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 المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية 
م2018م و2019مارس  31أشهر المنتهية  في لفترة الثالثة   

 

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

هاـ 1377ثااني ربياع ال 25الصاادر بتااريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب السجل التجااري رقام 1957نوفمبر  23هـ )الموافق 1377جمادى األول  1

فرعاً( في المملكة العربية السعودية وفرعااً واحاداً  340:  م2018مارس  31فرعـاً ) 340م( من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـبر  18)الموافق 

تمثيلياً في سنغافورة. إن عنوان المركز الرئيسي للبناك هاو في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتباً 

 كما يلي:

 بنك الرياض

  حي المربع -شارع الملك عبدالعزيز

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 هاـ.1440رجاب  25م الموافاق 2019أبريال  01خ بنك الرياض عن انتقال المقار الارئيس للبناك )اإلدارة العاماة( بمديناة الريااض وتلاك اعتبااراً مان تااري أعلن

، الريااض، الطرياق الادائري الشارقي ،حي الشاهداء ،A1ج بر - واحة غرناطة العنوان الجديد لإلدارة العامة لبنك الرياض سيكون على النحو االتي: فإنوعليه 

 المملكة العربية السعودية.

اعتمادهاا واإلشاراف  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البناك لعمالئاه منتجاات مصارفية متوافقاة ماع مبادأ تجناب الفوائاد ياتم

 من قبل البنك.تأسيسها عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم 

القياام  تتاولىالمالياة لبناك الريااض وشاركاته التابعاة المملوكاة بالكامال: أ( شاركة الريااض المالياة ) إن القوائم المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة تشامل القاوائم

 ؛  ها هيئة السوق المالياة(بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظم

ج( شاركة الريااض  ؛(تمويالال وتلاك لغارضللغير  وأب( شركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك 

سااتريل ليميتااد  تياازشااركة كياارزون بروبير د(؛ (لوكالااة التااأمين )تعماال كوكياال لبيااع منتجااات التااأمين المملوكااة والماادارة ماان قباال شااركة تااأمين رئيسااية أخاارى

إفالس )وتختص الشركة إعالن مقاصة وتحظى بصالحية الدولة  –( شركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر كايمان هـ؛ في جزيرة مانوالمؤسسة 

 .بـ"المجموعة"هذه الشركات مجتمعة و يشار الى  .بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض(
 

 أسس اإلعداد .2
" األوليةالقوائم المالية " – 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  م2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةتم اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة 

. ال تشاتمل القاوائم المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة علاى كافاة الادخل مؤسسة النقد العرباي الساعودي بشاأن المحاسابة عان الزكااة و اريبة والمعدل من قبل 

للسنة المنتهياة  جموعةللم فصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنويةالمعلومات واإل

م وتاام االفصاااح عاان السياسااات 2019يناااير  1"عقااود االيجااار" اعتباااراً ماان  (16المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي )قااام البنااك بتطبيااق  .م2018ديساامبر  31فااي 

 (.5المحاسبية للمعيار الجديد في االيضاح )
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 أسس توحيد القوائم المالية .3
 باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.للبنك تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية 

لاديها  تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض لمخااطر أو يكاونت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. آالتابعة هي المنش الشركات

ل سايطرتها علاى المنشاأة لاديها القادرة علاى التاأثير علاى تلاك العوائاد مان خااليكاون العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، وفي حقوق 

 المستثمر فيها.

، ويتوقاف توحياد مجموعاةانتقاال السايطرة عليهاا إلاى البتاريخ  مجموعةلل المرحلية الموجزة الموحدة القوائم الماليةفي يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة 

 هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.

المجموعاة عناد إعاداد المتداخلاة باين شاركات يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية 

لمكاسب غير المحققة وتلاك فقاب بقادر عادم القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم استبعاد الَخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد ا

 وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

ناافع االقتصاادية تعمل المجموعة مديرا لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إتا كانل المجموعة تسيطر علاى صاندوق اساتثمار، ياتم التركياز علاى تقاويم الم

موالت متراكمة أو اتعاب ادارة متوقعة(، وعلى حقوق المستثمرين في اقالة مدير الصندوق. وبنااًء علاى تلاك، اإلجمالية للمجموعة في الصندوق )تتضمن أي ع

 تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.
 

 يدةأثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجد .4
 أدناه: المعياروتم تو يح أثر تطبيق هذه  جديد، محاسبي معيار بتطبيق المجموعة قامل، م2019يناير  1اعتباراً من 

 

يحل المعيار الجديد محل االرشادات الحالية لعقود االيجار والواردة في  ."عقود اإليجار" –( 16قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

المعايير الدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إتا كان ترتيب  ات( الصادر عن لجنة تفسير4"عقود اإليجار"، والتفسير ) –( 17معيار المحاسبة الدولي )

الصادر  27الحوافز"، والتفسير  –"عقود اإليجارات التشغيلية  الدولية السابقةجنة التفسيرات الصادر عن ل 15ما ينطوي على عقد إيجار"، والتفسير 

 "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". الدولية السابقةعن لجنة التفسيرات 

. وينص المعيار 2019يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد م ويطبق  المعيار على 2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي )

مالم تكن فترة االيجار  على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب اثباتها عموًما داخل قائمة المركز المالي للبنك،

( "اإليجارات" 17. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي )يمةأو أن عقد اإليجار لموجودات منخفضة الق شهراً أو أقل12

في  االلتزامات التي سيتكبدهاإثبات المستأجر  يجب علىلكل عقد إيجار، بالنسبة إلى إيجارات تشغيلية أو تمويلية يتم الغاؤه بالنسبة للمستأجرين. 

، وهو ما يعادل عموًما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإل افة إلى التكاليف االستخدامأصل حق المستقبل. في المقابل ، يتم رسملة 

 المتكبدة مباشرةً والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.

( عند تطبيق المعيار الجديد. عند التطبيق 16قام البنك باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل والذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي )

 اإليجارزام ألصول المؤجرة عموًما بمبلغ التل حق االستخدامالتشغيلي، تم قياس  اإليجار( على عقود 16االولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 باستخدام معدل العمولة وقل التطبيق االولي.  

دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار حيث ُحملل   -( 17معيار المحاسبة الدولي ) م، قام البنك بالمحاسبة عن عقود اإليجار حسب2019يناير  1قبل 

 عقد اإليجار". التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسب الثابل على مدى فترة
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 )تتمة( ية نتيجة تطبيق المعايير الجديدةأثر التغيرات في السياسات المحاسب. 4
 (16للتقرير المالي )التحول للمعيار الدولي 

( الصاادر عان لجناة 4( والتفساير )17تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ) اختار البنك

ياتم تحديادها ساابقاً بأنهاا تنطاوي علاى عقاود إيجاار بتطبيق المعياار علاى العقاود التاي لام م البنك م يقالمعايير الدولية للتقرير المالي. وبالتالي ل اتتفسير

 المعايير الدولية للتقرير المالي. ات( الصادر عن لجنة تفسير4أو التفسير ) (17) ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي

عشر شهر من تاريخ التطبياق األولاي، وعقاود إيجاار  المقترحة في المعيار على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل إثنى قام البنك بتطبيق اإلعفاءات

 الموجودات منخفضة القيمة. 

ملياون  391.2البالغاة  ، صاافيالمطلوباات األخارى المثبتاة  امنالتزامات اإليجاار  قام البنك بإثبات (، 16) المالي لتقريرلعند تطبيق المعيار الدولي 

بناد الممتلكاات والمعادات فيماا يتعلاق   امن المثبتاةملياون لاير ساعودي  456.5البالغاة  صاافي، تات العالقاةلاير سعودي وموجودات حق االساتخدام 

، اس االلتزامااات بالقيمااة الحاليااة لاادفعات اإليجااار المتبقيااة. تاام قياا(16) بموجااب مبااادم المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي إيجاااربااالعقود المبرمااة كعقااود 

بنفس مبلغ التزاماات  تات العالقةاالستخدام  حق. تم قياس موجودات م2019يناير  1 كما فيللمجموعة اإل افي  االقتراضتخدام معدل مخصومة باس

 .م2018ديسمبر  31في  الموحدة كما المركز المالي قائمةفي  تم اثباتهأو مستحقة تتعلق بعقد إيجار  مقدماً دفوعات إيجار مدفوعة بأي  معدلة، االيجار

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5
 تخدمة في إعداد القوائمتتماشى السياسات المحاسبية، والتقديرات واالفترا ات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المس

، 4 فاي اإليضااح المعيار الجديد المذكور وبتطبيقاسبية المو حة أدناه. ، باستثناء السياسات المحم2018ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 إلى السياساات المحاسابية المقابلاة لهاا الماذكورة فاي القاوائم المالياة تضافتحل محل / تعدل أو و، م2019يناير  1تطبق السياسات المحاسبية التالية اعتباراً من 

 .م2018 لعام الموحدة

 

 / التزامات اإليجار موجودات حق االلتزام

 ينطاويأو  يعتبار العقاد عقاد إيجاار علاى عقاد إيجاار. بإجراء تقويم للتأكد فيما إتا كان العقد عقد إيجار أو ينطويعند بدء العقد ، يقوم البنك االثبات األولي وعند 

تتادفق إلاى  المناافع. ياتم تحدياد السايطرة إتا كانال معظام عاوضينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محاددة مقابال على عقد إيجار ، إتا كان العقد 

 .البنك ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه األصول

 

 موجودات حق االستخدام

 ؛موجودات حق االستخدام بالتكلفةويقوم بقياس ، يطبق البنك نموتج التكلفة  

 ؛ ومتراكمة النخفاض في القيمة االخسائر ومتراكم ال ناقصاً االستهالكأ( 

 .على عقد اإليجار تتعلق بتعديالتلتزامات الإعادة قياس  معدلة بأيب( 

 

 عقد االيجار التزام

 .للمؤجر المتبقيةلقيمة الحالية لدفعات اإليجار باالتزامات اإليجار  يجب احتساب، االثبات األوليعند 

 :كما يلي بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يجب على البنك قياس التزامات اإليجار

 اإليجار.ات على التزام العمولة. زيادة القيمة الدفترية لتعكس 1

 و ؛ المسددةاإليجار  دفعات. تخفيض القيمة الدفترية لتعكس 2

 يجار.اإلعقد لأو تعديل  تقويم. إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة 3
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 المشتقات. 6

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

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

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

 

 )غير مدققة(   م2019مارس  31

 

 )مدققة( م2018ديسمبر  31

 

 )غير مدققة(  م2018مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

  االسمية

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

  االسمية

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية

 مقتناة ألغراض المتاجرة:
           

مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

344,009 (273,971) 36,796,674 
 

239,364 (167,805) 31,853,110 
 

221,277 (181,952) 15,509,834 

 21,630,404 (33,419) 80,902  27,248,377 (51,631) 46,053  24,881,201 (44,218) 59,545 الصرف األجنبي اآلجلة عقود

 2,251,449 (4,739) 4,735  476,362 (1,184) 1,184  90,724 (304) 304 خيارات العمالت

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة:
           

العموالت مقايضات أسعار 

 الخاصة

- (115,645) 3,337,402  24 (53,650) 3,428,279  5,136 - 805,318 

 40,197,005 (220,110) 312,050  63,006,128 (274,270) 286,625  65,106,001 (434,138) 403,858 ياإلجمال

 
           

 
 

 ستثمارات ، صافياال .7

 م2019 مارس  31 
 

 م2018ديسمبر  31
 

  م2018مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 
 )غير مدققة(

 
 )مدققة(

 
 )غير مدققة(

      
 33,600,394  32,917,341  31,889,024 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

      خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,705,200  2,035,385  2,490,894 أدوات حقوق ملكية -

 10,338,374  12,730,942  14,422,210 أدوات دين  -

 12,043,574  14,766,327  16,913,104 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,149,596  393,272  581,569  قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (79,567)  (84,168)  (89,892) االنخفاض في القيمة ناقصاً 

 46,713,997  47,992,772  49,293,805 اإلجمالي
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 القروض والسلف، صافي .8
 القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة 8.1

 تتكون من اآلتي:التي       

            م2019مارس  31 

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 االجمالي

 159,022,553  241,097  105,021,293  47,171,250  759,344  5,829,569 إجمالي - قروض وسلف عاملة

 1,791,341  480  1,487,866  267,168  -  35,827 قروض وسلف غير عاملة

 160,813,894  241,577  106,509,159  47,438,418  759,344  5,865,396 إجمالي القروض والسلف

 (2,572,262)  (1,219)  (1,497,204)  (997,603)  (42,290)  (33,946) مخصص االنخفاض في القيمة

 158,241,632  240,358  105,011,955  46,440,815  717,054  5,831,450 القروض والسلف، صافي

 

            م2018 ديسمبر 31 

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 االجمالي

 151,821,922  282,013  99,728,737  45,029,627  775,403  6,006,142 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 1,561,437  -  1,255,233  243,387  -  62,817 قروض وسلف غير عاملة

 153,383,359  282,013  100,983,970  45,273,014  775,403  6,068,959 إجمالي القروض والسلف

 (2,358,529)  (623)  (1,317,739)  (923,783)  (44,456)  (71,928) مخصص االنخفاض في القيمة

 151,024,830  281,390  99,666,231  44,349,231  730,947  5,997,031 القروض والسلف، صافي

 

 كانت حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة كاآلتي:  8.2

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 

 م2019مارس

  )غير مدققة(

ديسمبر  31

 م2018

 )مدققة(

 3,510,988  2,358,529  الرصيد كما في بداية الفترة

 981,558  250,126 المحمل للفترة

 (2,134,017)  (36,393) ديون معدومة مشطوبة من المخصص

 2,572,262  2,358,529 

 

 كاآلتي:حسب كل مرحلة  والسلف القروضمخصص االنخفاض في  كانت تفاصيل 8.3

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

مستوى ائتماني 

 غير منخفض

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر 

وذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 2,572,262 1,633,419 583,207 355,636 م2019مارس  31الرصيد كما في 
 2,358,529 1,389,527 667,541 301,461 م2018 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 حلية الموحدة الموجزة من التالي:، صافي، الظاهر في قائمة الدخل المروالموجودات المالية األخرىخسائر االئتمان  مخصص انخفاضيتكون   8.4
 

 

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر 

 31المنتهية في 

 م2019مارس

  )غير مدققة(

 م2018ديسمبر  31

 )مدققة(

 196,440  162,374 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

 (36,756)  49,065 في قيمة الموجودات المالية األخرى، صافي )عكس المخصص( مخصص االنخفاض

 159,684  211,439 اإلجمالي
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 ودائع العمالء .9
 اآلتي:َودائع العمالَء تشمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   واألخرىالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان . 10
 يلي:تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما أ( 

 

  م2018مارس  31  م2018ديسمبر  31    م2019مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 8,156,294  8,118,981  7,609,956 اعتمادات مستنديه

 62,704,532  64,400,982  66,176,455 خطابات  مان

 2,070,712  1,828,797  2,124,011 قبوالت

 15,561,989  11,625,946  9,842,014 التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 88,493,527  85,974,706  85,752,436 اإلجمالي

 

 كاآلتي:حسب كل مرحلة التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان واألخرى  كانل تفاصيل مخصص االنخفاض في   ب(

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

مستوى ائتماني 

 غير منخفض

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر 

وذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 205,133 136,729 27,360 41,044 م2019مارس  31الرصيد كما في 
 161,029 93,381 34,827 32,821 م2018 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 مليون لاير. 596والتزامات القروض بمبلغ  المتوقعة لتسهيالت خارج الميزانية والمطلوبات األخرى تشمل الخسائر االئتمانية 

 

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

 

  م2018مارس  31  م2018ديسمبر  31    م2019مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 باستثناء الوديعة النظامية
9,992,055  7,734,761  8,190,729 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
8,461,717  9,709,128  3,994,710 

 12,185,439  17,443,889  18,453,772 اإلجمالي

 

 

 

 

 

  م2018مارس  31  م2018ديسمبر  31    م2019مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 80,902,959  86,842,195  84,784,459 تحل الطلب

 380,823  459,724  483,789 ادخار

 60,483,506  66,304,252  72,512,533 آلجل

 10,153,810  16,215,985  15,710,341 أخرى

 151,921,098  169,822,156  173,491,122 اإلجمالي
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 12
 

 :واإلفصاح عنها الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم المجموعة التسلسل 

 مماثله في اسواق نشطة.   ألدوات ماليةالمستوى األول: أسعار متداولة )غير معدلة(  -

األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت  الثاني: المستوى -

  .الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها 

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

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

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
 

 م2019مارس  31

 )غير مدققة(  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      مالية تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات 

 403,858 - 403,858 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 581,569 - 611 580,958  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

 16,589,675 - 283,435 16,873,110 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 434,138 - 434,138 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

 

 م2018ديسمبر  31

 )مدققة( بآالف الرياالت السعودية
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      العادلةموجودات مالية تم قياسها بالقيمة 

  286,625     -   286,625     -   القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

  393,272     -   788   392,484   الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

  14,437,395   -     288,876   14,726,271  

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  274,270     -   274,270     -   القيمة العادلة السلبية للمشتقات   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  13/17   
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019مارس  31أشهر المنتهية  في لفترة الثالثة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .12

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر 

 31 المنتهية في

 م2019مارس 

 )غير مدققة(

 

 ديسمبر 31

 م2018

 )مدققة(
    

    تسوية الحركة في المستوى الثالث 
  315,912    288,876  الرصيد االفتتاحي

    أو الخسائر  المكاسبإجمالي 
  18,536   (2,796)  مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة  -
 (45,572)  (2,645)  الشامل اآلخرمدرجة في قائمة الدخل   -
    

 288,876  283,435 الرصيد الختامي

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

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

 م العادلة لودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة،جوهرياُ عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القي

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

المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم 

وك والمؤسسات الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهرياً عن األسعار التعاقدية وللفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبن

 .، والموجودات األخرى والمطلوبات األخرىالمالية األخرى

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

 155.5: م2018ديسمبر  31) م2019 مارس 31مليار لاير سعودي في  162.4 للقروض والسلف. بلغل القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف

  عودي(.س مليار لاير

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

 :م2018ديسمبر  31) م2019 مارس 31لاير سعودي في  مليار 31.3لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغل القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 مليار لاير سعودي(. 32.8

 

 القطاعات التشغيلية. 13

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

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

 والمطلوبات الموجودات إجمالي إن. ووكالة تمثيلي ومكتب واحد خارجي فرع إلى إ افة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها المجموعة

 ونتيجة عام، بشكل للمجموعة الموحدة المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال ونتائج والتعهدات

 يوجد وال هذا.  بالمجموعة التحويل أسعار لنظام وفقاً  التشغيلية المجموعة قطاعات بين المعامالت تقيد. مستقل بشكل عنها اإلفصاح يتم لم فإنه لذلك

 . التشغيلية القطاعات بين جوهرية أخرى ومصاريف داتإيرا
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(. 13

 :8 للتقرير الماليقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقاً للمعيار الدولي بفيما يلي بيان 

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

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

 المشورة وحفظ األوراق المالية.

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

 تجات المشتقة.المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمن

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

 بالمجموعة.

ياات، وصاافي ل، واجمالي دخل العملياات، وإجماالي مصااريف العمم2018و م2019مارس  31فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: أشهُر المنتهية في تلك التاريخ لكل قطاع  الثالثةالدخل لفترة 

 

  م2019مارس  31

 )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 239,517,077 63,904,614 115,849,234 1,191,633 58,571,596 الموجوداتإجمالي 

 201,872,047 22,056,783 98,470,260 324,297 81,020,707 إجمالي المطلوبات 

 2,580,144 641,414 1,048,268 105,376 785,086 إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

 1,808,716 428,345 663,378 26,527 690,466 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 550,539 1,130 383,468 67,808 98,133 دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

 - 124,357 (274,648) 26,554 123,737 ايرادات ما بين القطاعات

 1,053,738 45,002 392,041 43,977 572,718 إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

 107,073 4,267 17,221 3,497 82,088 استهالك الممتلكات والمعدات   -

مخصص انخفاض خسائر االئتمان   -

 صافي ،والموجودات المالية األخرى

35,976 - 175,463 - 211,439 

مخصص االنخفاض في قيمة )عكس(   -

 االستثمارات

- - - (2,928) (2,928) 

 118,388 118,388 - - - صافيالحصة في أرباح الشركات الزميلة، 

 1,644,794 714,800 656,227 61,399 212,368 صافي الدخل 

      

  م2018مارس  31

 )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 213,670,065 55,295,900 102,768,742 1,022,340 54,583,083 إجمالي الموجودات

 177,501,064 15,930,994 85,421,505 232,606 75,915,959 إجمالي المطلوبات 

 2,129,546 505,546 820,765 88,693 714,542 إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

 1,523,186 334,345 535,776 21,346 631,719 صافي دخل العموالت الخاصة  -

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

 - 96,199 (225,027) 21,345 107,483 ايرادات ما بين القطاعات

 1,006,893 112,387 441,245 35,183 418,078 إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

 71,267 7,151 12,756 1,732 49,628 استهالك الممتلكات والمعدات   -

مخصص انخفاض خسائر االئتمان   -

 صافي ، والموجودات المالية األخرى

(85,752) - 245,436 - 159,684 

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

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

 1,136,833 407,339 379,520 53,510 296,464 صافي الدخل 
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 إدارة المخاطر المالية. 14

   مخاطر االئتمان 14.1

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

ألطاراف األخارى باساتخدام نظااام ل الموقاف االئتماانيبتقاويم  مجموعاةال تقاوم. األدوات المالياة خاارج قائماة المركاز الماالي مثال التزاماات القاروض

. تنشاأ خساائر االئتماان أنظمة تصانيف مخااطر خارجياة صاادرة عان وكااالت تصانيف رئيساية، عناد توفرهاا مجموعةستخدم التتصنيف داخلي. كما 

المساتندات المناسابة وخاالف  وجاودوعادم المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المالئم للمالءة المالية للمقتر ين وعادم قادرتهم علاى خدماة الادين، 

 .تلك

للسيطرة على مخاطر االئتمان من خالل سياسيات وإجراءات مراجعة طلبات االئتماان ومراقبتهاا للتعارض االئتمااني بعاد الصارف  مجموعةسعى الت

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

باإل افة لمراقبة حادود  .يومياً  مجموعةتعرض لها الالتعر ات الفعلية التي تكما يتم مراقبة  .المخاطر وو ع حدود مالئمه لها من تحديد مجموعةال

التجارياة وتلاك باإبرام اتفاقياات مقاصاة رئيساة والادخول فاي ترتيباات  امان ماع  ابإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطته مجموعةال تقوم ،اإلئتمان

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

 عنها لصالح أطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.

فاي  األطراف األخارى فاي الوفااء بالتزاماتهاا. وللاتحكمتمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إتا اخفقل 

تبعهاا فاي تقيايم أنشاطة خارى باساتخدام نفاس األسااليب التاي تبتقاويم األطاراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها المستوى المخاطر التي يمكن ان ت

 . ااإلقراض الخاصة به

فاي االئتماان أو عالقاة تجارياة أخارى أو مان التركياز فاي أخارى متكااف  ألطاراف يشير تركياز المخااطر إلاى المخااطر الناشائة عان التوزياع غيار ال

االقتاراض قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية. وفقاً لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويال الاى: )أ( 

ت )تركااز القطااع( و )ج( المناااطق الجغرافياة )التركااز اإلقليماي(. يشااير التركاز فااي الفاردي )التركااز الفاردي(، )ب( قطاااع الصاناعة/ قطاااع الخادما

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

المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة ماـن العماالء فاي أمااكن  بإدارة مخاطر االئتمان وتلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في مجموعةال تقوم

للحصاول علاى  امانات إ اافية مان األطاراف  مجموعاةساعى الكما ت .ئمأيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مال مجموعةال تقومكما  .أو أنشطة معينة

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

للضامانات  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بشكل مستمر وتطلب  مانات إ افية طبقا لالتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقباة القيماة الساوقية

إدارة  بانتظاام بمراجعاة سياساات وانظماة مجموعاةال تقاومالتي تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيماة. 

 المستجدة. الممارسات المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 والزكاة توزيعات األرباح. 15
، على توزياع أربااح للمسااهمين عان النصاف الثااني مان عاام م2019مارس  19صادق المساهمون، خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 

لاير سعودي عن كل سهم(. تم دفع توزيعات األرباح فاي  0.40مليون لاير سعودي ) 1,200توزيعات األرباح هذه بعد خصم الزكاة،  . بلغلم2018

 . م2019أبريل  2

زكاااة أنشااطة التموياال )"القواعااد"( قواعااد لحساااب فااي المملكااة العربيااة السااعودية  والاادخل، نشاارت الهيئااة العامااة للزكاااة  م2019مااارس  14 فااي

. م2019ينااير  1وتسري علاى الفتارات مان  لجباية الزكاةتم إصدار القواعد وفقًا لالئحة التنفيذية بل مؤسسة النقد العربي السعودي. مرخصة من قالو

 أمثاال 8 ب وحاداً أعلاى ،صاافي الادخل أمثاال 4باـ  لوعااء الزكااة القواعاد حادا أدناى و اعل، الزكااة وعاءير أساس جديد لحساب باإل افة إلى توف

 األعلاىن الحاد األدناى ولان تتجااوز الحاد ، لكنهاا لان تقال عاالزكااة وعاء٪ من 2.5ن عند صافي الدخل. سيستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديي

 المسموح به وفقًا للقواعد.

ملياون لاير  160بمبلاغ  م2019المساهمين السعوديين في الربع األول من عاام على بناًء على اللوائح الجديدة ، قّدر البنك مخصًصا لمطلوبات الزكاة 

 31 كماا فاية بناًء على نتائج عمليات البنك للفتارة المنتهياة والمركاز الماالي مليون لاير سعودي(. يتم تقدير مخصصات الزكا 220: 2018سعودي )

 إعادة تقييم مخصصات الزكاة خالل العام. وسيتم. م2019مارس 

 الربح األساسي والمخفض للسهم. 16

بقسمة صافي دخل الفتارة علاى عادد األساهم المصادرة   م2018و  م2019مارس  31المنتهية في  للفترةتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم 

 مليون سهم قائم. 3,000البالغ 

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي. 17

 %48.46ل للخادمات المالياة )شاركة زميلاة للبناك( إلاى جاآلمجموعة بزيادة حصتها في شاركة ، قامل ا م2019مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

االسااتثمار  المحاساابة عاان، تاام غياااب الساايطرةل ونظااراً الحصااة اإل ااافية. مليااون لاير سااعودي مقاباال  33.7(. تاام دفااع %35: م2018ديساامبر  31)

ملياون لاير  103.7أعااله الماذكورة  المعاملاة مكاساب بلغال .الماوجزة المالياة المرحلياة الموحادة القوائماإل افي باستخدام طريقة حقوق الملكية في 

 ، صافي.شركات زميلةأرباح في حصة ال بند فيسعودي وتم إدراجها 

 كفاية رأس المال. 18 
ة تتمثال أهااداف المجموعااة عنااد إدارة رأس المااال فااي االلتازام بمتطلبااات رأس المااال التااي حااددتها مؤسسااة النقاد العربااي السااعودي للحفاااظ علااى قاادر

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

دتها تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس الماال وتلاك باساتخدام المنهجياات والنساب المقاررة مان قبال لجناة باازل للرقاباة المصارفية والتاي اعتما

رأس المال كما هو محدد من مؤسسة النقد العربي السعودي، لغرض الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات النظامية ل

 قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 

تقااوم إدارة المجموعااة بشااكل دوري بمراجعااة قاعاادة رأس المااال ومسااتوى الموجااودات المرجحااة للمخاااطر للتأكااد ماان أن رأس المااال كاااف  لتغطيااة 

تقاديرات، تقاوم االدارة العلياا بمراعااة خطاب أعماال المجموعاة الاى الحالية وخطب النمو المساتقبلية. وعناد القياام بهاذه الألنشطتها المخاطر المالزمة 

 جانب الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة األعمال. 
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 )تتمة( كفاية رأس المال.  18
( والتاي بادأ ساريان مفعولهاا 3 أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اإلصالحات الرأسمالية وفق معاايير )باازل

الموجاودات المرجحاة المخااطر الموحادة للمجموعاة وإجماالي رأس الماال المؤهال والنساب تات  م. وعليه فقد تام إحتسااب2013يناير  1من  اعتباراً 

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

ة رأس الماال يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس الماال األساساي ورأس الماال المسااند ونساب كفايا

 . مجموعةالخاصة بال

 بماليين الرياالت السعودية

 م2019مارس  31

 )غير مدققة(

 م2018ديسمبر  31 

 )مدققة(

 م2018مارس  31 

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة للمخاطر

 198,549  210,880  214,856 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 14,118  14,705  15,090 التشغيليةالموجودات المرجحة للمخاطر 

 3,534  2,330  2,459 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 216,201  227,915  232,405 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

      رأس المال المؤهل

 36,169  36,774  37,645 رأس المال األساسي

 4,552  4,384  4,449 رأس المال المساند
      

 40,721  41,158  42,094 اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
      

 %16.7  %16.1  %16.2 نسبة كفاية رأس المال لرأس المال األساسي %

 %18.8  %18.1  %18.1 إجمالي نسبة كفاية رأس المال %
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