الدولي المالية إدارة المخاطر
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31المنتهيتين في لفترتي الثالثة أشهر 

 

 أسس توحيد القوائم المالية - 3
وباستخدام سياسات محاسبية  للبنكتشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية 

 مماثلة.

 أو لمخاطر تتعرض عندما فيها المستثمر المنشأة على المجموعة وتسيطرت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. آالشركات التابعة هي المنش

لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل  يكونلديها حقوق من العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، و يكون

 نشأة المستثمر فيها.سيطرتها على الم

، ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية مجموعةانتقال السيطرة عليها إلى ال بتاريخ مجموعةيتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية لل

 بتاريخ توقف هذه السيطرة.

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

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

 فقط بقدر عدم وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

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

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

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

 

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

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

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

 .العمالء مع العقود

. يوضنح 2018ينناير  1ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبندأ فني أو بعند  ،م2014في شهر مايو  15 للتقرير الماليصدر المعيار الدولي  لقد

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

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

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

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

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

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

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

 : األدوات المالية 9 للتقرير الماليالمعيار الدولي  2-4

وذلك اعتباراً من تاريخ التطبينق األولني  م2014في شهر يوليو  األدوات المالية الصادر –9 للتقرير المالي الدولي المعيار تطبيقت المجموعة ارتأ لقد

والقيناس.  االثبنات –: األدوات المالية 39عن معيار المحاسبة الدولي  جوهرياً تغيراً  9 للتقرير المالي. تمثل متطلبات المعيار الدولي 2018يناير  1في 

 .المالية المطلوبات عن المحاسبةرات في بعض جوانب وتغيالمحاسبة عن الموجودات المالية  في أساسيةيجمع المعيار الجديد تغيرات 

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

 .39 الدولي المحاسبة معيار
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( المرحليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

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

 الموجودات والمطلوبات المالية  تصنيف

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

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

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

المتاحنة للبينع. وبموجنب المعينار الندولي االسنتثمارات قنروض والنذمم المديننة وحتنى تناريخ االسنتحقاق، وال المقتنناهوذلك فيما يتعلق االسنتثمارات  39

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

، أنظنر القسنم المعنني 9 للتقرينر المناليالموجودات المالية طبقاً للمعيار الندولي  بتصنيف المجموعةالمختلطة ألغراض التصنيف. ولتوضيح كيفية قيام 

 من السياسات المحاسبية الهامة.

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

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

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

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

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

 .الهامة المحاسبية السياسات من المعني القسم أنظر، 9 الماليللتقرير  الدولي للمعيار طبقاً  المالية المطلوبات بتصنيف المجموعة قيام كيفية ولتوضيح

 المالية الموجودات قيمة في االنخفاض

  9 للتقرير المنالي". يتطلب المعيار الدولي خسائر االئتمانية المتوقعةالنموذج "الخسارة المتكبدة" بنموذج " 9 للتقرير المالياستبدل المعيار الدولي  لقد

بالقيمة العادلة منن  المقتناهغير المتعلقة بالدين لكافة القروض والموجودات المالية األخرى  خسائر االئتمانية المتوقعةالتسجيل مخصص  المجموعةمن 

المتوقعنة المتعلقنة  ينةاالئتمان رخسنائال. يحندد المخصنص علنى أسناس ةالمالين اتالتزامنات القنروض وعقنود الضنمان باإلضنافة إلنى ،قائمة الندخلخالل 

 بشنكل جنوهري مننذ نشنأتها. وإذا كنانقند ازدادت  لهنذه الموجنودات عشر شنهراً القادمنة، منا لنم تكنن مخناطر االئتمنان االثنىباحتمال التعثر على مدى 

المخصص علنى أسناس  ساباحتمستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، يتم المشتراه أو المالية الموجودات ال شروط تعريف قد استوفىالمالي  األصل

 التغير في خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

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

 .الهامة المحاسبية السياسات من المعني القسم أنظر ،9 للتقرير المالي الدولي المعيار في المذكورة القيمة في االنخفاض متطلبات بتطبيق المجموعة
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

 التحول

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

 للتقرير الماليالدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي  القيمفرق بين التم إثبات ويتم تعديل فترات المقارنة.  لم -

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

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

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

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

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

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

 اآلخر".

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

 .9 للتقرير المالي الدولي

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

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

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 طبقا   األصلي التصنيف

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

 الدولي للمعيار طبقا   الجديد التصنيف

 9 للتقرير المالي

 الدفترية القيمة

 طبقا   األصلية

 المحاسبة لمعيار

 39 الدولي

 الدفترية القيمة

 طبقا   الجديدة

 الدولي معيارلل

                                      9 للتقرير المالي

     المالية الموجودات

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

 9,367,478 9,372,200 المطفأة التكلفة مدينة وذمم قروض األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 خالل من العادلة القيمة العادلة االيجابية للمشتقات  القيمة

 قائمة الدخل

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

 137,411,556 138,837,618 المطفأة التكلفة مدينة وذمم قروض صافي، وسلف قروض

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

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

 31,399,298 31,436,344 المطفأة  التكلفة مقتناه بالتكلفة المطفأة دين أدوات – سندات استثمارية

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

مقتناة ألغراض  ملكية حقوق أدوات – سندات استثمارية

 المتاجرة

 303,760 303,760 قائمة الدخلالقيمة العادلة من خالل 

 530,009 530,009 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة مقتناه مدينة ذمم – أخرى موجودات
       

   213,729,875 212,258,816 
       

     المالية المطلوبات

 7,056,168 7,056,168 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة مقتناه األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 خالل من العادلة القيمة ة السلبية للمشتقاتلالقيمة العاد

 قائمة الدخل

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

 154,365,549 154,365,549 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة مقتناه العمالء  ودائع

 8,016,639 8,016,639 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة مقتناه مصدرة دين سندات

 8,796,808 8,142,899 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة مقتناه أخرى مطلوبات

       

   177,659,178 178,313,087 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

،وذلنك  9 للتقرينر المنالي الدولي للمعيار طبقاً  الدفترية القيمة إلى 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الدفترية القيمة تسوية على أدناه الجدول مليش ( ب

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

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 إيضاح

 الدفترية القيمة

 لمعيار طبقاً 

 الدولي المحاسبة

 31 في كما 39

 التصنيف إعادة 2017 ديسمبر

 القياس إعادة

)الخسائر 

االئتمانية 

 المتوقعة(

 الدفترية القيمة

 للمعيار طبقاً 

للتقرير  الدولي

 في كما 9 المالي

            2018 يناير 1

      المالية الموجودات

      المطفأة التكلفة

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

      

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

      

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

      

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

      

 530,009 -       -       530,009  أخرى موجودات
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

 ،وذلنك 9 للتقرينر المنالي الندولي للمعينار طبقاً  الدفترية القيمة إلى 39 الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  الدفترية القيمة تسوية على أدناه الجدول مليش ( ب

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

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 طبقاً  الدفترية القيمة

 المحاسبة لمعيار

 في كما 39 الدولي

 التصنيف إعادة 2017 ديسمبر 31

 القياس إعادة

 االئتمانية ائر)الخس

 (المتوقعة

 الدفترية القيمة

 للمعيار طبقاً 

للتقرير  الدولي

 في كما 9 المالي

          2018 يناير 1

     المالية الموجودات

     للبيع متاحة

 - - - 14,629,799 م2017ديسمبر  31

     :إلى محول

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

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

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

 - - - - م2018يناير  1
         

 أدوات حقوق –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 الملكية

    

     م2017ديسمبر  31

 - - 1,520,604 - للبيع المتاحةمن  المحول

 1,520,604 - - - م2018يناير  1

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

 - - - - م2017ديسمبر  31

  - 12,224,295 - للبيع المتاحة من المحول

 12,224,295 - - - م2018يناير  1

  - - - قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 - - -       - : استثمارات

 - -  303,760 م2017ديسمبر  31

 - - 884,900 - متاحة للبيع ال من المحول
         

 1,188,660 - - - م2018يناير  1
         

     

 - - - 115,890 للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة
         

 115,890 - - - م2018 يناير 1
         

     المالية المطلوبات

     المطفأة بالتكلفة

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

 - - - 154,365,549 العمالء ودائع

 - - - 8,016,639 مصدرة دين سندات

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

 178,235,164 - - - التكلفة المطفأة  إجمالي
         

     قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 - - - 77,923 للمشتقات السلبية العادلة القيمة
         

 77,923 - - - م2018يناير  1
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

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

 واالحتياطيات األخرى المبقاةعلى األرباح  األثر ( د

 التكلفنة فئنة إلنى 39 الندولي المحاسنبة لمعينار طبقناً  الفئنات منن المالينة والمطلوبنات المالينة الموجنودات تصنيف إعادة آثار التالي الجدول يوضح

 :9 للتقرير المالي الدولي للمعيار طبقاً  المطفأة

      األخرى االحتياطيات  المبقاة األرباح بآالف الرياالت السعودية

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

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

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

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

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

إلى المخصص طبقاً لمتطلبات المعينار  39المسجل طبقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  مخصص االفتتاحيالالجدول أدناه على تسوية  يشتمل ( هـ

 : 9 للتقرير الماليالدولي 

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

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

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

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 ديسمبر 31

2017 

 المحاسبة)معيار 

/  39 الدولي

 المحاسبة معيار

 (37 الدولي

 القياس إعادة التصنيف إعادة

 2018 يناير 1

)المعيار الدولي 

 للتقرير المالي

9 ) 

          

/ (39 الدولي المحاسبة)معيار  مدينة وذمم قروض

 الدولي معيارال) المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

 (9 للتقرير المالي

     

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

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

 37,046 37,046 - -  صافي  استثمارات،

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

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

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 (9 للتقرير المالي الدولي)المعيار 

     

      

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  –صافي  استثمارات،

)المعيار الدولي  أدوات دين – اآلخرالدخل الشامل 

 (9المالي  للتقرير

 - - 55,283 55,283 

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

 709,192 709,192 - -  اإلجمالي
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

 :م 2018مارس  31 في كما، المالي المركز قائمة في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية القيمة التالي الجدول يوضح (   و

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 مدرجة إلزامياً  

 من العادلة بالقيمة

 قائمة الدخل خالل

 بالقيمة مدرجة

 خالل من العادلة

 الشامل الدخل

 دين أدوات – اآلخر

بالقيمة  مدرجة

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

أدوات   –اآلخر 

 المطفأة التكلفة حقوق ملكية 

القيمة  إجمالي

            الدفترية 

      المالية الموجودات

 16,365,820 16,365,820 - - - السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وارصدة نقدية

 4,910,855 4,910,855 - - - األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 312,050 - - - 312,050 للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة

 46,713,997 33,561,114 1,664,913 10,338,374 1,149,596 صافي  استثمارات،

 141,222,247 141,222,247 - - - صافي وسلف، قروض
           

 209,524,969 196,060,036 1,664,913 10,338,374 1,461,646 المالية الموجودات إجمالي
           

      

      المالية المطلوبات

 7,459,378 7,459,378 - - - األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 220,110 - - - 220,110 للمشتقات السلبية العادلة القيمة

 151,921,098 151,921,098 - - - العمالء ودائع

 8,049,211 8,049,211 - - - مصدرة دين سندات
           

 167,649,797 167,429,687 - - 220,110 المالية المطلوبات إجمالي
           

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

 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 

 ألغراض مقتناه

 للبيع متاحة مدينة وذمم قروض المتاجرة

 بالتكلفة أخرى

 المطفأة

القيمة  إجمالي

            الدفترية 

      المالية الموجودات

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

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

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

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

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

 213,199,866 59,312,799 14,629,799 138,837,618 419,650 المالية الموجودات إجمالي
           

      المالية المطلوبات

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

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

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

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

 169,516,279 169,438,356 - - 77,923 المالية المطلوبات إجمالي
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

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

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

 م.2017 لعام المالية القوائم في المذكورة

 المالية الموجودات تصنيف 1-5

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

 :التالي النحو

 أ ( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

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

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

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

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

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب ( 

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

 :قائمة الدخل

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

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

 .القائم

ينتم بينمنا  الدين بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمنة العادلنة فني الندخل الشنامل اآلخنر.  أدواتقياس  بعد ذلك يتم 

 .الربح أو الخسارةوخسائر تحويل العمالت األجنبية في  ومكاسب العمولةاثبات دخل 

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

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

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

 قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات(  ج

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

سنم تأن عند االثبات األولي  للمجموعةإضافة إلى ذلك، يجوز  ".اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة" أو" المطفأة"التكلفة  بـ مصنفة غير دين

بالقيمنة العادلنة منن  –بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  قياسالأي أصل إذا كان يفي بمتطلبات  –بشكل ال رجعة فيه  –

 والذي ينشأ خالف ذلك.المحاسبي تساق االعدم  –بشكل جوهري  –إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص  قائمة الدخلخالل 

 دارة الموجودات المالية.إل اهبتغيير نموذج أعمال المجموعة قيام تلي اء الفترة التيال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثن 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 تصنيف الموجودات المالية )تتمة( 1-5

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

 تقويم نموذج األعمال

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

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

علنى تحقينق تركنز اسنتراتيجية اإلدارة منا إذا كاننت  تلنك السياسنات عمليناً. وبشنكل خناص، وممارساتلمحفظة لالسياسات واألهداف الموضوعة  -

هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلنك  مدة مطابقة وأ، معين فائدةالحفاظ على معدل  وأالمتعاقد عليها،  الفائدةإيرادات 

 ن خالل بيع الموجودات.الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية م

 .المجموعةكيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة  -

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

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

 التي يتم تحصيلها، و

 ينتم ال، تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعنات بشنأن نشناط المبيعنات المسنتقبلية. وبنالرغم منن ذلنك -

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

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية الموجودات

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

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

لموجنودات اتقنويم  دباالعتبنار هنذه المعلومنات عنن يأخنذلكنن و، ذاكبتغيير تصنيف باقي الموجنودات المالينة المحنتفظ بهنا ضنمن نمنوذج األعمنال 

 أو شراؤها حديثاً.  استحداثهاالمالية التي تم 

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

 وبينع الموجنودات المالينة لتحصنيل التندفقات النقدينة التعاقدينة ، أوالنقدينة التعاقدينةلعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التندفقات وذلك 

 .معاً 

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

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

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

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

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

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

 ،لنألداةبالحسنبان الشنروط التعاقدينة  المجموعنةأخنذ ت، والفائندةتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  وعند

. الشنرط هنذا تسنتوفى ال التي التعاقدية النقدية التدفقات مبلغ أو توقيت يغير أن يمكن تعاقدي شرط على يشتمل المالي األصل كان إذا فيما ذلك ويشمل

 :االعتبار بعين المجموعة أخذت التقويم، هذا وإلجراء

 .النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ من تغير التي المحتملة األحداث -

 .المالي الرفع ميزات -

 .الدفع مقدماً وشروط التمديد -

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

 الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود )على سبيل المثال إعادة تعيين أسعار الفائدة(. -

 قائمة الدخلالتخصيص بالقيمة العادلة من خالل 

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

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

 القيمة العادلة.على أساس داخلياً 
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 االلتزامات المالية  تصنيف 2-5

المالية، فيما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض، على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تحسب التكلفة المطفأة  امطلوباتهبتصنيف  المجموعة تقوم 

 جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. التي تشكلتكاليف وال، على إصدار األموال ين االعتبار الخصم أو العالوةبعد االخذ بع

 االثبات إلغاء 3-5

 أ (  الموجودات المالية  

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

 المجموعنة قنمت لنم إذاملكينة األصنل المنالي أو  ومكافآتمخاطر  جميع يقارب مابموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل  استالم التدفقات النقدية التعاقدية

 .المالي األصلالسيطرة على ب احتفاظه عدم مع المالي األصل ملكية ومكافآت مخاطر جميع مايقاربإبقاء ب والبتحويل 

العوض المستلم بين ( أ، و )(إثباته إلغاءلجزء الذي تم با الخاصةأو القيمة الدفترية )الفرق بين القيمة الدفترية لألصل  فإناثبات أصل مالي،  إلغاءوعند  

ضنمن  سنابقاً  ينة مكاسنب أو خسنائر تراكمينة تنم اثباتهناأ( ب)بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً مننه أي التنزام جديند تنم تحملنه( و )

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

 حقننوق الملكيننة أوراقشننأن بالنندخل الشننامل اآلخننر  قائمننة ضننمن والمثبتننةخسننائر تراكميننة  أومكاسننب  أيننة اثبنناتيننتم  ال ،2018يننناير  1اعتبنناراً مننن  

. ينتم اثبنات أينة إثبنات هنذه األدوات  التوقنف عننفني النربح أو الخسنارة عنند   -المخصصة بالقيمة العادلة من خنالل الندخل الشنامل اآلخنر االستثمارية

 .ةمنفصل كموجودات أو مطلوبات المجموعةبها  تالتي نشأت أو احتفظواالثبات  إللغاءعمولة على الموجودات المالية المحولة والمؤهلة 

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

 هذه الموجودات.لملكية ال ومكافآتمخاطر  جميعما يقارب أو  كافةعلى  المجموعة إلبقاءمعامالت البيع وإعادة الشراء نظراً ل مشابهة
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهيتين في لفترتي 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 )تتمة( االثبات إلغاء 3-5

 أ (  الموجودات المالية )تتمة( 

علنى  مجموعنةإبقناء الوال باإلبقناء علنى منا يقنارب جمينع مخناطر ومكافنآت ملكينة األصنل المنالي، منع أبتحوينل،   مجموعنةقنم التفي العمليات التي لنم 

والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغيرات فني  ،ستمر في إثبات األصل الم حول بقدر ارتباطه المستمر بهت مجموعةالسيطرة على األصل الم حول، فإن ال

 قيمة األصل المحول.

 علينه تنطبنق كاننت إذااثبنات األصنل المحنول  إلغناءعلنى التنزام خدمنة األصنل المنالي المحنول مقابنل أتعناب. ينتم  مجموعةبقى التالعمليات وفي بعض 

 أكثنر تكنون أن اسنتالمهاإذا كان من المتوقع لألتعاب التني سنيتم  ،االثبات. يتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك إلغاءشروط 

 الخدمنة أداء عنن- كناف   بشنكل- المنشنأة تعنوض أن اسنتالمهاالكافي مقابل الخدمة )أصل( أو إذا كان من غير المتوقع لألتعاب التي سنيتم  التعويض من

 (.إلتزام)

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

 

 المالية والمطلوبات الماليةتعديل الموجودات  4-5

 أ (  الموجودات المالية 

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

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

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

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

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

المقتنرض، ينتم عنرض المكاسنب أو  يواجههنافي الربح أو الخسارة. وفي حالة إجراء هنذا التعنديل بسنبب صنعوبات مالينة  وتحملت تعديالالأو خسائر 

 .عمولةكدخل  عرضهاسائر االنخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم الخسائر سوياً مع خ

 ب (  المطلوبات المالية  

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

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

 .وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة

 االنخفاض في القيمة 5-5

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

 :الدخل

 .دين أدوات تعتبر التي المالية الموجودات -

 .التحصيل مستحقة اإليجار مبالغ -

 و الصادرة، ةالمالي اتالضمان عقود -

 .الصادرة القروض التزامات -

 .االستثمارية الملكية حقوق أدوات علىالقيمة  انخفاض خسارة إثبات يتم ال

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

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

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

 .لها األولي االثبات منذ جوهري بشكل بها الخاصة االئتمان مخاطر تزداد لم التي األخرى المالية األدوات -
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( المرحليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 )تتمة( االنخفاض في القيمة 5-5

"  بنـ عالميناً  عليهنا المتعنارف الدرجنة لهنا االئتمنان مخناطر تصننيف درجنة تعنادل عنندما منخفضنة ينةائتمان مخناطر لهنا الدين أداة بأن مجموعةال عتبرت

 ".االستثمارية الدرجة

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

 .المالية القوائم إعداد تاريخ بعد شهر 12 خالل تحدث

 المتوقعة االئتمانيةخسائر ال قياس

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

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

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

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

 النقدية المستقبلية المقدرة.

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

 .استالمها مجموعةال يتوقع التي النقدية

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

 المالية الموجودات هيكلة إعادة 

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

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

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

 .الحالي األصل عن الناتج النقدي العجز عن

 األصنل منن نهائينةال نقدينةال تندفقاتالكمعاملتهنا  ينتم الجديند لألصنل المتوقعنة العادلة القيمة فإن الحالي، األصل اثبات إلغاء إلى المتوقع التعديل أدى إذا

 إللغناء المتوقنع التناريخ منن اعتبناراً  خصنمه تم الذي الحالي المالي لألصل النقدي العجز حساب عند المبلغ هذا يدرج. اثباته إلغاء بتاريخ الحالي المالي

 .الحالي المالي األصل على األصلي الفعلي الفائدة معدل باستخدام المالية القوائم اعداد تاريخ حتى االثبات

 منخفضالالموجودات المالية ذات المستوى االئتماني  

. مننخفض ائتمناني مسنتوى ذات المطفنأة بالتكلفنة المدرجنة المالينة الموجنودات كاننت إذا منن للتأكد تقويم بإجراء مجموعةال قومت التقارير، عدادإ بتاريخ

منن ذلنك  المقندرة المسنتقبلية النقدية التدفقات على هام تأثير لهالتي يكون  أكثر أو حدث وقوع عند منخفض ائتماني مستوى ذو بأنه المالي األصل يعتبر

 .المالي ألصلا

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

 المقترض أو المصدر. يواجههامالية كبيرة  صعوبات 

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

 معينة شروط وفق مجموعةال قبل من والسلفة القرض هيكلة إعادة. 

 مالية هيكلة إعادة أو االفالس في المقترض دخول احتمال. 

 سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. إختفاء 

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

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

 .متعثرة قروضاً  فأكثر يوماً  90 لمدة السداد
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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 االنخفاض في القيمة )تتمة( 5-5

 )تتمة( منخفضالالموجودات المالية ذات المستوى االئتماني 

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

 السندات عوائد بناء على االئتمانية للجدارة السوق تقويم. 

 االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت تقييمات. 

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

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

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

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

 .المطلوبة

 المالي المركز قائمة في المتوقعة خسائر االئتمانيةال مخصص عرض

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

 للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من كخصم تظهر:  المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات. 

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

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

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

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

 و كمخصص، سحبه تم الذي االرتباط لمكون الدفترية

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

. العادلنة القيمنة احتيناطي فني اثباتنه وينتم الخسائر، مخصص عن اإلفصاح يتمومع ذلك، . العادلة القيمة هي نفسها تعتبر الموجودات لهذه الدفترية

 الشامل الدخل في لها العادلة والقيمة للموجودات المطفأة التكلفة بين التغيرات وتدرج الخسارة، أو الربح في في القيمة االنخفاض خسائر اثبات يتم

 .اآلخر

 الشطب

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

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

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

 االئتمان.

  اتالضمان تقويم

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

 مثنل ئتمانينةاال تعزينزاتالو مالينة غينرال وغيرها من الموجنودات والمخزون مدينة، وذمم عقارات ،الو االعتماد،/  الضمان وخطابات المالية واألوراق

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

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

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

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

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

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

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

 مصادرتها يتم التي الضمانات

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

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

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

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

 .مجموعةال سياسة مع يتفق وبما وذلك في تاريخ االستحقاق المالية غير الموجودات بيع تكاليف
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( القوائم المالية المرحليةإيضاحات حول 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 االنخفاض في القيمة )تتمة( 5-5

 )تتمة( مصادرتها يتم التي الضمانات

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

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

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

 الضمانات المالية والتزامات القروض 6-5

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

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

بالقيمنة العادلنة  مبدئياً  السائدة في السوق الفائدةمعدالت عن يتم، في األصل، قياس الضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل  

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

  ًأعلى أيهما الخسارة، مخصص مبلغ أو مطفأ الغير بالمبلغ: 2018 يناير 1 من اعتبارا. 

 أيهمنا ، لتسوية االلتزامات عندما يصنبح الندفع بموجنب العقند محنتمالً ه دفع المتوقع للمبلغ الحالية القيمة أو مطفأ الغير بالمبلغ: 2018 يناير 1 قبل 

 .أعلى

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

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

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

 العمالت األجنبية 7-5

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

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

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

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

 السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة. الصرفسعودية بأسعار 

المعدلة بناء على معدل الربح الفعلني على البنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة  األجنبية العملةوخسائر  مكاسبتمثل  

 السائدة في نهاية السنة. الصرفة األجنبية المحولة بأسعار ل، والتكلفة المطفأة بالعمخالل السنة والدفعات

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

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

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

 (.2018 يناير 1 من)اعتباراً  اآلخر الشامل الدخل

بتنواريخ المعنامالت  الفنوري الصنرفبأسنعار  السنعودي للريالالبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بالعمالت األجنبية  تحول

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

 القنوائم إعنداد بتناريخالصنرف الفنوري  بأسنعار السنعودي للرينال الخارجينة لعمليناتلأرصدة الموجنودات والمطلوبنات  تحول ،التقارير إعداد وبتاريخ

 الشنامل الندخل فني التحوينل فروقنات اثبنات ينتم. بناء على المتوسط المرجح ألسعار الصرف السائدة خنالل السننة لها الدخل قائمة بنود وتحول ،المالية

 . اآلخر

 التحوينل احتيناطي منن المتنراكم المبلنغ تصننيف يعناد المشنتركة، السنيطرة أو الهنام التنأثير أو السنيطرة فقندان إلنى خارجينة عملينة اسنتبعاد أدى ما وإذا

 فقنط المجموعنة اسنتبعاد حالنة وفني. االسنتبعاد خسائر أو مكاسب من كجزء الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة إلى الخارجية العملية بتلك المتعلق

 الحصنص إلنى المتنراكم المبلنغ منن المعنني الجنزء نسب يعاد فإنه بالسيطرة، االحتفاظ مع خارجية عملية على تشتمل تابعة شركة في حصتها من جزء

 .المسيطرة غير
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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 إثبات اإليرادات / المصاريف 8-5

 الخاصة العموالت ومصاريف دخل

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

 .المالية لألداة المطفأة التكلفة إلى المالية لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة المستقبلية النقدية المقبوضات أو الدفعات بالضبط

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

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

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

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال شامالً  المقدرة المستقبلية

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

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

 الخاصة العموالت ودخل المطفأة التكلفة قياس

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

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

 . خسائر االئتمانية المتوقعةالتعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص 

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال بمخصص تعديلها قبل مالي أصل ألي المطفأة التكلفة ما مالي ألصل الدفترية القيمة إجمالي يمثل

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

 .لاللتزام المطفأة التكلفة على أو( منخفض

 الفعلني العمولنة معدل باستخدام  العمولة دخل، ويتم احتساب األولي االثبات بعد منخفض االئتماني مستواها يصبح التي المالية الموجودات احتساب يتم

 أسناس علنى العمولنة دخنل احتسناب ينتم فإننه مننخفض، ائتمناني مسنتوى ذي األصنل فيهنا يعد لم التي الحاالت وفي. المالي لألصل المطفأة التكلفة على

 .جمالياإل

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

 علنى االئتمنان مخناطر تحسننت لو حتى جمالياإل أساس على العمولة دخل احتساب يتم ال. لألصل المطفأة التكلفة على االئتمان بمخاطر المعدل الفعلي

 .األصل

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 9-5

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

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

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

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

 الفتنرة، تلك على فقط يؤثر التعديل كان إذا التعديالت، فيها تعدل التي الفترة خالل المحاسبية التقديرات على التعديالت إثبات يتم. للظروف وفقاً  معقولة

 . المستقبلية الفتراتو الحالية الفترة على يؤثر التعديل كان إذا المستقبلية الفترات وفي التقديرات فيها تعدل التي الفترة خالل أو
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 5

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 9-5

 :األحكام فيها مارست أو واالفتراضات التقديرات اإلدارة فيها استخدمت التي الهامة النواحي يلي فيما

 .والسلف القروض قيمة في االنخفاض خسائر .1

 .العادلة القيمة قياس .2

 .قائمة الدخلتصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل  .3

 .فيها المستثمر الشركات على السيطرة تحديد .4

 .واالطفاء االستهالك .5

 .المحددة المنافع خطة .6

 

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

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

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

 

 

 م   )غير مدققة(2018مارس  31

 

 )مدققة( م2017ديسمبر  31

 

 م  )غير مدققة(2017مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 المبالغ

  االسمية

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 االسمية المبالغ
 

 القيمة

 العادلة

 االيجابية

 القيمة

 العادلة

 السلبية

 االسمية المبالغ

 ألغراض المتاجرة: مقتناة
           

 أسعار مقايضات

 الخاصة العموالت
221,277 (181,952) 15,509,834  78,724 (45,809) 9,914,179   52,784 (25,280) 8,349,887 

 األجنبي الصرف عقود

 اآلجلة
80,902 (33,419) 21,630,404  30,538 (27,886) 19,767,301  47,448 (57,494) 25,412,678 

 7,117,408 (13,933) 13,933  3,233,155 (4,228) 4,228  2,251,449 (4,739) 4,735 العمالت خيارات

مقتناة لتغطية مخاطر 

 القيمة العادلة:
           

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة
5,136 - 805,318  2,400 - 187,503  - (94) 75,000 

 40,954,973 (96,801) 114,165  33,102,138 (77,923) 115,890  40,197,005 (220,110) 312,050 اإلجمالي

 
           

 
 

 ستثمارات ، صافياال - 7

 م2017 مارس  31 
 

 م2017 ديسمبر 31
 

 م 2017مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 
 (مدققة)غير 

 
 )مدققة(

 
 (مدققة)غير 

      
 33,561,114 بالتكلفة المطفأة مقتناه استثمارات ـ

 
31,436,344 

 
27,439,112 

 -  -   اآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمةمدرجة  استثماراتـ 

     1,664,913 دين أدوات -

     10,338,374 أدوات حقوق ملكية -

 - (2017) للبيع متاحة استثمارات ـ
 

14,629,799 
 

15,777,124 

 100,136  303,760  1,149,596  قائمة الدخل خالل منمدرجة بالقيمة العادلة  استثماراتـ 

 - (2017) حتى تاريخ االستحقاق مقتناه استثمارات ـ
 

- 
 

1,511 

 46,713,997 اإلجمالي
 

46,369,903 
 

43,317,883 
 

عمالء وبنوك مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع  ،لاير سعودي( مليون 78.3: 2017لاير سعودي )مليون  112.5تشتمل االستثمارات على مبالغ قدرها 

 لاير سعودي(. مليون 78.5: 2017لاير سعودي ) مليون 109.5. بلغت القيمة السوقية لهذه االستثمارات أخرى
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

 تتكون القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة من اآلتي: 

       م2018مارس  31

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

             

 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

      

7,022,582  

         

712,592  

    

42,613,450  

     

92,320,771  

         

281,998  

     

142,951,393  

 قروض وسلف غير عاملة

         

128,534  

                 

  -    

         

212,284  

          

984,602  

             

1,046  

         

1,326,466  

 القروض والسلفإجمالي 

      

7,151,116  

         

712,592  

    

42,825,734  

     

93,305,373  

         

283,044  

     

144,277,859  

 مخصص االنخفاض في القيمة

       

)337,668( 

         

)(43,279 

       

)(702,701 

     

)588,6391,( 

           

)7071,( 

       

)612,055,3( 

 القروض والسلف، صافي

      

6,482,779 

         

669,313  

    

42,123,033  

     

91,665,785  

         

281,337  

     

141,222,247  

             

       

 

       م2017 ديسمبر 31

 مدين جاري السعودية الرياالت بآالف

 بطاقات

 االجمالي أخـــــــــرى تجارية قروض شخصية قروض ائتمان

             

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

 418,781 عاملة غير وسلف قروض

                 

   -   200,318 791,799 1,259 ,1574121, 

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

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

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

             

       

 مارس كاآلتي: 31الممنوحة للعمالء لربع السنة المنتهي في  كانت حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف  2-8

 

 م2018 مارس 31

 (مدققة)غير 

 

 الرياالت بآالف

 السعودية

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

 1,426,062 االفتتاحية  المبقاةمعدلة من خالل األرباح  مبالغ

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

 259,955 للفترة المحمل

  (715,331) المخصص من مشطوبة معدومة ديون

 3,055,612 

 

 

 م2017 ديسمبر 31

 (مدققة)غير 

 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 2,577,515 م2017يناير  1الرصيد كما في 

 2,122,460  المحمل للفترة

 (2,323,641) ديون معدومة مشطوبة

 (263,822)  مبالغ مستردة/ معكوسة من المبالغ المحملة سابقاً 

  (27,586) تغيرات أخرى

 2,084,926 الرصيد كما في نهاية العام
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة( المرحليةإيضاحات حول القوائم المالية 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 

 ودائع العمالء –9 
 : اآلتيَودائع العمالَء  تشمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 م 2017مارس  31  م2017ديسمبر  31   م 2018مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  7,664,431    8,328,114   8,156,294 مستنديهاعتمادات 

  67,570,650    64,588,190   62,704,532 خطابات ضمان

  2,121,728    2,026,574   2,070,712 قبوالت

  12,343,317    9,889,536   15,561,989 التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

  89,700,126    84,832,414   88,493,527 اإلجمالي

 

 .مليون لاير 501يصل إلى  مبلغمقابل المبالغ المذكورة أعاله الخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصصبلغ ، 2018مارس  31كما في 
 

 : األخرى ( ب

فيما يخص الربط  المجموعةكما أن موقف . للمجموعة الزكويالموقف  علىأي تغير  يطرأ، لم م2018مارس  31 فيخالل الفترة المنتهية 

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

 

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

 

 م 2017مارس  31  م2017ديسمبر  31   م 2018مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 باستثناءنقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 الوديعة النظامية
8,190,729  10,564,443  12,204,557 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 

 خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
3,635,432  5,587,200  5,420,190 

 17,624,747  16,151,643  11,826,161 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

  م  2018

 م2017ديسمبر  31

 

مارس  31

 م 2017

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  81,933,454    81,011,365    80,902,959  جارية

  326,595    366,380    380,823  ادخار

  62,341,141    61,430,076    60,483,506  آلجل

  9,586,521    11,557,728    10,153,810  أخرى

  154,187,711    154,365,549    151,921,098  اإلجمالي
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 الموجزة )غير مدققة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية – 12
 

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

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

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

 .مالحظتها يمكن التي السوق بيانات وفق لها الهامة

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

 

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

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 

     م2018مارس  31

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

         

     موجودات مالية 

  312,050     -   312,050     -  دوات مالية مشتقةأ  -

  1,149,596     -   -   1,149,596  قائمة الدخل من خالل العادلة بالقيمة مدرجة  -

 الشامل الدخل من خالل العادلة بالقيمة مدرجة  -

  اآلخر

 11,687,074  -  316,213   12,003,287  

     

     مطلوبات مالية 

  220,110     -   220,110     -  أدوات مالية مشتقة  -

     

     م2017ديسمبر  31

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

         

     مالية  موجودات

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

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

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

     

     مالية  مطلوبات

  77,923     -   77,923     -  مشتقة مالية أدوات  -
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 )غير مدققة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

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

 السعودية الرياالت بآالف

 2018 مارس 31

 (مدققة)غير 

 2017 مارس 31

 (مدققة)غير 
     

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

  108  301 الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة في مدرجة  -
    -     -  مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر   -
     

 266,757 316,213 الختامي الرصيد
     

   

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

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

موجزة. كما أن واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق، ال تختلف جوهريا  عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة ال

واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات  والنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، القيم العادلة لودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة،

درجة في القوائم المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية الم، والموجودات والمطلوبات األخرى، المالية االخرى

عار التعاقدية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهرياً عن األس

 .ت األخرى، والموجودات األخرى والمطلوباوللفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى

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

 143.05: 2017ديسمبر  31) 2018مارس  31مليار لاير سعودي في  147.42للقروض والسلف. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف 

  سعودي(. مليار لاير

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

ديسمبر  31) 2018مارس  31لاير سعودي في  مليار 33.6بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 مليار لاير سعودي(. 31.5 :2017

 

 التشغيلية القطاعات -13

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

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

لة. إن إجمالي للمجموعة. تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحد ومكتب تمثيلي ووكا

ية المرحلية الموجودات والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال هذا الفرع الخارجي والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المال

التشغيلية وفقاً  مجموعةاعات الالموحدة الموجزة للمجموعة بشكل عام، ونتيجة لذلك فإنه لم يتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل. تقيد المعامالت بين قط

 .  هذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية. بالبنكلنظام أسعار التحويل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( -13

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

 

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

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

 .المالية األوراق وحفظ المشورة

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

 .المشتقة والمنتجات األخرى االئتمانية والتسهيالت المدينة

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

 .بالمجموعة

ينات، وصنافي ل، واجمالي دخل العمليات، وإجمالي مصناريف العمم2017و  م2018مارس  31فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -الدخل لفترة الثالثة أشه ر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع تشغيلي:

  )غير مدققة( م2018مارس  31

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار
           

  213,670,065   55,534,352  103,437,150  963,130   53,735,433  إجمالي الموجودات

  177,501,064   14,475,582   89,296,383   73,580   73,655,519  إجمالي المطلوبات 

  2,129,546   483,284   843,978   88,209   714,075  إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

  1,521,343   319,100   550,147   20,862   631,234  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  424,852   116   278,391   61,049   85,296  دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

    -   90,484  (216,555)   20,860   105,211  القطاعات بين ما ايرادات

  1,006,893   74,177   450,213   35,185   447,318  إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

  71,267   3,810   14,177   41   53,239  الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

  196,444     -   282,196    -  (85,752)  صافي االئتمان، خسائر انخفاض مخصص  -

  45,102   45,102     -     -     -  االستثمارات قيمة في االنخفاض مخصص  -

 (36,760)    -  (36,760)    -     -  األصول األخرى قيمة في االنخفاض مخصص  -

  14,180   14,180     -     -     -  صافي الزميلة، الشركات رباحأ في الحصة

  1,136,833   423,287   393,765  53,024  266,757  صافي الدخل 

 )غير مدققة(  م2017مارس  31

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

مصرفية قطاع 

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

           

  216,323,487   58,853,540   106,869,268   856,656   49,744,023  إجمالي الموجودات

  179,362,212   16,069,135   98,215,187   64,591   65,013,299  إجمالي المطلوبات 

  2,007,286   446,760   841,426   67,246   651,854  إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

  1,425,312   265,109   568,672   16,025   575,506  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  401,068   5,053   269,248   51,037   75,730  دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

    -   56,969  (168,888)   14,835   97,084  القطاعات بين ما ايرادات

  961,496   51,380   448,046   33,820   428,250  إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

  72,029   5,508   15,505   21   50,995  الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

  217,113     -   244,597     -  (27,484)  صافي االئتمان، خسائر انخفاض مخصص  -

    -     -     -     -     -  االستثمارات قيمة في االنخفاض مخصص  -

    -     -     -     -     -  األخرى األصول قيمة في االنخفاض مخصص  -

  1,565   1,565     -     -     -  صافي الزميلة، الشركات ارباح في الحصة

  1,047,355   396,945   393,380   33,426   223,604  صافي الدخل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31الثالثة أشهر المنتهيتين في  لفترتي

 المالية المخاطر إدارة -14

   االئتمان مخاطر 1-14

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

بتقنويم احتمنال تعثنر األطنراف األخنرى باسنتخدام نظنام تصننيف  مجموعنةال تقوم. المركز المالي مثل التزامات القروض األدوات المالية خارج قائمة

 لعدم المحتملة االئتمان خسائر تنشأ. أنظمة تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها مجموعةستخدم التداخلي. كما 

 .ذلك وخالف المناسبة المستندات وجود لعدم الدين، خدمة على قدرتهم وعدم للمقترضين المالية للمالءة لمالئما االئتماني التحليل وجود

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

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

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

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

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

 .االئتمان مخاطر لتقليل أخرى أطراف لصالح عنها

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

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

 . ااإلقراض الخاصة به

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

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

 فني التركنز ويشنير(. اإلقليمني)التركنز  الجغرافينة المنناطق)ج(  و( القطناع)تركنز  الخندمات قطناع/ الصنناعة قطناع(، )ب( الفردي)التركز  الفردي

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

بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العمالء في أماكن  مجموعةال تقومو

للحصنول علنى ضنمانات إضنافية منن األطنراف  مجموعنةسعى الئم، كما تأيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مال مجموعةال تقومأو أنشطة معينة، كما 

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

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

بانتظنام بمراجعنة سياسنات وانظمنة إدارة  مجموعنةال تقنومالتي تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمنة. 

 المستجدة. الممارسات المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 االئتمان جودة تحليل 14-2

 

لموجودات المالية  تمثل المبنالغ الظناهرة فني الجندول إجمنالي القنيم الدفترينة. بالنسنبة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  (   أ

 اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي، تمثل المبالغ الظاهرة بالجدول المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي:

 

     م2018 مارس 31

 

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 لم التيو العمر

 مستوى ينخفض

  لها االئتمان

الخسائر 

االئتمانية 

على  المتوقعة

مدى العمر 

 مستوى ذاتو

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةاأل
     واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 12,769,809    -     -  12,769,809 االستثمارية الدرجة
 3,905,905    -  158,094 3,747,811 استثمارية الغير الدرجة

 16,675,714    -  158,094 16,517,620 الدفترية  القيمةإجمالي 

     

      والسلف القروض
 126,923,812 - - 126,923,812 عاملة

 12,959,094 - 12,959,094 - األداء متوسطة
 3,068,487 3,068,487 - -  المالحظة تحت
 1,326,466 1,326,466    -  - عاملة  غير

  144,277,859  4,394,953 12,959,094 126,923,812 الدفترية  القيمة إجمالي

     

     االستثمارات
 46,648,629 - - 46,648,629 عاملة

 94,979 - 94,979 - متوسطة األداء
 9,669 9,669    -  - غير عاملة

 46,753,277 9,669 94,979 46,648,629 الدفترية  القيمةإجمالي 

     

      القروض التزامات
 66,166,378 - - 66,166,378 عاملة

 5,881,082 - 5,881,082 - األداء متوسطة
 437,521 437,521    -  -  المالحظة تحت
 446,557 446,557 - - عاملة  غير

 72,931,538 884,078 5,881,082 66,166,378 الدفترية  القيمة إجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 14-2

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

 االعتبنار بعنين أخنذت مجموعنةال فنإن لهنا، األولني االثبنات مننذ جنوهري بشنكل ازدادت قند أداة مالينة منا علنى التعثنر مخناطر كاننت إذا فيمنا تحديند عند

 مجموعنةال خبنرة علنى تسنتند وتحاليل ونوعية كمية معلومات على ذلك ويشتمل. لهما مبرر ال جهد أو تكلفة دون متاحة تكون التي المعقولة المعلومات

 .للمستقبل التطل عية المعلومات ذلك في بما الخبراء يجريه الذي االئتمان وتقويم السابقة

 :بمقارنة وذلك االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة وقعت إذا فيما تحديد إلى التقويم يهدف

 بتاريخ إعداد القوائم المالية، مع لألداهالمتبقي شهر  12التعثر على مدى  احتمال -

لهذه الفترة من الزمن التي يتم تقديرها عنند االثبنات األولني للتعنرض )ينتم تعنديلها بنالتغيرات فني  لألداهالمتبقي شهر  12التعثر على مدى  احتمال -

 التوقعات المتعلقة بالدفع مقدماً(.

 االئتمان مخاطر تصنيف درجات

 والتقنديرات األحكنام وتطبينق التعثنر مخناطر توقنع فني المسنتخدمة البياننات مختلنف إلنى اسنتناداً  تعنرض لكنل ائتمنان درجة بتخصيص مجموعةال تقوم

 العوامنل هنذه تتفناوت. التعثنر مخناطر علنى تندل ونوعينة كمينة عوامنل باسنتخدام االئتمنان مخاطر تصنيف درجات تحدد. االئتمانية الخبرة على المبينة

 .التعرضات ونوعية المقترض طبيعة بحسب

 يكنون عنندما مثنل االئتمنان، مخناطر انخفناض عند متزايد بشكل التعثر مخاطر تزداد بحيث معايرتها ويتم االئتمان، مخاطر تصنيف درجات تحديد يتم

 .3 و 2 االئتمان تصنيف درجات بين الفرق من أقل 2 و 1 التصنيف درجات بين التعثر مخاطر في الفرق

االثبنات األولني علنى أسناس المعلومنات المتنوفرة عنن الجهنة المقترضنة. تخضنع  دعننمعيننة شنركة تعرض لدرجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل  تحدد

 استخدام البيانات التالية. التعرضاتللمراقبة المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة  التعرضات

 

  التعرضات إجمالي المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات   التعرضات

 لملفات الدورية المراجعة خالل المعلومات على الحصول يتم

 اإلدارة، وحسابات المدققة، المالية القوائم مثل – العميل

 التي النواحي على األمثلة ومن. والتوقعات التقديرية والموازنات

 المالي، الرفع معدالت الربح، هامش إجمالي: معين تركيز تتطلب

 النوعية، الجودة إدارة بالتعهدات، االلتزام الدين، خدمة تغطية

 .العليا اإلدارة في والتغيرات

 وسلوك داخلياً  عليها الحصول يتم التي المعلومات

 البطاقات تسهيالت استخدام مثل – العميل

 .االئتمانية

 ذلك يشمل – السداد سجل

 السداد عن التأخر حاالت

 المتغيرات من ومجموعة

 .السداد بمعدالت المتعلقة

 أو الصحفية والمقاالت المرجعية، االئتمان وكاالت من بيانات

 الممنوحة الحدود استخدام .مقاييس القدرة على التحمل .الخارجية التصنيف درجات في التغيرات

 للجهة االئتمان في التعثر مقايضة وأسعار المتداولة، السندات

 .توفرها عند المقترضة،

 بما مرجعية، ائتمان وكاالت من خارجية بيانات

 .بالصناعة المتعلقة القياسية االئتمان نقاط ذلك في

اإلعفاء من  ومنح طلبات

 السداد.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية 

  .والتكنولوجية للمقترض أو في أنشطته التجارية

التغيرات الحالية والمتوقعة 

في األعمال التجارية 

 والمالية واالقتصادية
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 المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -14

 تحليل جودة االئتمان )تتمة( 14-2

 )تتمة( في مخاطر االئتمان الجوهرية الزيادة – الخسائر االئتمانية المتوقعة(  المبالغ الناتجة عن  ج

 إنشاء هيكل األجل الحتمال التعثر عن السداد(   1

بجمنع معلومنات  مجموعنةال تقنوم. للتعرضنات هيكل األجل الحتمنال التعثنر عنن السنداددرجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد  تعتبر

ينتم أيًضنا اسنتخدام . باإلضافة إلى تصنيف مخناطر االئتمنان المقترضةمخاطر االئتمان وتحليلها حسب المنتج والجهة ل اتعرضهاألداء والتعثر المتعلقة ب

 المعلومات التي يتم شراؤها من الوكاالت المرجعية االئتمانية الخارجية بالنسبة لبعض المحافظ.

 للتعرضناتعلنى مندى العمنر المتبقني نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تنم الحصنول عليهنا واجنراء تقنديرات الحتمنال التعثنر  مجموعةال ستخدمت

 والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.

ألثر بعض العوامنل األخنرى )مثنل عميقة الكلي وتحاليل  االقتصادالتعثر وعوامل معدالت يشتمل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في 

تشنتمل عوامنل االقتصناد الكلني األساسنية علنى  التعرضنات،المتعلقنة بمخناطر التعثنر. بالنسنبة لمعظنم  ( من السداد باإلعفاءالخبرات السابقة فيما يتعلق 

المتعلقة بصناعات محددة و / أو مناطق معنينة، يمكنن  للتعرضاتالبطالة. بالنسبة معدالت و القياسية الفائدةومعدالت  اإلجمالي المحليمعدل نمو الناتج 

 أن يشتمل التحليل على أسعار السلع المعنية أو / وأسعار العقارات.

 تقننوم، المعلومننات الخارجيننة الفعليننة والمتوقعننة، وبعنند األخننذ فنني الحسننبان مجموعننة متنوعننة مننن مجموعننةبال الخبيننر االقتصننادي توصننيةعلننى  وبننناءاً 

التوقعنات المحتملنة األخنرى  تصنوراتللتغينرات االقتصنادية المعنينة ومجموعنة منن لالتجناه المسنتقبلي بإعداد تصوره لـ "الحالة األساسية"  مجموعةال

التعثنر  الخاصة الحتمال التعديل تقديراتههذه التوقعات باستخدام  مجموعةال تقومثم  (.للمستقبل التطلعية)أنظر التفاصيل أدناه المتعلقة إدراج المعلومات 

 عن السداد.

 جوهري بشكل االئتمان مخاطر ازدادت إذا فيما تحديد ( 2

 بمنا نوعينة، وعوامنل التعثر احتماالت في كمية تغيرات وتشمل المحفظة بحسب جوهري بشكل االئتمان مخاطر ازدادت إذا فيما تحديد ضوابط تتفاوت

 .االستحقاق تاريخ تجاوز بعد الدعم ذلك في

 الخاصننة الكميننة النمنناذجوفننق معينننة بأنهننا ازدادت بشننكل جننوهري منننذ االثبننات األولنني لهننا إذا مننا تمننت  بتعرضنناتمخنناطر االئتمننان المتعلقننة  تعتبننر

 .مجموعةبال

قنرر بنأن مخناطر االئتمنان قند ازدادت بشنكل جنوهري تأن  مجموعنةعلى الخبرة السابقة، يمكنن لل وبناءاً جراها الخبراء لديه أالتقديرات التي  وباستخدام

عينة على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة )اإلفصاح عنن المؤشنرات النو بناءاً 

ض العقارية لألفنراد ، وبطاقنات االئتمنان ، والقنروض العقارينة القروذات العالقة، بما في ذلك مختلف الضوابط المستخدمة بشأن مختلف المحافظ مثل 

 ...إلخ(.التجارية

ثالثنين يومناً منن تناريخ تنأخر السنداد بأن الزينادة الجوهرينة فني مخناطر االئتمنان قند حندثت بعند  مجموعةرى التاالستحقاق،  تاريخوفيما يتعلق بتجاوز 

القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تناريخ اسنتحقاق مضنى لنم ينتم فينه اسنتالم قيمنة الدفعنة بالكامنل. يحندد . تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق االستحقاق

 تاريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة.

 :للتأكد من دوريةمان عن طريق القيام بمراجعات المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئت المعاييربمراقبة فعالية  مجموعةال تقوم

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

 يوماً، و 30متأخر السداد لمدة  يصبح فيه األصلمع نقطة الزمن الذي  ال تتوافق المعايير 

  التعثنر احتمنال ( واألولنىشنهراً )المرحلنة  12التعثر عن السنداد لمندة  احتمالفي مخصص الخسائر من التحول بين  مبررة غيرعدم وجود تقلبات

 (.الثانيةعن السداد على مدى العمر )المرحلة 

 (  الموجودات المالية المعدلة 3

االحتفاظ بالعميل وعوامل أخنرى ال تتعلنق بالتندهور القدرة على منها تغير الظروف في السوق و ،يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة

الذي تم تعديل شروطه ويتم االعتراف بالقرض الذي أعيد التفاوض عليه كقرض إثبات القرض الحالي  إلغاءللعميل. يجوز  المحتملاالئتماني الحالي أو 

  جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

تحديد فيما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمنان  ، فإناألصل المالي مالي ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثبات أصلفي حالة تعديل شروط 

 بمقارنة: يتملألصل 

 السداد الواقعة في تاريخ التقرير )باالستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛ عنالتعثر  احتمال 

  باالستناد إلى الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة(. عند اإلثبات األولي المتاحة البيانات على بناء المتوقعةالسداد الواقعة  عنالتعثر احتمال( 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 14-2

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة( – الخسائر االئتمانية المتوقعة(  المبالغ الناتجة عن  ج

 (  الموجودات المالية المعدلة )تتمة( 3

لزينادة  "(اإلعفناء منن السنداد أنشنطةللعمالء الذين يواجهون صعوبات مالينة )يشنار إليهنا بنـ "بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة  المجموعة قومت

انتقنائي إذا كنان القنروض علنى أسناس  اإلعفناء عنن سنداد، ينتم لإلعفناء منن السنداد مجموعنةوبموجنب سياسنة الفرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر. 

 للوفناءعلى قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولنة  أدلةوجود مع ، ن هناك احتمال كبير للتعثر عن السدادالمدين حاليًا في حالة تعثر عن السداد أو إذا كا

 األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة. ةالتعاقديوفق الشروط 

خضنع كنل منن القنروض ت. وتعنديل شنروط اتفاقينة القنرض العمولنةتوقينت دفعنات وتغيينر  ،تشتمل الشنروط المعدلنة عنادة علنى تمديند فتنرة االسنتحقاق

 .عن السداد اإلعفاءتقارير عن أنشطة ل دوريةبإجراء مراجعة  بالبنكتقوم لجنة المراجعة و. اإلعفاء عن السدادلسياسة الممنوحة للشركات واألفراد 

 إلنى التعنديل أدى إذا فيمنا يعكنس السنداد عنن التعثنر احتمنال تقندير فنإن ،للبننك السنداد عنن اإلعفناء سياسنة من كجزء المعدلة المالية للموجودات بالنسبة

 من وكجزء .المماثلة السداد عن اإلعفاءإجراءات  تجاه السابقة المجموعة وخبرة القرض وأصل الفائدة تحصيل على المجموعة قدرة استعادة أو تحسين

 .المختلفة السلوكية المؤشرات في وينظر المعدلة التعاقدية الشروط مقابل المقترضة للجهة الوفاء أداء بتقويم المجموعة قومت العملية، هذه

 دلنيالً  يعتبنر قند  السنداد عنن اإلعفناء توقنع وأن االئتمنان، مخناطر فني جوهرية زيادة وجود على نوعياً  مؤشراً  "السداد عن اإلعفاء" عتبرت عام، وبشكل

 مننخفض غينر التعنرض يعند أن قبنل الوقنت منن فتنرة مندى علنى يحتاج العميل إلى إظهار سلوك ثابنت للوفناء /متعثر.ن التعرض منخفض القيمة أ على

 12 مندى علنى المتوقعنة االئتمنان خسنائر لمبلنغ مسناو بمبلنغ قياسنه ينتم الخسائر مخصص وأن انخفض قد التعثر احتمال يعتبرأن  أو متعثر غير/ القيمة

 .اً شهر

 السداد عن التعثر تعريف(   4

تعثراً  المالي األصل بأن المجموعة عتبرت  ، عندما:السداد عنم 

  معيننة مثنل تسنييل  بنإجراءات مجموعنةبشنكل كامنل، دون قينام ال المجموعنةاالئتمانينة إلنى  ابالتزاماتهن الجهنة المقترضنة تفنيمن غير المحتمل أن

 الضمانات )إن وجدت( ؛ أو

  بأنه تنم السحوبات على المكشوف . تعتبر مجموعةالتزام ائتماني تجاه ال للوفاء بأييوماً  90تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن

 به، أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.  هتجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم اشعار

 :التالية مؤشراتالينظر في  البنكن إمتعثرة عن السداد، ف المقترضةوعند تقويم فيما إذا كانت الجهة 

 .االتفاقيةمثل خرق  -نوعية  -

 .للمجموعةبالتزام آخر لنفس المصدر  الوفاءمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم  -كمية  -

 مصادر خارجية.ويتم الحصول عليها من أعلى بيانات معدة داخلياً استناًدا  -

ت فنني المندخالت المسننتخدمة لتقينيم مننا إذا كنان أحنند األدوات المالينة فنني حالنة تعثننر عنن السننداد وأهميتهنا قنند تتغينر مننع منرور الوقننت لنتعكس التغيننرا

 . الظروف
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31في لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 14-2

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة( – الخسائر االئتمانية المتوقعة(  المبالغ الناتجة عن ج

 للمستقبل التطُلعية المعلومات إدراج(  5

االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها  مخاطرتقويم فيما إذا كانت  عندالتطل عية للمستقبل  المعلومات بإدراج مجموعةال تقوم

الفعلينة  الخارجينة مخناطر والخبنراء االقتصناديين ودراسنة مختلنف المعلومناتالعلنى نصنيحة لجننة  وبنناءاً . لهنا الخسائر االئتمانية المتوقعة وعند قياس

المستقبلي للمتغيرات االقتصادية المعنية ونطاق من التوقعات المحتملة األخرى. لالتجاه بإعداد تصوراً لـ "الحالة األساسية"  مجموعةال تقوم، والمتوقعة

قتصننادية االبيانننات الالمعلومننات الخارجيننة علننى تتضننمن . والنظننر فنني االحتمنناالت النسننبية لكننل نتيجننة أكثننر مننن تصننور اقتصنناديويتطلننب ذلننك اعننداد 

 .ومصادر أخرىالتي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في المملكة توقعات الو

 االسننتراتيجي التخطننيط مثنل أخننرى ألغنراض مجموعننةال قبنل مننن المسنتخدمة المعلومننات مننع وتتفنق احتمنناالً، األكثنر النتيجننة" األساسنية"الحالننة  تمثنل

 .تشاؤماً  أكثرنتائج و تفاؤالً  أكثر نتائج األخرى التصورات تمثل. والموازنة

 البياننات تحلينل وباسنتخدام ،مالينةال دواتمنن األ محفظنة لكنل االئتمنان وخسنائر االئتمنان لمخناطر األساسنية المحركات وتوثيق بتحديد مجموعةال تقوم 

  .االئتمان وخسائر االئتمان ومخاطر الكلي االقتصاد عوامل بين المقدرة اتالعالق بتقدير مجموعةال تقوم التاريخية،

 :األساسية المؤشرات منالنطاقات التالية  على م2018 مارس 31 في المستخدمة االقتصادية التصورات تضمنت

 البطالة معدالت 

 الفائدة أسعار 

 إلخ...  اإلجمالي المحلي الناتج في النمو معدل 

المالينة بنناًء علنى تحلينل  الموجنوداتمحنافظ مختلفنة منن ل والخسنارةعنن السنداد  التعثنرتطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعندالت  تم

 البيانات التاريخية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

 الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس(  6

 هيكل شروط المتغيرات التالية: الخسائر االئتمانية المتوقعةتمثل المدخالت األساسية لقياس  

 .السداد عن التعثر احتمال -

 .السداد عن التعثر عند الخسارة -

 .السداد عن التعثر عند التعرض -

 ،التطلعينة للمسنتقبل المعلومنات لنتعكس تعديلها ويتم خرى،األ تاريخيةال بياناتالو داخلياً  معدة إحصائية نماذج من عموماً  أعاله المؤشرات استخراج يتم

 .أعاله تبيانه تم كما

 مصممة وفقاً تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف  إن

بياننات مجمعنة داخليناً وخارجيناً تشنتمل علنى عوامنل كمينة ونوعينة.  إلنىالنماذج اإلحصائية د هذه وتستن. والتعرضاتمختلف فئات األطراف األخرى ل

بنين فئنات  التعرضنات. وفني حالنة انتقنال الطنرف المقابنل أو الكبيرةاحتمال التعثر للشركات  الستنتاجوعند توفرها، يمكن أيضاً استخدام بيانات السوق 

احتمناالت التعثنر بعند األخنذ بعنين االعتبنار تنواريخ  تقنديرينتم درجات التصنيف، فإن ذلك يمكنن أن ينؤدي إلنى تغينر فني تقندير احتمنال التعثنر المعنني. 

 المقدرة. المقدم الوفاءومعدالت  للتعرضاتاالستحقاق التعاقدية 

بتقدير مؤشرات الخسارة عند التعثنر عنن السنداد بنناء   مجموعةال تقومة في حالة وجود تعثر. تمثل الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتمل

لمطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج نسبة الخسارة عند التعثر بعين االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة، لسترداد االعلى تاريخ معدالت 

بعقنارات  والصناعة التي يعمل بها الطرف اآلخر و تكاليف استرداد الضمان الذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للقروض المضنمونة

 ، يعتبر معدل "القرض إلنى القيمنة" مؤشنراً أساسنياً عنند تحديند الخسنارة عنند التعثنر عنن السنداد. تقنوم تقنديرات الخسنارة عنند التعثنر بإعنادةمن األفراد

س ، فإنها تعكس التغينرات المحتملنة فني أسنعار العقنارات، وينتم احتسنابها علنى أسناللقروض العقاريةمعاييره مختلف التصورات االقتصادية، وبالنسبة 

 الفعلي كعامل خصم. العمولةالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل 

باسننتخراج "التعننرض عننند التعثننر عننن السننداد" مننن  مجموعننةال تقننوموقننوع التعثننر.  عنننديمثننل التعننرض عننند التعثننر عننن السننداد التعرضننات المتوقعننة 

الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثنل التعنرض عنند التعثنر التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ 

" على المبلنغ عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية، يشتمل "التعرض عند التعثر عن السداد

ن سنحبها بموجنب العقند والتنني ينتم تقنديرها وفنق بياننات تاريخينة وتوقعنات مسنتقبلية. بالنسنبة لننبعض المسنحوب والمبنالغ المسنتقبلية المحتملنة التني يمكن

 تصنوراتعن طريق وضع نماذج لنتائج التعرض المحتملة في نقناط زمنينة مختلفنة باسنتخدام  الموجودات المالية، يحدد التعرض عند التعثر عن السداد

 .وتقنيات احصائية
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 المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم
  م2017م  و 2018مارس  31لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 14 -2

 االئتمان )تتمة(الزيادة الجوهرية في مخاطر  – الخسائر االئتمانية المتوقعة(  المبالغ الناتجة عن ج

 )تتمة( الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس(  6

لنم تنزداد مخناطر االئتمنان بشنأنها بشنكل  للموجنودات المالينة التني شنهر كحند أقصنى 12تنم وصنفه أعناله، وشنريطة اسنتخدام احتمنال التعثنر لمندة  كما

بعد األخذ بالحسنبان مخناطر التعثنر علنى مندى الفتنرة التعاقدينة القصنوى )بمنا فني ذلنك خينارات  الخسائر االئتمانية المتوقعة مجموعةال قيستجوهري، 

تمتد أقصى  .ستخدم مدد أطول ألغراض إدارة المخاطرت مجموعةال تحتى لو كان ،التمديد للجهة المقترضة( التي يتعرض على مداها لمخاطر االئتمان

 القرض أو الضمان. إلتزامأو إنهاء  اً مقدم سلفةفيه طلب سداد  ةمجموعفترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق لل

الخسنائر  بقيناس مجموعنةال تقوم المسحوب، غير االلتزام ومكون القرض من كل على تشتمل التي باألفراد، الخاصة االئتمان بطاقات تسهيالتل بالنسبة

دارتها على إثابت أو فترات سداد محددة، ويتم  أجل ال يوجد لهذه التسهيالت على أساس تاريخ االنتهاء الموجود على بطاقة االئتمان. االئتمانية المتوقعة

 مجموعنةال صنبحت عندما فقط ولكن االعتيادية اليومية اإلدارة خالل يتعزز لن التعاقدي الحق هذا لكن فوراً، إلغاؤهاالحق في  مجموعةللأساس جماعي. 

تسهيالت السحب على المكشوف لألفراد، ولكن قد تنشأ عمليات سحب  مجموعةقدم التال . التسهيل مستوى على االئتمان مخاطر في زيادة بأي علم على

 .مجموعةعلى المكشوف فنياً على الحسابات الجارية لألفراد وتعتبر هذه العمليات عمليات مستحقة الدفع على الفور، كما تخضع لمعايير التصنيف لل

 :على تشتمل التي المشتركة المخاطر خصائص أساس ىعل المالية األدوات تجميع يتم جماعي، أساس على مؤشر أي تقويم وعند

 األداة / المنتج نوع -

 االئتمان مخاطر تصنيف درجة -

 اتالضمان نوع -

 والتحسن، وتاريخ االثبات األولي. االسترداد معدالت -

 االستحقاق تاريخ حتى المتبقية الفترة -

 مجموعنةتنوفر للتتبقى متجانسة بشكل مالئم. بالنسنبة للمخناطر التني  مجموعةتعرض لها التلمراجعة منتظمة للتأكد من المخاطر التي  التصنيفيخضع 

 خارجية لدعم البيانات المتاحة داخلياً.  مرجعيةبشأنها بيانات تاريخية محدودة، تستخدم بيانات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
  م2017م  و 2018مارس  31أشهر المنتهيتين في  لفترتي الثالثة

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة -14

 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 14 -2

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة( – الخسائر االئتمانية المتوقعة(  المبالغ الناتجة عن ج

 الخسارة مخصص(  7

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

 م2018 مارس 31

 المرحلة

 األولى

 المرحلة

 الثانية

 المرحلة

 اإلجمالي الثالثة

     بآالف الرياالت السعودي
         

     

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

 12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 - (13,181) (3,566) 16,747 اً شهر

 - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 - (22,548) 28,817 (6,269) منخفض الغير االئتماني المستوى ذات ماليةال األدوات

 -على مدى العمر  الخسائر االئتمانية المتوقعةإلى  محول

 - 920 (920) - ذات المستوى االئتماني المنخفض المالية األدوات

 293,656 135,682 171,618 (13,644) الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 (715,331) (715,331) - - مشطوبة  مبالغ

صافي التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة لقطاع 

 (33,701) 16,049 (28,515) (21,235) األفراد
         

 3,055,612 1,882,456 830,199 342,957 مارس 31 في كما الرصيد
         

 

 (  الضمانات  8

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

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

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

وذلنك فإن المعلومات الكمية حول الضمانات المحنتفظ بهنا كضنمان مطلوبنة ، التقرير الماليللموجودات المالية التي لها مستوى ائتماني منخفض بتاريخ 

 بالقدر الذي تقلل فيه الضمانات من مخاطر االئتمان.
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