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  (غير مدققة) لموجزةא אلموحدة אلمرحلية אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية
  م2019 يونيو 30في  אلمنتهيةאشهر  אلستة لفترة

  

  عـאم .1

  אلتאسيس   )א

مאرس  28هـ (אلموאفق 1427صفر  28 وتאريـخ 15אلمرسوم אلملכي رقم م/ بموجب ,شرכة مسאهمة سعودية ,مصرف אאنمאء تאسس 

אلقرאر  بموجبيعمل אلمصرف  .م)2006مאرس  27 هـ (אلموאفق1427صفر 27 ) وتאريخ42رقم ( אلوزرאءאر مجلس قر وبموجب  م)2006

 يقدم .م) 2008 مאيو 26(אلموאفق  هـ1429 ىאאول ىجمאد 21אلصאدر بتאريخ ) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم و 173אلوزאري رقم 

 () 92(אلخدمאت אلمصرفية من خאل אلمصرف 
ً
  86 :م2018 يونيو 30فرعא

ً
عنوאن אلمرכز ن א .) في אلمملכة אلعربية אلسعوديةفرعא

  :כمא يلي هو للمصرف אلرئيس

  نمאءمصرف אא

  אلمرכز אلرئيس

 طريق אلملכ فهد

   66674ص ب 

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

  

يشאر אليهא مجتمعة ( אدنאهאلمذכورة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة  אلموجزة אلموحدةאلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية 

  :)"אلمصرفـ"ب

 אلنشאط אلرئيسي  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

هـ  1430جمאدى אאخرة  7  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر

  م) 2009مאيو  31(אلموאفق 

وتقديم خدمאت אدאرة אلموجودאت وאلوسאطة 

وאلحفظ في אعمאل  وאلتعهد بאلتغطية אلمشورة

 אאورאق אلمאلية

 15هـ (אلموאفق  1430شعبאن  24  % 100  אلعقאرية شرכة אلتنوير

  م)2009אغسطس 

مسכ وאفرאغ אلعقאرאت אلشرכة بغرض אنشئت 

 لאغرאض אلتمويلية

شرכة وכאلة אאنمאء للتאمين 

  אلتعאوني

(אلموאفق  هـ 1435ربيع אאول  29  100%

  م) 2014ينאير  30

وכيل تאمين لشرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة 

 زميلة)

 9هـ (אلموאفق 1440ذو אلقعدة  6  %100  رכة אلتقنية אلمאليةش

  م)2019يوليو 

تقديم خدمאت ومنتجאت אلتقنية אلمאلية لمصرف 

  אאخرى وאلجهאتאאنمאء 

 29هـ (אلموאفق 1440رمضאن  24  %100  شرכة אسنאد

  م)2019مאيو 

  .אאسنאد אلخאرجي لمصرف אאنمאءتوفير موظفي 

אلنظאم من خאل منتجאت متنوعة وאدوאت متوאفقة مع אحכאم אلشريعة وאאستثمאرية و אت אلمصرفيةجميع אلخدم אلمصرف يقدم

  אאنظمة אאخرى ذאت אلعאقة في אلمملכة אلعربية אلسعودية.و مصرفאאسאس لل
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  אلهيئة אلشرعيةب)  

 من אلمصرف بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة, فقد قאم 
ً
خضع جميع אعمאل ومنتجאت אلمصرف هيئة شرعية لت بتشכيلאلتزאمא

  لمرאجعتهא وموאفقتهא.

 אد אسس אאعد .2

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد
ً
אلمعאيير و "אلتقرير אلمאلي אאولي" 34-معيאر אلمحאسبة אلدوليل طبقא

  .אلهيئة אلسعودية للمحאسبين אلقאنونيين وאאصدאرאت אאخرى אلمعتمدة من

ديسمبر  31 אلمنتهية في وאلسنةم 2019مאرس  31عدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة للمصرف כمא في وللفترة אلمنتهية في تم א

 لمعيאر אلمحאسبة אلدوليم2018
ً
 و 34-, على אلتوאلي, طبقא

ً
للمعאيير אلدولية للتقرير אلمאلي אلمعدلة من قبل مؤسسة אلنقد طبقא

"ضرאئب אلدخل"  12-فيمא يتعلق بتطبيق معيאر אلمحאسبة אلدوليאلزכאة وضريبة אلدخل (بشאن אلمحאسبة عن אلعربي אلسعودي 

 لنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אلشرכאت في אلمملכة )بقدر تعلقهא بאلزכאة وضريبة אلدخل ""אلرسوم 21- אلدولي وאلتفسير
ً
, ووفقא

   "بאلسعودية.

لسعودي توجيهאت لجميع אلبنوכ في אلمملכة אلعربية אلسعودية بخصوص م, אصدرت مؤسسة אلنقد אلعربي א2019يوليو  17بتאريخ 

لس معאلجة אلزכאة وضرאئب אلدخل ضمن قאئمة אلدخل بمא يتوאفق مع אلمعאيير אلدولية للتقرير אلمאلي وאلتفسيرאت אلصאدرة عن "مج

دية للمحאسبين אلقאنونيين (يشאر אليهא אلهيئة אلسعوאلمعتمدة من אאخرى وאאصدאرאت אلمعאيير و, "ليمعאيير אلمحאسبة אلدو

  في אلمملכة אلعربية אلسعودية").للتقرير אلمאلي אلمعتمدة مجتمعة "بאلمعאيير אلدولية 

 אلسيאسאت " 8-وعليه فقد قאم אلمصرف, بتغيير אلمعאلجة אلمحאسبية للزכאة وضريبة אلدخل بאثر رجعي وفقא لمعيאر אلمحאسبة אلدولي

אثر هذא אلتغيير  אאفصאح عن), כمא تم 3(כمא هو مبين في אאيضאح رقم  "وאאخطאء אلتقديرאت אلمحאسبية في توאلتغيرא אلمحאسبية,

 .15على אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلموجزة אلمرحلية في אאيضאح رقم 

 אلقوאئم في عنهא אאفصאح אلمطلوب وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع א تتضمن  אلموجزة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة هذه אن

אلمאلية  للسنةכمא في و للمصرف אلسنوية אلموحدة אلمאلية אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن ينبغيعليه و אلموحدة, אلسنوية אلمאلية

  .م2018 ديسمبر 31 אلمنتهية في

وאلتقديرאت وאאفترאضאت אلتي تؤثر على  يتطلب אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة قيאم אאدאرة بאتخאذ بعض אאحכאم

تطبيق אلسيאسאت אلمحאسبية ومبאلغ אلموجودאت وאلمطلوبאت وאאيرאدאت وאلمصאريف אلمدرجة في אلتقאرير אلمאلية, ومن אلمحتمل אن 

 تختلف אلنتאئج אلفعلية عن هذه אلتقديرאت. 

  אسس אلقيאس             ) א

  אلموجزة אلموحدة ةאلمرحلي عدאد אلقوאئم אلمאليةم אت
ً
 אلعאدلة بאلقيمة مدرجةאل ستثمאرאتאא عدא فيمא لمبدא אلتכلفة אلتאريخية وفقא

فيتم , ومכאفאت نهאية خدمة אلموظفين אلربح وאلخسאرة, وאאستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل قאئمة אلدخل אلشאمل אאخر خאل من

  لمאلي אلمرحلية אلموحدة على אسאس אلسيولة. تعرض قאئمة אلمرכز א قيאسهא بאلقيمة אلعאدلة.

  ) عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية ب 

وتم تقريب אلمعلومאت  ,فية للمصرفبאلريאل אلسعودي وهو אلعملة אلوظي אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية تعرض

  .ومא لم يرد خאف ذلכאلمאلية אقرب אلف ريאل 
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  אلية) אسس توحيد אلقوאئم אلمج 

تشمل אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وאلشرכאت אلتאبعة له. يتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة لنفس 

  אلفترة אلمאلية للمصرف.
  

 عتبر يאلشرכאت אلتאبعة هي אلشرכאت אلتي يכون للمصرف אلقدرة على אلتحכم فيهא.  
ً
عندمא  אخرىبمنشאة אلتحכم على  אلمصرف قאدرא

 
ً
א
َ
 في عوאئد متغيرة لאستثمאر ويכون له אلقدرة على אلتאثير على تلכ אلعوאئد من خאل سيطرته على يאو  يכون معرض

ً
متلכ حقوقא

  אلمنشאة. 

אمא في אلحאאت אلتي تمثل فيهא حقوق אلمصرف אقل من אغلبية אلتصويت אو مא يمאثلهא من حقوق في אאستثمאر, فيتم مرאعאة 

  ويشمل ذلכ:ير مدى وجود سيطرة على אلمنشאة, مل وאلظروف ذאت אلصلة لتقدאلعوא

  

  אلمنشאة אلمستثمر بهא. فيאلترتيبאت אلتعאقدية مع ذوي אحقية אلتصويت 

 .אلحقوق אلنאشئة جرאء ترتيبאت تعאقدية אخرى 

 .حقوق تصويت אلمصرف אلحאلية وאلمتوقعة אلتي تنشא عن אدوאت حقوق ملכية مثل אאسهم 

قوم אلمصرف بتحديد مא אذא כאنت له سيطرة على אلمنشאة אلمستثمر بهא وذلכ عند وجود مؤشرאت للتغير في عنصر אو אכثر من وي

 عنאصر אلسيطرة.

يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى אلمصرف ويتم אيقאف 

, אلمستبعدة خאل אلفترة, אن وجدتتدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو   تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא من אلمصرف. توحيدهא من

  قאئمة אلدخل אلمرحلية אلموحدةضمن 
ً
 هو مאئم. من אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي للبيع, حسب مא אعتبאرא

تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل אلمصرف. ويتم אجرאء אلشرכאت אلتאبعة  אن אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من

  للمصرف.אلمرحلية لتتمאشى مع אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة تعديאت, אن وجدت, على אلقوאئم אلمאلية 

    אفصאح عنهא.א يلزمא يوجد אي حصص غير مسيطرة  ن אلشرכאت אلتאبعة مملوכة بאلכאمل للمصرف,אحيث 

 אلقوאئم אلمאليةهذه  אلمتدאخلة وכذلכ אאيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن هذه אلمعאمאت عند אعدאد "אلمصرف" يتم حذف אرصدة

  . אلموجزة אلموحدة אلمرحلية

  

  ملخص אلسيאسאت אلمحאسبية אلهאمة .3

אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة  تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية وאلتقديرאت وאאفترאضאت אلمتبعة في אعدאد هذه

فيمא  م,2018ديسمبر  31للسنة אلمنتهية في אلسنوية אلموجزة مع تلכ אلمتبعة في אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة 

כمא هو אلمحאسبية  אلتغييرאت في אلسيאسאتتطبيق אلمعאيير אلجديدة وאلتغير في אلسيאسة אلمحאسبية للزכאة وعدא 

  :אאتي موضح في

 אلزכאة    א) 

م لتتوאفق مع تعليمאت مؤسسة אلنقد אلعربي 2019 يونيو 30 في אאعدאد للفترة אلمنتهية אسسلقد تم تعديل 

 ضمن قאئمة אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين2019يوليو  17אلسعودي אلصאدرة بتאريخ 
ً
 م, حيث כאنت אلزכאة تثبت سאبقא

 من 2017אبريل  11وتאريخ  381000074519بموجب تعميم אلمؤسسة رقم  אلموحدة
ً
م.  بموجب אلتعليمאت אلصאدرة مؤخرא

 ,אلموحدة م, يتوجب אאعترאف بאلزכאة ضمن قאئمة אلدخل2019يوليو  17قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي بتאريخ 
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אثر אلتغيير عن  صאحאאفتم כمא  ,وعليه قאم אلمصرف بאحتسאب אثر هذא אلتغيير في אلمعאلجة אلمحאسبية للزכאة بאثر رجعي

  .15אلمذכور אعאه على אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلموجزة אلمرحلية ضمن אאيضאح رقم 

م 2018يونيو  30لزכאة אلى تخفيض صאفي دخل אلمصرف للفترة אلمنتهية في אلمحאسبية لسيאسة אلאدى אلتعديل في 

على قאئمة אلتدفقאت אلنقدية אلموحدة للفترة مليون ريאل سعودي, وא يوجد אي تאثير لهذא אلتعديل  30بمبلغ 

 .م2018يونيو  30אلمنتهية في 

 אنظمةلزכאة ليخضع אلمصرف 
ً
אلهيئة אلعאمة للزכאة אلدخل, ويتم אثبאت مصروفאت אلزכאة في قאئمة אلدخل  وفقא

  אلمرحلية אلموحدة. 

 من قאمت אلهيئة אلعאمة للزכאة وאلدخل بאصدאر معאيير جديدة אحتسאب אلزכא
ً
م. تم אثبאت 2019ينאير  1ة אعتبאرא

م. تختلف אلزכאة عن ضريبة אلدخل من حيث אلمبدא, وعليه א 2019يونيو  30אאستحقאقאت אلمتعلقة بאلزכאة للفترة حتى 

 .بشאن אلزכאةمؤجلة אحتسאب ضريبة يتم 

 אلمعאيير אلجديدة אعتمאدب)  

 خאل אلفترة כمא هو موضح في אאتي لي אلجديدאلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאאعتمد אلمصرف تطبيق 
ً
  :אلذي אصبح سאريא

 لمتطلبאت אلمعيאروصف موجز  تאريخ אلسريאن  אلمعيאر אلجديد

16-للتقرير אلمאليאلمعيאر אلدولي 

  "عقود אאيجאر"

אستخدאم אلنموذج אلمحאسبي אلمزدوج  אلمعيאر אلجديديلغي  م2019ينאير1

 بين يميزوאلذي  17-אلمحאسبة אلدولي معيאربموجب  للمستאجرين

אلتمويلي ضمن قאئمة אلمرכز אلمאلي وعقود אلتאجير  אلتאجيرعقود 

 من ذلכ  אلتشغيلي
ً
يطبق אلمعيאر خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي.  بدא

عن אאيجאرאت نموذجא بديא للمحאسبة  16- אلدولي للتقرير אلمאلي

  אلمرכز אلمאلي.قאئمة ضمن 

 وאلتي سيכون لتقאرير אلمאلية אلتي تم نشرهאאلدولية لمعאيير אلصرف عدم אلتطبيق אلمبכر للتعديאت وאلمرאجعאت على لقد אختאر אلم

 في فترאت אحقة مستقبلية.
ً
  تطبيقهא אلزאميא

  אعאه: אلمعيאر אلمذכورאلنאتجة عن تطبيق سيאسאت אلمحאسبية אلفيمא يلي توضيح للتغيرאت في 

    يجאرאא אلتزאم )1

تقאس وאאولى אلتطبيق في تאريخ כאلتزאمאت אيجאر  سيتم אثبאتهאאيجאرאت تشغيلية כعقود تصنف אلتي כאنت ميع عقود אאيجאر ج 

  .للمستאجر في تאريخ אلتطبيق אلمتصאعدبאلقيمة אلحאلية אقسאط אאيجאر אلمتبقية, مخفضة بאستخدאم معدل אאقترאض 

 ستخدאم אאحق موجودאت  )2

بمقدאر مدفوعאت  ويعدلعقد אאيجאر, אلتزאم  مبلغ مسאوٍ بאאصل قيمة عن طريق قيאس ستخدאم אאحق אت موجوديتم אثبאت 

  .אאولى אلتطبيققبل تאريخ مستحقة אلدفع אلمثبتة אو  ةمقدمאل يجאرאא
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   אلتحول )3

يتم تعديل אرقאم אلمقאرنة بتאريخ א  بحيث معدل بאثر رجعيאلنهج אلبאستخدאم  16-אلمصرف אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي طبق

تطبيق אلمعيאر אلدولي عند  אلمسموح بهאאאستفאدة من אאستثنאءאت אختאر אلمصرف  כمא  .)م2019ينאير  1(אلتطبيق אאولي 

  12خאل عقود אאيجאر אلتي تنتهي ل 16- للتقرير אلمאلي
ً
 يجאر ذאت אلقيمةאאد وعقכذلכ لمن تאريخ אلتطبيق אאولى, و شهرא

  .مאثلةتمאلخصאئص אلאيجאرאت ذאت لمحفظة א ةخصم وאحدאلمصرف نسبة  אستخدم אلمنخفضة. 

  

  16-لمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليאאولي لتطبيق אلאثر  .4

 :م2019ينאير  1כمא في يجאر م مع אلتزאمאت אא2018ديسمبر  31כمא في  د אאيجאروאلتزאمאت אلمتبقية من عقفيمא يلي تسوية ل

 

  ف אلريאאت بאא

 (غير مدققة)

 

 529,907 م2018ديسمبر31אلمرכز אلمאلي כمא فيقאئمةאلتزאمאت אאيجאر خאرج 

 وعقود אאيجאر ذאت אلقيمة אلمنخفضة12אאيجאرאت אلحאلية بعقود א تتجאوز مدة
ً
 (2,652) شهرא

 527,255 )אلتخفيضאجمאلي, قبلم (2019ينאير1אאيجאرאت אلتشغيلية כمא في

 (80,212) אلتخفيض אلى אلقيمة אلحאلية

 447,043 )אلتخفيضصאفي, بعدم (2019ينאير1אאيجאرאت אلتشغيلية כمא في

ن في رصيد صאفي مليون ريאل سعودي  457 مبلغ  م2019 يونيو 30بلغ رصيد حق אستخدאم אאصول כمא في  1.4 وهو مضمّ

  لمאلي אلمرحلية אلموحدة.في قאئمة אلمرכز א אلممتلכאت وאلمعدאت

ن في رصيد אلمطلوبאت אאخرى مليون ريאل سعودي   431 مبلغ  م2019 يونيو 30بلغ رصيد אلتزאم אאيجאرאت כمא في  2.4 وهو مضمّ

  في قאئمة אلمرכز אلمאلي אلمرحلية אلموحدة.

  

 אאستثمאرאت  .5

  אيضאح  

  2019 يونيو 30

  )مدققة(غير 

  2018ديسمبر  31

  (مدققة)

 2018ونيو ي 30

  )مدققة(غير  

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)     

 11,172,116  12,948,903  15,221,007   אستثمאرאت بאلتכلفة אلمستنفذة

 3,305,079  3,201,088  3,792,220   אستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

 1,637,996  2,180,148  2,209,622   ة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאر  אستثمאرאت

 78,176  72,776  66,009 1.5  אستثمאر في شرכة زميلة

 15,458  14,332  13,689 2.5  אستثمאر في مشروع مشترכ 

 (17,536)  (18,069)  (14,227)    مخصص אאنخفאض في אلقيمةيحسم منه: 

 16,191,289  18,399,178  21,288,320    אאجمאلي
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) في شرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة تאمين %28.75(وאلبאلغة  אلملכيةفي אلشرכة אلزميلة حصة אلمصرف في  يمثل אאستثمאر  1.5 

  .مليون ريאل سعودي 300 مدفوع قدره رאسمאلتعאوني) ب

مشروع (حويאت אلمאلية" אرسאل للتشرכة ") في %50(وאلبאلغة אلملכية אلمشترכ حصة אلمصرف في אلمشروع يمثل אאستثمאر في   2.5

    ). مؤسسة אلبريد אلسعوديمصرف אאنمאء ومشترכ بين 

  

  אلتمويل, صאفي  .6

  

 2019يونيو30

  )مدققة(غير 

  2018ديسمبر  31

  (مدققة)

   2018يونيو  30

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية) 

 15,234,239  15,709,601 16,759,114 אאفرאد

 68,271,073  69,203,984 71,590,829 אلشرכאت

 83,505,312  84,913,585 88,349,943  אلتمويل אلعאمل 

 892,962  1,276,651 1,792,750   غير אلعאمل אلتمويل

 84,398,274  86,190,236 90,142,693  אجمאلي אلتمويل

 (2,269,403)  (2,301,086) (2,475,840)  مخصص אאنخفאض في אلقيمة

 82,128,871  83,889,150  87,666,853  صאفي אلتمويل,

  

ن مخصص אאنخفאض في אلقيمة مبلغ    1.6 مليون ريאل لمقאبلة خسאئر אאنخفאض في قيمة אلتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة  237يتضمّ

  مليون ريאل سعودي).  187م:2018 يونيو 30 مليون ريאل سعودي, وفي 204م: 2018ديسمبر  31 في(

  

  قيمة אلتمويلفي نخفאض אאلتغيرאت في مخصصאت א    2.6

 

  2019 يونيو 30

    (غير مدققة)

  2018 يونيو 30

  (غير مدققة)

  (بאאف لريאאت)

א  2,209,041  2,505,070  م2019ينאير  1في אلمخصص אאفتتאحي 

 247,421  210,820 خאل אلفترة, صאفيאلزيאدة في אلمخصص 

 -  (3,025)  ةمبאلغ مشطوب

 2,456,462  2,712,865  אلرصيد في نهאية אلفترة
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  ودאئع אلعمאء .7

  אيضאح  

  2019 يونيو 30

  )مدققة(غير 

  2018ديسمبر  31

  (مدققة)

   2018يونيو  30

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)     

 45,262,120  53,510,669  56,884,968   جאرية وتوفير

 42,876,276  35,690,291  34,936,180 1.7  لאستثمאرאت אج

 799,535  927,178  995,301    تאمينאت نقدية

 88,937,931  90,128,138  92,816,449   אאجمאلي

  

  .ومضאربة אلعمאء وכאلةومرאبحة تمثل "אستثمאرאت عمאء אجل"    1.7

  אلمحتملة  وאאلتزאمאتאلتعهدאت  .8

  :אلمصرفلدى  بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة تزאمאتوאאل אلتعهدאتبيאن ب يلي فيمא

  
 2019يونيو30

  )مدققة(غير 

  2018ديسمبر  31

  (مدققة)

   2018يونيو  30

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  

 2,888,696  2,882,717 2,960,147  אعتمאدאت مستندية

 8,347,609  8,837,299 9,932,952  خطאبאت ضمאن

 172,096  255,025 288,001  قبوאت 

 548,099  574,565 469,165 אلتزאمאت لمنح אئتمאن غير قאبلة للنقض

 11,956,500  12,549,606 13,650,265   אאجمאلي

 

 مא يمאثله אلنقد و .9

 :من אאتي אلموحدة אلمرحلية אلنقدية אلتدفقאت قאئمة في אلمدرج يمאثله ومא אلنقد يتכون

  2019 يونيو 30  

  )مدققة(غير 

ديسمبر  31

2018  

  (مدققة)

   يونيو 30

2018 

  )مدققة(غير  

  (بאאف אلريאאت אلسعودية) 

 2,424,579   2,209,434   2,465,769  نقد في אلصندوق

 87,999   93,519  76,872 אلنظאميةאلوديعةאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא

           אرصدة لدى אلبنوכ وאل
ً
مؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق خאل تسعين يومא

 5,566,618   7,237,726  2,042,295  من تאريخ אאقتنאء

 8,079,196  9,540,679  4,584,936 אאجمאلي
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   אلقطאعאت אلتشغيلية .10

 متخذيي يتم مرאجعتهא بאنتظאم من قبل אلمصرف אلت אنشطةتحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאرير אلدאخلية אلمتعلقة ب يتم

 وتقييم אلقطאعאت على אلموאرد لتوزيع وذلכ ,بאلمصرف אلمطلوبאتو אلموجودאتאلرئيس אلتنفيذي وכذلכ لجنة  تضموאلقرאر אلتنفيذيين 

  . אدאئهא

 אلمصرف نشאطه بشכل رئيس في אلمملכة אلعربية אلسعودية. تتم אلمعאمאت بين אلقطאعאت אلتشغي يمאرس
ً
 لشروطلאحכאم وא لية وفقא

   ومطلوبאت تشغيلية.  موجودאت فيغאلبية موجودאت ومطلوبאت אلقطאعאت  تتمثل من אאدאرة. אلمعتمدة

 :אلتي يتم رفع אلتقאرير بشאنهא אلقطאعאتفيمא يلي 

 وאلودאئع وאلمنتجאت وאلخدمאت אאخرى אلمقدمة لאفرאد. يشمل אلتمويل :אאفرאد قطאع  )א

وאلودאئع وאلمنتجאت وאلخدمאت אאخرى وאلخدمאت אلمقدمة للشرכאت وכبאر אلعمאء وאلمؤسسאت  يشمل אلتمويل :אلشرכאت قطאع  )ب

  אلصغيرة وאلمتوسطة.

 . אאخرى وخدمאت אلخزينة وאدאرة אلسيولة,אאستثمאر, يشمل  :אلخزينة قطאع  )ج

 .وאلترتيب وخدمאت אلوسאطة אلمאلية وאلمشورة אאورאق אدאرة אאصول وحفظאאستثمאر ويشمل  :وאلوسאطة אאستثمאر قطאع  )د

 في אلمصرف وهو مقאرب لسعر تכلفة אليحمل/يقيد אلربح على אلقطאعאت אلتشغيلية بאستخدאم نظאم تسعير تحويل אאموאل 
ً
مطور دאخليא

  אאموאل.

 وتوزيع אلتכאليفאلحسאبאت אلجאرية, ضאت אلدאخلي فيمא يتعلق بتعوي نظאم تسعير تحويل אאموאلאلمصرف  طورم, 2019ينאير  1אعتبאرא من 

אرقאم אلمقאرنة ذאت אلعאقة لتحقيق بعض  אعאدة تصنيفوعليه فقد تم , بمא يحقق توאزن وشفאفية אفضل على قطאعאت אאعمאلאلمشترכة 

 אכبر
ً
  .توאفقא
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  فيمא يلي تحليل لموجودאت ومطلوبאت ودخل ونتאئج אلمصرف حسب אلقطאعאت אلتشغيلية:
  (غير مدققة)2019ويوني30

 אلسعوديةאلريאאتبאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع   
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 123,479,457 1,124,597 34,994,807 71,091,733 16,268,320  אلموجودאت   אجمאلي

 300,570102, 264,508 21,969,189 8,328,079 71,738,794  אلمطلوبאت אجمאلي

 2,685,608 10,103 595,191 864,405 1,215,909  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 

 (612,950) - (225,129) (58,474) (329,347)  عאئدאت على אستثمאرאت אجل

 2,072,658 10,103 370,062 805,931 886,562 صאفي ,אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

 581,192 154,801 180,730 54,134 191,527لعمليאت אאخرىودخل אאتعאب خدمאت مصرفية 

 2,653,850 164,904 550,792 860,065  1,078,089  אلعمليאتدخلאجمאلي

 207,059 (695) (3,605) 90,978 120,381 אאئتمאنيةقيمة אلمخصص אאنخفאض في 

 135,004 2,538 13,615 17,328 101,523  אאستهאכ وאאطفאء

 845,115 63,569 79,344 117,177 585,025  אلعمليאت אאخرىمصאريف

 1,187,178 65,412 89,354 225,483 806,929  אلعمليאتمصאريفאجمאلي

 1,466,672 99,492 461,438 634,582 271,160  دخل אلعمليאتصאفي

 (7,410) - (7,410) - -   אلمشترכ אلحصة في אربאح אلشرכة אلزميلة وאلمشروع

 1,459,262 99,492 454,028 634,582 271,160  قبل אلزכאةفترةلאدخل

 (145,760) (9,949) (45,237) (63,458) (27,116) مصروف אلزכאة

 1,313,502 89,543 408,791 571,124 244,044  بعد אلزכאة فترةللدخلصאفي

  



   

 
       شرכة مسאهمة سعودية 

 

 
17 

 

  
 (غير مدققة)2018يونيو30

  بאאف אلريאאت אلسعودية

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  قطאع אאفرאد  
قطאع אאستثمאر 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 116,775,314 1,015,547 33,972,083 66,994,026 14,793,658  אجمאلي אلموجودאت   

 97,187,687 257,899 28,684,148 8,657,259 59,588,381  אجمאلي אلمطلوبאت 

 2,299,017 4,453 149566, 826,846 901,569  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 

 (460,350) - (257,244)(59,033)(144,073)  عאئدאت على אستثمאرאت אجل

 1,838,667 4,453 308,905 767,813 757,496 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

  אتعאب خدمאت مصرفية ودخل אلعمليאت 

 502,097 164,255 118,809 61,896 157,137 אאخرى

 2,340,764 168,708 427,714 829,709 914,633  خل אلعمليאتאجمאلي د

 252,232 - 4,811 225,869 21,552  אאئتمאنية  مخصص אאنخفאض في אلقيمة

 92,060 359 12,187 14,928 64,586  אستهאכ و אطفאء

 794,627 48,342 76,917 111,077 558,291  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 1,138,919 48,701 93,915 351,874 644,429  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 1,201,845 120,007 333,799 477,835 270,204  صאفي دخل אلعمليאت

  אلحصة في אربאح אلشرכة אلزميلة 

 1,292 - 1,292 - -  وאلمشروع אلمشترכ

 1,203,137 120,007 335,091 477,835  270,204  قبل אلزכאةفترةلאدخل

 (30,078) (3,000) (8,377) (11,946) (6,755)  مصروف אلزכאة

 1,173,059 117,007 326,714 465,889 263,449 بعد אلزכאة فترةللدخلصאفي

 

 

  (غير مدققة)2019يونيو30

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع   אخرىمعلومאت 
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

    من:אאيرאدאت

 2,653,850 164,905 291,493 1,911,714 285,738  نشאط خאرجي -

 - - 259,298 (1,051,649) 792,351  نشאط بين אلقطאعאت -

 2,653,850 164,905 550,791 860,065 1,078,089  אلعمليאتدخلאجمאلي
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  (غير مدققة)2018يونيو30

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  אفرאدאقطאع   معلومאت אخرى
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

    אאيرאدאت من:

 2,340,764 168,708 441,6721,600,192130,192  نشאط خאرجي -

 - - 297,522(770,483)472,961  نشאط بين אلقطאعאت -

 2,340,764 168,708 914,633829,709427,714  אلعمليאتدخلאجمאلي

 

  אلسهم ربح .11

 مليون 1,490وאلمخفض  אאسאسي(على אلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة  دخلאل صאفيمن خאل قسمة  אلسهم ربح אحتسאب تمي

 ) כمא في نهאية אلفترة.سهم

 

  אلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية: .12

بين  بموجب معאمאت نظאمية تمتمطلوبאت  لسدאد אلمدفوع אو موجودאت مقאبل بيع אستאمه سيتم אلذي אلسعر אلعאدلة אلقيمة تمثل

  אلقيאس, ويتم قيאس אلقيمة אلعאدلة على אفترאض تحقق אي من: אلسوق في تאريخ אلمتعאملين في

 وجود سوق אسאسي متאح للموجودאت وאلمطلوبאت, אو  -

  אلمطلوبאت.  وאوجودאت في حאل عدم وجود سوق אسאسي متאح, ينظر في אفضل אאسوאق אאخرى אلمتאحة للم -

 :عنهא وאאفصאح אلمאلية لאدوאت אلعאدلة אلقيمة تحديد عند אلتאلية אلمستويאت אلمصرف ستخدمي

 .)אو אعאدة تسعير تعديل بدون(  אאدאة لنفس אلنشطة אلمאلية אאسوאق في אلمتدאولة אאسعאر : אאول אلمستوى

 כאفة تحديد يتم אخرى تقييم طرق אو ممאثلة ومطلوبאت لموجودאت אلنشطة אلمאلية قאאسوא في אلمتدאولة אאسعאر : אلثאني אلمستوى

 .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא

 .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא من אي تحديد يتم لم تقييم طرقمن خאل   :אلمستوى אلثאلث
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  لة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية אلمسجلة بقيمهא אلعאدلة:אلقيم אلعאد -( א )  12

 يشتمل אلجدول אאتي على تحليل אאدوאت אلمאلية אلمسجلة حسب مستويאت قيمتهא אلعאدلة:

  אلسعودية אلريאאت بאאف 

  (غير مدققة) 2019يونيو30

 אلمستوى

 אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة موجودאت مאلية

 45,288 --45,288  אدوאت حقوق ملכية -

 2,164,334 210,886 1,953,448-  صنאديق אستثمאرية -

موجودאت مאلية بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

 139,103 --139,103  אدوאت حقوق ملכية -

 3,653,117 - 3,565,419 87,698 صכوכ -

 6,001,842 210,886 272,0895,518,867 אאجمאلي

 

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  (غير مدققة) 2018 يونيو 30
 אلمستوى

 אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة

 54,747 --54,747  אدوאت حقوق ملכية -

 1,583,249 200,360 1,382,889-  صنאديق אستثمאرية -

بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخرموجودאت مאلية   

 130,406 --130,406  אدوאت حقوق ملכية -

 3,174,673 - 75,6693,099,004 صכوכ -

 4,943,075 200,360 260,8224,481,893 אאجمאلي

تحديدهא من بאستخدאم אאسعאر من אلمصאدر אلخאرجية אلتي يتم  אلثאني אلمستوىאلسيאدية אلمصنفة ضمن لصכوכ لدد אلقيمة אلعאدلة تح

  .وאאدوאت אلمאلية אلممאثلة אאدوאت אلمאلية" في هذه אאوليين"אلمتعאملين  بينعروض אאسعאر אلنشطة خאل 

لتدفقאت وאثאبت אلدخل אلبאستخدאم نموذج تسعير אلثאني  אلمستوىضمن אلمصنفة و ,ي אلسوقאאخرى غير אلمدرجة فلصכوכ אتقييم يتم 

 אن . معدאت אربאح אلسوق ومعدאت هوאمش אאربאح אאئتمאنيةلאستخدאم مدخאت بيאنאت אلسوق تتم بאلتي عאدة  אلمخصومة אلنقدية
ً
نظرא

, אجعتهא אنه يتم مر , אي هذه אאدوאت אلمאلية ذאت عوאئد متغيرة
ً
تقאرب אلتي وאلقيم אلمستقرة ذאت نهא تعتبر من אאدوאت אلمאلية אفدوريא

    سمية.אאאلعאدلة قيمتهא هא تقيم

אلثאني وאلثאلث على אسאس אخر אلمستوى ضمن صنفة אلصنאديق אلمدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אאربאح وאلخسאئر, وאلمتقييم يتم 

في אאسوאق تقييم אאستثمאرאت אلمتدאولة כمא يتم   .אلمرحلي אلموحد אلمرכز אلمאليאعدאد في تאريخ אلموجودאت صאفي אسعאر معلنة ل

  تאريخ אلتقييم.سهم في אא هسعر אغאق אلسوق لهذعلى אسאس 

אلمرحلية دخل אلقאئمة في אلمثبتة אلقيمة אلعאدلة فقط بאلتغير في אلفترة خאل אلمאلية אلثאلث لאدوאت مستوى אلאلحرכة في تتعلق 

  ة.אلموحد

  .تغييرאت في אسאليب אلتقييم خאل אلفترةويאت אلقيم אلعאدلة خאل אلفترة, ولم يحدث אي لم يتم אجرאء אي تحويאت بين مست
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  مسجلة بقيمهא אلعאدلة:אلאلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية غير  -ب) ( 12

אت عوאئد אلسوق  قאت אلنقدية على אسאسאلحאلية للتدف نموذج אلقيمتستخدم אאدאرة  للوصول אلى אلقيم אلعאدلة لאدوאت אلسאئدة معدّ

  :  אلمستنفذةאلمאلية, ويوضح אلجدول אאتي אلقيم אلعאدلة لאدوאت אلمאلية אلمسجلة بאلتכلفة 

אلسعودية אلريאאت بאאف  (غير مدققة) 2019يونيو30  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية 

   موجودאتאل

 3,589,870 3,580,740 אאخرىאلمאليةوאلمؤسسאت אلبنوכلدىאرصدة

 14,927,049 15,221,007 )אلمستنفذة(بאلتכلفة אستثمאرאت

 87,006,437 87,666,853  صאفيتمويل,

   طلوبאتمאل

  6,187,873 6,186,856 אאخرىאلمאلية وאلمؤسسאتللبنوכאرصدة

 92,854,514 92,816,449  אلعمאءودאئع

 

אلسعودية אلريאאت بאאف  (غير مدققة) 2018يونيو30  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية 

      אلموجودאت

 7,035,122 7,060,943 אאخرىאلمאليةوאلمؤسسאت אلبنوכلدىאرصدة

 10,963,546 11,172,116 )אلمستنفذة(بאلتכلفة אستثمאرאت

 81,893,863 82,128,871  صאفيتمويل,

   طلوبאتمאل

 4,883,417 4,885,295 אאخرىאلمאلية وאلمؤسسאتللبنوכאرصدة

 88,920,676 88,937,931  אلعمאءودאئع

אلسאئدة يتم אعאدة تقييمهא حسب אسعאر אلسوق قصيرة אאجل بطبيعتهא و هيمسجلة بقيمهא אلعאدلة אلאن אאدوאت אلمאلية אאخرى غير 

ر بشכل معقول عن قيمهא אلعאدلة.  אلدفتريةلي فאن قيمهא بאستمرאر, وبאلتא   تعبّ
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  אدאرة אلمخאطر אلمאلية .13

  مخאطر אאئتمאن:

تقليل من مخאطر אخفאق אאطرאف لتنشא مخאطر אאئتمאن عند אخفאق אلطرف אلمقאبل في אلوفאء بאلتزאمאته אلتعאقدية تجאه אلمصرف. ل

لتزم אلمصرف بאجرאءאت אستبאقية صאرمة للموאفقאت אאئتمאنية لضمאن مאئمة معאمאت אאئتمאن אلتي אلمقאبلة في אلوفאء بאلتزאمאتهم, ي

سيتم אنشאؤهא مع سيאسة אلمصرف لقبول אلمخאطر ولضمאن אنهא مستوفية للمعאيير אلتي يتم بموجبهא منح אאئتمאن. تخضع جميع طلبאت 

  بة بهدف تحديد جميع אلمخאطر אلمصאحبة لمنح אאئتمאن.אאئتمאن لدرجة عאلية من אلعنאية אلمهنية אلوאج

يتم  אضאفة لذلכ,. אلعمאءتعثر  ت) وهو مقيאس אحتمאאORR( אلمتعهدين مخאطرتقييم لنموذج تصنيف אئتمאني دאخلي  يستخدم אلمصرف

 אلنظر 
ً
 אتمכونאل منאلسوق אلمستهدف يعتبر هא. وכאאت אلتصنيف אאئتمאني אلرئيسية, عند توفر אلتصنيفאت אאئتمאنية من قبل في אيضא

 في هذه אلعملية ة رئيسيאل
ً
אلعאقאت אلتي א بفאظ تحאو אאفي بدء אلللمتطلبאت אلمرتقبة وאلحאلية لتجنب אلتحديد אאولي يوفر אنه  نظرא

مجموعة من אلمتغيرאت אلتي  مثلت) RACمعאيير قبول אلمخאطر (אن אلمخאطر. وسيאسאته אلمتعلقة بقبول  אلمصرفאسترאتيجية مع تنאسب ت

אلسوق  تفي بمتطلبאت/ אو אلحفאظ على عאقة אئتمאن مع כيאن في على אستعدאد لبدء  يכون אلمصرفتشير אلى אلشروط אلتي بموجبهא 

مهא אאئتمאنية وتقيي אلطلبאتعن אنشאء مسؤول אل אאول يتسويقفي مجموعאت אאعمאل يعتبر אلخط אلفريق אلعمل אن אلمستهدف. 

א  אאئتمאنيةيتم منح אلموאفقאت وאلتوصية بهא. 
ً
אאئتمאن אلتي نة مجلس אאدאرة من خאل لجقبل  من تفويض אلصאحيאت אلمعتمدلجدول وفق

א لسيאسאت אאئتمאن  منح אאئتمאنאلرئيس אلتنفيذي. يتم و ورئيس مجموعة אلمخאطرאאعمאل  رؤسאء مجموعאتتتכون من 
ً
لمجموعة وفق

ومسئولو  مدير عאم אאئتمאن, نאئب אلرئيس אلتنفيذي للمخאطر. تعمل אدאرة אلمخאطر (ومجموعة אلتجزئة אلمصرفيةאلمصرفية אلشرכאت 

אلمعتمدة, אאئتمאن سيאسאت وאلمرאقب لهي אلمאلכ مجموعة אدאرة אلمخאطر  אنאئتمאنيين مستقلين. ومعمدين ئتمאن) כمرאجعين مخאطر אא

معאيير وفق  אאئتمאنאאئتمאنية لضمאن אدאرة مخאطر  אلمصرفسيאسאت وאرشאدאت وعمليאت لرאجعة אلدورية موتشمل مهאم אلمجموعة אل

א مجموعة  تعملقليل אلخسאئر אلمتعلقة بאאئتمאن. כمא ولت אلمعتمدة في אلمصرفאلمخאطر  قبول
ً
سيאسאت حديث تعلى אدאرة אلمخאطر אيض

  .אلتشريعيةية, وאلسوقية وאאقتصאدتطورאت אلאאئتمאن بمא يتאءم مع 

في مزيج אلمحفظة  אلترכزيتم אدאرة כمא مختلفة لتحقيق אلتنوع אلمستهدف في אلمحفظة. אلئتمאنية אאمحאفظ אلאدאرة يقوم אلمصرف ب

 جذبمن خאل  يسعى אلمصرف אلى تنويع محאفظه אאئتمאنيةوאلمنتجאت אאسאسية.  אتمن حيث אلنشאط אאقتصאدي وאلجغرאفي وאلضمאن

من خאل אستهدאف عمאء و, אلمملכةمن خאل אلحضور אلجغرאفي في جميع אنحאء و, قتصאديةאلعمאء عبر مختلف אאنشطة אلصنאعية وאא

مستوى אلترכز في אلعمאء وאلقطאعאت אلمتنوعة لאفرאد. تتم مرאقبة  ومن خאل خدمאت אلمصرف, رכאت אلכبيرة وאلمتوسطة وאلصغيرةאلش

ل لمحאفظאختبאرאت بאجرאء بشכل منتظم  אلمصرف). يقوم אאموאل(כبאر مزودي אאموאل تمويل في כزאت تربאعتبאرهא  אאئتمאنية بغرض  هتحمّ

  .وتنويع אلمصאدر, وאلربحية אلموجودאت, אلتقييم אאئتمאنيلعوאمل אلسلبية على جودة אلنאتج من אאلتאثير אلمحتمل  تقييم

  :خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة

  مخאطر אאئتمאندرجאت 

ئتمאنية אאسيאسאت אليطبق אلمصرف אجرאءאت تقييم אئتمאني وאضحة ترتכز على معאيير محددة للسوق אلمستهدفة, وאلمخאطر אلمقبولة, و

رאقبة حدود وم אلصאرمةئتمאنية وאلرقאبة אאدאرة אت אضאفة אلى אאموאفقאل ومنحئتمאنية אאمرאجعة אلمهنية אلאزمة عند אلعنאية אل, وאلفאعلة

  .אאئتمאن

) אغرאض אلتقييم אلدאخلي للمخאطر, ويتم Moody’s Risk Analystيقوم אلمصرف بאستخدאم نظאم موديز אאلي لتقييم وتحليل אلمخאطر (

ن אلمصאرف وאستخدאم هذא אلنظאم من قبل אلعديد من 
ّ
هذא אلبنوכ אلرאئدة على مستوى אلعאلمي وفي אلمملכة אلعربية אلسعودية. ويمכ

אلسدאد لمدة سنة وאحدة  فيאلتعثر  אلى אحتمאאتلمخאطر אلدאخلي لتصنيف אليشير و, لכل عميللمخאطر دאخلي لتصنيف אعطאء من אلنظאم 

)PD .( 10 אلى درجةفضل אאبאعتبאره  1 مستويאت تبدא بدرجة 10من خאل هذא אلنظאم يستطيع אلمصرف אعطאء درجة تصنيف للعمאء على 

אلتعثر في אلسدאد. כجزء من  حتمאאتتقييم אכثر دقة א אعطאء) - 3و  3+ و 3يستخدم אلتصنيف درجאت فرعية (مثل  , כمאאسوאאبאعتبאرهא 
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. 6אلى  1حصلوא على درجة عאلية من אلتصنيف אאئتمאني تترאوح بين אلذين يقوم אلمصرف بتمويل אلعمאء , في אلمصرفאلتمويل سيאسאت 

تصنيف ومא مستويאت אلدرجאت مع אلمعאيرة نطאقאت لتقييم אلدאخلي للمخאطر بشכل منتظم للتحقق من سאمة אبمرאجعة אلمصرف يقوم 

אلى درجة مخאطر  אتتخضع جميع אلمخאطر אאئتمאنية لرصد مستمر, ممא قد يؤدي אلى نقل אلتعرضتعثرאت في אلسدאد, כمא يرتبط بهא من 

 אئتمאنية مختلفة 
ً
وאאلتزאم  אلمدققة,אلمאلية אلقوאئم محدد مثل אلتغييرאت في بعميل כمية متنوعة مرتبطة  وאنوعية على عوאمل  بنאءא

  للعميل.وאلتغيرאت في אلبيئة אلسيאسية وאلتجאرية وאلتאثير אلمحتمل على אאنشطة אلتجאرية - אن وجدت -ة يאدאر لتغيرאت אوא بאلعهود

درجאت אلجدאرة אאئتمאنية אلفردية אلمستمدة من منصة تسجيل نقאط אאئتمאن  يتم تقدير مخאطر אאئتمאن في محفظة אلتجزئة بنאءً على

  אאلية وא تخضع للتقييم عبر نظאم موديز للتقييم אلدאخلي للمخאطر.

  في فترة محددة تعثرאحتمאאت אل

بصيאغة ثאثة אلمصرف . قאم אقتאريخ אאستحق حتىאلفترة و אلسدאدفي تعثر אحتمאאت אلאلعאقة بين  "אلتعثر تאحتمאא"مصطلح  يصف

 אو אلمرتقبة لـتعثرאت אلسدאد  تمثل אلتقديرאت( אت אلتعثر في אلسدאدتقدير  אستنتאجسينאريوهאت مستقبلية للدورة אאقتصאدية 
ً
صعودא

 ,
ً
 هبوطא

ً
تمر يئة אאقتصאدية כאنت אلبمن אلمحتمل في حאل فאنه , ورة אאقتصאدية) على سبيل אلمثאلعلى אلمرאحل אلمختلفة للد אستنאدא

تحت אلمرحلة אلثאنية مع وجود عאمאت وאضحة لنقאط אلضعف אאئتمאني. وعلى  للعميل אلمصنفيتدهور אلوضع אلطبيعي  אنحאلة تذبذب, ب

 وضع אلعميل, فقد يتحسن אنتعאشכאنت אلبيئة אאقتصאدية في حאلة في حאل אلعכس من ذلכ, 
ً
 على هذא אلمفهوم, قאم אلمصرف . وبنאءא

فترة زمنية لאאستمرאر طويل אאجل, وאلذي يؤشر אلى אنه في حאل قدرة אلعميل على على אلمدى אאستمرאر فترة نموذج معدل لبتصميم 

  .تعثره تכون אقل تאطول, فאن אحتمאא

  جوهريتحديد مא אذא כאنت مخאطر אאئتمאن قد زאدت بشכل 

ر אאئتمאن قد زאدت بشכل כبير منذ نشאتهא, تنظر אאدאرة אلى אلتغير في مخאطر حدوث عند تقييم مخאطر אאئتمאن لتحديد مא אذא כאنت مخאط

 من אلتغيير في אلخسאئر אאئتمאنية אلمتوقعة. ويقאرن אلمصرف مخאطر אلت
ً
عثر אلتعثر في אلسدאد خאل אلعمر אلمتوقع للتعرض אאئتمאني بدא

تعثر אلمتوقعة في تאريخ אאنشאء, ويستند هذא אلتقييم في אلمقאم אאول على في אلسدאد כمא في تאريخ אعدאد אلتقرير مع مخאطر אل

א في فترة زمنية محددة وعلى مدى عمر אאصل. يجمع אلمصرف تعرضאته אאئتمאنية على  12منهجية تقدير אلتعثر في אلسدאد لمدة  شهرً

في مخאطر אאئتمאن في אلوقت אلمنאسب. אلجوهرية دאت تحديد אلزيאتتبع ومخאطر אאئتمאن بهدف تسهيل אلمشترכة لخصאئص אلאسאس 

  :خصאئص مخאطر אאئتمאن אلمشترכةبאهم فيمא يلي قאئمة 

  نوع אلتعرضאت  )א

  אلتقييم אאئتمאني للعميل  )ب

  אلضمאننوع   )ج

  אلضمאن قيمة  )د

  ةمستقبلينظرة אلאلدورة אאقتصאدية وسينאريو אل  )ه

  אאنشאءتאريخ   )و

  لتאريخ אאستحقאقאلمدة אلمتبقية   )ز

 للعميل.قع אلجغرאفي אلمو  )ح
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א لمنهجية אلمعيאر אلدولي ثאث  علىאلمصرف موجودאته אلمאلية  يوزع
ً
  : , כمא يلي9-  אلمאليللتقرير مرאحل وفق

  جودتهא אאئتمאنية منذ نشאتهא. جوهري "אلموجودאت אلعאملة": وهي אلموجودאت אلمאلية אلتي لم تتدهور بشכل  – 1אلمرحلة

.شهر  12) لمدة PDאلقيمة אلمتعلق بهא على אسאس אحتمאאت אلتعثر (في نخفאض אאويتم تسجيل مخصص 
ً
 א

  منذ نشאتهא. بشכل جوهري "אلموجودאت ضعيفة אאدאء": وهي אلموجودאت אلمאلية אلتي تدهورت جودتهא אאئتمאنية  – 2אلمرحلة

على خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة لسאب تحمن אذلכ ومא يترتب على  2لتصنيف אلحسאبאت في אطאر אلمرحلة  אلعאمل אאسאسيאن 

 في ( على متאخرאت אلسدאدتستند عمر אאصل مدى 
ً
א 30 تאخر אلسدאد لمدةتجאوزت غאلبא , فאن אهم אعتبאر لتصنيف ) ومع ذلכيومً

رير لتقل لير אلدوאيتوجيهאت אلمع وفققد تدهورت אلى אلدرجة אلمحددة  אאئتمאنبאن جودة  אאئتمאنلجنة  رאيهو  2אلمرحلة 

א عאدة  30 אلتعثر في אلسدאد لفترة تتجאوز, فאن للعمאء من אאفرאد. بאلنسبة 9- אلمאلي في אلعميل لتصنيف مא تכون אلمؤشر يومً

سيتم אאعترאف بخسאئر אאئتمאن אلمتوقعة , ومخصص אنخفאض אلقيمة على אسאس مدى عمر אאصل سيتم אثبאتאلمرحلة אلثאنية. 

  على هذא אאسאس.

  אلموجودאت منخفضة אلقيمة": يقوم אلمصرف بאثبאت مخصص אنخفאض אلقيمة אلمتعلق بهא على אسאس مدى عمر  3אلمرحلة"

  سאس אلخسאئر אאئتمאنية אلمتوقعة على مدى عمر אאصل.אאصل وعلى א

  تعريف "تعثر אلسدאد"

אن אلمتعثر في אلسدאد "هو אلعميل אلذي تخلف في سدאد  אلخאصة بتعثر אلسدאد, بمعنىאلمتعאرف عليهא ويستخدم אلمصرف تعريفאت بאزل 

א من تאريخ אستحقאق. 90للمصرف אכثر من  جوهريمستحقאت אلمبلغ אאسאس אو אلربح אو אي אلتزאم    يومً

  مخصص אلخسאئر

نوכ وאلمؤسسאت אאرصدة لدى אلب قيمةفي نخفאض אאلمخصص אلرصيد אلختאمي مع  يאאفتتאحאلرصيد  تسويةאلتאلي يوضح אلجدول  

  :אلمتعلقة بאאئتمאن وאلتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة אلتمويل אلمאلية אאخرى, אאستثمאرאت,

 (غير مدققة) 2019 يونيو 30

 

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة لفترة 

12  
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 غير منخفض אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

ى אلمتوقعة عل

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت

 2,527,661 956,862 771,127 799,672 م 2019ينאير  1אلرصيد في 

  12 لفترة لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل
ً
 - (7,322) (85,484) 92,806  شهرא

عمرمدىعلىلمتوقعةא אאئتمאن خسאئرאلىאلمرحل

 - (5,015) 11,442 (6,427)  אلقيمة منخفضة غير אאصول

عمرمدىعلىلمتوقعةא אאئتمאن خسאئرאلىאلمرحل

 - 22,372 (21,851) (521)  אلقيمة منخفضة אאصول

 207,059 163,336 72,337 (28,614)  /(אلمعכوس) خאل אلفترة אلمحمل

 (3,025) (3,025) - -  مبאلغ مشطوبة

 2,731,695 1,127,208 747,571 856,916 م 2019 يونيو 30אلرصيد في 
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 2018 ديسمبر 31

 

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 غير منخفض אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت

 2,226,198 794,152 976,364 455,682 אلفترة بدאية في يدאلرص

 12 لمتوقعة لفترةא אאئتمאن خسאئر אلى محول
ً
 - (4,473) (141,182) 145,655  شهرא

مدىلمتوقعة علىא אאئتمאن خسאئرאلىمحول

 - (3,398) 71,159 (67,761)  אلقيمة منخفضة غير אאصول عمر

مدىوقعة علىلمتא אאئتمאن خسאئرאلىمحول

 - 254,123 (252,072) (2,051)  אلقيمة منخفضة אאصول عمر

 398,230 13,225 116,858 268,147  خאل אلفترة  אلمحمل

 (96,767) (96,767) - -  ديون مشطوبة

 2,527,661 956,862 771,127 799,672 م2018ديسمبر  31 في אلرصيد

 (غير مدققة) 2018 يونيو 30

 

مאن خسאئر אאئت

אلمتوقعة 

  12لفترة 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 غير منخفض אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت

 2,226,198 794,152 976,364 455,682 אلفترة بدאية في אلرصيد

 12 لمتوقعة لفترةא ئتمאنאא خسאئر אلى محول
ً
 - (6,686) (13,289) 19,975  شهرא

مدىلمتوقعة علىא אאئتمאن خسאئرאلىمحول

 - (2,668) 6,859 (4,191)  אلقيمة منخفضة غير אאصول عمر

مدىلمتوقعة علىא אאئتمאن خسאئرאلىمحول

 - 11,237 (11,130) (107)  אلقيمة منخفضة אאصول عمر

 252,232 61,570 (112,759) 303,421  وس) خאل אلفترة /(אلمعכאلمحمل

 2,478,430 857,605 846,045 774,780 م2018 يونيو 30 في אلرصيد
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  אلمאل رאس כفאية .14

, تتمثل אهدאف אلمصرف عند אدאرة رאس אلمאل في אאلتزאم بمتطلبאت رאس אلمאل אلموضوعة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  مقدرة אلمصرف في אאستمرאر في אلعمل وفقא لمبدא אאستمرאرية, للحفאظ على وجود رאس مאل قوي.وאلحفאظ على 

يتم مرאقبة כفאية رאس אلمאل وאستخدאم رאس אلمאل אلنظאمي من قبل אدאرة אلمصرف, وتتطلب אلتعليمאت אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد 

, وאن تכون نسبة אجمאلي رאس אلمאل אلنظאمي אلى אلموجودאت אلمرجحة אلعربي אلسعودي אאحتفאظ بحد אدنى من رאس אلمאل אلنظאمي

  . % 8אلمخאطر عند אو تزيد عن אلحد אאدنى כمא توصي به لجنة بאزل وهو 

يقوم אلمصرف بمرאقبة مدى כفאية رאسمאله وذلכ بאستخدאم אلمعدאت אلمحددة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي, وبموجبهא 

כفאية رאس אلمאل אلمؤهل مع אلموجودאت وאאلتزאمאت אلظאهرة في قאئمة אلمرכز אلمאلي بאستخدאم אאرصدة אلمرجحة يتم قيאس مدى 

  אظهאر مخאطرهא אلنسبية.

  

  
  2019يونيو30

  )مدققة(غير
  2018ديسمبر  31

  (مدققة)
  2018 يونيو 30

  )مدققة(غير 

  )אلسعودية אلريאאت(بאאف   

 97,914,057  101,696,007 103,764,996 ودאت אلمرجحة אلمخאطر  אאئتمאن للموجمخאطر

 7,205,726  7,841,050 8,528,325 אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  مخאطر

 526,583  422,812 300,689 אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطرمخאطر

 105,646,366  109,959,869 112,594,010 אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخאطرאجمאلي

 20,165,920  21,876,003 21,612,608  אلمאل אאسאسي  رאس

 1,223,926  1,271,200 1,297,062  אلمאل אلمسאند  رאس

 21,389,846  23,147,203 22,909,670 وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאسאجمאلي

      % אلمאل رאسכفאيةنسبة

 19%  20% %19  س אلمאل אאسאسيرא

  20%  21% %20 رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند
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 אلزכאة .15

لتغيرאت في حقوق אوقאئمة אلمرحلية אلموحدة فيمא يلي بيאن بאثر אلتعديل في אلمعאلجة אلمحאسبية للزכאة على قאئمة אلدخل 

 :3כمא هو مشאر אليهא في אאيضאح رقم  אلمرحلية אلموحدة אلمسאهمين

  

 م2018يونيو30لفترة אلستة אشهر אلمنتهية في כمא في و

 (بאאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                               

  אلرصيد אلمعدل  אثر אلتعديل   אلرصيد قبل אلتعديلאلبند אلقאئمة אلمتאثرة 

 30,078 30,078-אلفترة אلحאليةزכאةقאئمة אلدخل

 0.79 (0.02)0.81لسهمאربحقאئمة אلدخل

 - (30,078)30,078زכאة אلفترة אلحאليةقאئمة אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين

  

 م2018يونيو30لفترة אلثאثة אشهر אلمنتهية في כمא في و

 (بאאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                              

  אلرصيد אلمعدل  אثر אلتعديل   אلرصيد قبل אلتعديلאلبند אلقאئمة אلمتאثرة 

 15,533 15,533-زכאة אلفترة אلحאليةقאئمة אلدخل

 0.41 (0.01)0.42لسهمאربحقאئمة אلدخل

  

  

   אرقאم אلمقאرنة .16

אلتصنيف אعאدة אو  אلتعديلولم ينتج عن אفضل.  لعرض אאرقאم بشכلحيثمא כאن ذلכ ضروريא אلمقאرنة אرقאم يف بعض تصنאعאدة אو  تعديلتم 

, فيمא عدא אلتغيرאت في אلسيאسة אلمحאسبية للزכאة אلموضحة في אلمאلية אلمرحلية אلموحدةفي אلقوאئم هאمة لهذه אאرقאم تغيرאت 

  .15אאيضאح رقم 

  

   لمאليةא אلقوאئم אعتمאد .17

يوليو  13( אلموאفق  ـه 1440ذوאلقعدة  10 بتאريخمن قبل مجلس אدאرة אلمصرف هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة  אعتمدت 

  .)م2019


