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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30في  ةأشهر المنتهي التسعةلفترة   

 

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

سجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ        )الموافق 1377جمادى األول  1 صادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب ال هـ 1377ثاني ربيع ال 25ال

ً  341م( من خالل شـ      بكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـ      بر  18)الموافق  ً  فرعـ      ا فرعاً( في المملكة العربية السعودية  341: م2018 سبتمبر 30) مرخصا

 ً تمثيلياً في س      نغافورة. إن عنوان المركز  وفرعاً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوس      تن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتبا

 الرئيسي للبنك هو كما يلي:

 A1برج  -واحة غرناطة 

  حي الشهداء –الرياض 

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

اعتمادها واإلش     راف  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المص     رفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مص     رفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم

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

القيام  تتولىالمالية لبنك الرياض وش      ركاته التابعة المملوكة بالكامل: أ( ش      ركة الرياض المالية ) إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تش      مل القوائم

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

ج( ش  ركة الرياض  ؛(تمويلال وذلك لغرضللغير  وأب( ش  ركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وش  راء األص  ول العقارية للمالك 

ستريت ليميتد والمؤسسة  تيزشركة كيرزون بروبير د(؛ (لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى

صة في جزر كايمان هـ       ؛ في جزيرة مان سواق المالية والمرخ شركة الرياض لأل صالحية الدولة  –(  صة وتحظى ب شركة بتنفيذ إعالن مقا إفالس )وتختص ال

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

 أسس اإلعداد .2
القوائم المالية "  – 34وفقاً لمعيار المحاس  بة الدولي  2019 س  بتمبر 30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 

 األولية " المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب  تالمرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحاال تشمل القوائم المالية 

 م.2018ديسمبر  31في  كمامع القوائم الموحدة السنوية للمجموعة 

، على التوالي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 2018ديسمبر  31و  2019مارس  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة والسنة المنتهية في 

الزكاة وضريبة الدخـل )بخصوص تطبيق  والمعايير الدولية للتقرير المالي، على التوالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن 34

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة  21"ضـ      ـ      رائب الدخل"، والتفسير  – 12معيار المحاسبة الدولي 

 وضريبة الدخل( ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. 

ضريبة الدخل في قائمة الدخل.2019يوليو  17اريخ بت سعودية بأن يتم إثبات الزكاة و سعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربية ال سة النقد العربي ال س  ، قامت مؤ

ملكة العربية الس      عودية والمعايير وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفس      يراتها الص      ادرة عن مجلس معايير المحاس      بة الدولية والمعتمدة في الم

تمدة في المملكة العربية واإلص  درات األخرى المعتمدة من الهيئة الس  عودية للمحاس  بين القانونيين )يش  ار إليها مجتمعة بـ         "المعايير الدولية للتقرير المالي المع

 السعودية"(.

 – 8ض    ريبة الدخل وذلك بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتفق مع معيار المحاس    بة الدولي وبناء على ذلك، قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاس    بية للزكاة و

ضاح  صاح عن آثار هذا التغير في اإلي سبية واألخطاء". وتم اإلف سبية والتغيرات في التقديرات المحا سات المحا سيا حول القوائم المالية المرحلية الموحدة  15"ال

 الموجزة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة   

 

 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 

ش شركات التابعة هي المن سيطر عليها المجموعة. آال ستثمر فيها التي ت شأة ت الم سيطر المجموعة على المن ستثمر فيها عندما تتعرض لمخاطر أو يكونت لديها  الم

تلك العوائد من خالل س    يطرتها على المنش    أة  فيلديها القدرة على التأثير يكون العوائد المتغيرة من خالل مش    اركتها في المنش    أة المس    تثمر فيها، وفي حقوق 

 المستثمر فيها.

، ويتوقف توحيد مجموعةانتقال الس    يطرة عليها إلى البتاريخ  مجموعةلل المرحلية الموجزة الموحدة المالية القوائمفي يتم توحيد القوائم المالية للش    ركات التابعة 

 هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.

المجموعة عند إعداد المتداخلة بين ش  ركات يتم اس  تبعاد األرص  دة بين البنك وش  ركاته التابعة، وأي دخل أو مص  روف غير محقق قد ينش  أ من المعامالت المالية 

س  ائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها اس  تبعاد المكاس  ب غير المحققة وذلك فقط بقدر عدم  القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم اس  تبعاد الخا

 وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

ص  ناديق االس  تثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تس  يطر على ص  ندوق اس  تثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع االقتص  ادية تعمل المجموعة مديرا لعدد من 

دارة متوقعة(، وعلى حقوق المس  تثمرين في اقالة مدير الص  ندوق. وبناًء على ذلك، إتعاب أموالت متراكمة أو اإلجمالية للمجموعة في الص  ندوق )تتض  من أي ع

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

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .4
 "عقود اإليجار" –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

يحل المعيار محل االرشادات  ."عقود اإليجار" –( 16بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) المجموعة قامت، م2019يناير  1اعتباراً من 

المعايير الدولية  ات( الصادر عن لجنة تفسير4"عقود اإليجار"، والتفسير ) –( 17الحالية لعقود االيجار والواردة في معيار المحاسبة الدولي )

"عقود اإليجارات  الدولية السابقةالصادر عن لجنة التفسيرات  15تيب ما ينطوي على عقد إيجار"، والتفسير للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان تر

 "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". الدولية السابقةالصادر عن لجنة التفسيرات  27الحوافز"، والتفسير  –التشغيلية 

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

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

( 17. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي )أو أن عقد اإليجار لموجودات منخفضة القيمة شهراً أو أقل12االيجار 

االلتزامات التي إثبات  المستأجر يجب علىلكل عقد إيجار، بالنسبة "اإليجارات" إلى إيجارات تشغيلية أو تمويلية يتم الغاؤه بالنسبة للمستأجرين. 

اإليجار المستقبلية  لدفعات، وهو ما يعادل عموًما القيمة الحالية لألصل المؤجر حق االستخداميتم رسملة  المقابل،في المستقبل. في  سيتكبدها

 باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة مباشرةً والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.

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

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

 التطبيق االولي.   بتاريخباستخدام معدل العمولة  اراإليج

دفعات اإليجار بموجب عقود حيث ُحملت   -( 17معيار المحاسبة الدولي ) بالمحاسبة عن عقود اإليجار حسب المجموعة تم، قام2019يناير  1قبل 

 إليجار.اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا

 

 (16التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي )

( الصادر عن 4( والتفسير )17تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ) المجموعة تاختار

بتطبيق المعيار على العقود التي لم يتم تحديدها س   ابقاً بأنها تنطوي على عقود  المجموعة تقمم المعايير الدولية للتقرير المالي. وبالتالي ل اتلجنة تفس   ير

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

شهر من تاريخ التطبيق األولي، وعقود المقترحة في المعيار على عق بتطبيق اإلعفاءات المجموعة تقام شر  ود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل إثنى ع

 إيجار الموجودات منخفضة القيمة. 

 454.9البالغة  ، ص     افيالمطلوبات األخرى المثبتة ض     منالتزامات اإليجار  ت المجموعة بإثباتقام(، 16) المالي للتقريرعند تطبيق المعيار الدولي 

بند الممتلكات والمعدات فيما  ض   من المثبتةمليون لاير س   عودي  456.5البالغة  ذات العالقة، ص   افيمليون لاير س   عودي وموجودات حق االس   تخدام 

، يجار المتبقيةاس االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإل. تم قي(16) بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي إيجاريتعلق بالعقود المبرمة كعقود 

بمبلغ مس     او   ذات العالقةاالس     تخدام  حق. تم قياس موجودات م2019يناير  1 كما فياإلض     افي للمجموعة  االقتراضتخدام معدل مخص     ومة باس     

ً إيجار مدفوعة  بأي دفعات معدلة، اللتزامات االيجار ديس   مبر  31في  حدة كماالمو المركز المالي قائمةفي  تم اثباتهأو مس   تحقة تتعلق بعقد إيجار  مقدما

 .م2018
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 السياسات المحاسبية الهامة .5
 هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائمتتماشى السياسات المحاسبية، والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد 

 بقتطُ ، (4) في اإليض     اح المعيار الجديد المذكور وبتطبيقأدناه.  التغيير المبين، باس     تثناء م2018ديس     مبر  31المالية الموحدة الس     نوية للس     نة المنتهية في 

سبية التالية اعتباراً من  سات المحا سيا ضافتحل محل / تعدل أو و، م2019يناير  1ال سبية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية ت سات المحا سيا  الموحدة إلى ال

 .م2018 لعام

نتيجة التعليمات التي ص  درت مؤخراً من قبل مؤس  س  ة النقد العربي  م2019 س  بتمبر 30، تم تغيير أس  س اإلعداد للفترة المنتهية في (2في اإليض  اح )كما ورد 

طبقاً لتعميم مؤسسة النقد العربي  المساهمين. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق 2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

، يجب إثبات الزكاة قبل مؤس  س  ة النقد العربي الس  عودي. وبموجب التعليمات الص  ادرة مؤخراً من م2017إبريل  11بتاريخ  381000074519الس  عودي رقم 

وتم اإلفصاح عن آثار التغير أعاله في  ن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي،وضريبة الدخل في قائمة الدخل. قامت المجموعة بإثبات هذا التغير في المحاسبة ع

 مالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. ( حول القوائم ال15اإليضاح )

 

 الزكاة

المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل،  مال يتكما ويتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل. تخضع المجموعة للزكاة وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 حساب أي ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة. موبناء على ذلك ال يت

 

 / التزامات اإليجار االستخدامموجودات حق 

ند  بات األولي وع بدء االث ند  قد،ع عةقوم ت الع جار أو ينطوي المجمو قد إي قد ع كان الع ما إذا  كد في تأ جار. بإجراء تقويم لل قد إي جار على ع قد إي قد ع أو  يعتبر الع

تتدفق  المنافع. يتم تحديد الس  يطرة إذا كانت معظم محدد لفترة محددة مقابل عوضينقل حق الس  يطرة على اس  تخدام أص  ل إذا كان العقد  إيجار،على عقد  ينطوي

 .الموجوداتتوجيه استخدام هذه  للمجموعةويمكن  المجموعةإلى 

 

 موجودات حق االستخدام

 ؛موجودات حق االستخدام بالتكلفةويقوم بقياس ، نموذج التكلفة المجموعةطبق ت  

 و ؛وخسائر االنخفاض المتراكمةمتراكم ال ناقصاً االستهالكأ( 

 .على عقد اإليجار تتعلق بتعديالتلتزامات الإعادة قياس  معدلة بأيب( 

 

 عقد االيجار التزام

 .للمؤجر المتبقيةلقيمة الحالية لدفعات اإليجار بااإليجار التزام  يجب احتساب، االثبات األوليعند 

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

 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

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

التي تقتصر عادة على القيمة  ا ال تعكس مخاطر السوق.التي تتعرض لها المجموعة وا  العادلاة اإليجابية للمشتقات، كما أنها

 

 )غير مدققة(  م2018 سبتمبر 30  )مدققة( م2018ديسمبر  31  )غير مدققة(   م2019 سبتمبر 30

 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

594,671 (507,044) 39,162,023  239,364 (167,805) 31,853,110  271,459 (207,745) 25,077,178 

 15,048,193 (30,567) 45,732  27,248,377 (51,631) 46,053  36,345,711 (45,897) 55,841 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 997,428 (4,949) 4,949  476,362 (1,184) 1,184  - - - خيارات العمالت

            

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

            العادلة:

مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

- (248,064) 3,169,354  24 (53,650) 3,428,279  23,645 (71) 1,461,625 

 42,584,424 (243,332) 345,785  63,006,128 (274,270) 286,625  78,677,088 (801,005) 650,512 اإلجمالي

            

 
 

 صافي االستثمارات، .7

  م2018 سبتمبر 30  م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر 30 

 بآالف الرياالت السعودية

 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 32,028,787 استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
 

32,917,341 
 

32,470,695 

      خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,962,775  2,035,385  2,389,810 أدوات حقوق ملكية -

 12,434,798  12,730,942  16,157,990 أدوات دين  -

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مدرجة استثمارات إجمالي 

 اآلخر
18,547,800 

 
14,766,327 

 
14,397,573 

 940,523  393,272  798,762  العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة 

 (61,410) ناقصاً االنخفاض في القيمة

 
(84,168) 

 
(82,790) 

 51,313,939 اإلجمالي

 
47,992,772 

 
47,726,001 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

 

 القروض والسلف، صافي .8
 القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة 8.1

 تتكون من اآلتي:التي       

            م2019 سبتمبر 30 

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 االجمالي

 167,197,532  400,483  107,457,533  52,432,251  813,382  6,093,883 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 1,433,634  480  1,022,486  332,081  -  78,587 قروض وسلف غير عاملة

 168,631,166  400,963  108,480,019  52,764,332  813,382  6,172,470 إجمالي القروض والسلف

 (2,355,887)  (746)  (1,390,601)  (857,786)  (38,579)  (68,175) مخصص االنخفاض في القيمة

 166,275,279  400,217  107,089,418  51,906,546  774,803  6,104,295 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

 

 كاآلتي: للعمالء حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة كانت 8.2

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  التسعةلفترة 

 30المنتهية في 

 م2019سبتمبر

  )غير مدققة(

 31للسنة المنتهية في 

 م2018ديسمبر 

 )مدققة(

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

  981,558              771,182     السنة /لفترةا مجنب خالل

 ديون معدومة مشطوبة من المخصص

 خالل الفترة/ السنة
  (773,824) 

 

      (2,134,017) 

 2,355,887   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 
         

 2,355,887 1,517,390 473,672 364,825 م2019سبتمبر  30الرصيد 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 المر ،والموجودات المالية األخرىخسائر االئتمان  مخصص انخفاضيتكون   8.4

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2019سبتمبر

أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 م2019سبتمبر 30

 
 م2019

 مدققة()غير 

 م2018 

 )غير مدققة(

 م2019 

 )غير مدققة(

 م2018 

 )غير مدققة(

 768,338  635,267  243,088  189,840 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

 17,580  6,125  65,178  11,655 في قيمة الموجودات المالية األخرى، صافي مخصص االنخفاض

 785,918  641,392  308,266  201,495 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة   

 

 ودائع العمالء .9
دائع العمالاء تشمل   اآلتي:وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  م2018 سبتمبر 30  م2018ديسمبر  31    م2019 سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  مدققة( )غير 

 7,362,817  8,118,981  8,365,774 اعتمادات مستنديه

 65,063,124  64,400,982  63,207,144 خطابات ضمان

 1,548,956  1,828,797  2,364,823 قبوالت

 9,293,268  11,625,946  11,674,200 التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 83,268,165  85,974,706  85,611,941 اإلجمالي

 

 كاآلتي:كل مرحلة  حسبالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان تفاصيل مخصص االنخفاض في  كانت ب(

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

ائتماني مستوى 

 غير منخفض

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

مدى العمر 

وذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 153,886 83,657 14,680 55,549 م2019سبتمبر  30الرصيد كما في 
 161,029 93,381 34,827 32,821 م2018 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 قدرهاقروض والتزامات  قائمة المركز الماليخارج المتعلقة بتسهيالت متوقعة الخسائر االئتمانية ال على ،2019 سبتمبر 30كما في  المطلوبات األخرى تشمل

 .سعودي مليون لاير 606

 

 النقدية وشبه النقدية. 11
 :يلي الموحدة الموجزة مماالمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 

 

  م2018 سبتمبر 30  م2018ديسمبر  31    م2019 سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 باستثناء الوديعة النظامية
6,707,560  7,734,761  9,382,510 

المالية األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
7,491,948  9,708,991  7,584,990 

 16,967,500  17,443,752  14,199,508 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 م2018 سبتمبر 30  م2018ديسمبر  31  م2019 سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 85,410,559  86,842,195  91,856,333 تحت الطلب

 429,943  459,724  507,485 ادخار

 58,893,125  66,304,252  66,299,252 آلجل

 14,511,290  16,215,985  19,008,943 أخرى

 159,244,917  169,822,156  177,672,013 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 12
 

 :واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

 سواق نشطة.  أمماثله في  ألدوات ماليةالمستوى األول: أسعار متداولة )غير معدلة(  -

بحيث تستند جميع المدخالت  أخرى سواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييمأعار المتداولة في األس الثاني: المستوى -

  مالحظتها.بيانات السوق التي يمكن  إلىالهامة 

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

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

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
 

 م2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      بالقيمة العادلةموجودات مالية تم قياسها 

 650,512 - 650,512 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 798,762 - - 798,762  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

 18,198,932 - 308,940 18,507,872 

      مالية تم قياسها بالقيمة العادلةمطلوبات 

 801,005 - 801,005 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

 

 م2018ديسمبر  31

 )مدققة( بآالف الرياالت السعودية
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 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 

      العادلةمطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة 

 274,270 - 274,270 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .12

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  التسعةلفترة 

 30 المنتهية في

 م2019 سبتمبر

 )غير مدققة(

للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 م2018

 )مدققة(
    

    تسوية الحركة في المستوى الثالث 

 315,912  288,876 الرصيد االفتتاحي

    أو الخسائر  المكاسبإجمالي 

 18,536  22,708 مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة  -

 (45,572)  (2,644) الشامل اآلخرمدرجة في الدخل   -

    

 288,876  308,940 الرصيد الختامي

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

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

والنقدية  لعمالء، وسندات الدين المصدرة،جوهرياُ عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القيم العادلة لودائع ا

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

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

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

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

 مليار لاير 155.5: م2018ديسمبر  31) م2019 سبتمبر 30مليار لاير سعودي في  170.4 والسلف. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف

  سعودي(.

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

ديسمبر  31) م2019 سبتمبر 30لاير سعودي في  مليار 32.7بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 مليار لاير سعودي(. 32.8 :م2018

 

 القطاعات التشغيلية. 13

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

 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 إضافة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها المجموعة

 بشكل للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال ونتائج والتعهدات

ً  التشغيلية المجموعة قطاعات بين المعامالت تقيد. مستقل بشكل عنها اإلفصاح يتم لم لذلك ونتيجة عام،  يوجد وال هذا .بالبنك التحويل أسعار لنظام وفقا

 . التشغيلية القطاعات بين جوهرية أخرى ومصاريف إيرادات
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2018م و2019 سبتمبر 30 المنتهية فيأشهر  التسعةلفترة   

 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

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

 المشورة وحفظ األوراق المالية.

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

 المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

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

 بالمجموعة.

يات، وص  افي لجمالي دخل العمليات، وإجمالي مص  اريف العمإ، وم2018و م2019 س  بتمبر 30فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: أشُهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع  التسعةالدخل لفترة 

 

  م2019 سبتمبر 30

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 250,572,960 65,057,644 118,730,212 1,400,032 65,385,072 إجمالي الموجودات

 211,331,008 30,375,144 94,991,791 356,419 85,607,654 إجمالي المطلوبات 

 8,012,403 1,997,871 3,038,044 380,616 2,595,872 إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

 5,805,896 1,352,640 2,080,581 99,333 2,273,342 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 1,540,470 5,581 952,221 253,081 329,587 عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

 - 365,800 (834,483) 99,026 369,657 ايرادات ما بين القطاعات

 3,167,778 33,532 1,404,300 142,934 1,587,012 إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

 327,925 7,252 50,105 12,168 258,400 استهالك الممتلكات والمعدات   -

انخفاض خسائر االئتمان  )عكس( مخصص  -

 صافي ،والموجودات المالية األخرى
(122,069) - 767,304 (3,843) 641,392 

االنخفاض في قيمة  )عكس(  مخصص  -

 ، صافياالستثمارات
- - - (41,166) (41,166) 

 146,260 146,260 - - - الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

 4,990,885 2,110,599 1,633,744 237,682 1,008,860 دخل الفترة قبل الزكاة

      

  م2018 سبتمبر 30

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 225,966,187 64,731,317 105,328,463 1,084,745 54,821,662 إجمالي الموجودات

 189,215,649 16,672,934 96,523,278 244,740 75,774,697 إجمالي المطلوبات 

 6,583,963 1,600,057 2,539,070 268,331 2,176,505 إجمالي دخل العمليات، بعد خصم:

 4,870,162 1,161,258 1,734,328 70,241 1,904,335 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 1,249,471 2,852 785,872 182,345 278,402 عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

 - 451,010 (837,335) 70,180 316,145 ايرادات ما بين القطاعات

 3,258,050 204,945 1,206,677 112,410 1,734,018 إجمالي مصاريف العمليات، بعد خصم: 

 219,836 15,642 39,719 6,274 158,201 استهالك الممتلكات والمعدات   -

خسائر االئتمان  )عكس( مخصص انخفاض  -

 صافي ، والموجودات المالية األخرى
167,213 - 623,992 (5,287) 

785,918 

 28,566 28,566 - - - مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات  -

 38,418 38,418 - - - الزميلة، صافيالحصة في ارباح الشركات 

 3,364,331 1,433,530 1,332,393 155,921 442,487 دخل الفترة قبل الزكاة
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 إدارة المخاطر المالية. 14

   مخاطر االئتمان

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

مات القروض ثل التزا مالي م مة المركز ال قائ خارج  ية  مال عةال تقوم. األدوات ال مانيبتقويم  مجمو ظام ألطراف ل الموقف االئت خدام ن باس      ت األخرى 

أنظمة تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية،  مجموعةستخدم الت. كما لها يوتحديد درجات التصنيف االئتمان تصنيف داخلي

وعدم هم على خدمة الدين، . تنش     أ خس     ائر االئتمان المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المالئم للمالءة المالية للمقترض     ين وعدم قدرتعند توفرها

 .وجود المستندات المناسبة وخالف ذلك

للس  يطرة على مخاطر االئتمان من خالل س  ياس  يات وإجراءات مراجعة طلبات االئتمان ومراقبتها للتعرض االئتماني بعد الص  رف  مجموعةس  عى الت

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

ضع حدود مالئمه لها من تحديد مجموعةال ضات الفعلية التي تكما يتم مراقبة  .المخاطر وو ً  مجموعةتعرض لها الالتعر ضافة لمراقبة حدود  .يوميا باإل

التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاص   ة رئيس   ة والدخول في ترتيبات ض   مان مع  ابإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنش   طته مجموعةال تقوم ،اإلئتمان

ما األطرا خاطر. ك حد من فترات التعرض للم مة وال ها لص       الح  مجموعةال تقومف األخرى في ظروف مالئ نازل عن عامالت أو الت فال الم يانا بإق أح

 راف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.أط

في  في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكمتمثل مخاطر االئتمان الخاص  ة بالمش  تقات التكلفة المحتملة الس  تبدال عقود المش  تقات إذا اخفقت األطراف األخرى 

تبعها في تقييم أنش   طة خرى باس   تخدام نفس األس   اليب التي تبتقويم األطراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها المس   توى المخاطر التي يمكن ان ت

 . ااإلقراض الخاصة به

كاف  ألطراف  ئة عن التوزيع غير المت ناش       خاطر ال خاطر إلى الم جارية أخرى أو من التركيز في خرى أيش      ير تركيز الم قة ت مان أو عال في االئت

االقتراض قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية. وفقاً لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويل الى: )أ( 

و )ج( المناطق الجغرافية )التركز اإلقليمي(. يشير التركز في مخاطر  الفردي )التركز الفردي(، )ب( قطاع الصناعة/ قطاع الخدمات )تركز القطاع(

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

بأفراد أو مجموعة مـ      ن العمالء في أماكن  بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة مجموعةال تقوم

على ض  مانات إض  افية من األطراف  بالحص  ول مجموعةال تقومكما  .ئمأيض  اً بأخذ الض  مانات، حس  بما هو مال مجموعةال تقومكما  .أو أنش  طة معينة

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

سوقية ضافية طبقا لالتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القيمة ال ضمانات إ ستمر وتطلب  شكل م ضمانات ب سوقية لل ضمانات  تراقب اإلدارة القيمة ال لل

إدارة  بانتظام بمراجعة س  ياس  ات وانظمة مجموعةال تقومالتي تم الحص  ول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخص  ص خس  ائر االنخفاض في القيمة. 

 المستجدة. الممارسات المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 والزكاة توزيعات األرباح. 15
، على توزيع أرباح للمس   اهمين عن النص   ف الثاني من عام م2019مارس  19خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  المس   اهمونص   ادق 

 . م2019أبريل  2(. تم دفع توزيعات األرباح في للسهملاير سعودي  0.40مليون لاير سعودي ) 1,200 توزيعات األرباح هذه . بلغتم2018

مليون لاير س   عودي(، والتي تم إقرارها  1,110: 2018مليون لاير س   عودي ) 1,560اعتمد مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية للمس   اهمين قدرها 

 لاير سعودي للسهم(. 0.37: 2018لاير سعودي للسهم ) 0.52وذلك بواقع  2019يوليو  07واإلعالن عنها بتاريخ 

أنش   طة  على الش   ركات التي تزاول زكاةالقواعد لحس   اب في المملكة العربية الس   عودية  والدخلنش   رت الهيئة العامة للزكاة  ،م2019مارس  14 في

وتس   ري على  جباية الزكاةنظام لتم إص   دار القواعد وفقًا لالئحة التنفيذية بل مؤس   س   ة النقد العربي الس   عودي. مرخص   ة من قالالتمويل )"القواعد"( و

 ،صافي الدخل أمثال 4بـ        لوعاء الزكاة القواعد حدا أدنى وضعت، الزكاة وعاءير أساس جديد لحساب إلى توف . إضافةً م2019يناير  1الفترات من 

، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الزكاة وعاء٪ من 2.5عند لمساهمين على افي الدخل. سيستمر احتساب الزكاة صا أمثال 8 ب وحداً أعلى

 المسموح به وفقًا للقواعد. األعلىالحد 

ا  الجديدة،بناًء على اللوائح  مليون لاير  500بمبلغ  م2019س   بتمبر  30فترة التس   عة أش   هر المنتهية في  عن لاللتزامات الزكويةقدّر البنك مخص   ص   ً

صات  660: م2018سبتمبر  30سعودي ) ص سعودي(. يتم تقدير مخ في  بناًء على نتائج عمليات البنك للفترة المنتهية االلتزامات الزكويةمليون لاير 

 إعادة تقييم مخصصات الزكاة خالل العام. وسيتم. م2019 سبتمبر 30 كما فيوالمركز المالي  ذلك التاريخ

قائمة المركز المالي و وقائمةالدخل  قائمةله التأثيرات التالية على بنود ( (5) يض   احاإلالمحاس   بية للزكاة )كما هو موض   ح في  المعالجةإن التغير في 

 م:2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةكما في ولفترة ن التغيرات في حقوق المساهمي

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 

القائمة المالية 

  المتأثرة

 التسعةقبل التعديل لفترة 

 30أشهر المنتهية في 

  التعديلأثر   2018 سبتمبر

في ولفترة  المعدل كما

أشهر المنتهية في  التسعة

 م2018 سبتمبر 30

مخصص الزكاة )األرباح 

 المبقاة(

قائمة التغيرات  

في حقوق 

  المساهمين

660,000  (660,000)  - 

 660,000  660,000  -  قائمة الدخل  الزكاة

)بالريال  ربح السهم

 السعودي(

 

  قائمة الدخل

1.12  (0.22)  0.90 

  
       

 

 

القائمة المالية 

  المتأثرة

 التسعةقبل التعديل لفترة 

 30أشهر المنتهية في 

  أثر التعديل  2018 سبتمبر

في ولفترة  المعدل كما

أشهر المنتهية في  التسعة

 م2018 سبتمبر 30

مخصص الزكاة )األرباح 

 المبقاة(

قائمة التغيرات  

في حقوق 

 -  (220,000)  220,000  المساهمين

 220,000  220,000  -  قائمة الدخل  الزكاة

)بالريال  ربح السهم

 السعودي(

 

 0.32  (0.07)  0.39  قائمة الدخل

 

 الربح األساسي والمخفض للسهم. 16

البالغ  القائمةصافي دخل الفترة على عدد األسهم  م بقسمة2018و م2019 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم 

 مليون سهم. 3,000

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي. 17

 31) %48.46ل للخدمات المالية )شركة زميلة للبنك( إلى جآلمجموعة بزيادة حصتها في شركة قامت ا ،م2019 مارس 31خالل الفترة المنتهية في 

االس  تثمار اإلض  افي  المحاس  بة عن، تم غياب الس  يطرةل ونظراً الحص  ة اإلض  افية. مليون لاير س  عودي مقابل  33.7(. تم دفع %35: م2018ديس  مبر 

س  عودي وتم مليون لاير  103.7أعاله المذكورة  المعاملة مكاس  ب بلغت .الموجزة المالية المرحلية الموحدة القوائمباس  تخدام طريقة حقوق الملكية في 

 ، صافي.شركات زميلةأرباح في حصة ال بند ضمنإدراجها 
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 كفاية رأس المال. 18
االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددتها مؤس      س      ة النقد العربي الس      عودي للحفاظ على قدرة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في 

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

جنة بازل للرقابة المص      رفية والتي اعتمدتها تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باس      تخدام المنهجيات والنس      ب المقررة من قبل ل

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

 قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 

مال كاف  لتغطية تقوم إدارة المجموعة بش      كل دوري بمراجعة قاعدة رأس  خاطر للتأكد من أن رأس ال حة للم مال ومس      توى الموجودات المرج ال

لى إليا بمراعاة خطط أعمال المجموعة المخاطر المالزمة ألنش      طتها الحالية وخطط النمو المس      تقبلية. وعند القيام بهذه التقديرات، تقوم االدارة الع

 ير مباشر على بيئة األعمال. جانب الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغ

( والتي بدأ س ريان مفعولها 3 أص درت مؤس س ة النقد العربي الس عودي اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اإلص الحات الرأس مالية وفق معايير )بازل

ي رأس المال المؤهل والنس      ب ذات م. وعليه فقد تم إحتس      اب الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمال2013يناير  1من  اعتباراً 

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

ل يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األس   اس   ي ورأس المال المس   اند ونس   ب كفاية رأس الما

 . مجموعةالخاصة بال

 السعوديةبماليين الرياالت 

 م2019 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 م2018ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة للمخاطر

 204,594  210,880  224,919 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 14,392  14,705  16,072 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 4,202  2,330  3,083 المرجحة لمخاطر السوقالموجودات 

 223,188  227,915  244,074 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

      رأس المال المؤهل

 36,751  36,774  39,242 رأس المال األساسي

 4,406  4,384  4,443 رأس المال المساند

 41,157  41,158  43,685 المساند اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال
      

 %16.5  %16.1  %16.1 نسبة كفاية رأس المال لرأس المال األساسي %

 %18.4  %18.1  %17.9 إجمالي نسبة كفاية رأس المال %

 

 أرقام المقارنة .19
 مع عرض الحسابات للفترة الحالية. أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى ،(15التعديل المذكور في اإليضاح )إضافة إلى 
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