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 سعودية()شركة مساهمة 

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

م1036و م 1037ديسمبر  13في   تين المنتهيتينللسن  

 

 عـام - 3

 التأسيس  (أ

صفر  62 وتاريــخ 11المرسوم الملكي رقم م/ شركة مساهمة سعودية بموجب ،)المصرف(  مصرف اإلنماء تأسس 

 61هـ )الموافق 1161صفر 61 ( وتاريخ16رقم ) ءاالوزر ار مجلس قر و بموجب  م(6112مارس  62هـ )الموافق 1161

 61 تاريخو ((1010250808السجل التجاري رقم و 111القرار الوزاري رقم  بموجبيعمل المصرف  . م(6112مارس 

  85من خالل  ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية، م(6112 مايو 62)الموافق  هـ1161ولى األ ىجماد
ً
  76) فرعا

ً
 فرعا

 .( في المملكة العربية السعوديةم6112في عام 

 :هو للمصرف عنوان المركز الرئيسإن 

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  22211ص ب  

 11122الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 المذكورةو المملكةالمسجلة في  تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة 

 أدناه:

 النشاط الرئيسي صاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

هـ  1111جمادى اآلخرة  1 % 111 شركة اإلنماء لالستثمار

 )م6111مايو  11الموافق (

إدارة الموجودات خدمات 

 وتقديم المشورةوالوساطة 

والحفظ في  والتعهد بالتغطية

 أعمال األوراق المالية

الموافق (هـ  1111شعبان  61 % 100 التنوير العقاريةشركة 

 )م6111أغسطس  11

مسك وإفراغ الشركة بغرض  أنشئت 

 العقارات لألغراض التمويلية

شركة وكالة اإلنماء 

 للتأمين التعاوني

هـ)الموافق  1111ربيع األول  61 111% 

 م( 6111يناير  11

لشركة اإلنماء طوكيو وكيل تأمين 

 زميلة(مارين )شركة 
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 من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكاماالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 .ذات العالقة في المملكة العربية السعودية االخرى نظمةألاو  مصرفالنظام األساس لل والشريعة 

 الهيئة الشرعيةب(  

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام 
ً
فقد قام بإنشاء هيئة شرعية لتخضع جميع أعمال   الشريعة،التزاما

  ومنتجات المصرف لمراجعتها وموافقتها.

 أسس اإلعداد –1

 لتزامبيان اال أ (

 مصرف:لتم إعداد القوائم المالية الموحدة ل

i)  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة" 
ً
وفقا

الزكاة وضريبة الدخل"، والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن  عن

"ضرائب الدخل" وتفسير  –( 16مجلس معايير المحاسبة الدولية ما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

نها تتعلق بالزكاة "الرسوم" حتى اآلن حيث أ –( 61لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )

الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي  121111111111وضريبة الدخل. وبموجب التعميم رقم 

م وتعديالته الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة 6111أبريل  11بتاريخ 

وضريبة الدخل على أساس وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي"(، تستحق الزكاة 

  ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة.

ii)   مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية 
ً
وتماشيا

 والنظام األساس/عقد تأسيس المصرف.

قد ألغى معايير المحاسبة الحالية الخاصة إضافة لذلك، فإن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي أعاله  

 من 
ً
يناير  1بالبنوك التجارية التي صدرت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ولم تعد واجبة التطبيق اعتبارا

 م.6111

 القياس            العرض وأسس  ب (

برامج األسهم التحفيزية للموظفين  عدا فيما وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةعداد القوائم المالية الموحدة م إت

استخدام قياسها بفيتم  الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المدرجة ستثماراتالوا لبيعل متاحةالالستثمارات او

 .القيمة العادلة

 على أساس السيولة.الموحدة الحسابات في قائمة المركز المالي  عرضيتم 
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 ج( عملة العرض والعملة الوظيفية 

يتم تقريب المبالغ ألقرب و ، فية للمصرفالموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظي القوائم المالية تعرض

 .، ما لم يرد خالف ذلكألف

 المحاسبية الهامة واالفتراضات د( األحنام والتقديرات

و األحكام  استخدام بعض ،ةالمالي تقاريرلالخاصة با لمعايير الدوليةقا لوف الموحدة ةالمالي قوائمإعداد اليتطلب 

. موجودات والمطلوبات المفصح عنهالا تؤثر على مبالغ المحاسبية الهامة التي يمكن أن فتراضاتالالتقديرات وا

التقديرات  هذه تقييميتم  .مصرفتطبيق السياسات المحاسبية للاستخدام األحكام عند  دارةمن اإل ذلك تطلبيكما 

الحصول على أخرى تشتمل على  وعواملالمصرف  ةخبر  على أساس ذلكو ةستمر صورة مواالفتراضات واألحكام ب

 المجاالتوقد تمثلت . لظروفوفقا ل ةمعقولها أنبالتي يعتقد ية مستقبلحدا  الالمشورة المهنية وتوقعات لأل

تثمارات تقييم االسالهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها األحكام في 

وفي قياس السيطرة على الشركات المستثمر   ح(،1انخفاض قيمة الموجودات المالية ) و(، وتقييم 1)إيضاح رقم 

  .(ر1، والزكاة )ت(1فيها )

 المحاسبيستمرارية اال( مبدأ هـ

  قدرة المصرف على ييمبتقإدارة المصرف قامت 
ً
ن لدى بأ تعتقدو  االستمرارية لمبدأ االستمرار في العمل وفقا

كما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي علم . المنظور لالمستقبفي  هلاعملمواصلة أوالنية ة المصرف الموارد الكافي

 شك تثيريمكن أن  أمور هامة ةيأب
ً
  قدرة المصرف على االستمرارهامة حول  وكا

ً
  .االستمراريةلمبدأ  وفقا

 الهامة السياسات المحاسبيةملخص  – 1

إعداد في  المستخدمةتتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك 

السياسات المحاسبية التعديالت على عدا فيما م 6112ديسمبر  11القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 : أدناه( ii)1( والفقرة i)1في الفقرة رقم   موضح كما هو

(i)  الزكاة 

 منالزكاة على أساس ربع سنوي  اتاستحقاقبتسجيل  المحاسبية كما بدأبتعديل سياسته المصرف قام 
ً
 خصما

الصادرة خالل  الزكاة وضريبة الدخل المتعلقةوفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي  المبقاة األرباح

في السياسة إن التعديل عند دفعها للمساهمين.  االرباحمن توزيعات تخصم الزكاة كانت . سابقا، العام

ألي من السنوات المالية الموحدة  القوائم تأثير جوهري علىالمشار إليه أعاله ليس له المحاسبية 

 . إجراء تعديالت على أرقام المقارنة،المعروضة، وبالتالي لم يتم 
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(ii)  الحاليةالتعديالت على المعايير 

 تالتعديال عن مختصر وصف صاريخ السريان  تالتعديال و المعيار

معيار التعديالت على 

المحاسبة الدولي 

 قائمة" 1رقم 

 "النقدية التدفقات

مبادرة فيما يتعلق ب

عن العام  االفصاح

 م 6111

إفصاحات إضافية تمكن مستخدمي البيانات  التعديالتتقدم هذه  م 6111يناير  1

 األنشطةالمالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن 

 التمويلية.

 

 االفصاحات بعضفيما عدا  الموحدة المالية القوائم هذه على جوهري تأثير لها ليسالمذكورة أعاله  التعديالتإن 

 .االضافية

الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرها  المعاييرالمصرف عدم االتباع المبكر للتعديالت على  ارتأىلقد 

 من 
ً
 .(12رقم  إيضاح)م 6112يناير  أولالتي تبدأ من المحاسبية  واتالسنوالتي يتعين على المصرف اتباعها اعتبارا

 لنورد فيما يلي 
ً
  المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة:لسياسات المحاسبية الهامة ملخصا

 

 أسس صوحيد القوائم المالية (  أ

 عداد القوائم الماليةتم إي .لهالشركات التابعة تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف و

 .المالية للمصرفالفترة لنفس للشركات التابعة 
 

ويكون للمصرف قدرة على التحكم ها.  التحكم في على للمصرف القدرةالشركات التي يكون الشركات التابعة هي 

 أو في تلك الشركات عندما 
ً
ا
َ
 يمتلك حقوقيكون معرض

ً
في عوائد متغيرة لالستثمار ويكون له القدرة على التأثير  ا

 على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. 

من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق في االستثمار، أما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل 

 تقدير مدى وجود سيطرة على المنشأة،  ويشمل ذلك:ل ذات الصلةروف ظوالالعوامل فيتم مراعاة 

 .الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت على قرارات المنشأة المستثمر بها 

 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 

  حقوق ملكية مثل األسهم أدواتالتي تنشأ عن  المتوقعةو الحاليةحقوق تصويت المصرف. 

تغير في مؤشرات للوجود  وذلك عندبتحديد ما إذا كانت له سيطرة على المنشأة المستثمر بها ويقوم المصرف 

 عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة.

 من 
ً
 من  ذلكالسيطرة إلى المصرف ويتم التوقف عن  انتقالتاريخ يتم توحيد قوائم الشركات التابعة اعتبارا

ً
اعتبارا

وتعرض نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة )إن   السيطرة من المصرف. تاريخ انتقال
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 من التاريخ الفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي لالستبعاد،
ً
حسب طبيعة  وجدت( في قائمة الدخل الموحدة اعتبارا

  كل حالة.

المشابهة للمعامالت  تقويمالمالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب  القوائمتم إعداد 

السياسات المحاسبية المتبعة من الشركتين التابعتين تتماشى مع  إن في ظروف مماثلة.واألحدا  األخرى 

تم إجراء تعديالت، إن وجدت، على القوائم المالية للشركتين و يالسياسات المحاسبية المتبعة من قبل المصرف. 

  التابعتين لتتماشى مع القوائم المالية للمصرف.
 

إن  حيث أن الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف، ال يوجد أي حقوق ملكية غير مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها.

 الريال السعودي. العملة الوظيفية لجميع الشركات التابعة للمصرف هي عملة
 

 عدادعند إبين شركات المجموعة عن المعامالت  االيرادات والمصاريف الناتجة وكذلكالمتداخلة  رصدةاأل حذفيتم 

 .  القوائم المالية الموحدة

داولصاريخ الت (  ب  

االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المعامالت كافة األولي لوإلغاء االثبات ثبات اإليتم  

 في النصوص التعاقدية لألداةالتداول، وهو التاريخ الذي 
ً
عتيادية االالمعامالت تتطلب  .يصبح فيه المصرف طرفا

 األنظمة أوة تنص عليها زمني لموجودات خالل فترةا تلكتسليم المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم 

 متعارف عليها في السوق.

 األخرى الموجودات و المطلوبات المالية كافة يتم إثبات 
ً
  فيه المصرف يصبحبتاريخ التداول الذي مبدئيا

ً
في  طرفا

 المالية.ألداة ل ةالتعاقدياألحكام 

 جنبيةالعمالت األ( ج 

 في تاريخ المعامالت. ةالسائد فر الصر اسعالسعودي بأ لى الريالإاألجنبية التي تتم بالعمالت المعامالت  تحول

السنة في نهاية  بالعمالت األجنبية إلى الريال السعوديالمثبتة  كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية

 تدرج األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في .تاريخال ذلك سعار الصرف السائدة فيبأ

 قائمة الدخل الموحدة.

 الموجودات و المطلوبات المالية مقاصة   ( د

 حق وجود عندة في قائمة المركز المالي الموحدبالصافي وتدرج  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

أو  يصافالعلى أساس  الموجودات مع المطلوبات لتسوية نيةاليكون لدى المصرف  ندمانظامي ملزم وعقائم و

 .واحد آنفي  الموجودات وتسديد المطلوباتإثبات 

في قائمة الدخل الموحدة إال في الحاالت التي يتطلب فيها أحد  والمصاريفوال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات 

 معايير المحاسبة إجراء تلك المقاصة.
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 يرادات/ المصاريف( إثبات اإلهـ 

 والتمويل االستثمارات من الدخل

 باستخدامقائمة الدخل الموحدة في المرتبطة بالربح المالية  باألدواتالمتعلقة  اريفاإليرادات والمصيتم إثبات 

على مدى العمر المتوقع  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم معدل هو الفعلي . العائدالعائد الفعلي

،)للموجودات والمطلوبات المالية 
ً
 عند. للوصول إلى قيمتها الدفترية (قصيرة فترة أو في حال كان ذلك مناسبا

بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط  المستقبلية النقدية التدفقات يقوم المصرف بتقدير الفعلي، العائد حساب

، والخصومات التي تعتبر جزء أساسي من العائد الفعلي  األتعاب وتكاليف المعامالتالتعاقدية ويشمل ذلك جميع 

  .خسائر االئتمان المستقبليةوال يشمل ذلك 

الموجودات أو  استبعادإصدار أو أو بشراء،  ةمباشر  المتعلقةبأنها التكاليف اإلضافية المعامالت وتعرف تكاليف 

 المطلوبات المالية.  

 أو للمدفوعات المصرف بتغيير تقديراته قام القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا تعديل يتم

 .كدخل أو مصروف القيمة الدفترية في التغيير اثبات يتم المقبوضات، و

 األجنبية العمالتصحويل  رةخسا/ربح

 .تكبدها/ تحققها عند األجنبية  العمالتتحويل  رةخسا/ ربح يتم إثبات

 ، صافيأصعاب الخدمات المصرفية

  الخدمات المصرفيةيتم إثبات أتعاب 
ً
  التي ال تعتبر جزءا

ً
 عندأداة مالية ألي العائد الفعلي احتساب من أساسيا

يتم و. العائد الفعلي لألصل الماليالحاالت األخرى يتم اثبات اتعاب الخدمات ضمن جميع في و  ،تقديم الخدمة

  .على كامل مدة العقد رسوم االرتباطتوزيع 

أثباتها يتم ف والخدمات تعاب المعامالتأبأساسي التي تتعلق بشكل األتعاب األخرى  و مصاريف العموالتأما 

 استالم الخدمة.اكتمال التعامالت أو كمصروف عند 

 صوزيعات االرباح 

 ةالمدرج االستثمارات من الدخل صافي عناصر من و تعد ،استالمهاعن أحقية  اإلعالنعند األرباح يتم إثبات توزيعات 

   .العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة

 صافي ،قائمة الدخل فيالعادلة  بالقيمة ةالمدرج االستثماراتدخل/ )خسارة( 

المحققة جميع التغيرات  المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل االستثماراتمن  /)الخسارة(الدخل صافييشمل 

 .األجنبية العمالتتبادل فروق  و، األرباحتوزيعات  القيمة العادلة، واألرباح، و فيوغير المحققة 

  



 

 
 

14 
 

 

 االستثمارات (و 

 يتم  و العادلة بالقيمة عند االقتناء االستثمارات يعجم ثبتت 
ً
 مدرجة استثماراتحسب تصنيفها إما  قياسها الحقا

 أوللبيع  متاحةتاريخ االستحقاق ، أو استثمارات حتى محتفظ بها  استثماراتأو  الدخل قائمة في العادلة بالقيمة

  .المطفأة بالتكلفة مقتناه أخرى استثمارات

تكلفة المباشرة الالعادلة في قائمة الدخل، تضاف  بالقيمةكأدوات مالية مدرجة  المقتناةفيما عدا االستثمارات و

 العائد الفعلي باستخدام معدلأو الخصم العالوة  يتم اطفاء عند اإلثبات األولي له. لالستثمارإلى القيمة العادلة 

 وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.

سعار ساس األأتحدد القيمة العادلة على  المالية النظامية،األسواق التي يتم تداولها في  لالستثماراتبالنسبة 

للموجودات . تحدد القيمة العادلة الموحدة إعداد القوائم الماليةفي تاريخ  وفق سعر اإلغالقالمتداولة بالسوق 

 عنه. صافي قيمة الموجودات المعلناس أسعلى  استثماريةصناديق  التي تدار عبرواالستثمارات 

ساس القيمة أالعادلة على  تهالقيم يتم اجراء تقدير مناسبف غير المتداولة في السوق، لالستثماراتبالنسبة أما  

في و . االستثماراتتلك أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة ل مشابهة لها،أخرى دوات السوقية الحالية أل

سوق نشط، فيتم تقديرها من خالل تقنيات تقويم  لعدم وجود مرجع لها فيتقدير القيمة العادلة  تعذرحال 

 حيثماالمعتمدة  األسواق من الحسابيةالنماذج تلك . يتم اخذ مدخالت حسابيةاستخدام نماذج  تشملمتعددة 

 .من خالل التقدير العادلة ةتحديد القيم يتم،  و في حال تعذر ذلك أمكن،

شروط  عند توافرإال المختلفة  االستثماراتتحويالت الحقة بين فئات أي إجراء ال يتم ، اتالستثمار لبعد االثبات األولي 

 ترة المالية الالحقة على النحو التالي:في نهاية الف االستثمارمحددة .تحدد قيمة كل فئة من فئات 

 الدخل قائمة في العادلة بالقيمة المدرجة االستثمارات

تصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة كاستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في 

هي التي تم شراؤها في لمتاجرة ا ألغراض المقتناهإن االستثمارات   قائمة الدخل و ذلك عند اإلثبات األولي لها.

  .األجلقصيرة خالل مدة غرض البيع األصل ب

  .الموحدة المركز الماليقائمة  الدخل بقيمتها العادلة في العادلة في قائمة بالقيمةاالستثمارات المدرجة تثبت 

تلك  في السنة التي تنشأ فيهاالموحدة في قائمة الدخل  لها في القيمة العادلة اتالتغير يتم االعتراف ب

المدرجة  الستثماراتل األوليالعادلة عند االعتراف ال تضاف تكاليف المعامالت ، إن وجدت ، لقياس القيمة  .التغيرات

من الموجودات األرباح توزيعات تثبت . في قائمة الدخل الموحدة اريفكمص ثبتوت العادلة في قائمة الدخل بالقيمة

من األدوات المالية  دخلك ، صافيالعادلة في قائمة الدخل بالقيمةاستثمارات مدرجة ك بها المحتفظالمالية 

 .الموحدة العادلة في قائمة الدخل بالقيمةالمدرجة 
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 المتاحة للبيع اتاالستثمار 

تاريخ االستحقاق أو االستثمارات المدرجة بالقيمة المحتفظ بها لاالستثمارات التي ال تندرج تحت االستثمارات  وهي

بيعها للوفاء بمتطلبات  يمكن والتي محددة، غير فترةيعتزم المصرف االحتفاظ بها لالعادلة في قائمة الدخل، و

  متاحةال و تقوم االستثمارات. السوق أسعار في التغيرالتغير في معدل الربح أو  عندالسيولة أو 
ً
للبيع الحقا

 اإليرادات ضمن العادلة القيمة في تغيرال من و تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة التي تنشأ  .العادلة بالقيمة

ها في إثباتالتي سبق و الخسائر المتراكمة األرباح  فإن االستثماراتعند التوقف عن إثبات تلك  و ،األخرى الشاملة

 في قائمة الدخل الموحدة.كإيرادات شاملة أخرى يتم اثباتها قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 المطفأة بالتنلفة المقتناه االستثمارات

 تكاليف بالتكلفة المطفأة .  المقتناهبحات البضائع امر  وهي
ً
و تثبت تلك االستثمارات في األصل بالتكلفة متضمنة

في  االنخفاضوتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة مطروحا منها  الشراء والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة.

 .إن وجد االستثماراتقيمة 

 االستحقاق صاريخ حتى بها المحتفظ اإلستثمارات

ة توفر مع محدد، استحقاق تاريخ لها والتي تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات اإلستثمارات تصنف
ّ
 الني

 تاريخ حتى محتفظ بها كاستثمارات االستحقاق تاريخ حتى المصرف لإلحتفاظ بها لدى اإليجابية والمقدرة

والتي تشمل بالقيمة العادلة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المبدئي باالعتراف  يتم .االستحقاق

 المصاريف المباشرة واإلضافية المرتبطة بها ، 
ً
 مخصص ناقصا المطفأة بالتكلفة الحقاويتم قياس قيمتها ايضا

 الشراء بتاريخ مأو الخص العالوة االعتبار في األخذ بعد المطفأة التكلفة احتساب يتم . قيمتها في اإلنخفاض

عند الغاء االثبات، يتم تسجيل أي مكاسب أو خسائر في جانب اإليرادات في  .الفعلي العائد طريقة وباستخدام

 . الموحدة قائمة الدخل

 والمشاريع المشتركة الزميلةالشركات في  االستثمارات

 )يمارس الشركة الزميلة هي التي 
ً
 هاما

ً
ال تعد و( على سياساتها المالية والتشغيلية وليس سيطرةالمصرف تأثيرا

. تتم المحاسبة عن 
ً
 مشتركا

ً
 أو مشروعا

ً
 تابعة

ً
 لطريقة حقوق الملكية  االستثمارشركة

ً
في الشركة الزميلة وفقا

 بعد تاريخ التملك  االستثمارفي الشركة الزميلة بالتكلفة، وتعدل قيمة  االستثماربحيث يتم، في األصل، إثبات 
ً
الحقا

 االستثمارفي قيمة  انخفاضبمقدار التغيرات في حصة المصرف الصافية في أصول الشركة الزميلة، بعد حسم أي 

 . إن وجد

حصة وتثبت حصة المصرف في أرباح وخسائر الشركة الزميلة بعد تاريخ التملك في قائمة الدخل الموحدة، تثبت 

 .كاحتياطيات األخرىرادات الشاملة اإليفي تغيرات الالمصرف في 

عندما تصل حصة المصرف في خسائر الشركة الزميلة إلى ما يعادل أو يزيد عن استثماره في الشركة الزميلة، 

 أي أرصدة مدينة بدون ضمانات ) 
ً
(، ال يقوم المصرف بإثبات أي مبالغ خسائر اضافية، إال إذا كان ذلك ينطبقشامال

 ف التزامات أو قيامه بالدفع نيابة عن الشركة الزميلة.في حال ترتب على المصر 

ن المصرف االستثمارات في تمثل 
ّ
 من المشاريع المشتركة الترتيبات المشتركة التي تمك

ّ
م على أحد مشاركة التحك

ذلك من حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن المشاريع  على يترتبالمشاريع وما

 المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
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 التمويل (ز 

عندما يتم تحويل  إثباتها يتم ، وممكن تحديدها أو ثابتة مبالغبشراؤها يتم أو الموجودات المالية تنشأ  

جميع  انتقال عند أو ، تستبعد أو تباع عندما أو السداد، في حالة السجالتكما يتم الغاءها من  ،المدفوعات فعليا

 .الملكية األساسية المترتبة على افعنمالمخاطر وال

  كافة عمليات التمويل،تثبت 
ً
المطفأة  بالتكلفةتقاس  وبعد ذلك،، تكاليف الشراء شاملة العادلة بالقيمة، مبدئيا

 ناقصا االنخفاض في القيمة )إن وجد(.

فيما يلي تعريف بهذه ، و جلو البيع اآل المشاركةو ،اإلجارةو ،المرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي ي

 المنتجات:

يتكون  ، وحيازته أواصل تم شراؤه  أوبموجبها المصرف الى العميل بضاعة  اتفاقية يبيععبارة عن  هي :المرابحة  -

 سعر البيع من التكلفة زائد
ً
 . بين المصرف و العميل هامش الربح المتفق عليه ا

 ألصل يملكه حيث يقوم بشراء : اإلجارة -
ً
إنشاء األصل المؤجر  أوهي عبارة عن اتفاق يكون فيه المصرف مؤجرا

طبقا لطلب و مواصفات العميل )المستأجر( بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإيجار متفق عليه ولمدة معينة، 

أو الغاء عقد اإلجارة واستعادة بقيمة متفق عليها يمكن أن تنتهي االجارة إما بنقل ملكية األصل الى المستأجر 

  األصل. حيازة

ينتهي محدد تملك عقار  أومشروع استثماري في اتفاق بين المصرف و العميل للمشاركة هي  :المشاركة -

  الخسائر أواألرباح تقاسم ويتم  ،الى العميلالعقار  أواالستثمار كامل  بنقل ملكية
ً
 .االتفاق لشروط طبقا

أو أصل محدد العميل بضاعة إلى باألجل هو اتفاق بين المصرف و العميل يبيع بموجبه المصرف  :جلاآل البيع -

 .بسعر متفق عليه

 

 المالية قيمة الموجوداتانخفاض ( ح 

موضوعي  دليلالموجودات المالية كموجودات منخفضة القيمة عند وجود يصنف األصل المالي أو مجموعة من 

 لوجود خسائر حدو  انخفاض في القيمة على
ً
 ةالمالي اتللموجوداألولي  اإلثبات بعد كثرأ أو حد  ناتجة عن نتيجة

ثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أ حدا /األلخسائر الحد ن أو ،أو لمجموعة من الموجودات المالية

 النخفاضا قياسيتم  الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به. و لمجموعة منأالمالي  للموجود

  .بشكل منتظمالموجودات المالية في قيمة 

 المطفأة بالتنلفة هالمقتنا المالية الموجودات قيمة انخفاض

 ةتناقيجنب مخصص خاص للخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة أي تمويل أو أي من الموجودات المالية األخرى الم

 على تحصيل المبالغ المستحقة
ً
 بالتكلفة المطفأة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى أن المصرف لن يكون قادرا

إن  ، ويمثل مبلغ المخصص الخاص الفرق بين القيمة الدفترية و القيمة المقدرة القابلة لالسترداد.استحقاقها بتاريخ

المتوقعة بما في ذلك المستقبلية تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية القيمة المقدرة القابلة لالسترداد 

 .العائد الفعلي االصليساس أالمخصومة على الرهن الضمانات و القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من 
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 على مستوى المحفظةمخصصات اضافية قيمة التمويل، تجنب  انخفاضخسائر ل الخاصةات لى المخصصإباإلضافة 

ويتم   .عداد القوائم الماليةإبتاريخ لى وجود خسائر غير محددة إموضوعي يشير  دليل، عند وجود بشكل إجمالي

 على عدة عوامل تتضمن التصنيف االئتماني للعميل
ً
عن السداد، احتماالت التعثر و ،تقدير تلك المخصصات استنادا

 في التدفقات النقدية. االنخفاضأو و/والضعف  عند التعثر، والقيمة

وذلك  الخاص به من مخصص االنخفاض في القيمة استبعادهيتم  صل مالي،أي أمكانية تحصيل إوفي حالة عدم 

جراءات إبعد اتخاذ كافة  فقط الموجودات المالية استبعاده منيتم و  ،الموحدة بتحميله مباشرة على قائمة الدخل

 وتحديد مبلغ الخسارة. التحصيل الممكنة

 

 بوقوع حد  بعد إثبات بصورة موضوعية، خسارة وكان هذا االنخفاض يتعلق،المبلغ  في ضاانخف ما حد  الحقا اذاو

 اإثباتهالتي تم  خسارة االنخفاض عكس قيديتم  ،(االنخفاض )مثل تحسن درجة تصنيف االئتمان للجهة الممولة

 
ً
الموحدة ضمن مخصص خسائر  يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخلو، و ذلك بتعديل حساب المخصص سابقا

 .التمويل قيمةانخفاض 

 للبيع المتاحةانخفاض قيمة الموجودات المالية 

دون  ماإلى  العادلة القيمة فيالمستمر  أوالجوهري  نخفاضاال مثلي ،للبيع المتاحة األسهم الستثمارات بالنسبة

القيمة يتم  النخفاضعند وجود مثل هذه األدلة الموضوعية ،  القيمة في  النخفاضعلى ا موضوعي دليل التكلفة

مخصص خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية  ضمن خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل الموحدة اثبات

و يتم  بالدفاتراألصل اثبات  استمر طالماالموحدة  ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض من خالل قائمة الدخل.  األخرى

  العادلة القيمة في زيادة أيإثبات 
ً
وعند .   حقوق المساهمين فقطضمن االنخفاض في القيمة إثبات  بعدالحقا

في حقوق الملكية إلى  إثباتهاالتوقف عن إثبات تلك الموجودات، يتم تحويل جميع اإليرادات والخسائر التي سبق 

 قائمة الدخل الموحدة لتلك السنة.

 يقوم، ممكن تحديدهاثابت أو  استحقاقتاريخ لها و التي  لها المشابهة المالية االدوات و للصنوك بالنسبة

على  أاستنادتلك الموجودات  ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة (فردي بشكلو)  بتقديرلمصرف ا

 ثبتالم المبلغ فإن ذلك، ومع. المطفأة بالتكلفة المقتناه المالية  بشأن الموجوداتالمتبعة نفس المعايير 

على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة  والتي تقاسالتراكمية  الخسارةيمثل في القيمة  النخفاضل

  .الموحدة الدخل قائمةسبق االعتراف بها في  التيو االستثماراتفي  انخفاضالحالية، ناقصا أي خسائر 

بعوامل موضوعيا  دةلزيابحيث يمكن ربط تلك افترة الحقة،  في ،زادت القيمة العادلة لهذه األدوات المالية إذا

، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من الموحدة الدخل قائمة بعد إثبات خسارة االنخفاض في حدثت إيجابية

 .الموحدة الدخلقائمة خالل 
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 والمعدات ت( الممتلناط

 (.تواإلطفاء وخسائر انخفاض القيمة )إن وجد المتراكموالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك الممتلكات تقاس 

طريقة القسط األخرى باستخدام  الممتلكات والمعداتتكلفة وإطفاء  كستهاليتم او ،األراضي استهالك ال يتم

 تي :على النحو اآل نتاجية المتوقعة للموجوداتر االاعمالثابت على مدى األ

 سنة 11 المباني

 سنوات 11 – 1  )تشمل الموجودات غير الملموسة( والمعدات األثا 

 أو فترة اإليجار، أيهما أقصر سنوات 11 تحسينات المباني المستأجرة

 

األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن و وطرق االستهالك القيم المتبقية، مراجعة القوائم الماليةإعداد يتم بتاريخ و

 من الشهر الذي تمت فيه إضافة األصل وحتى الشهر  ويثبت ثم تعديلها إن لزم األمر.
ً
استهالك الموجودات اعتبارا

 استبعاده. يسبقالذي 

القيمة  عم متحصالت االستبعادستبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة الناتجة عن ا المكاسب والخسائريتم تحديد 

 تدرج هذه المكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.الدفترية. 

في  اتتشير األحدا  أو التغير  اقيمتها وذلك عندم في نخفاضا للتأكد من وجودجميع الموجودات  مراجعةيتم 

 قابلالمبلغ ال إلىعلى الفور  القيمة الدفتريةيتم تخفيض . الدفترية ةقيمالعدم امكانية استرداد الى  الظروف

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن للموجوداتالقيمة الدفترية  وذلك في حالة زيادة ،ستردادلال

 

 ي ( العقارات األخرى

 للتمويل والسلف المستحقة. 
ً
هذه  تعتبريؤول للمصرف، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سدادا

العقارات موجودات متاحة للبيع، وتظهر عند االثبات األولي، بصافي القيمة الممكن تحقيقها للتمويل والسلف 

 تكاليف البيع.أيهما أقل، المعنية أو القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية 
ً
ال يتم احتساب أي استهالك  ناقصا

  .لهذه العقارات

تحميل أي إنخفاض في القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع على قائمة الدخل يتم وبعد االثبات األولي لها، 

ع هذه الموجودات بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف بيالموحدة.  يتم إثبات أي مكاسب الحقة إلعادة التقييم 

بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لها في قائمة الدخل الموحدة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد 

 في قائمة الدخل الموحدة.
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 الماليةالمطلوبات ( ك 

  ،يتم
ً
 بالقيمة العادلة. خرىاالرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األ ودائع العمالء و كافة اثبات ،مبدئيا

 
ً
بعين األخذ رباح بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها بعد ألقياس جميع المطلوبات المالية المرتبطة با ويتم الحقا

في وتثبت االستحقاق  تاريخ العائد الفعلي حتىأساس على /الخصم العالوة تطفأ. العالوةأو االعتبار الخصم 

 قائمة الدخل الموحدة.

 المالية الضمانات( ل 

يقدم المصرف ، من خالل نشاطاته االعتيادية، ضمانات مالية  تتمثل باعتمادات مستندية و ضمانات وخطابات اعتماد 

 يتم  وقبوالت.
ً
عالوة التمثل  التي القيمة العادلةبإثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة  مبدئيا

تقدير أفضل تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو  المصرفيتم قياس التزامات  ،األوليوبعد اإلثبات  .المستلمة

ي زيادة في االلتزامات أيتم إثبات  .، أيهما أعلىناجمة عن الضمانات ةمالي التزامات أيريف الالزمة لسداد للمصا

."التمويل قيمة انخفاض خسائر"ضمن  الموحدة المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل  

بطريقة القسط  "، صافي اتعاب خدمات مصرفية "الموحدة ضمن  المستلمة في قائمة الدخل العمولةيتم إثبات 

 الثابت على مدى فترة الضمان.

مخصصات( الم   

من  يكونو ،أحدا  سابقة نتيجةمتوقع أو  حالي لتزام قانونياما يكون لدى المصرف عند المخصصاتإثبات يتم  

نة  موارد المصرفاستخدام  يتمالمرجح أن 
ّ
 .االلتزاماقتصادية لتسوية هذا لمنافع المتضم

 (االيجارات) اإلجارة ( محاسبة عقود ن

 عندما ينون المصرف هو المؤجر

كذمم مدينة و يفصح عنها  اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  )إجارة(،عقد الموجودات بموجب تأجير عند 

طريقة باستخدام على أساس صافي االستثمار،  على مدى فترة اإليجارااليجار  إثبات دخل يتم تمويل".ال" ضمن بند

 .كمعدل عائد ثابت والتي تظهر، العائد الفعلي

 عندما ينون المصرف هو المستأجر

على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة التشغيلية  اإلجارةعقود  بموجب تحمل الدفعات

 اإليجار.

غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل أي تدرج  التشغيلي قبل انتهاء مدته،اإليجار عقد إنهاء وفي حالة 

 .االيجارإنهاء الفترة التي يتم فيها 
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 النقد وما يماثله( س 

المدرجة في النقد يماثله" بأنه تلك المبالغ  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يعرف "النقد وما

البنوك والمؤسسات  رصدة لدىاأل وظامية. واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي باستثناء الوديعة الن

  التي تستحق خالل المالية األخرى
ً
 .االقتناءأو أقل من تاريخ  تسعين يوما

 دوات الماليةاأل التوقف عن اثبات (ع 

عندما ، (مماثلة مالية و جزء من مجموعة أصولأ المالي،جزء من األصل  )أواألصل المالي التوقف عن اثبات يتم 

 التحويلهذا  وكوناألصل  تحويل، أو عند  ات النقدية من هذا األصلتنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفق

 للتوقف عن اإلثبات
ً
 .مؤهال

األصل إذا كان المصرف التوقف عن اثبات يتم  ،من المصرف المالي األصلملكية  نقلفيها  يتموفي الحاالت التي  

ال يكون فيها  وفي الحاالت التي صل بشكل جوهري.طر والمكاسب المصاحبة لملكية األجميع المخاقد نقل 

التوقف عن فيتم ، صل بشكل جوهريطر و المكاسب المصاحبة لملكية األجميع المخاالمصرف قد نقل أو احتفظ ب

 حقوقأي  م المصرف بإثباتيقوالمالي.  صلالمصرف لم يحتفظ بالسيطرة على األاألصل المالي فقط إن كان اثبات 

بما يتناسب مع مقدار ملكية  مطلوبات بشكل منفصلو أموجودات ك ت أو أبقيت أثناء العمليات،ألتزامات أنشأو ا

 . المصرف لتلك األدوات المالية

لتزام المحدد في اال تنفيذ، أي عند  ااستنفاذهقط عند ( فهاأو جزء من) ةلمالياالمطلوبات  التوقف عن اثبات يمكن

 مدته. او انتهاءه أو إلغائالعقد 

 الموظفين قصيرة األجل: منافع(  ف

الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتستنفذ على مدى فترة تقديم الخدمة. ويتم االعتراف  منافعتقاس 

تزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال باالل

 للمصرفلدفع تلك المبالغ مقابل  خدمات سبق تقديمها على المصرف أو متوقعة حالية قانونية وجود التزامات 

 مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ على نحو موثوق. 

 على أساس األسهم:( الدفعات  ص

مؤسسة معتمد من قبل  وهوسهم ساس األأمحسوب على  تحفيزي برنامج المؤهلينظفيه دم المصرف لموقي

 النقد العربي السعودي
ً
 موجزا

ً
 :البرامج لهذا، وفيما يلي وصفا
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 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 ألحكام 
ً
 خالل فترات  برنامجوفقا

ً
 استحقاقمنح األسهم للموظفين، يمنح المصرف لموظفيه المؤهلين أسهما

 المحدد بتحويل األسهم المخصصة للموظفين. المنحسنوات. يقوم المصرف بتاريخ  1إلى  1تتراوح بين 

المصرف أن ، وفي تقدير إدارة المنحفي تاريخ سهم البرنامج ألعلى أساس القيمة العادلة الخدمة تقاس تكلفة 

 مقاربة لقيمتها السوقية. المنحالقيمة العادلة لألسهم بتاريخ 

الشتراك في البرنامج والتي اخدمة يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشروط 

التراكمية التي ف يتظهر المصار   تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظف المشترك األسهم )تاريخ االستحقاق(.

منذ بداية البرامج وحتى تاريخ االستحقاق لتعكس أثر بتاريخ إعداد القوائم المالية  يتم إثباتها بموجب هذه البرامج

تقديرات من المصرف لعدد األسهم التي تستحق في نهاية البرنامج.  أفضلإكماله من فترة االستحقاق مع  ما تم

في بداية التراكمية  المصاريفالحركة في في فترة التقرير خل الموحدة قائمة الدالمثبتة في لغ امثل المبتو

 .ونهاية الفترة

للموظفين( منافأة نهاية الخدمة ق   

 
ً
نظام العمل و  ألحكاميتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المصرف وفق اسس إكتوارية طبقا

 العمال السعودي. يتم ادراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات االخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.

 الزكاة (ر 

 على سب الزكاة تتح
ً
وتسجل مبالغ الزكاة  في المملكة العربية السعوديةالمطبقة  الزكاة قواعد وأنظمةاستنادا

 
ً
مصرف دفع استحقاقات الزكاة فقط الويتوجب على  .المبقاة من األرباح المستحقة على أساس ربع سنوي خصما

 كونه شركة سعودية. 

 خزينةالسهم أ(  ش 

تملك تلك تكاليف لتشمل جميع اسهم الخزينة بالتكلفة و تعرض كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها ثبت ت

 سهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوعسهم. يتم إثبات هذه األو خسائر بيع األأرباح أو  ، و توزيعات االرباح األسهم ،

 بعد شرائها
ً
 .الحقا

 االستثمار ادارة خدمات( ت 

بعض صناديق إدارة  التابعة له ويشمل ذلكشركة المن خالل  ستثمار لعمالئهاال ادارة يقدم المصرف خدمات

 على احتساب إجمالي  يةاالستثمار صناديق المثل تلك على  سيطرة المصرفقياس مدى يعتمد   .االستثمار
ً
عادة

 المصرف، وأي أرباح مستحقة وأتعاب إدارة استثمارفي تلك الصناديق ) ويشمل ذلك الحقوق االقتصادية للمصرف 

 (، وكذلك قدرة المستثمر على استبعاد مدير الصندوق.متوقعة

 عن جميع المستثمرين في جميع الحاالت المصرف  إنفوعلى ضوء نتائج القياس المذكور أعاله، 
ً
يتصرف بصفته وكيال

  توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. مال يتوبناًء على ذلك 

تدرج حصة المصرف في هذه الصناديق ضمن ، والمكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة يتم االفصاح عن االتعابو

  .ي الموحدةقائمة المركز المال في االستثمارات المتاحة للبيع
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 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي– 4

       2017  2016 

 السعودية( )بآالف الرياالت 

 1,933,052  1,902,511 نقد في الصندوق

 4,422,991  4,945,767 وديعة نظامية

 643,000  371,000 حساب إدارة النقد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,969  249 حسابات جارية

 104,653  79,844 أخرى

 7,105,665  7,299,371 اإلجمالي
 

 
ً
 المصرفيتعين على  السعودي، العربي النقد مؤسسةالصادرة عن  والتعليمات البنوك لنظام مراقبة وفقا

تحسب  العمالء ودائع من محددة بنسب مئوية السعودي العربي النقد مؤسسة لدى بوديعة نظامية االحتفاظ

 تعد ال لذا فهي  متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف، غير النظامية الوديعةإن   .شهر كل نهاية في
ً
من  جزءا

 .وما يماثلهالنقد 

 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة – 1

 2016  2017 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 372,459  288,368  حسابات جارية

 17,269,321  9,500,489 1.5 مرابحات ووكاالت مع البنوك 

 17,641,780  9,788,857  اإلجمالي

إلى حد بدرجة تتراوح بين "من وكاالت التصنيف االئتمانية حاصلة على تقييم  أطرافجميع هذه المعامالت مع  3.1 

 .جودة ائتمانية جيدة جدا"خالي من مخاطر االئتمان" إلى "كبير 

 صافي ،االستثمارات –6 

 2016  2017 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

  مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي )بالتكلفة المطفأة(

 

1,906,817  2,906,726 

 3,084,561  13,243,386 1.2 استثمارات متاحة للبيع

 68,246  77,045 6.2 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 81,029  78,429 3.6 استثمار في شركة زميلة

 16,779  13,913 4.6  مشترك مشروعاستثمار في 

 6,157,341  15,319,590  اإلجمالي
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 للبيع المتاحةستثمارات اال   –3.6

  2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 صكوك

 

 11,234,219  2,204,475 

 168,337  112,095  أسهم 

 711,749  1,897,072  أخرى

 3,084,561  13,243,386  اإلجمالي

  

 226: م2016)سعودي  ريال مليون716 متداولة وتشمل استثمارات بقيمة  مالية دواتأهي  عالهأ االستثمارات

خالل العام ، قام المصرف  .العربية السعودية خارج المملكة تعمل استثمارية صناديق( في مليون ريال سعودي

مخصص انخفاض قيمة ضمن ( مليون ريال118 : 2016مليون ريال) 28.5نحو بانخفاض قيمة االستثمارات باثبات خسائر 

 ستثمارات في أسهم محددة.االوذلك لمقابلة انخفاض قيمة  الموجودات المالية األخرى

 

 الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة االستثمارات 1.6

 .المحلية السوق في مدرجةال سهماأل فيألغرض المتاجرة مقتناة  استثمارات و هي عبارة عن

 في شركة زميلة ستثماراال 3.6

نماء طوكيو إلفي شركة  ا )% 62.11 م:6112) % 62.11 والبالغةمثل االستثمار في الشركة الزميلة حصة المصرف ي

( مليون ريال سعودي 111م: 6112)مليون ريال سعودي 111 مدفوع قدره رأس مالب (تأمين تعاوني)شركة مارين 

 .م6116 يونيو 12هـ الموافق 1111 رجب 62تاريخ و ((1010342537 السجل التجاري رقمبموجب شركة ال تأسست ، وقد

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 87,629  81,029 السنة في بداية الرصيد

 (6,600)  (2,600) خسائر السنة في  حصةال

 81,029  78,429 اإلجمالي

 

مليون ريال  122م بمبلغ 2017ديسمبر  11تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في البيان أعاله كما في 

 مليون ريال(.  244م: 2016)

  



 

 
 

24 
 

 

 ألحد  
ً
 . متاحة قوائم ماليةيلخص البيان التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة وفقا

 2017  2016 

 مدققة  غير مدققة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 644,545  668,812 الموجودات المتداولة

 696,135  719,839 إجمالي الموجودات

 401,698  436,490 المطلوبات المتداولة

 404,481  440,702 إجمالي المطلوبات

 291,654  279,137 إجمالي حقوق المساهمين

 145,290  120,675 إجمالي الدخل

 166,562  133,192 إجمالي المصروفات

 استثمار في مشروع مشترك 4.6

)مشروع مشترك  مال شركة إرسال للتحويالت المالية سأفي ر   (%50) ريال نمليو 61قام المصرف باستثمار مبلغ 

بين مصرف اإلنماء ومؤسسة البريد السعودي( ، والتزال الشركة في فترة بداية النشاط حيث تم تأسيسها بموجب 

م ويبلغ رأسمالها 6111مارس  16هـ الموافق 1112جمادى األولى  61بتاريخ  1111111611السجل التجاري رقم 

 : 2016مليون ريال ) 2.9ر شركة إرسال للتحويالت المالية وبلغت حصة المصرف في خسائمليون ريال.  11المدفوع 

 (. مليون ريال6.3

 

 نوعالحسب  االستثمارات صحليل 5.6

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,906,726  9,174,083 استثمارات ذات عائد ثابت 

 2,204,475  3,966,953 استثمارات ذات عائد متغير

 229,428  183,786 أسهم شركات

 816,712  1,994,768 أخرى

 6,157,341  15,319,590 اإلجمالي
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 األخرى األطراف حسب االستثمارات صحليل-6.6

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,906,726  10,038,117 حكومية وشبه حكومية

 43,909  531,315 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 3,206,706  4,750,158 شركات 

 6,157,341  15,319,590 اإلجمالي

 االئتمانجودة  حسب االستثمارات صحليل– 7.6

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,906,726  10,038,117 حكومية وشبه حكومية

 2,204,475  3,102,919 من الدرجة األولى    استثمارات

 1,046,140  2,178,554 أسهم شركات وأخرى 

 6,157,341  15,319,590 اإلجمالي

 

ع في نطاق " الخالية من مخاطر اإلئتمان" وحتى "مخاطر إئتمانية قاالستثمارات من الدرجة األولى هي التي ت

" من حيث تصنيف نوعية مخاطر االئتمان. 
ً
 جيدة جدا

 (المطفأة بالتنلفة) صافي ،التمويل – 7

    
 (الرياالت السعودية بآالف)                                                

2017 

 

التمويل 

  العامل

غير   التمويل

 العامل

 

 االجمالي

 مخصص  

االنخفاض في 

 القيمة

 

 الصافي

 14,688,909  (310,209)  14,999,118  398,095  14,601,023  افراد 

 65,257,895  (308,914)  65,566,809  415,912  65,150,897  شركات 

 79,946,804  (619,123)  80,565,927  814,007  79,751,920  اإلجمالي

   مخصص جماعي 
 

 
 

 
 

 
 (884,207) 

 79,062,597          صافي ،التمويل
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 )الرياالت السعودية بآالف)                                                

2016 

 

  التمويل

  العامل

غير   التمويل

 العامل

 

 االجمالي

 
  مخصص

االنخفاض في 

 القيمة

 

 الصافي

 14,310,543  (277,067)  14,587,610  450,937  14,136,673  افراد 

 56,575,205  (94,698)  56,669,903  94,698  56,575,205  شركات 

 70,885,748  (371,765)  71,257,513  545,635  70,711,878  اإلجمالي

   مخصص جماعي
 

 
 

 
 

 
 

(573,800) 

 70,311,948          صافي ،التمويل

 

 التمويل قيمة  انخفاض حركة مخصص 1.7

 )الرياالت السعودية بآالف)                                                                          

2017 

 

 

 األفراد 

 

 الشركات 

 

 اإلجمالي 

 371,767  94,698  277,067  الرصيد في بداية السنة

 286,929  214,216  72,713  مجنب خالل السنة 

 )717(  -  )717(  ديون معدومة خالل السنة  

 
ً
 (38,854)  -  (38,854)  عنس/مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 619,123  308,914  310,209  في نهاية السنة الرصيد

 884,207  829,207  55,000  مخصص جماعي 

 1,503,330  1,138,121  365,209  اإلجمالي 
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 (الرياالت السعودية بآالف)                                                                           

2016 

 

 

 األفراد 

 

 الشركات 

 

 اإلجمالي 

 268,426  47,349  221,077  الرصيد في بداية السنة

 121,575  47,349  74,226  مجنب خالل السنة 

 (191)  -  (191)  ديون معدومة خالل السنة  

 
ً
 (18,045)  -  (18,045)  عنس/مبالغ مستردة مجنبة سابقا

 371,765  94,698  277,067  الرصيد في نهاية السنة

 573,800  521,937  51,863  مخصص جماعي 

 945,565  616,635  328,930  اإلجمالي 

 الجودة االئتمانية لمحفظة التمويل: 1.7

 باإلضافةئتمانية قوية وعناية مهنية عالية، إللتقييم االئتماني تستند على سياسات  فعالةيتبع المصرف إجراءات 

لي للمخاطر يستخدم خألغراض التصنيف الداورقابة الحدود االئتمانية ، واعتماد لمراجعة و محددةإلى إجراءات 

المصرف من تخصيص درجة مخاطر داخلية لكل  البرنامج اهذ مكني، و  (MRA)تحليل المخاطر لموديز   برنامجالمصرف 

 و داخل المملكة العربية السعودية.   تستخدم هي وعميل تمويل 
ً
 يعطيمن قبل الكثير من البنوك الرائدة عالميا

 .   (PDs)سنة لفترة السداد تعثر احتماالت عن مؤشرات للمخاطر الداخلي التصنيف نظام

 ائتمانية جودة ألعلى(  1)  الرقم يعطى بحيث االئتمانية للجودة درجات 11للمصرف  االئتمانيةالمخاطر  سياسة تحدد

 على يحصلون الذين العمالء فإن ،المصرف في التمويل سياسة من كجزء و. ائتمانية جودة ألدنى(  11)  الرقم و

موديز قام المصرف باختبار وتقييم نظام  .تمويل على للحصول مؤهلين فقط(  2)  إلى(  1 ) من مخاطر درجة

، وبناء على النتائج ، تمت موازنة نطاقات تسجيل النقاط مع درجات التقييم واحتماالت التعثر تحليل المخاطرل

 لها. المصاحبة

وتحتسب على أساس نقاط االستحقاق اإلئتماني لألفراد،  األفراد قطاع تمويل محفظةويتم تقييم مخاطر االئتمان ل

 فيها أدوات موديز للتحليل االئتماني. تستخدم الوبواسطة نماذج تقييم آلية للجدارة االئتمانية 
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 ةقيمال ةنخفضمتأخرة السداد وغير مالغير رصدة األ  3.1.7

 

مقياس المصرف 

 للمخاطر

 

 صصنيف جودة مخاطر االئتمان

 

2017 

 

2016 

 )بآالف الرياالت السعودية(    

 20,794,296  22,116,699  من الدرجة األولى    استثمارات  4  -  3

 30,834,940  33,173,223  دون الدرجة األولى  استثمارات  6  -  1

 123,104  376,348   المتابعة تحت استثمارات  7

    55,666,270  51,752,340 

 12,933,369  13,396,234  )قطاع األفراد(غير مصنفة   استثمارات  

 64,685,709  69,062,504    اإلجمالي

 

من  قويةبشكل استثنائي  ،خالية من مخاطر االئتمان كبير حد إلى  يمثل( 1-1) من للمخاطر المصرف مقياس

  نوعيةحيث  مناالئتمان، ممتاز  جودةحيث 
ً
 مخاطر االئتمان، جيد جدا

 االئتمان مخاطر نوعيةحيث  من

 من حيث جودة االئتمان مرضية إلى  جيدة  يمثل( 2-1) من للمخاطر المصرف مقياس

 يمثل 1المصرف للمخاطر  مقياس
 

 المتابعة تحت

 

 (القيمة منخفضة وغير السداد متأخرةأرصدة أعمار التمويل ) صحليل2.2.7 

 

 (الرياالت السعودية بآالف)  

2017 

 

 اإلجمالي   الشركات  االفراد 

  11-1من 
ً
 8,771,235  7,834,412  936,823  يوما

  11-11من 
ً
 1,351,261  1,083,295  267,966  يوما

  121-11من 
ً
 191,609  191,609  -  يوما

  121اكثر من 
ً
 375,311  375,311  -   يوما

 10,689,416  9,484,627  1,204,789  اإلجمالي
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 (الرياالت السعودية بآالف)  

2016 

 

 اإلجمالي   الشركات  االفراد 

  11-1من 
ً
 5,585,911  4,536,786  1,049,125  يوما

  11-11من 
ً
 289,268  135,089  154,179  يوما

  121-11من 
ً
 -  -  -  يوما

  121اكثر من 
ً
 150,990  150,990  -   يوما

 6,026,169  4,822,865  1,203,304  اإلجمالي

 

 يل فيما 3.7
ً
، حسب القطاعات مخصص االنخفاض في القيمة المتعلقة بهاو  ات التمويلصركز لمخاطر  ي صحليال

 االقتصادية

 (الرياالت السعودية بآالف) 

2017 

 

التمويل 

  العامل

التمويل غير 

  العامل

مخصص 

في  االنخفاض

 القيمة

 

     صافي

 التمويل

 حكومية وشبه حكومية 
 

6,265,258  -  -  6,265,258 

 8,998,871  -  -  8,998,871  تصنيع 

 1,301,411  -  -  1,301,411  صحية وخدمات غاز، ماء، كهرباء،

 19,815,539  (94,698)  94,698  19,815,539  بناء، إنشاءات وعقارات

 7,579,937  (8,745)  54,177  7,534,505  خدمات 

 490,945  -  -  490,945  تعدين

 2,147,890  -  -  2,147,890  زراعة

 14,688,910  (310,209)  398,095  14,601,024  تمويل االفراد  

 4,597,817  -  -  4,597,817  النقل واالتصاالت

 10,059,897  (205,471)  267,037  9,998,331  تجارة

 4,000,329  -  -  4,000,329  اخرى

  79,751,920  814,007  (619,123)  79,946,804 

 (884,207)        مخصص جماعي

 79,062,597        التمويل، صافي
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 (الرياالت السعودية بآالف) 

2016 

 

التمويل 

  العامل

التمويل غير 

  العامل

مخصص 

في  االنخفاض

 القيمة

 

 صافي التمويل

 6,606,033  -  -  6,606,033  حكومية وشبه حكومية 

 9,649,731  -  -  9,649,731  تصنيع 

 836,591  -  -  836,591  صحية وخدمات غاز، ماء، كهرباء،

 15,561,844  (94,698)  94,698  15,561,844  بناء، إنشاءات وعقارات

 5,288,365  -  -  5,288,365  خدمات 

 491,094  -  -  491,094  تعدين

 1,301,246  -  -  1,301,246  زراعة

 14,310,543  (277,067)  450,937  14,136,673  تمويل االفراد  

 1,637,211      1,637,211  النقل واالتصاالت

 11,032,325  -  -  11,032,325  تجارة

 4,170,765  -  -  4,170,765  اخرى

  70,711,878  545,635  (371,765)  70,885,748 

 (573,800)        مخصص جماعي

 70,311,948        التمويل ، صافي

  

 الضمانات  4.7

تتكون هذه الضمانات،  يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد من مخاطر االئتمان.

 وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.    ،ع العمالء، وضمانات مالية، وأسهمفي الغالب، من ودائ

مقابل التمويل  مليون ريال سعودي( 99,314: 2016مليون ريال سعودي )  126,766نات تبلغ ماالمصرف بض ويحتفظ

 . بضمانات

 يلي كما اإلجارة وهيمستحقات  التمويل يشمل 5.7

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,493,611  2,736,786  أقل من سنة 

 12,469,605  16,469,588 سنوات  1من سنة إلى 

 18,789,715  22,886,112 سنوات  1أكثر من 

 32,752,931  42,092,486 مستحقات عقود اإلجارة  إجمالي

 (8,567,287)  (11,385,052) غير المكتسب عن عقود اإلجارة المستقبلي العائد 

 (24,041)  (33,784) مخصص خاص

 24,161,603  30,673,650 صافي المستحقات من اإلجارة 
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 الممتلنات والمعدات ، صافي – 8

 الرياالت السعودية( بآالف)        

 التنلفة

 

 أراضي

  ومباني

صحسينات 

المباني 

  المستأجرة

أثاث 

 ومعدات 

 

 االجمالي

2017 

 

 االجمالي

2016 

 الرصيد في بداية السنة 
 

1,062,340  380,733  1,336,502 
 

2,779,575 
 

2,509,877 

 273,729  338,434  146,231  20,051  172,152  اإلضافات 

 (4,031)  (14,461)  (1,158)  (13,303)  -  االستبعادات

 2,779,575  3,103,548  1,481,575  387,481  1,234,492  الرصيد في نهاية السنة

           االستهالك المتراكم  

 880,873  1,041,757  810,871  176,129  54,757  الرصيد في بداية السنة 

 163,920  199,601  146,506  38,649  14,446  المحمل للسنة 

 (3,036)  (14,233)  (1,091)  (13,142)  -  االستبعادات

 1,041,757  1,227,125  956,286  201,636  69,203   السنة نهاية في الرصيد

 صافي القيمة الدفترية  

 2017ديسمبر،  13في كما   

 

1,165,289  185,845  525,289 

 

1,876,423 

 

 

 صافي القيمة الدفترية 

   2016ديسمبر،  13في كما   

 

1,007,583  204,604  525,631 

 

 

 

1,737,818 

 178 :م 2016) مليون ريال  216أعمال تحت التنفيذ بمبلغ م 2017ديسمبر  11تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 .(ريالليون م

 كما يلي: معلوماتموجودات خاصة بتقنية ال والمعداتاألثا  يتضمن بند 

 ةملموس غير  ةملموس موجودات خاصة بتقنية المعلومات
 

 جمالياال

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,328,038  740,934  587,104 التكلفة

 (817,024)  (472,155)  (344,869)   المتراكم / االطفاءاالستهالك

 511,014  268,779  242,235 2017 ديسمبر 11 فيكما  الدفترية القيمة صافي

 495,158  280,899  214,259 2016 ديسمبر 11 فيكما  الدفترية القيمة صافي

 

  



 

 
 

32 
 

 

 خرىموجودات أ –9

  2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( إيضاح 

 
ً
 40,584  40,196  إيجارات مدفوعة مقدما

 8,827  9,503  دفعات مقدمة للموردين

 389,229  436,780 1.1 عقارات أخرى

 
ً
 49,105  51,855   مصاريف مدفوعة مقدما

 1,287,563  1,119,895  أخرى 

 1,775,308  1,658,229  اإلجمالي

 

أحد على مقابل تسوية معامالت تمويل مستحقة  حصل عليها المصرفمقتناة بغرض البيع وتمثل عقارات – 3.9

 العمالء.

 األخرىاألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  –10

  2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( إيضاح 

     

 2,364,079  1,269,734 1.10 استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 67,725  83,153  أخرى

 2,431,804  1,352,887  اإلجمالي

 وكاالت مع البنوك. وتمثل المرابحات ، مرابحات  1.11

ودائع العمالء – 11 

 أ( تتكون ودائع العمالء مما يلي:

 2016  2017 ايضاح 

 الرياالت السعودية()بآالف   

 43,560,127  45,316,467  ودائع تحت الطلب

 36,434,224  42,987,385 3.33 استثمارات عمالء ألجل 

 617,875  760,899 1.33 حسابات عمالء أخرى  

 80,612,226  89,064,751  اإلجمالي

 تمثل المرابحات ومرابحات العمالء  1.11

 تمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد وخطابات الضمان.  6.11
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 على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي: أعاله صشتمل ودائع العمالءب(  

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,971,917  1,057,621 ودائع تحت الطلب

 271,864  4,222,959 استثمارات عمالء ألجل

 46,528  17,369 حسابات عمالء أخرى  

 3,290,309  5,297,949 اإلجمالي

 

 خرىمطلوبات أ–31

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

    

 162,321  224,485 مصاريف مستحقة الدفع 

 923,305  1,888,222 شيكات صادرة 

 167,551  385,210 ذمم دائنة

  
ً
 813,344  882,038 إيجارات مقبوضة مقدما

 123,906  219,553 للموظفين مستحقات نهاية الخدمة

 316,943  390,768 أخرى 

 2,507,370  3,990,276 اإلجمالي

رأس المال – 31  

مليون  10111: م2017)  مليون سهم 10111من بالكامل  المدفوعو  المصدرو  ،بهيتكون رأس مال المصرف المصرح 

 ريال للسهم الواحد. 11سمية بقيمة ا ،سهم (

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 الملنية  نسبة 

 2017  2016 

 10.81  10.89 المؤسسة العامة للتقاعد

 10.00  10.00 صندوق االستثمارات العامة

 1.11  1.30 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 11.01  74.01 العموم وأخرى

 100.00  100.00 اإلجمالي
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   النظامي االحتياطي – 34

السنوي دخل ال% من صافي 61 يقل عن ال ما تحويلب في المملكة العربية السعودية مراقبة البنوكنظام يقضي 

تم تحويل  عليهو ،رأس المال المدفوع للمصرف ما يساوي رصيد االحتياطييبلغ حتياطي النظامي إلى أن لى االإ

إن هذا  .مليون ريال( 375.6: م 2016) نظاميإلى االحتياطي ال السنة دخلريال من صافي مليون 502.9  قدرهمبلغ 

 للتوزيع. االحتياطي النظامي غير قابل

 

 واالحتياطيات األخرى خزينةال سهمأ – 31

 ات المتعلقة بالبرامج التحفيزية لاللتزام وفاًء و ذلك  بعد الحصول على الموافقات الالزمة، الخزينة سهمأشراء  تم

 .موظفينلل األسهمدفعات المحسوبة على أساس و

بموجب االحتياطيات األخرى من األرباح المبقاة إلى م: اليوجد( 6112)مليون ريال  11مبلغ خالل العام تم تخصيص 

وفاًء لمسؤليات م.  سيتم الصرف من هذا المخصص 6111ابريل  2اعتماد الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 

  .االجتماعيةالمصرف 

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال – 36

 الدعاوى القضائية: (أ

 .م2016م و 2017ديسمبر  11كما في  ضد المصرف مرفوعة هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

  الرأسمالية: االرصباطاتب(  

مليون 135.6 : م 2016) مليون ريال 145.1 ، يوجد لدى المصرف ارتباطات رأسمالية قدرهام2017ديسمبر  11كما في 

 ممتلكات ومعدات.شراء وتتعلق ب ،ريال( 

 ئتمانج(   التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باال 

عتمادات واالمن خطابات الضمان  يئتمان بشكل أساسمحتملة المتعلقة بااللتزامات العهدات واالالت تتكون

إن الغرض  غير المستخدم. ئتمانلمنح اال ات غير القابلة للنقضلتزامو اال ،والقبوالتوخطابات اعتماد ، المستندية، 

عتمادات ان و االالضم إن خطابات من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. يالرئيس

الة عدم تمكن العميل من الوفاء غير قابلة للنقض من قبل المصرف في ح بالسداد التي تعتبر ضمانات المستندية،

تقل المتطلبات  .ستثمارات والتمويلااللتزاماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها با

بشكل عام أن  ال يتوقعكثيرا عن المبلغ الملتزم به ألن المصرف  المستندية الضمانات و االعتماداتبموجب  النقدية

  .تفاقيةالبموجب اف الثالث بسحب األموال يقوم الطر 

بشكل  التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل بالموجوداتمضمونة بشكل عام  عتمادات المستنديةإن اال

  .جوهري

يتوقع المصرف تقديم معظم  الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء.لسداد تمثل القبوالت تعهدات المصرف 

 القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء .
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في األساس  تمثل، والتي تمثل التعهدات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية المعتمدة

.  وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المصرف يتعرض إلى اعتمادعلى عمليات تمويل، وضمانات، وخطابات موافقات 

 ألن معظم هذه التعهدات لمنح االئتمان تتطلب 
ً
معايير ائتمانية بالعميل  التزامالقليل من المخاطر المحتملة نظرا

الكثير وال يمثل إجمالي التعهدات لمنح االئتمان بالضرورة المتطلبات المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن  محددة.

 من تلك التعهدات قد تنتهي أو تلغى بدون الحاجة لتمويل.

 لتزامات المحتملة التعهدات و االمقابل  ت التعاقدية ستحقاقافيما يلي اال (1

 الرياالت السعودية( بآالف)   

2017 

 1 من أقل

 أشهر

 أشهر 1 من 

 31  الى

 شهر

 سنة من 

 1 الى

 سنوات

 من أكثر 

1 

 سنوات

 

 اإلجمالي

        1,730,135 اعتمادات مستندية 
 

802,337 
 

490,385 
 

223 
 

3,023,080 

 2,781,836 خطابات ضمان 
 

2,152,009 
 

2,545,021 
 

68,986 
 

7,547,852 

 159,762 قبوالت 
 

13,910 
 

- 
 

- 
 

173,672 

  - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
488,627 

 
- 

 
- 

 
488,627 

 4,671,733 اإلجمالي 
 

3,456,883 
 

3,035,406 
 

69,209 
 

11,233,231 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

2016 

 1 من أقل

 أشهر

 أشهر 1 من 

 31  الى

 شهر

 سنة من 

 1 الى

 سنوات

 من أكثر 

1 

 سنوات

 

 اإلجمالي

 867,679 اعتمادات مستندية 
 

1,044,056 
 

218,547 
 

- 
 

2,130,282 

 568,489 خطابات ضمان 
 

1,783,492 
 

5,280,948 
 

53,257 
 

7,686,186 

 193,654 قبوالت 
 

23,460 
 

- 
 

- 
 

217,114 

  - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
746,037 

 
- 

 
- 

 
746,037 

 1,629,822 اإلجمالي 
 

3,597,045 
 

5,499,495 
 

53,257 
 

10,779,619 

 6  ) 
ً
 :االخرى المحتملة حسب االطراف توااللتزامابالتعهدات  فيما يلي تحليال

 2017  2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 9,746  720 حكومية وشبه حكومية

 9,508,041  9,590,562 شركات   

 1,261,832  1,641,949 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 10,779,619  11,233,231 اإلجمالي 
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بلغ الجزء غير المستخدم من االرتباطات والتي يمكن الغاؤها في أي وقت من قبل المصرف والقائمة كما في  (3

 .(ريالليون م 32,431م: 2016) ريالمليون   26,717مبلغم 2017ديسمبر  11

 لتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية:د(   اال

 

قابلة لإللغاء التي أبرمها غير اليجار المستقبلية بموجب عقود االيجار التشغيلية دنى لدفعات اإلالحد األ يبلغ

 :كما يلي المصرف كمستأجر

 2017  2016 

 الرياالت السعودية( )بآالف 

 6,005  5,437 أقل من سنة واحدة  

 128,658  35,263 سنوات   1من سنة إلى 

 250,566  186,847 سنوات  1أكثر من 

 385,229  227,547 اإلجمالي 

 

 صافي ،والتمويل االستثماراتمن  الدخل - 37

 2017  2016 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

    ستثمارات و التمويل:الدخل من اال

 40,446  41,099 استثمارات ) مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي(  

 58,848  177,011 استثمارات في صكوك

 268,226  183,325 مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 3,118,374  3,853,304 تمويل  

 3,485,894  4,254,739 اإلجمالي 

     ألجل استثمارات على عائد

 (803,188)  (729,791) ألجل استثمارات عمالء

 (30,609)  (31,924) استثمارات البنوك والمؤسسات المالية االخرى ألجل

 (833,797)  (761,715) جمالياإل

 3,493,024  2,652,097 
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 صافي ،مصرفيةخدمات  أصعاب – 18

 2017  2016 

 السعودية( )بآالف الرياالت 

    -: مندخل ال 

 97,934  94,517 خدمات تجارية     

 311,715  385,729 خدمات البطاقات    

 261,081  395,381 إدارة صناديق االستثمار وخدمات بنكية أخرى    

 875,627  670,730 

    -:من  مصاريفال

 (145,569)  (192,891) خدمات البطاقات    

 (10,700)  (6,300) أتعاب أخرى    

 676,436  514,461 
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 رواصب ومزايا الموظفين - 19

فيما وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي  محددةو ال المصرف يموظف فئات التالي الجدول يلخص

 .يتعلق بتعويضات الموظفين

 )ف الرياالت السعودية)باآل

عدد  

 الموظفين

 التعويض 

 الثابت

 التعويض غير الثابت المدفوع   

 االجمالي سهمأ نقد فئات الموظفين

 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 يجب الحصول -مدراء تنفيذيون

 عدم  ممانعة من مؤسسة  على

 21,102 12,738 9,649 1,662 11,453 11,076 31,113 31,060 16 15 بشأنهمالسعودي   العربي النقد

 بنشاطات موظفون يقومون 

 44,739 37,104 13,665 871 31,074 36,233 171,922 191,913 517 552 على مخاطر تشتمل

 موظفون يقومون بأدوار رقابية

 

149 145 58,249 52,299 9,756 8,473 470 4,446 10,226 12,919 

 موظفون آخرون

 
1,542 1,478 326,043 304,755 47,630 41,517 1,028 14,346 48,658 55,863 

 موظفون بعقود خارجية 

 بنشاطات تشتمل )يقومون 

 -    - - - - - - (على مخاطر

 

2,258 2,156 607,265 560,089 104,695 92,517 4,031 42,106 108,726 134,623 

       103,657 134,854   التعويض المتغير المستحق 

       91,601 133,890   مزايا موظفين اخرى

 134,623 108,726 42,106 4,031 92,517 104,695 755,347 876,009 2,156 2,258 اإلجمالي

 التعويضات لسياسة ساسيةاأل السمات – 3.39

 التعليمات مع تفقت تعويضات مناسبة سياسات عاتبتم اي، بالمصرفكجزء مكمل لسياسة التعويضات الخاصة 

 .المالي االستقرار مجلس قبل من المعتمدة معاييرال و والمبادئ السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة

وهي لجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة تقوم بدراسة "  لجنة الترشيحات والمكافآت" بتكوين المصرف قام لقد

 .نهاأبش للمجلس المصرف وتقديم التوصياتب تآو المكاف سياسات التعويضات

 والتوقيتلمخاطر المتعلقة بالسيولة ل مراعاتهاكد من أبالتعاله أعداد وتطبيق السياسات إ ثناءأيقوم المصرف 

 .يراداتلإل الزمني

داء الكلي األ مع يتماشىالنظام المتغير  نإ ،التعويضات بخصوص ومتغير ثابت نظام باتباع المصرف قام لقد

 .داء المتعلق بكل وظيفة حسب تقييم االداءو مع األ للمصرف

جراء التعديالت عند إويقوم ب دوريةبصورة  به الخاصة و المكافآت التعويضات سياسات بمراجعة المصرف يقوم

  الضرورة.
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  ربح السهم  – 10

 األساسي)على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  الدخل بتقسيم صافي لسهمل األساسي والمخفض حالرب احتساب يتم

 .بعد حسم أسهم الخزينة السنةمليون( كما في نهاية  1,490 والمخفض

 الزكاةاألرباح المقترح صوزيعها و – 13

 2017  2016  2017  2016 

 ريال للسهم  ))بآالف الرياالت السعودية 

 0.50  0.80  744,978  1,191,964 األرباح المقترح توزيعها

 

م للهيئة العامة للزكاة والدخل، 6112لجميع السنوات السابقة حتى نهاية العام  قدم المصرف إقراراته الزكوية

م والذي طالبت فيه مصلحة الزكاة 6111م حتى 6111واستلم المصرف تقرير الربط الزكوي للسنوات المالية من 

 بأن تلك الفروقات ناتجة مليون ريال.  1,656بلغت نحو  والدخل بفروقات زكوية إضافية 
ً
الهيئة  عدم سماحعن  علما

الوعاء الزكوي. قدم  منالمملوكة للمصرف  طويلة األجل وموجودات اإلجارة  يةموجودات التمويلالبعض بنود بخصم 

م ، كما ينوي التقدم باعتراض 6111م وحتى 6111المصرف اعتراضه بموجب النظام على الربط الزكوي لألعوام من 

 م.6111م وحتى 6116لألعوام المتبقية من  مماثل على الربط الزكوي

م ، إال أنه في حال عدم إجازة الهيئة خصم 6112لم يرد للمصرف رد من الهيئة بخصوص الربط الزكوي للعام 

موجودات اإلجارة فقد ينتج عن الربط مطالبات بفروقات زكوية اضافية مما يتطلب اإلفصاح عنه في القوائم المالية 

 ألثره على ا
ً
 لمصرف.نسبة

مليون ريال( وتم حسم  42 م: 2016مليون ريال) 26م نحو 2017ديسمبر  11بلغت الزكاة المقدرة للسنة المنتهية في 

 .مبالغ الزكاة المستحقة من إجمالي األرباح المبقاة

 النقد و ما يماثله – 11

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي : في المدرج يماثله وما النقد يتكون

 2017  2016 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 1,933,052  1,902,511 نقد في الصندوق

 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 749,622  451,093 النظامية  فيما عدا الوديعة  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 12,685,389  8,348,596 من تاريخ االقتناء              ثالثة أشهرتستحق خالل   

 15,368,063  10,702,200 اإلجمالي
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التزامات منافع الموظفين – 11   

 :عاموصف   3.11

 لنظام العمل في المملكة 
ً
 لمبدأ االستحقاق بطرق حساب اكتوارية طبقا

ً
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا

 فآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. امكيقوم المصرف بدفع .  العربية السعودية

 خالل العام بالقيمة الحالية: الموحدة فيما يلي بيان بأرصدة وحركة االلتزمات المسجلة في قائمة المركز المالي  1.11

 2017 2016 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 90,257 129,977 تزامات مقابل منافع محددة بداية العاملاال

 40,671 81,766 تكلفة الخدمة الحالية

 5,415 7,148 تكلفة العموالت 

 (6,366) (8,719) المنافع المدفوعة

 - 9,381  مستحقةغير اكتوارية  خسائر

 129,977 219,553 االتزامات مقابل منافع محددة نهاية العام

 مليون ريال(. 46.1م: 6112مليون ريال ) 50.9خالل العام  الخدمة الحاليةتكلفة بلغت 

 االفتراضات األساسية لالحتسابات االكتوارية )فيما يتعلق ببرامج منافع الموظفين(:  1.11

 1037 1036 

للسنة  معدل الخصم     %5.10 للسنة   5.00% 

 نسبة زيادةالرواتب المتوقعة 
   %5.00 للسنة   %5.00 للسنة

 سن التقاعد المعتاد
سنة  سنة     60 60 

اكتوارية متوافقة مع المعلومات معدل الوفيات بناًء على استشارات لاالفتراضات المستقبلية المتعلقة وضعت 

  االحصائية المعتمدة والتجارب االقليمية. 
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 حساسية االفتراضات االكتوارية:  4.11

م لمعدل الخصم 6111ديسمبر  11كما في يوضح البيان التالي حساسية تقييم التزامات منافع الموظفين المحددة 

 :%(1)معدل زيادة رواتب الموظفين و%( 1)

1037 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 الزيادة/)النقص( –ين المحددة فاألثر على منافع الموظ 

 أساسي سيناريو

التغير في 

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 31,114 (25,749) %1 معدل الخصم

 (25,974) 30,791 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

1036 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 الزيادة/)النقص( –األثر على منافع الموظفين المحددة  

 أساسي سيناريو

التغير في 

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 17,226 (14,338) %1 معدل الخصم

 14,526 17,137 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

تحليل مقدار الحساسية في البيان أعاله على أساس التغير في االفتراضات الواردة في البيان مع افتراض ثبات 

 جميع العوامل األخرى.

 صاريخ االستحقاق المتوقع 1.11

 كما بنهاية خطة الخدمة المخصومةفيما يلي تحليل لمواعيد استحقاق التزامات منافع الموظفين المحددة غير 

 

 1037ديسمبر  13كما في 

سنوات 1أكثر من  اإلجمالي  1من سنتين إلى  

 سنوات

من سنة إلى 

 سنتين

 أقل من سنة

1,395,680 1,299,419 61,183 16,576 18,502 
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1036ديسمبر  13كما في  

سنوات 1أكثر من  اإلجمالي  1من سنتين إلى  

 سنوات

من سنة إلى 

 سنتين

 أقل من سنة

1,365,364 1,281,795 58,000 13,410 12,159 

 .سنة 11.2مدة التزامات منافع الموظفين المحددة هو المرجح متوسط إن ال

 التشغيليةقطاعات ال - 24

التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس 

 الموجودات والمطلوباتلجنة  الرئيس التنفيذي وكذلكالمكون من  ومتخذي القرار التنفيذيين  بانتظام من قبل

 أدائها. تقييمبالمصرف وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات و 

يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 

 
ً
تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات من موجودات  المعتمدة من اإلدارة.لشروط لألحكام وا وفقا

 وألغراض إدارية، يتكون المصرف من القطاعات أدناه:  ومطلوبات تشغيلية. 

  :قطاع األفراد (أ

 المقدمة لألفراد. األخرى والخدمات  والمنتجاتالودائع و  التمويليشمل 

  :قطاع الشركات  (ب

 وكبار العمالءللشركات المقدمة  والخدمات األخرىوالخدمات و المنتجات و الودائع  التمويليشمل 

 . والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الخزينة:قطاع   (ج

 و خدمات الخزينة.  استثماراتو يشمل المرابحات مع البنوك 

 :الوساطة و االستثمار قطاع( د

 .خدمات الوساطةووالترتيب  المالية والمشورة األوراق األصول وحفظ إدارةيشمل 

  االموال مطورتسعير تحويل  باستخدام نظام التشغيليةقطاعات للالربح  يثبت
ً
في المصرف وهو مقارب  داخليا

 .األموال لسعر تكلفة 
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 :التشغيليةقطاعات الحسب  دخل ونتائج المصرف وو مطلوبات  فيما يلي صحليل لموجودات

 الرياالت السعودية( بآالف)

1037 

قطاع 

 االفراد

قطاع 

 الشركات

قطاع 

 الخزينة

قطاع 

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

 115,005,067 727,276 30,638,468 65,936,266 17,703,057 الموجودات    إجمالي

 94,407,914 71,190 25,688,531 9,165,695 59,482,498 المطلوبات  إجمالي

 4,254,739 6,703 995,373 1,696,162 1,556,501 والتمويل االستثمارات من الدخل

 (761,715) - (433,044) (126,505) (202,166) ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 3,493,024 6,703 562,329 1,569,657 1,354,335  صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

 ،وإيرادات اخرى  مصرفية خدمات أتعاب

 صافي

267,545 130,340 154,480 327,567 879,932 

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 العمليات دخل إجمالي

 التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

 

36,997 521,485 - - 558,482 

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 52,918 - 28,498 24,420 - األخرى

 199,601 2,762 34,304 73,680 88,855 وإطفاء  استهالك

 1,545,132 79,359 182,266 408,847 874,660 العمليات االخرى  مصاريف

 2,356,133 82,121 245,068 1,028,432 1,000,512 العمليات مصاريف إجمالي

 2,016,823 252,149 471,741 671,565 621,368 العمليات     دخل صافي

 والمشروع الزميلة الشركة خسارة في الحصة

 (5,466) - (5,466) - - المشترك

 2,011,357 252,149 466,275 671,565 621,368  الدخل صافي
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 )بآالف الرياالت السعودية(

1036 

قطاع 

 االفراد

قطاع 

 الشركات

قطاع 

 الخزينة

قطاع 

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

 104,729,860 448,622 29,124,646 57,566,502 17,590,090 إجمالي الموجودات   

 85,551,400 47,773 26,365,168 8,181,961 50,956,498 إجمالي المطلوبات 

 3,485,894 5,482 1,014,004 1,331,657 1,134,751 االستثمارات والتمويل الدخل من

 (833,797) - (578,243) (33,090) (222,464) عمالء ألجل عائدات على استثمارات

 2,652,097 5,482 435,761 1,298,567 912,287 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي 

وإيرادات اخرى،   أتعاب خدمات مصرفية

 صافي

223,385 142,018 130,045 180,256 675,704 

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 إجمالي دخل العمليات

 مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 

66,180 128,974 - - 195,154 

مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 117,657 - 117,657 - - األخرى

 163,920 906 27,841 54,825 80,348 استهالك وإطفاء 

 1,335,878 76,964 173,974 356,547 728,393 مصاريف العمليات االخرى 

 1,812,609 77,870 319,472 540,346 874,921 إجمالي مصاريف العمليات

 1,515,192 107,868 246,334 900,239 260,751     العمليات دخل صافي

خسارة الشركة الزميلة الحصة في 

 (12,921) - (12,921) - - والمشروع المشترك

 1,502,271 107,868 233,413 900,239 260,751 صافي الدخل 

  

1037  

 )السعودية الرياالت بآالف(

 معلومات أخرى

قطاع 

 االفراد

قطاع 

 قطاع الخزينة الشركات

قطاع 

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

      االيرادات من:

 4,372,956 334,270 122,024 3,047,191 869,471 نشاط خارجي

 - - 594,785 (1,347,194) 752,409 نشاط القطاعات  

 4,372,956 334,270 716,809 1,699,997 1,621,880 العمليات دخل اجمالي
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1036  

 )السعودية الرياالت بآالف(

 معلومات أخرى

قطاع 

 االفراد

قطاع 

 الشركات

قطاع 

 الخزينة

قطاع 

 االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

      االيرادات من:

 3,327,801 185,738 (82,697) 2,466,825 757,935 نشاط خارجي

 - - 648,503 (1,026,240) 377,737 نشاط القطاعات  

 3,327,801 185,738 565,806 1,440,585 1,135,672 العمليات دخل اجمالي

 االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية: فيما يلي صحليل لمخاطر

 الرياالت السعودية( بآالف)               

1037 

 قطاع

 األفراد

 قطاع

 الشركات

 قطاع

 الخزينة

 قطاع

 االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

 109,650,373 717,673 29,934,216 64,417,318 14,581,166 المالي

 11,233,231 - - 11,233,231 -  المحتملةلتزمات  و اال التعهدات

 120,883,604 717,673 29,934,216 75,650,549 14,581,166 االجمالي
 
 
 

 الرياالت السعودية( بآالف)               

1036 

 قطاع

 األفراد

 قطاع

 الشركات

 قطاع

 الخزينة

 قطاع

 االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

المدرجة في قائمة المركز  الموجودات

 100,960,083 448,621 28,893,691 57,074,314 14,543,457 المالي 

 10,779,619 - - 10,779,619 -  المحتملة  االلتزماتو  التعهدات

 111,739,702 448,621 28,893,691 67,853,933 14,543,457 االجمالي
 

تتكون مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف من القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز 

تشمل مخاطر االئتمان  الموجودات األخرى.استثمارات األسهم والممتلكات والمعدات ووالمالي، باستثناء النقد، 

 المحتملة. تزاماتوااللالتي يتعرض لها المصرف قيمة المعادل االئتماني للتعهدات 
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 مخاطر االئتمان – 25

  االئتمانمخاطر  تعد
ً
  األخـرىف اطـر لمصرف، وتعرف على أنها المخاطر الناتجة عن إخفاق األل من أكثر المخاطر أهمية

 ر مالية.ئيؤدي الى تكبد المصرف لخساقد مما  استحقاقهاعند  تجاه المصرف  ملتزاماتهابفي الوفاء 

 تعرضـات تنشـأ بصـورة أساسـية مـن التمويـل و االسـتثمار،  االئتمـانالتعرضات لمخـاطر في حين أن معظم 
ً
يوجـد  أيضـا

المسـتندية،  عتمـاداتواالاألدوات المالية خـارج قائمـة المركـز المـالي مثـل الضـمانات، التعامالت بفي بعض للمخاطر 

 واالرتباطات، والقبوالت. 

 ضوابط تضع التي و ئتماناال مخاطروإجراءات  اتسياسمن خالل  االئتمان بفعالية مخاطريقوم المصرف بإدارة 

ذات  المهنية العناية معايير و العمالء، من المطلوبة فصاحاتاال و المخاطر، قبول معايير و ، ةألسواق المستهدفل

 .المناسبة لها المعالجة إجراءاتو  المشاكل اكتشاف و للحسابات، اليومية اإلدارة و ، التركيز حدود و ،العالقة

ل المتعلقة بمخاطر االئتمان، وتستخدم تلك اإلجراءات في تقييم 
ّ
ويطبق المصرف إجرءات فاعلة الختبارات التحم

 اآلثار المتوقعة للعوامل السلبية في جودة الموجودات وتقييم المخاطر والربحية وحصص رأس المال.

 إلدارة مستقلة مجموعة المصرف لدى يوجد ،باالعتبار االئتمان مخاطر أخذ و ، ئتمانياال الفحص سالمة لضمان و

االئتمان، و  مخاطر سياسة متابعةو تطبيق مهام تتولىوهي  المخاطر، إدارةمدير عام  قبل من تدار المخاطر

عمليات االئتمان و ما يتعلق بها من مستندات بعد اعتمادها، كما تتولى مسؤولية متابعة أي مشاكل ائتمانية قد 

 تطرأ في تمويالت العمالء.

(، 1(، وبالنسبة لتفاصيل مكونات التمويـل يمكـن الرجـوع إلـى اإليضـاح رقـم )2تم تحليل االستثمارات في اإليضاح رقم )

 (.12وبالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة يمكن الرجوع إلى اإليضاح رقم )
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 :دات وااللتزامات المحتملةهوالتع والمطلوبات المالية ، الماليةموجودات للالجغرافي تركز الفيما يلي بيان ب  1.25

 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                                                       

1037 

المملنة 

العربية 

 السعودية

دول مجلس  

 التعاون

  ي االخرىالخليج

 الشرق ومنطقة

 االوسط

 

 أوروبا

 

 دول

 أخرى

 

 اإلجمالي

          الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة

 7,299,371  -  -  -  7,299,371 النقد العربي السعودي     

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 288,368  97,286  179,165  11,917  - حسابات جارية

 9,500,489  -  696,247  1,788,115  7,016,127 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 13,243,386  715,837  14  94,076  12,433,459 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 العادلة في قائمة الدخل

77,045  -  -  -  77,045 

 1,999,158  -  -  -  1,999,158 أخرى

 صمويل ، صافي 

 14,633,909  -  -  -  14,633,909 األفراد

 64,428,688  2,451,062  -  -  61,977,626 الشركات

 1,556,674  -  -  -  1,556,674 موجودات أخرى

 113,027,088  3,264,185  875,426  1,894,108  106,993,369 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

المالية االخرى  المؤسسات و للبنوك رصدةأ  

 83,153  3,241  -  2,568  77,344 تحت الطلب

 1,269,734  267,295  -  25,110  977,329 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366  -  -  -  46,077,366 ودائع تحت الطلب

 42,987,385  -  -  -  42,987,385 استثمارات عمالء ألجل 

 3,108,240  -  -  -  3,108,240 مطلوبات أخرى

 93,525,878  270,536  -  27,678  93,227,664 لوبات الماليةإجمالي المط
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لتزامات المحتملةالالتعهدات وا  

  3,023,080 اعتمادات مستندية 
- 

 
- 

 
- 

 3,023,080 

  7,547,852 ابات ضمان خط
- 

 
- 

 
- 

 7,547,852 

  173,672 والت قب
- 

 
- 

 
- 

 173,672 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

  488,627 للنقض

- 

 

- 

 

- 

 488,627 

مخاطر حد األقصى لال

)ظاهرة بمبالغ االئتمان

المعادل االئتماني( للتعهدات 

 6,562,400  -  -  -  6,562,400 و االلتزمات المحتملة
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 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                       

1036 

المملنة 

العربية 

 السعودية

دول مجلس  

 التعاون

  ي االخرىالخليج

 الشرق ومنطقة

 االوسط

 

 أوروبا

 

 دول

 أخرى

 

 اإلجمالي

          الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى  مؤسسة

 7,105,665  -  -  -  7,105,665 النقد العربي السعودي     

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى
 

 
 

 
 

 
 

 

 372,459  272,282  81,256  18,870  51 حسابات جارية

 17,269,321  -  660,600  8,589,854  8,018,867 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

  استثمارات، صافي
 

 
 

 
 

 
 

 

  3,084,561    25,571    13,258      -    3,045,732  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 العادلة في قائمة الدخل

 68,246    -      -      -      68,246  

 تاريخ حتى محتفظ بها استثمارات

 االستحقاق

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 -    

  3,004,534      -      -      -    3,004,534  أخرى

  صمويل ، صافي 
 

 
 

 
 

 
 

 

  14,258,680     -      -      -    14,258,680 األفراد

  56,053,268      -      -      -    56,053,268  الشركات

  1,676,792      -      -      -    1,676,792  موجودات أخرى

 297,853   755,114    8,608,724  93,231,835 إجمالي الموجودات المالية

297,853  

  102,893,526  

           المالية المطلوبات

 أرصدة للبنوك و المؤسسات المالية االخرى

 تحت الطلب
 29,942  

 
 36,947  

 
 -    

 
 836  

 
 67,725  

 استثمارات ألجل
 2,153,777  

 
 210,302  

 
 -    

 
 -    

 
 2,364,079  

  ودائع العمالء 
 

 
 

 
 

 
 

 

  44,178,002          44,178,002  ودائع تحت الطلب

  36,434,224      -      -      -    36,434,224  استثمارات عمالء ألجل 

   1,694,026      -      -      -    1,694,026  مطلوبات أخرى

  84,738,056    836      -    247,249    84,489,971  الماليةإجمالي المطلوبات 
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          لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,130,282     -      -      -   2,130,282 اعتمادات مستندية 

 7,686,186     -      -      -   7,686,186 خطابات ضمان 

 217,114     -      -      -   217,114 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

  746,037 للنقض

 -    

 

 -    

 

 -    

 746,037 

مخاطر الحد األقصى ل

)ظاهرة بمبالغ المعادل االئتمان

االئتماني( للتعهدات و 

 6,788,482     -      -      -   6,788,482 االلتزمات المحتملة
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 التمويل: انخفاض قيمةومخصص  العامل رغيويل ملتركزات التالجغرافي  التوزيعب فيما يلي بيان-  2.25

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                        

1037 

المملنة  

العربية 

 السعودية

 دول مجلس التعاون 

 االخرىالخليجي  

ومنطقة  الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا االوسط

 814,007 - - - 814,007 التمويل غير العامل ،صافي

 1,503,330 - - - 1,503,330 التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                        
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المملنة  

العربية 

 السعودية

 دول مجلس التعاون 

الخليجي االخرى  

ومنطقة  الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا االوسط

 545,635 - - - 545,635 التمويل غير العامل ،صافي

 945,565 - - - 945,565 التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 

 مخاطر السوق – 26

مالية نتيجة للتغير في الدوات لألتدفقات النقدية المستقبلية للالقيمة العادلة  تذبذبتمثل مخاطر السوق مخاطر 

السوق مثل أسعار األسهم ، معدل العائد، أسعار الصرف األجنبي، أسعار البضائع. و يصنف المصرف  محددات

 و "مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة".أتعرضاته لمخاطر السوق إلى "مخاطر سوق متاجرة" 

 متاجرةال سوق مخاطر  1.26

المملوكة له بالعملة المحلية والتي  يتعرض المصرف لمخاطر سوق المتاجرة بنسبة طفيفة على محفظة األسهم

 
ّ
 .قائمة الدخل الموحدةم بشكل مستمر حسب أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في تقو

 مخاطر سوق غير متعلقة بالمتاجرة 2.26 

 و لكن بحدود بسيطة ، و تنشأ عادة من التغير في معدالت العوائد
ً
العمالت  أسعارنتيجة لتقلب قد تنشأ أيضا

األجنبية. وقد يتعرض المصرف لتلك المخاطر نتيجة التغير في أسعار األسهم المحتفظ بها "كأدوات مالية متاحة 

 .للبيع"
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   معدل العائدمخاطر 

  المخاطر تلك تنشأ
ً
 النقدية التدفقات في أو العادلة القيم في إما تؤثر التي و العوائد معدالت في للتغير  تبعا

وقد أسس المجلس حدود فجوة هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبل لجنة  ، المالية لألدوات المستقبلية

 األرباح هوامش تعديل و اإلعتبار في األموال تلكفة بأخذ الخزينةمجموعة  تقوموالموجودات والمطلوبات بانتظام 

 
ً
 .ووضع السيولة في السوق التمويل معامالت مدد لطول تبعا

 للتغيرات معدل العائد ليوضح الجدول اآلتي حساسية 
ً
عناصر قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين تبعا

ر  العوامل المؤثرة األخرى دون تغيرباقي مع ثبات ، المعقولة والممكنة في معدالت العائد 
ّ
، ويمثل أثر التغي

ار الحساسية لمعدل العائد على قاعدة كية مقدالمفترض في معدل العائد على صافي الدخل أو حقوق المل

المرتبطة بمعدالت العائد والمقتناة لغير أغراض المتاجرة كما في تاريخ نشر الموجودات والمطلوبات المالية 

 لعدم وجود ل ومراجعاتالقوائم المالية للمصرف بعد احتساب ما يتعلق بها من استحقاقات 
ً
هيكلة األسعار.  نظرا

الموجودات والمطلوبات المتعلقة بلمخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية سجالت المصرف ، ، في تعرضات جوهرية 

فإن جميع التعرضات في سجالت المصرف تتم مراقبتها على أساس عملة النشر المالية المرتبطة بمعدالت العائد 

 فقط. 

 )باآلف الرياالت السعودية( حساسية حقوق الملنية  1037

الزيادة 

/النقص 

بنقاط 

 األساس

حساسية 

 أشهر 1خالل  صافي الدخل

 16إلى  1

 شهر

 1إلى  1من 

 سنوات

 1اكثر من 

 اإلجمالي سنوات

+30 9,857 (195) (14,154) (72,549) (42,310) (129,208) 

-30 (9,857) 195 14,154 72,549 42,310 129208 

 

 الرياالت السعودية( باآلف) حساسية حقوق الملكية  6112

الزيادة 

/النقص 

بنقاط 

 األساس

حساسية 

 أشهر 1خالل  صافي الدخل

 16إلى  1

 شهر

 1إلى  1من 

 سنوات

 1اكثر من 

 اإلجمالي سنوات

+11 
16,165 (855) (16,723) (56,265) (7,731) (81,574) 

-11 
(16,165) 855 16,723 56,265 7,731 81,574 
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 خارج قائمة المركز المالي البنود المدرجةالمطلوبات ووبنود الموجودات  على عائدالحساسية 

يقوم المصرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في مستويات معدالت الربح السائدة في السوق 

على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يستخدم المصرف معدالت الربح السائدة بين البنوك في المملكة العربية 

بالريال السعودي، و معدالت الربح السائدة بين البنوك في لندن بالنسبة التمويل بالنسبة لعمليات  السعودية

و في حال عدم توفر  ، بالدوالر األمريكي و ذلك كمعدل معياري لتواريخ االستحقاق المختلفةالتمويل لعمليات 

ذ معدالت تكلفة األموال المقدمة من معدالت العائد المعيارية في عمليات تبادل فعلية في األسواق، يتم أخ

يقوم المصرف باحتساب معدالت الربح على أساس االسعار السائدة بين البنوك و على أساس  مجموعة الخزينة.

 طويل األجل عادة معدل ربح أعلى(.التمويل تطلب ياستحقاق التمويل )

دوات المالية لألالقيمة الدفترية  الجدولمعدالت الربحية و يتضمن يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر 

 أو تواريخ االستحقاقحسب  تواريخ تجديد األسعار  مصنفة  مصرفلل
ً
 . ، أيهما يحد  أوال

 

 الرياالت السعودية( بآالف) 

1037 

 1خالل 

 اشهر

1-31 

 شهر

3-1 

 سنوات

 1اكثر  من  

 سنوات

 غير مرصبط

 اإلجمالي بأرباح

       الموجودات  

 وأرصدة لدى  مؤسسةنقد  

 7,299,371 7,299,371 - - - - النقد العربي السعودي     

الخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ا  

 288,368 288,368 - - - - حسابات جارية

 9,500,489 - - 1,048,372 391,888 8,060,229 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 13,243,386 2,009,167 5,528,888 3,633,126 1,425,140 647,065 للبيعاستثمارات متاحة 

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 العادلة في قائمة الدخل
- - - - 77,045 77,045 

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أخرى

 صمويل، صافي

 14,633,909 - 1,468,138 8,603,838 3,670,787 891,146 األفراد

 64,428,688 - 1,464,888 9,977,669 30,782,632 22,203,499 الشركات

 1,876,423 1,876,423 - - - - ممتلكات و معدات ،صافي 

 1,658,229 1,658,229 - - - - موجودات أخرى

 115,005,067 13,300,945 8,461,914 24,268,172 36,270,447 32,703,589 إجمالي الموجودات  
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 المساهمين وحقوقالمطلوبات 

 أرصدة للبنوك و المؤسسات المالية االخرى

 83,153 83,153 - - - - تحت الطلب

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 45,481,544 - - - 595,822 ودائع تحت الطلب

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى

 20,597,153 20,597,153 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات  وحقوق 

 115,005,067 70,152,126 - 85,183 13,623,541 31,144,217 المساهمين 

 حساسية العائد للبنود 

  (56,892,181) 8,461,914 24,182,989 22,646,906 1,559,372 داخل قائمة المركز المالي 

حساسية العائد للبنود 

المدرجة خارج قائمة المركز 

 11,233,231 - 69,209 3,035,405 3,456,883 4,671,734 المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   8,631,123 27,218,394 26,103,789 6,272,106 لمخاطر معدالت العائد 

 الفجوة التراكمية 

 معدالت لمخاطر الخاضعة

   68,225,412 59,594,289 32,375,895 6,272,106 العائد
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 الرياالت السعودية( بآالف)

1036 

 

 1خالل 

 اشهر

1-31 

 شهر

3-1 

 سنوات

 1اكثر  من  

 سنوات

 غير مرصبط

 اإلجمالي بأرباح

       الموجودات  

 نقد  وأرصدة لدى  مؤسسة

  7,105,665   7,105,665     -     -     -     -  النقد العربي السعودي     

الخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ا  

  372,459   372,459     -     -     -     -  حسابات جارية

  17,269,321     -     -   1,424,249   1,383,855   14,461,217 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

  3,084,561   880,086     2,204,475     -  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 العادلة في قائمة الدخل
 -     -     -     -     68,246   68,246  

  3,004,534   97,808     -   1,005,223     -   1,901,503  أخرى

صافيصمويل،   

 14,258,680 - 1,269,455 8,258,436 3,204,431 1,526,358 األفراد

    56,053,268     -  276,760 12,019,098 26,416,049 17,341,361 الشركات

  1,737,818   1,737,818     -     -     -     -  ممتلكات و معدات ،صافي 

  1,775,308   1,775,308     -     -     -     -  موجودات أخرى

 104,729,860 12,037,390 1,546,215 22,707,006 33,208,810 35,230,439 إجمالي الموجودات  

 المطلوبات  وحقوق المساهمين

 المالية االخرى أرصدة للبنوك و المؤسسات

  67,725   67,725     -     -     -     -  تحت الطلب

  2,364,079     -     -     -   985,919   1,378,160  استثمارات ألجل

 2,507,370  2,507,370     -     -     -     -  ودائع العمالء 

  44,178,002   44,178,002     -     -     -     -  ودائع تحت الطلب

  36,434,224     -     -   3,951,914   5,466,032   27,016,278 استثمارات عمالء ألجل 

 2,507,370  2,507,370     -     -     -     -  مطلوبات أخرى

 19,178,460   19,178,460     -     -     -     -  حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات  وحقوق 

  104,729,860   65,931,557     -   3,951,914   6,451,951   28,394,438 المساهمين 
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 حساسية العائد للبنود 

  (53,894,167) 1,546,215 18,755,092 26,756,859 6,836,001 داخل قائمة المركز المالي 

حساسية العائد للبنود 

المدرجة خارج قائمة المركز 

 10,779,619  53,257 5,499,495 3,597,045 1,629,822 المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

   1,599,472 24,254,587 30,353,904 8,465,823 لمخاطر معدالت العائد 

 الفجوة التراكمية 

 معدالت لمخاطر الخاضعة

   64,673,786 63,074,314 38,819,727 8,465,823 العائد
 

 مخاطر العمالت: (أ

تقبل  سياسةإطار عمل و نإ .  العمالت صرف أسعار لتغير نتيجة المالية األدوات قيم تغير عند المخاطر تلك تنشأ

  وضعت قد المصرف فيالمخاطر 
ً
 المصرف يتعرض فقد ذلك من الرغم على و ، أجنبية عملة كل ألرصدة  حدودا

  طفيفة بحدود العمالت لمخاطر
ً
  نسبيا

ً
  أو السعودي بالريال مقومة مطلوباته و المصرف موجودات لكون نظرا

 . األمريكي بالدوالر صرفها سعر يرتبط أخرى بعمالت أو( أقل بمستوى) األمريكي بالدوالر

  يبين الجدول أدناه
ً
  :ديسمبر 11كما في  لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية ملخصا

 1037  1036 

 (السعودية الرياالت بآالف) الموجودات

 166,532  106,703 وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي   نقد

 3,936,618  3,026,013 لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى  أرصدة

 263,947  809,606 صافي ، استثمارات

 164,268  2,604,553 صافي  ، صمويل

 45,990  38,581 أخرى موجودات

 4,577,355  6,585,456 على الموجودات العمالت مخاطر إجمالي

    المطلوبات 

 227,239  288,610 االخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 3,290,309  5,297,949 العمالء  ودائع

 602,160  367,106 أخرى مطلوبات

 4,119,708  5,953,665 على المطلوبات  العمالت مخاطر إجمالي
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 ديسمبر : 13كما في  يتعرض المصرف بشانها لمخاطر هامةصحليال للعمالت التي دناه أالجدول يبين 

 

 العملة

1037  1036 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

 424,835  622,712 امريكي دوالر

 (503)  (4,530)  يورو

 14,485  9,645 اماراتي  درهم

 1,629  (14) بحريني  دينار

 1,377  692 قطري  ريال

 15,824  3,286 أخرى

 457,647  631,791 اإلجمالي 

 

 سهمأسعار األ مخاطر ج(

ر في  مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يقصد بهاسهم أسعار األمخاطر 
ّ
المؤشر العام لسوق نتيجة للتغي

 .اسعار األسهموالتداول 

على محفظة استثمارات المصرف في األسهم المصنفة كاستثمارات متاحة  لآلثار المتوقعةوفيما يلي توضيح 

 للتغيرات الممكنة و المعقولة في المؤشر العام لسوق التداول للبيع 
ً
، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة ، تبعا

 األخرى دون تغير:

 
 م 6111

 السعودية ف الرياالتباآل 

 م 6112

 السعودية الرياالتباآلف 

 المؤشر العام لسوق تداول األسهم 
االرتفاع/االنخفاض 

 % في سعر السوق

األثر على 

 األسهم 

االرتفاع/االنخفاض 

 % في سعر السوق

األثر على 

 األسهم 

 16,834 ± %10± 10,359 ± %10± أثر التغير في سعر السوق 

 

 مخاطر السيولة  –27

ا المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية هيواجهقد تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

عدم  قد تنشأ في حاالتمخاطر السيولة  نإموجودات مالية اخرى.   عن طريقو أ النقدالتي تسدد عن طريق 

بعض مصادر إنخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى في حاالت تخفيض ق أو اسواستقرار األ

إدارة ، كما تقوم إدارة المصرف بوللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف بتنويع مصادر التمويلالتمويل. 

يتولى  .النقد وما يماثلهرصيد مالئم من بفاظ تحاإل، باإلضافة إلى توفر السيولةمدى اإلعتبار  آخذة في موجوداته
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ة والرقابة الدورية لمخاطر السيولة في فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابع

  المصرف.

 لنظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ المصرف لدى 
ً
وطبقا

 . % من إجمالي استثمارات العمالء ألجل1% من إجمالي الودائع تحت الطلب و 1المؤسسة بوديعة نظامية تعادل 

% من التزامات ودائعه، ويكون هذا 61إضافة للوديعة النظامية، يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن 

 .
ً
 اإلحتياطي من النقد و الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما

    التعاقديةالفترة المتبقية لالستحقاقات حسب   الماليةالمطلوبات  صحليل أ(

و م  6111ديسمبر  11المصرف كما في الخاصة ب يلخص الجدول أدناه اإلستحقاقات المتعلقة بالمطلوبات المالية

في حين يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة  التعاقدية بقيم غير مخصومةالسداد على اساس إلتزامات م  6112

 . المستقبلية وبقيم غير مخصومةلتدفقات النقدية االمالزمة لها على أساس 

مع المبالغ  جمالي تلك المبالغ ال يتطابقإتم إدراج األرباح المدفوعة حتى تاريخ االستحقاق في الجدول، وعليه فإن 

 . الموحدقائمة المركز المالي الظاهرة في 

 الرياالت السعودية( بآالف )                                                                                                                         

1037 
 أشهر 1خالل

 1 من

إلى  أشهر

 شهر 31

 إلى من سنة

 سنوات 1

 1من  أكثر

 سنوات

بدون صاريخ 

 استحقاق

 اإلجمالي محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تحت الطلب

 1,280,000 - - - 510,290 769,710 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 ودائع تحت الطلب

 43,196,940 - - 88,848 13,272,277 29,835,815 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى 

 94,627,735 3,990,276 - 88,848 13,782,567 76,766,044 المطلوبات إجمالي 
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 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                                  

1036 
 أشهر 1خالل

 1من 

إلى  أشهر

 شهر 31

من سنة إلى 

 سنوات 1

 1أكثر من 

 سنوات

بدون صاريخ 

استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 المطلوبات 

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

  67,725  - - - -  67,725  تحت الطلب

  2,386,795     -     -     -   1,005,481   1,381,314  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

  44,178,002  - - - -  44,178,002 ودائع تحت الطلب

  36,755,221     -     -   4,131,994   5,551,656   27,071,571  استثمارات عمالء ألجل 

 2,507,370  2,507,370    -     -     -     -  مطلوبات أخرى 

  85,895,113  2,507,370    -   4,131,994   6,557,137   72,698,612  المطلوبات إجمالي 
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:يوضح  الجدول ادناه االستحقاقات للموجودات و المطلوباتب(   

حتى إعداد القوائم المالية تم تحديد االستحقاقات للموجودات و المطلوبات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ 

يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة.وال  تاريخ االستحقاق التعاقدي  

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                             

1037 
 خالل

 أشهر 1

 1 من

 أشهر

 31إلى 

 شهر

 من سنة

 1إلى 

 سنوات

 1أكثر من 

 سنوات

بدون صاريخ 

استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 7,299,371 - - - - 7,299,371 العربي السعودي 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 288,368 - - - - 288,368 حسابات جارية

 9,500,489 - - 1,048,373 391,888 8,060,228 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

 13,243,386 8,407 5,528,888 3,855,000 3,204,026 647,065 للبيع استثمارات متاحة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 77,045 - - - 77,045 - قائمة الدخل من خالل

 1,999,159 92,342 - 1,005,167 - 901,650 أخرى

 صمويل ، صافي 

 14,633,909 - 4,630,204 7,409,626 1,937,431 656,648 األفراد

 64,428,688 - 11,539,928 21,565,090 18,323,191 13,000,479 الشركات

 1,876,423 1,876,423 - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

 1,658,229 1,658,229     موجودات أخرى 

 115,005,067 3,635,401 21,699,020 34,883,256 23,933,581 30,853,809 اإلجمالي

المساهمينالمطلوبات وحقوق   

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,153 - - - - 83,153 تحت الطلب

 1,269,734 - - - 500,226 769,508 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 46,077,366 - - - - 46,077,366 ودائع تحت الطلب

 42,987,385 - - 85,183 13,123,315 29,778,887 استثمارات عمالء ألجل 

 3,990,276 3,990,276 - - - - مطلوبات أخرى
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 20,597,153 20,597,153 - - - - حقوق المساهمين

 115,005,067 24,587,429  85,183 13,623,541 76,708,914 اإلجمالي 

المحتملة االلتزامات و التعهدات  

 3,023,080 - 223 490,385 802,337 1,730,135 اعتمادات مستندية 

 7,547,852 - 68,986 2,545,021 2,152,009 2,781,836 خطابات ضمان 

 173,672 - - - 13,910 159,762 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير قابلة 

 488,627 - - - 488,627 - للنقض

 

 

 

 الرياالت السعودية( بآالف)                                                                                                                                         

1036 
 خالل

 أشهر 1

 أشهر 1من 

 شهر 31إلى 

من سنة 

 1إلى 

 سنوات

 1أكثر من 

 سنوات

بدون صاريخ 

استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات   

نقد  وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

  7,105,665     -     -     -     -   7,105,665  العربي السعودي 

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  372,459     -     -     -     -   372,459  حسابات جارية

  17,269,321     -     -   1,424,249   1,383,855   14,461,217  مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات ، صافي

  3,084,561   7,514     -   2,417,210   659,837     -  استثمارات متاحة للبيع

من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

  68,246     -     -     -   68,246     -  قائمة الدخل خالل

  3,004,534   97,808     -   1,005,223     -   1,901,503  أخرى

 صمويل ، صافي 

 14,258,680 - 4,962,694 6,536,933 1,821,062 937,991 األفراد

 56,053,268 - 5,972,538 21,863,839 16,079,343 12,137,548 الشركات

  1,737,818   1,737,818     -     -     -     -  ممتلكات و معدات ، صافي

  1,775,308   1,775,308     -     -     -     -  موجودات أخرى 

 104,729,860 3,618,448 10,935,232 33,247,454 20,012,343 36,916,383 اإلجمالي
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 المطلوبات وحقوق المساهمين

 أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

  67,725     -     -     -     -   67,725  تحت الطلب

  2,364,079     -     -     -   985,919   1,378,160  استثمارات ألجل

       ودائع العمالء 

  44,178,002     -     -     -     -   44,178,002  ودائع تحت الطلب

  36,434,224     -     -   3,951,914   5,466,032   27,016,278  استثمارات عمالء ألجل 

  2,507,370  2,507,370    -     -     -     -  مطلوبات أخرى

  19,178,460   19,178,460     -     -     -     -  حقوق المساهمين

  104,729,860  21,685,830    -   3,951,914   6,451,951   72,640,165  اإلجمالي 

 التعهدات و االلتزامات المحتملة

 2,130,282 - - 218,547 1,044,056 867,679 اعتمادات مستندية 

 7,686,186 - 53,257 5,280,948 1,783,492 568,489 خطابات ضمان 

 217,114 - - - 23,460 193,654 قبوالت 

 746,037 - - - 746,037 - التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 التشغيلية المخاطر –28

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن قصور أو فشل في األجراءات الداخلية، أو األنظمة اآللية، أو 

 الموظفين، أو بفعل عوامل خارجية أخرى ، وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. 

متابعة و رقابة حاالت و التي تتولى مجموعة إدارة المخاطر  كجزء منفريق إلدارة مخاطر التشغيل  لمصرفدى الو

وبغرض  . و إطار العمل  الخاص بها التشغيل مخاطر بسياسة الوحدة هذه  تسترشد. ولمصرففي االمخاطر التشغيلية 

قام المصرف بتأسيس اطار عمل للرقابة الداخلية وبيئة األعمال من  ،من آثارها تخفيفالومخاطر التشغيل  قياس تنظيم

( لجميع  KRIs( باالضافة إلى استحدا  مؤشرات المخاطر الهامة )  RCSAخالل القياس الذاتي و التحكم بالمخاطر ) 

 باإلضافةر، بل إدارة مخاطر التشغيل بشكل مستمقوحدات األعمال ودعم األعمال، ويتم مراقبة مقاييس المخاطر من 

 .الكوار  حاالت معالجة موقع و  األعمال ستمراريةإ برنامج بنجاح توثيق واختبار  المصرف  أكمل ذلك، إلى

 ةيالشرع بالضوابط اإللتزام عدم مخاطر –29

 ،عدم اإللتزام بالضوابط الشرعيةلمخاطر  المصرف ، فقد يتعرضالمتوافقة مع الشريعةكون المصرف أحد المصارف 

  إضافة إلى تشكيل ،لإللتزام بذلك شاملةوإجراءات قام المصرف بوضع سياسات  ، للتقليل من هذه المخاطرو
ً
هيئة

 وإدارة رقابة شرعية.
ً
 شرعية

 السمعة مخاطر –30

 سالمة وأ ، كفاءته وأ ، خدماته وأ المصرف منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  سيئة ثارتشمل أي  آ

 .أعماله



 

 

63 
 

 يلتزم بالضوابط واألحكام الشرعية في جميع اعماله فيعد عدم اإللتزام بذلك أحد أهم مسببات 
ً
و كون المصرف مصرفا

مخاطر السمعة ، كما أن حاالت اإلختالسات الكبيرة، و شكاوى العمالء، و العقوبات النظامية، و اإلنطباعات السلبية عن 

 لتلك المخاطر و  موقف و قدرة المصرف المالية تعد مصادر أخرى
ً
 كبيرا

ً
لمخاطر السمعة. و يولي المصرف إهتماما

 بطاقات قياس األدء المتوازن  .يحرص على وضع الضوابط الكفيلة بالحد منها ومنعها
ً
ويستخدم المصرف حاليا

(Scorecardsلتقييم مخاطر السمعة، وتقوم مجموعة المخاطر في المصرف من خالل تلك األدوات بتجميع وتحليل ) 

 نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة لمخاطر السمعة على المصرف.

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية –31

في الحاالت  مطلوبات لسداد مدفوعال أو موجودات بيعمقابل  استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 :أي منقيمة العادلة على افتراض تحقق ويتم قياس ال  القياس، تاريخالسوق في  فياالعتيادية بين المتعاملين 

 سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو  وجود 

  ،للموجودات والمطلوبات.  ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة في حال عدم وجود سوق اساسي متاح 

في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الحالية المضمنة  المثبتةقيم العادلة لألدوات المالية إن ال

 في القوائم المالية الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)تعديل بدون(  األداة لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : األول المستوى

 تقييم طرق أو مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار : الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة تحديد يتم أخرى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم تقويم طرق :المستوى الثالث

 أ ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 حسب مستويات قيمتها العادلة:المثبتة يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية 

 السعودية الرياالت بآالف 

 المستوى 1037

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 الثالث

 اإلجمالي

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 71,691 - - 71,691 أسهم

 5,354 - - 5,354 استثماريةصناديق 

 موجودات مالية متاحة للبيع

 112,095 - - 112,095 أسهم

 1,897,072 206,283 - 1,690,789 صناديق استثمارية

 11,234,219 - 2,311,330 8,922,889 صكوك

 13,320,431 206,283 2,311,330 10,802,818 اإلجمالي
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 السعودية الرياالت بآالف 

 المستوى 1036

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 الثالث

 اإلجمالي

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

 61,091 - - 61,091 أسهم

 7,155 - - 7,155 صناديق استثمارية

 للبيع متاحة مالية اتموجود

 168,337 - - 168,337 أسهم

 711,749 208,570 - 503,179 صناديق استثمارية

 2,204,475 -  2,166,644 37,831 صكوك

 3,152,807 208,570 2,166,644 777,593 اإلجمالي

  

 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

لتقدير القيمة  الحالي معدل العائدتبنت إدارة المصرف طرق احتساب للتدفقات النقدية بمعدالت خصم على أساس 

 :المطفأةالمسجلة بالتكلفة العادلة لألدوات المالية. يوضح البيان اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية 

 

 السعودية بآالف الرياالت 

 2017 2016 

 القيمة الموجودات

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

القيمة 

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 17,567,378 17,641,780 9,755,746 9,788,857 البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى

 مرابحات مع مؤسسة النقد  –استثمارات 

 2,891,454 2,906,726 1,896,071 1,906,817 العربي السعودي

 69,987,810 70,311,948 79,054,001 79,062,597 التمويل، صافي

     

     المطلوبات

 2,437,961 2,431,804 1,352,251 1,352,887 للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة 

 80,649,644 80,612,226 89,093,574 89,064,751 ودائع العمالء 
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 برنامج اسهم الموظفين -32

 :السنةفيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية 

 طبيعة البرنامج

 منح األسهمبرنامج 

 (ESGS) فينموظلل 

 واحد عدد البرامج القائمة

 م 6111 ابريل 11 تاريخ المنح

 م6112مارس  11 تاريخ االستحقاق

 2,171,200 عدد األسهم الممنوحة

 2,342,650 عدد األسهم المكتسبة

 سنوات-5 1 فترة االستحقاق

 35,731,181 قيمة األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(

 30,805,848 المكتسبةقيمة األسهم 

 13.15 القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

بقاء الموظف في الخدمة،  شروط االستحقاق

 واستيفاء معايير محددة لألداء 

 أسهم  طرق السداد

 سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنة 0.25  المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 

 

تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل 

مليون ريال  1.4لقوائم المالية الموحدة والمدرجة في االسنة إجمالي تكاليف البرنامج خالل ويبلغ مرتبطة بالسوق. 

 (.مليون ريال سعودي 1.1 : م6112سعودي )
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 العالقةذوي المعامالت مع األطراف  االرصدة و  –33

العالقة ذوي تخضع المعامالت مع األطراف  .عالقةذوي يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف 

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي. للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة

 ببيان يلي فيما (أ
ً
 :ديسمبر 13كما في  الموحدة المالية القوائم في المدرجة المعامالت صلك عن الناصجة األرصدةا

 1037  1036 

 ))بآالف الرياالت السعودية 

مجلس االدارة وكبار موظفي االدارة والصناديق االستثمارية أعضاء 

    الشركات المنتسبة لهموكبار المساهمين و لمصرف ل

 20,362  41,480 تمويل

 17,152,299  11,490,257 العمالءودائع 

 97,808  92,341 في شركات زميلة استثمارات

 1,846,999  2,794,093 واستثمارات في صناديق مشتركة تمويل

 196,495  687,550 ودائع صناديق استثمار مشتركة

  يلي فيما (ب
ً
 الدخل قائمة في المدرجة العالقة ذوي األطراف مع بالمعامالت المتعلقة  المصاريف و باإليرادات صحليال

 :الموحدة

 1037  1036 

 (السعودية الرياالت بآالف) 

 83,191  98,185 الدخل من التمويل  

 261,837  320,937 ألجل استثمارات عمالءالعائد على 

 176,656  193,726 صافي ، مصرفية خدمات أتعاب

 2,871  4,257 اعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت

 العتيادية.مع شروط التوظيف ا السلف والمصاريف الخاصة  بالمدراء التنفيذيينتتفق 

 ب (ج
ً
 :السنة خالل اإلدارة موظفي لنبار المدفوعة التعويضات إجماليفيما يلي صحليال

   1037  1036 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 45,239  53,259 رواتب و مزايا موظفين قصيرة االجل  

 1,302  2,216 نهاية الخدمة مكأفاة

 8,817  1,662 األسهم الممنوحة من خالل برنامج منح األسهم للموظفين
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 كفاية رأس المال–34 

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد  اللتزاما في رأس المال إدارة عند أهداف المصرفتتمثل 

والحفاظ على  في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، المصرفوالحفاظ على مقدرة  العربي السعودي،

 وجود رأس  مال قوي.

تتطلب التعليمات الصادرة ، واستخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة  المصرف و المالرأس كفاية يتم مراقبة 

وأن تكون نسبة اجمالي رأس  ظ بحد أدنى من رأس المال النظامي،اعن مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتف

 %.  2وهو المال النظامي الى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد االدنى المتفق عليه 

رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي المصرف بمراقبة مدى كفاية يقوم 

الموجودات و االلتزامات الظاهرة في قائمة  المؤهل معلمال وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس ا ، السعودي

  .المركز المالي بإستخدام االرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسب متطلبات لجنة 

 من 1بازل 
ً
وعليه فقد تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر، إجمالي رأس  م.6111يناير  11، والمطبقة إعتبارا

 .1بازل  المال والمعدالت ذات العالقة باستخدام متطلبات

 

 

 1037  1036 

 (السعودية الرياالت بآالف) بيان 

 89,919,894  95,890,718 االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر

 5,631,488  6,727,186 العمليات للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر

 663,137  870,356 السوق للموجودات المرجحة المخاطر  مخاطر

 96,214,519  103,488,260 الركيزة االولى للموجودات المرجحة المخاطر  إجمالي

    

 19,178,460  20,597,153 المال األساسي   رأس

 573,800  884,207 المال المساند   رأس

 19,752,260  21,481,360 والمساند األساسي المال رأس إجمالي 

 كفاية رأس المال % نسبة
 

 
 

رأس المال األساسي   20%  20% 

 %21  %21 والمساند األساسي المال رأس

 الوساطة وخدمات االستثمار إدارة – 35

 

يبلغ إجمالي و صناديق استثمار  عبر خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شركته التابعة المصرف يقدم

  .(مليون ريال 24,470: 2016 ) مليون ريال   31,510تلك الصناديق موجودات
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  المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعاييرفي  المستقبلية التغييرات – 36

 اعتبار على المصرف اتباعها  ويتعين التي تم نشرهاللمعايير والتعديالت عدم اإلتباع المبكر  المصرف ارتأى لقد
ً
من  ا

 :م 6112يناير  1 بعدأو  فيتبدأ  التيالمحاسبية  الفترات

 التعديل عن مختصر وصف  النفاذ صاريخ التعديل و المعيار 

عداد الدولي إلمعيار ال

 12التقارير المالية رقم 

 اإليجار""عقود 

النموذج المحاسبي المزدوج استخدام یلغي المعیار الجدید  م 1039يناير  3

والذي یميز  11للمستأجرین بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

وعقود  المركز الماليقائمة  ضمنالتمويلي بین عقود التأجیر 

 من ذلك  . المركز الماليقائمة خارج  التأجير التشغیلی
ً
يقترح بدال

ا بديال نموذج 12لتقارير المالية رقم عداد اعيار الدولي إلالم

 .ضمن المركز الماليلمحاسبة ل

المعيار التعديالت على 

الدولي إلعداد التقارير 

 على الدفع"  6المالية رقم 

 "األسهم أساس

 محاسبية مجاالتثالثة تصنيف وقياس  وتشمل هذه التعديالت م 6112يناير  1

 وهي 
ً
 ، على أساس األسهمنقدية المدفوعات القياس   أوال

ً
وثانيا

يتم تسويتها بعد والتي األسهم مدفوعات على أساس التصنيف 

على أساس  اتلدفعاتعديل المحاسبة عن ، وثالثا الضريبةخصم 

 حقوق ملكية.بتسوية التسوية النقدية إلى المن األسهم 

إلعداد  الدولي المعيار

 15التقارير المالية رقم 

 مع العقود من اإليراد"

 "العمالء

مجلس معايير المحاسبة الدولية بين معايير  معياريقارب هذا ال م 6112يناير  1

(IASB ) األمريكي ومجلس معايير المحاسبة المالية(FASB بشأن )

سيحسن هذا المعيار التقارير المالية عن  االعتراف باإليرادات. 

 دات في القوائم الماليةااليرااإليرادات ويحسن قابلية المقارنة بين 

 على الصعيد العالمي.

 معيارالتعديالت على 

 40 رقم الدولي المحاسبة

 "االستثمارية العقارات"

ستثمارية أن التحويل إلى أو من العقارات اال التعديالتتوضح هذه  م6112يناير  1

في تغير  في حال وجود ستخدام. التستلزم وجود تغيرات في ا

إذا كان العقار للتأكد عن ما  تقييميتوجب إجراء العقار، استخدام 

يجب أن يكون هذا التغيير مدعوما ، كما التعريفمتطلبات يلبي 

 باألدلة.

 معيارالتعديالت على 

"  62 رقم الدولي المحاسبة

منشآت الاالستثمار في 

مشاريع الزميلة وال

 مشتركة"ال

تعالج حصصها في  التيأن الشركات  التعديالتتوضح هذه  م 6112يناير  1

ع اريمشالزميلة أو الشركات الفي  األجلطويلة  االستثمارات

المعيار الدولي  تستخدمطريقة حقوق الملكية  تتبع وال ةمشتركال

 .1التقارير المالية رقم  العداد
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التطويرات السنوية في 

-م 6111المعايير الدولية 

 م 6112

 :المعيارين التاليينعلى  التعديالتتؤثر هذه  م 6112يناير  1

تطبيق المعايير " 1التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي • 

فيما يتعلق بحذف  ألول مرة"التقارير المالية  إلعدادالدولية 

في التطبيق والتي نص عليها ولى ألللمرة ا األجلقصيرة  اإلعفاءات

لدولي والمعيار ا 1رقم لتقارير المالية عداد المعيار الدولي إل

والمعيار الدولي للتقارير المالية  11لتقارير المالية رقم عداد اإل

  11رقم 
ً
 .م6112يناير  1من  اعتبارا

في الشركات  االستثمارات" 62معيار المحاسبة الدولي رقم • 

زميلة الشركة الفيما يتعلق بقياس  "الزميلة والمشاريع المشتركة

 مشترك بالقيمة العادلة اعالمشروع الأو 
ً
 .6112يناير  1من  تبارا

التعديالت على تفسير لجنة 

 66التفسيرات الدولية رقم 

 أجنبية بعملة المعامالت"

 أو المستلم والعوض

" المدفوع
ً
 مقدما

أو أجزاء من  األجنبيةالعملة ب المعامالت التفسيريتناول هذا  م6112يناير  1

  المقابل التي يكون فيها التعامالت 
ً
 أو  مقوما

ً
 بعملة أجنبية.  مسعرا

القبض / الدفعإجراء  توقيتالتفسير توجيهات بشأن هذا  ويوفر

 لمرة واحدة 
ً
فيها مدفوعات/  توجدحاالت التي في الوأيضا

 االختالفالتوجيهات إلى الحد من هذه وتهدف  مقبوضات متعددة. 

 في الممارسة العملية.

 

 :9رقم صحليل آثار صطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 استراصيجية التطبيق 

"األدوات  1-المالية رقم الدولي للتقارير المعيار الدولية المحاسبة معايير مجلس اصدر ، م2014 يوليو في

 عن معيار المحاسبة الدولي  المالية" ، 
ً
 من  11والذي سيكون بديال

ً
م مع 6112يناير  1"األدوات المالية" اعتبارا

تطبيق هذا المعيار أحد المشاريع ذات األهمية، وعليه فقد أن السماح بالتطبيق المبكر للمعيار.  ويعتبر المصرف 

ل المصرف فريق عمل متكامل يشمل كافة التخصصات وبأعضاء من 
ّ
مجموعة مخاطر االئتمان، المالية، تقنية شك

 من 
ً
المعلومات والعمليات إضافة إلى مجموعات األعمال لضمان نجاح وسالمة التطبيق. يشرف على التطبيق كال

 إدارة المخاطر.مجموعة مدير عام المجموعة المالية ومدير عام 

 التصنيف والقياس

حقوق الملكية( على كيفية إدارة هذه الموجودات )نموذج  يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية )عدا أدوات

أعمال المصرف( باإلضافة إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية.  وتحدد هذه العوامل ما إذا كانت الموجودات 

ن خالل المالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة م

 االرباح والخسائر.
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بصورة غير قابلة )بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، فيجوز للمصرف أن يختار 

تصنيفها كموجودات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم امكانية إعادة تصنيف  للتعديل(

. ويتم اختيار تصنيف أدوات حقوق الملكية لكل استثمار على حدة.مكاسبها وخسائرها في قائمة ال
ً
 دخل الحقا

إن معظم استثمارات المصرف في الصكوك المصنفة حاليا "كاستثمارات متاحة للبيع" تفي بشروط التصنيف 

ن هذه "كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير محاسبي ع

الموجودات باستثناء المحاسبة عن متطلبات انخفاض القيمة الجديدة. سيستمر قياس استثمارات األسهم بالقيمة 

 .1العادلة من خالل األرباح والخسائر على نفس األساس بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

م قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب معيار إن معظم الموجودات المالية المصنفة ضمن موجودات "التمويل" يت

ويتوقع أن يستمر قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  11المحاسبة الدولي 

مارات متاحة للبيع وفقا ث، يمكن قياس الصكوك المصنفة كاست 1-. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم1رقم 

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة  11لمحاسبي الدولي رقم للمعيار ا

 العادلة من خالل األرباح والخسائر وفقا لخصائص االستثمار.

 ، فإن محاسبة المطلوبات المالية ستبقى إلى حد كبير مماثلة لمعيار1وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بدون تغيير،  11-قواعد إلغاء االعتراف من معيار المحاسبة الدولي رقم نقلحيث تم  11-المحاسبة الدولي رقم

 وعليه فإن المصرف ال يتوقع أي تأثير جوهري على مطلوباته  المالية والسياسة المحاسبية إللغاء االعتراف.

 انخفاض القيمة

المتوقعة"، للموجودات المالية  االئتمانية القيمة على أساس "الخسائر انخفاضسيثبت المصرف مخصصات خسائر 

الخسارة، وتشمل هذه بشكل عام معامالت التمويل واالستثمار  أو الربح خالل من العادلة التي ال تسجل بالقيمة

سهم( ، والودائع الشامل )فيما عدا استثمارات األ الدخل خالل من العادلة التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة

 انخفاضبين البنوك ، والضمانات المالية، ومستحقات اإلجارة،  وارتباطات االئتمان.  لن يتم اثبات مخصصات خسائر 

المتوقعة تعتمد على هيكل المتغيرات  االئتمانية لقيم استثمارات األسهم. إن المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر

 التالية:

 (PDالسداد )احتمال التعثر في  •

 (LGDالخسارة عند التعثر في السداد ) •

ضات المتعثرة  ) •
ّ
 (EADالتعر

بشكل عام، تستمد المعلومات المذكورة أعاله من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا، وبيانات تاريخية أخرى يتم 

ثال  مراحل وفقا  تعديلها وفقا لمعلومات النظرة المستقبلية. سيقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى

 كما يلي: ، 1-منهج المعتمد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقملل
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(: الموجودات العاملة: وهي الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بشكل ملحوظ 1المرحلة ) •

 المتوقعة. االئتمانية شهرا للخسائر 16منذ نشأتها، ويتم تسجيل مخصص انخفاض قيمتها على أساس 

 

(: الموجودات ضعيفة األداء: وهي الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بشكل كبير 6المرحلة ) •

منذ نشأتها. ويتم تقييم جودتها االئتمانية عن طريق مقارنة احتماالت التعثر الفعلية للفترة المتبقية كما في 

ضات )معدلة تاريخ إعداد القوائم المالية مع ا
ّ
حتماالت التعثر التي تم تقديرها عند االعتراف المبدئي بتلك التعر

 لتضمين التغير في توقعات الدفعات المبكرة(. سيتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة على أساس الخسائر

 المتوقعة على مدى عمر األصل.  االئتمانية

 

يقوم المصرف والمالية التي انخفضت قيمتها، جودات و(: الموجودات منخفضة القيمة: وهي الم3المرحلة ) •

 المتوقعة على مدى عمر األصل. االئتمانية بإدراج مخصص انخفاض القيمة على أساس الخسائر

 

سيقوم المصرف بمراعاة معلومات النظرة المستقبلية عند تقييم التحول المؤثر في مخاطر االئتمان منذ االنشاء 

 ية المتوقعة.اضافة إلى قياس الخسائر االئتمان

مل معلومات النظرة المستقبلية على عدد من عوامل االقتصاد الكلي )مثل البطالة، نمو إجمالي الناتج تستش

المحلي، التضخم، معدالت العائد، أسعار المساكن( ، إضافة إلى التوقعات االقتصادية من مختلف المصادر الداخلية 

 والخارجية.

يعتزم المصرف صياغة سيناريوهات مختلفة واستنتاج الخسائر االئتمانية ولغرض تقييم المخرجات المتوقعة، 

المتوقعة لكل سيناريو وتطبيق احتمال المنهج المتوازن لتحديد مخصصات خسائر هبوط القيمة وفق ما تتطلبه 

 المعايير المحاسبية. 

صحة وسالمة مخرجاته من تحقق بعد أن  1-إن مصرف اإلنماء جاهز لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 باالستعانة بمستشار خارجي. 
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 اآلثار المتوقعة

قام المصرف بمراجعة موجوداته ومطلوباته المالية ويتوقع أن ينتج األثر اآلتي  من تطبيق المعيار الدولي إلعداد 

 :6112يناير  1بتاريخ  1-التقارير المالية رقم

( ، فإنه 1وفقا لألحكام االنتقالية المتعلقة بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

( 11بين القيمة الدفترية السابقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) اتقوبأي فر  بمعالجةيسمح للمصرف 

من تاريخ التطبيق المبدئي في الرصيد االفتتاحي والقيمة الدفترية في بداية فترة التقارير السنوية التي تتض

لألرباح المبقاة.  وبناء عليه، فمن المتوقع أن يكون التأثير على حقوق الملكية وعلى إجمالي القيمة الدفترية 

% على التوالي، ناتجة عن تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية 1% و 3للموجودات المالية ذات العالقة بحدود 

 ال من نموذج الخسائر المتكبدة. المتوقعة بد

 للزيادة المحتملة في مخصصات  •
ً
إضافة إلى ما سبق، سيتأثر معدل الشريحة األولى لرأس مال المصرف نسبة

 إلى األرصدة كما في 
ً
م، فإن التأثير في اليوم األول من 6111ديسمبر  11انخفاض قيمة االئتمان. استنادا

٪ تقريبا من معدل 1م( سيخفض 6112يناير  1)يسري اعتبارا من  1-لية رقمتطبيق للمعيار الدولي للتقارير الما

 كفاية رأس المال وسيتم نقل األثر على مدى خمس سنوات وفقا إلرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي.

لن يتم تحويل أي مكاسب أو خسائر محققة من بيع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  •

. خالل السنة المنهية في الد
ً
م، تم االعتراف 6111ديسمبر  11خل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة الحقا

 مليون ريال فقط من هذه المكاسب. 2.1بنحو 

وعمق طبيعة  تغير أن المتوقع ومن ، يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في العرض •

 في السنة األولى من التطبيق. أدواته اعن  افصاحات المصرف
ً
 لمالية خصوصا

 الرقابة والحوكمة

هيكل الحوكمة والرقابة بما يتماشى مع الوثيقة التوجيهية  المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي  تطبيقيتم حاليا 

( في البنوك السعودية. وتدعو هذه الوثيقة التوجيهية إلى وضع إطار حوكمة 1إلعداد التقارير المالية رقم )

 مسؤوليات.معتمد من مجلس اإلدارة يتضمن سياسات وضوابط مفصلة مشتملة على األدوار وال

 إيضاح إضافي:

يتضمن االنخفاض المقدر في حقوق المساهمين تأثير كل من  تصنيف بنود المركز المالي  والتغيرات في القياس 

م  بموجب 6111ديسمبر  11باإلضافة إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة االئتمانية مقارنة مع ما هو مطبق في 

. يمثل التقييم المشار إليه أعاله تقديرات في وقت محدد وال يمثل 11-متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

قد  1-توقعات مستقبلية. إن التأثير الفعلي على المصرف الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 عن هذه التقديرات. سيواصل المصرف تطوير النماذج والمنهجيات والضوابط المتعلقة بتط
ً
بيق المعيار يختلف كثيرا
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، باإلضافة إلى مراقبة التطورات والمستجدات بالقواعد التنظيمية ذات العالقة قبل 1-الدولي للتقارير المالية رقم

 م.6112يناير  1التطبيق في 

 على جوهري أثر أي" فإنه اليتوقع بأن يكون للتعديل 1"المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  وفيما عدا

 .اإلضافية اإلفصاحات بعضب القيام عدا فيما للمصرف الموحدة المالية القوائم

  المقارنة رقامأ – 37

، ولكن لم يتم إجراء أيه  ذلكالمقارنة في الحاالت التي تتطلب أرقام أو تصنيف بعض تبويب  عادةإلعرض أفضل تم 

 .إعادة تبويب أو تصنيف هام في هذه القوائم المالية الموحدة

 الموحدة القوائم الماليةاعتماد  -38
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