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 عام - 1

 59بالمرسوم الملكي رقم م/ المصرف"( وتم الترخيص بإنشائها)"تأسست شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار )شركة مساهمة سعودية( 

ً و( و1987 يونيو 29هـ )الموافـق 1407ذو القعدة  3تاريخ ب تاريخ ( ب245ـرار مجلس الـوزراء رقــم )( من ق6لما ورد في الفقــرة ) فقــا

 .(1987 يونيو 23هـ )الموافق 1407شوال  26
 

 وعنوان المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي: 1010000096يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم 
 

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

 حي المروج –طريق الملك فهد  8467

 1وحدة رقم 

  2743-12263الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

ألحكام نظام فقاً وووفقا لعقد تأسرريس المصرررف ونظامه األسرراسرري  االسررتثماريةراض المصرررف في مزاولة األعمال المصرررفية وتتمثل أغ

لحسرررابه أو لحسررراب  االسرررتثماريةيقوم المصررررف بمزاولة العمليات المصررررفية و .مراقبة البنوك وقرار مجلس الوزراء المشرررار إليه أعاله

كما قام المصرررف بتأسرريس بعش الشررركات  ,وخارجهاالعربية السررعودية داخل المملكة لشررركات التابعة وافروع المن خالل شرربكة  الغير،

 .(ج/2)إيضاح  الملكية ويمتلك جميع أو غالبية حصصبالمجموعة( مع المصرف فيما بعد )يشار إليهم مجتمعين التابعة 
 

 الشرعية الهيئة

 ً  أعمال لضمان خضوع، شرعية هيئةبتأسيس منذ نشأته  المصرف قام ،االسالمية عةالشري أحكام مع أعماله بتوافق المصرف من التزاما

 .بشأنها القرارات الالزمةوأصدرت  المصرف أعمال من العديد فيالشرعية  الهيئة تنظر .ورقابتها لموافقتها المصرف
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   - 2

 أسس اإلعداد .أ

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2020 سبتمبر 30للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في  الموجزة الموحدةالمرحلية تم إعداد القوائم المالية 

ومع المعايير واالرشادات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  " المعتمد في المملكة العربية السعوديةمرحليةال ةالمالي التقارير" – 34

المطلوبة في القوائم المالية كافة المعلومات واإلفصاحات على  قوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةالتشتمل ال  .للمحاسبين القانونيين

 .2019ديسمبر  31السنوية، ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة كما في 
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في  2019ديسمبر  31ة في تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهي

 المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

لمرحلية الموجزة الموحدة تتفق مع المعايير المستخدمة إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد القوائم المالية ا

، باستثناء األثر الناتج عن السياسات المحاسبية للمنح الحكومية 2019ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 .د أدناه /2واألدوات المالية المشتقة المذكورة في االيضاح 

 

 أسس التوحيد .ب

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية  .على القوائم المالية للمجموعة المرحلية الموجزة الموحدةشتمل القوائم المالية ت

لحاجة، للشركات التابعة، عند ا المرحلية الموجزة الموحدةيتم تعديل القوائم المالية  .للمصرف وذلك بإستخدام سياسات محاسبية متماثلة

 .للمصرف المرحلية الموجزة الموحدةلتتماشى مع القوائم المالية 

 

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما تكون 

ها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر في

 .سيطرتها على الشركة المستثمر فيها
 

أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها، يأخذ 

 صلة عند تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات ال
 

 .أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها -

 .الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى -

 .ألسهمحقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمجموعة الممنوحة لها من أدوات حقوق الملكية مثل ا -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك 

 .تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة
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 ( تتمة ) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -2
 

 )تتمة( أسس التوحيدب. 
 

د الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيدها من التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة من يتم توحي

الموحدة المجموعة. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة 

 .ًرا من تاريخ االقتناء الفعلي أو لغاية تاريخ االستبعاد الفعلي، حسب ما هو مالئماعتبا
 

يتم استبعاد األرصدة البينية بين شركات المجموعة وأي دخل ومصاريف غير محققة الناتجة من المعامالت البينية بين شركات المجموعة 

استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كاألرباح غير المحققة، وذلك إلى الحد  , يتمالمرحلية الموجزة الموحدةعند إعداد القوائم المالية 

 .الذي ال يتوفر فيه دليل على االنخفاض في القيمة
 
 الشركات التابعة -ج
 

 :المرحلية الموجزة الموحدة، تم إدراج الشركات التابعة التالية ضمن القوائم المالية 2019و 2020 سبتمبر 30كما في 
 

  نسبة الملكية ٪ سم الشركة التابعةا

 2020 2019  

 شركة الراجحي 

المملكة العربية المالية / 

 السعودية

مصرحة  من هيئة السوق  مسجلة في المملكة العربية السعوديةشركة  مساهمة مقفلة  100٪ 100٪

 صوللمزاولة أعمال األوراق المالية في أنشطة التداول / السمسرة وإدارة األ المالية

 .واالستشارات والترتيبات و الحفظ

 

 شركة وكالة تكافل 

الراجحي / المملكة العربية 

 السعودية

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير  99٪ 99٪

 .أنشطة وساطة التأمين وفقا إلتفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 الراجحي للخدماتشركة 

االدارية / المملكة العربية 

 السعودية

مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات   شركة ذات مسؤولية محدودة 100٪ 100٪

 .التوظيف

 .فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي ٪100 ٪100 بنك الراجحي / الكويت

 

يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية  فرع أجنبي ٪100 ٪100 بنك الراجحي / األردن

واالستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة 

 .اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي المعمول به

 شركة الراجحي للتطوير/ 

 المملكة العربية السعودية

مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم برامج التمويل  ات مسؤولية محدودةشركة ذ 100٪ 100٪

العقاري للمصرف من خالل نقل واإلحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة 

عن المصرف، وتحصيل إيرادات بيع بعش الممتلكات التي تباع من قبل المصرف، 

ة، وتقديم خدمة تسجيل العقارات، وتقديم خدمات االستشارات العقارية والهندسي

 .واإلشراف على تقييم العقارات

 

 شركة الراجحي 

 المحدودة / ماليزيا

، منشأ 2013مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام  100٪ 100٪

 .ويعمل في ماليزيا

 

المملكة  –شركة إمكان للتمويل 

 العربية السعودية

م التمويل يتعمل على تقدلة في المملكة العربية السعودية اهمة مقفلة مسجشركة مس - 100%

 .، التأجير التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةمتناهي الصغراالستهالكي 

المملكة العربية  – توثيق شركة 

 السعودية

تسجيل دمات خشركة  مساهمة مقفلة  مسجلة  في المملكة  العربية السعودية  تقدم   - 100%

 .لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي ،عقود التأجير التمويلي 

المالية لألسواق الراجحي 

 المحدودة

لمعامالت المتعلقة ا شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة - 100%

 .المصرفنيابة عن ينة بالخز
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 ) تتمة ( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -2

 تعديالت على السياسات المحاسبية -د        
 

 المنح الحكومية

 يقوم المصرف بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام المصرف بالشروط المرتبطة بالمنحة.

ة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمول

األدوات المالية. تقاس المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت  – 9بأقل من المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، والمتحصالت 9للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة األولية 

. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على 20المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

لعالقة التي سيتم التعويش عنها. ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما يكون المصرف مدى الفترة التي يقوم فيها المصرف بإثبات التكاليف ذات ا

الدفع هو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، يقوم المصرف فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبش أو 

 .ذات الصلة

 

 األدوات المالية المشتقة

صرف األجنبي اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت. يتم في األصل إثبات هذه األدوات المالية الات المالية المشتقة على عقود تشتمل األدو 

يجابية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات. يتم إدراج هذه األدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة إ

العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق، وطرق التدفقات  ةندما تكون القيمة العادلة سلبية. يتم الحصول على القيموكمطلوبات ع

 النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو مالئم.

 

 رة:يقوم المصرف، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاج

 

 األرباحأ( مقايضات أسعار 

، عادة ما تقوم األطراف األخرى األرباحتمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار 

 بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. األرباحبتبادل دفع 

 

 جلةب( عقود الصرف األجنبي اآل

العقود اآلجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود اآلجلة هي عقود يتم 

تصميمها خصيصاً للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق 

 لنظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.ا

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة بالمصرف بالمبيعات وأخذ المراكز. تتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات  

خرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيش المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة للعمالء والبنوك لتمكينهم، من بين أمور أ

 مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات.

 

تم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة، ويتم إن أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة ي 

 .اإلفصاح عنها ضمن دخل صرف العمالت لعقود الصرف األجنبي اآلجلة وضمن اإليرادات األخرى لعقود مقايضة أسعار العموالت

 

 (معدالت األرباح مؤشر)إصالحات  التحول إلى األيبور

هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة 

ق بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة. تعمل اإلدارة حاليًا على مشروع يتعل

بنك وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة منظمة. يتسم المشروع باألهمية بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بال

 .من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية
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 النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية األخرى -3

 ة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية مما يلي:يتكون النقد واألرصد
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020 سبتمبر 03  2019ديسمبر  31   1920 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 7,639,522  7,404,276  7,168,289 نقد في الصندوق

 19,963,666  20,663,503  22,010,001 وديعة نظامية

 256,424  371,320  359,871 حسابات جارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 751,000  10,855,000  7,913,000 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 28,610,612  39,294,099  37,451,161 اإلجمالي
 

، يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية والبنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات 

 .ديالعمالء األخرى التي تحتسب في نهاية كل شهر ميال
 
 

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرىال -4

 

 تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020 سبتمبر 03  2019ديسمبر  31   2019سبتمبر  03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

      

 861,609  798,168  763,259 ةحسابات جاري

 32,298,535  31,260,014  26,753,783 متاجرة

 33,160,144  32,058,182  27,517,042 اإلجمالي

 
 ، صافياالستثمارات -5

 مما يلي: تتكون االستثمارات
 (ة)بآالف الرياالت السعودي 

2020سبتمبر  03  2019ديسمبر  31   2019سبتمبر  03    

( ) غير مراجعة  ( ) مراجعة   ( ) غير مراجعة    

 185,991  196,235  218,622 استثمار في شركة زميلة

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 24,968,100  24,991,978  25,364,916 مرابحات مع الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي

 17,498,831  17,973,379  24,196,768 صكوك

 (28,337)  (22,270)  (32,192) (1اقصاً: االنخفاض في القيمة )المرحلة ن

 42,438,594  42,943,087  49,529,492 إجمالي االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

      

      استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,370,963  1,230,711  2,402,294 صناديق استثمارية

 800,000  800,000  1,767,712 صكوك

 2,170,963  2,030,711  4,170,006 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ةإجمالي االستثمارات المقتنا

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 1,150,368  1,672,597  3,193,278 استثمارات في أسهم

 45,945,916  46,842,630  57,111,398 اإلستثمارات إجمالي
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 األدوات المالية المشتقة  - 6

لتي تعتبر يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية. إن المبالغ اإلسـمية، ا

الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه  مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية

التي يتعرض لها المصرف والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال  اإلسمية ال تعكس مخاطر االئتمان المبالغ

 تعكس مخاطر السوق.

 ت المالية المشتقةاألدوا           

  

2020 سبتمبر 30   

 )بآالف الرياالت السعودية(

  

 القيمة العادلة االيجابية 

 

 القيمة العادلة السلبية

القيمة إجمالي  

 االسمية

      مقتناة ألغراض المتاجرة:ال

 4,276,978  33,357  37,001 أسعار العموالت مقايضات

 1,047,307  234  1,922 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 

 صافي ،التمويل -7

 

 :صافي التمويل المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 7.1

       ) غير مراجعة ( 2020 سبتمبر 30

 االجمالي  شركات  أفراد  )بآالف الرياالت السعودية(
        

 294,475,455  65,753,479  228,721,976  عاملالتمويل ال

 2,459,809  1,853,667  606,142  عاملالتمويل غير ال

 296,935,264  67,607,146  229,328,118  إجمالي التمويل

 (7,206,544)  (3,060,690)  (4,145,854)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 289,728,720  64,546,456  225,182,264  التمويل، صافي

 

       ) مراجعة ( 2019ديسمبر  31

 االجمالي  شركات  أفراد  عودية()بآالف الرياالت الس
        

 254,385,608  64,459,827  189,925,781  عاملالتمويل ال

 2,316,793  1,687,074  629,719  عاملالتمويل غير ال

 256,702,401  66,146,901  190,555,500  إجمالي التمويل

 (7,019,596)  (3,187,123)  (3,832,473)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 249,682,805  62,959,778  186,723,027  التمويل، صافي

 

       ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30

 االجمالي  شركات  أفراد  )بآالف الرياالت السعودية(
        

 249,475,544  70,315,056  179,160,488  التمويل العامل

 2,371,420  1,718,150  653,270  التمويل غير العامل

 251,846,964  72,033,206  179,813,758  إجمالي التمويل

 (7,260,999)  (3,391,525)  (3,869,474)  مخصص االنخفاض في قيمة التمويل

 244,585,965  68,641,681  175,944,284  التمويل، صافي
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 صافي )تتمة(، لتمويلا -  7

 

 :النخفاض في قيمة التمويلافي مخصص  الحركةفيما يلي بيان   7.2

 

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 ) غير مراجعة (  ) غير مراجعة (  )بآالف الرياالت السعودية(

     

 

 في بداية الفترة الرصيد 
 

7,019,596  7,832,471 

 1,520,072  2,522,934  للفترة المحمل

 (2,091,544)  (2,335,986)  المخصص للفترة ديون مشطوبة مقابل

 7,260,999  7,206,544  الرصيد في نهاية الفترة

 

 

 ما يلي:م المرحلية الموجزة الموحدةالتمويل المحمل على قائمة الدخل في قيمة نخفاض االتكون مخصص ي   7.3

 

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 ) غير مراجعة (  ) غير مراجعة (  الف الرياالت السعودية()بآ

     

 1,520,072  2,522,934  للفترة  حملالم

 (672,753)  (907,235)   للفترة مبالغ مستردة من تمويل مشطوب

 847,319  1,615,699  مخصص اإلنخفاض في قيمة التمويل، صافي

 260,000  -  األخرى، صافيالمالية مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات 

 1,107,319  1,615,699  المحمل للفترة
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 )تتمة( صافي ،التمويل -  7

 التمويل حسب المراحل:في قمية نخفاض اللالمتوقعة  خسائر االئتمانالحركة في مخصصات يلي بيان  فيما  7.4
 

  

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهرا   12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 

 ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى 

ذات مستوى –العمر 

 ائتماني منخفض

 

 ) غير مراجعة ( 2020 سبتمبر 30

 (ة)بآالف الرياالت السعودي

 

 االجمالي  

 

 الرصيد في بداية الفترة

 

2,501,529  2,735,544  1,782,523 7,019,596 

 2,522,934 1,985,410  (50,441)  587,965  للفترة  المحمل

ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص 

 للفترة 
 

(345,799)  (309,824)  (1,680,363) (2,335,986) 

 7,206,544 2,087,570  2,375,279  2,743,695  الرصيد في نهاية الفترة

 
 

  

الخسائر االئتمانية 

دى المتوقعة على م

 شهراً  12

 
الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

ذات مستوى  –العمر 

 ائتماني غير منخفش

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ذات –على مدى العمر 

 مستوى ائتماني منخفش

 

 ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30

 (ة)بآالف الرياالت السعودي

 

 االجمالي  

 

 الرصيد في بداية الفترة 

 

2,949,209  3,020,819  1,862,443 7,832,471 

 1,520,072 1,513,868  (139,441)  145,645  للفترة  المحمل

 (2,091,544) (1,565,980)  (266,438)  (259,126)  للفترة  ديون معدومة مشطوبة مقابل المخصص

 7,260,999 1,810,331  2,614,940  2,835,728  الرصيد في نهاية الفترة 

 
 

قائمة نخفاض المتعلق بالبنود خارج االمخصص على  ، 2020 سبتمبر 30كما في لمخصصات االنخفاض في قيمة التمويل ختامي الرصيد الال يشتمل 

 .األخرىالمحاسبة عنه ضمن المطلوبات تم تي والت لاير سعودي ( 211: 2019 سبتمبر 30) مليون لاير سعودي 457 والبالغالمركز المالي 
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 لمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرىا   -8

 

 مما يلي: والمؤسسات المالية االخرى تتكون المطلوبات للبنوك

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020 سبتمبر 03  2019ديسمبر  31   2019 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

      

 475,613  545,572  167,485 حسابات جارية

 2,697,200  1,674,032  11,126,795 استثمارات المصرف ألجل 

 3,172,813  2,219,604  11,294,280 اإلجمالي

 

، حصل المصرف 21يتكبدها المصرف عند تأجيل الدفعات كما هو مبين في إيضاح من أجل تسوية خسارة التعديل التي من المتوقع أن 

 باإلضافة الى ثالث سنوات مليار لاير سعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفترة استحقاقها  2.97)بقيمة  فائدةعلى وديعة بدون 

إيضاح  .(لمدة عام واحدلاير سعودي ر مليا 5.2أخرى بقيمة  وديعةعام ونصف و  وفترة استحقاقهامليون لاير  674 وديعة أخرى بقيمة

21. 

 

 ودائع العمالء -9

 
  مما يلي:حسب نوعها  العمالء ودائعتتكون 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020سبتمبر  31  2019ديسمبر  31   2019سبتمبر  03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 283,569,115  284,299,851  317,149,742 ودائع تحت الطلب

 9,559,314  22,126,226  20,804,460 استثمارات العمالء ألجل

 5,682,589  5,979,746  7,368,076 حسابات العمالء األخرى

 298,811,018  312,405,823  345,322,278 اإلجمالي

 

 محتملةاللتزامات الا   -10

 مما يلي: المحتملةتتكون االلتزامات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

2020سبتمبر  03  2019ديسمبر  31   2019سبتمبر  03    

( ) غير مراجعة   ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  

 1,305,683     890,942  1,730,386 االعتمادات المستندية

 281,221  324,962  427,429 خطابات قبول

 5,119,494     4,973,200  5,723,685 خطابات الضمان

 7,641,620  11,636,094  8,067,912 التزامات غير قابلة للنقش لتمديد االئتمان

 14,348,018  17,825,198  15,949,412 الياإلجم

 

القوائم في مبين لقضايا كما هو ا حالةفي جوهري لم يكن هناك أي تغير  ،دورة أعماله اإلعتيادية خالللقضايا قانونية يتعرض المصرف 

 .2019ديسمبر  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 االحتياطات األخرى   -11

عمالت الترجمة واحتياطي  االخر الشامل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخلالستثمارات اال احتياطي اطيات األخرى علىتشمل االحتي

 نهاية الخدمة للموظفين. مكافآتاحتياطي وجنبية األ

 

 الزكاة  -12

المرحلية الموجزة الزكاة على قائمة الدخل  يحمل مصروف "(.الهيئة)" تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

 .وال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل ألنه ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة الموحدة

 

 

 النقد وما في حكمه -13

 مما يلي: المرحلية الموجزة الموحدةيتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية 

 

 الرياالت السعودية()بآالف  

2020 سبتمبر 03  2019ديسمبر  31   2019 سبتمبر 03    

 ) غير مراجعة (  ) مراجعة (  ) غير مراجعة ( 

 7,639,522  7,404,276  7,168,289 نقد بالصندوق

 مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

  2,480,803  5,527,462 يوماً من تاريخ الشراء 90األخرى تستحق خالل  

 

1,568,332 

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية 

  371,320  359,872 األخرى )حسابات جارية( 

 

256,424 

 751,000  10,855,000  7,913,000 متاجرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 10,215,278    21,111,399    20,968,623 النقد وما في حكمه

 

 قطاعات األعمال   -14

يقوم المصرف بتحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع 

 ,القرار الرئيسي، وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف، وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها

 

 دارية، يتكون المصرف من أربعة قطاعات أعمال رئيسية وهي:ألغراض إ

 

الخاصة يشمل ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة )المكشوفة(  قطاع األفراد: 

 .عاب من الخدمات البنكية وأعمال الحواالت الماليةواألتباألفراد 

 

ابات والتسهيالت االئتمانية والحسوعمالء الشركات  عمالء اللكبار ودائع على يشمل  قطاع الشركات:

 .الجارية المدينة )المكشوفة(

 

يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومحفظة المتاجرة  قطاع الخزينة: 

 .العالمية

 

ناديق االستثمارية وخدمات المتاجرة في يشمل استثمارات األفراد والشركات في الص قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

 .األسهم المحلية والعالمية والمحافظ االستثمارية

  

تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة . تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية

 .مثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرفت التيو ،الموجودات والمطلوبات التشغيلية
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 ( تتمة قطاعات األعمال )   -14

 ومصاريف، وإجمالي دخل 2019و  2020 سبتمبر 30كما في الخاصة بالمجموعة مطلوبات الموجودات والفيما يلي تحليالً بإجمالي 

 اعات األعمال:أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من قط الستةدخل لفترة الافي العمليات وص
 

 ) غير مراجعة ( 2020 سبتمبر 30

 قطاع األفراد
ألف لاير 
 سعودي

 قطاع الشركات
ألف لاير 
 سعودي

 قطاع الخزينة
ألف لاير 
 سعودي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 ألف لاير سعودي

 اإلجمالي
ألف لاير 
 سعودي

 اجمالي الموجودات
 

246,751,554   63,954,117  

 

116,203,535   3,391,186   430,300,392  

 اجمالي المطلوبات
 

284,147,915   75,542,937   15,527,355   163,183   375,381,390  

التمويل واالستثمارات من من دخل ال
  12,617,465   34,596   1,571,436   2,007,162   9,004,271  العمالء الخارجيين

دخل / )مصروف( العمليات ما بين 
  -    -   785,687  (406,711)  (378,976)  اتالقطاع

  12,617,465   34,596   2,357,123   1,600,451   8,625,295  التمويل واالستثماراتمن دخل الإجمالي 

عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية 
 (342,837)     -  (114,158)  (79,521)  (149,158)  على إستثمارات ألجل

 التمويل واالستثماراتمن دخل الصافي 
 8,476,137   1,520,930   2,242,965   34,596   12,274,628  

  1,795,826   398,579   35,604   216,872   1,144,771  صافي ،الخدمات المصرفيةمن أتعاب 

  574,345     -  359,577   92,564   122,204  صافي ،صرف عمالت دخل من

  282,656   92,719   126,744     -   63,193  صافي ،خرىدخل العمليات األ

 إجمالي دخل العمليات
 9,806,305   1,830,366   2,764,890   525,894   14,927,455  

 استهالك 
 (771,683)  (35,726)  (16,873)  (5,179)  (829,461) 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 (1,615,699)     -  (29,335)  (689,872)  (896,492)  في صا ،والموجودات المالية األخرى

 (4,148,967)  (106,972)  (138,958)  (299,248)  (3,603,789)  مصاريف العمليات األخرى

 (6,594,127)  (112,151)  (185,166)  (1,024,846)  (5,271,964)  إجمالي مصاريف العمليات

  8,333,328   413,743   2,579,724   805,520   4,534,341  قبل الزكاةدخل ال
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 ( تتمة األعمال ) قطاعات   -14

 

 ) غير مراجعة ( 2019 سبتمبر 30

 قطاع األفراد
ألف لاير 

 سعودي

 قطاع الشركات
ألف لاير 

 سعودي

 قطاع الخزينة
ألف لاير 

 سعودي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 ألف لاير سعودي

 اإلجمالي
ألف لاير 

 يسعود

 367,870,504   3,183,927       102,816,161  64,264,782    197,605,634 اجمالي الموجودات

 319,103,344 123,824 8,714,588 23,163,778   287,101,154 اجمالي المطلوبات

التمويل واالستثمارات من العمالء من دخل ال
 الخارجيين

 

8,137,822 

 

2,511,845 

 

1,885,601 

 

15,706 

 

12,550,974 

دخل / )مصروف( العمليات ما بين 
 القطاعات

 

1,137,073 

 

(880,384) 

 

(256,689) 

 

- 

 

- 

 التمويل واالستثماراتمن دخل الإجمالي 

 

9,274,895 

 

1,631,461 

 

1,628,912 

 

15,706 

 

12,550,974 

عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية 
 على إستثمارات ألجل

 

 

(141,418) 

 

 

(105,210) 

 

 

(136,080) 

 

 

- 

 

 

(382,708) 

 التمويل واالستثماراتمن دخل الصافي 
 

9,133,477 

 

1,526,251 

 

1,492,832 

 

15,706 

 

12,168,266 

 1,530,984   268,115   197,308   288,185   777,376   صافي ،الخدمات المصرفيةمن أتعاب 

 579,766      -  413,549 53,154   113,063   صافي ،صرف عمالت دخل من

 202,264 27,905 87,196   16,897 70,266 صافي ،دخل العمليات األخرى

 14,481,280 311,726 2,190,885 1,884,487 10,094,182 إجمالي دخل العمليات

 استهالك 
  (701,854)  (10,684)  (39,400)  (4,665) (756,603) 

مخصص االنخفاض في قيمة التمويل 
 صافي  ،دات المالية األخرىوالموجو

  

(975,408) 

 

 (132,571) 

 

 660 

 

 -    

 

 (1,107,319) 

 (3,887,061)  (106,371)  (299,221)  (233,096)  (3,248,373)  مصاريف العمليات األخرى

 (5,750,983)  (111,036)  (337,961)  (376,351)  (4,925,635) إجمالي مصاريف العمليات

 8,730,297 200,690 1,852,924 1,508,136   5,168,547    كاةقبل الزدخل ال

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية    -15

 
 تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة

 
 التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:المجموعة ستخدم ت

 
 .عار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو إضافات(األس : 1المستوى 

 
 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد : 2المستوى 

 .مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق كافة
 

 .طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق : 3المستوى 
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 ) تتمة (القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية   -15

 
عاملين في السوق القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المت

 ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما: ،بتاريخ القياس
 
 في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات، أو   -
 ,في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات   -
 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة  ةالدفترية والقيميوضح الجدول التالي القيمة 
 العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة واألدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة:

 
  2020 سبتمبر 30

 )بآالف الرياالت السعودية( )غير مراجعة(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى الدفترية  قيمةال 

      الموجودات المالية

      بالقيمة العادلةة قاسمموجودات مالية 

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من 

  2,402,294   754,115   1,648,179     -   2,402,294  خالل قائمة الدخل

بالقيمة العادلة من  استثمارات مدرجة

  3,193,278   24,371     -   3,168,907  3,193,278  خالل الدخل الشامل اآلخر

  1,767,712   1,767,712     -     -   1,767,712  صكوك

بالقيمة ة قاسمموجودات مالية غير 

      العادلة

مطلوبات من البنوك والمؤسسات 

  28,128,505   28,128,505     -     -   27,517,042  المالية األخرى

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

الحكومة السعودية  ىمرابحات لد  -

  25,681,498   25,681,498     -     -   25,364,916  ومؤسسة النقد العربي السعودي

  24,979,874   24,979,874     -     -   24,196,768  صكوك  -

 301,470,034   301,470,034    -     -   296,935,264   مويلإجمالى الت

  387,623,195   382,806,109 1,648,179  3,168,907  381,377,274  اإلجمالي

      المطلوبات المالية

بالقيمة ة قاسم مطلوبات مالية غير 

      العادلة

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 

  11,397,995   11,397,995  -  -   11,294,280  األخرى

  345,326,992  345,326,992 -  -   345,322,278  ودائع العمالء 

  356,724,987  356,724,987 -  -   356,616,558  اإلجمالي
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ) تتمة (  -15

 
  2019 ديسمبر 31

 دية()بآالف الرياالت السعو )مراجعة(

 الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  القيمة 

      الموجودات المالية
      بالقيمة العادلةة قاسمموجودات مالية 

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,230,711 - 1,230,711 - 1,230,711 صناديق استثمارية – قائمة الدخل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,672,597 24,355 - 1,648,242 1,672,597 خالل الدخل الشامل اآلخر

صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 800,000 800,000 - - 800,000 قائمة الدخل

      بالقيمة العادلةة قاسمموجودات مالية غير 

ات المالية مطلوبات من البنوك والمؤسس

 32,300,842 32,300,842 - - 32,058,182 األخرى

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاة

الحكومة السعودية  ىمرابحات لد  -

 ومؤسسة النقد العربي السعودي

 

24,991,978 

 

- 

 

- 

 

25,268,177 

 

25,268,177 

 18,357,588 18,357,588 - - 17,973,379 صكوك  -

 275,942,492 275,942,492 - - 256,702,401  ويلإجمالى التم

 355,572,407 352,693,454 1,230,711 1,648,242 335,429,248 اإلجمالي

      المطلوبات المالية

بالقيمة ة قاسممطلوبات مالية غير  

      العادلة

مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية 

 2,219,642 2,219,642 - - 2,219,604 األخرى

 312,405,823 312,405,823 - - 312,405,823 ودائع العمالء 

 314,625,465 314,625,465 - - 314,625,427 اإلجمالي

 

صناديق استثمارية تم تحديد قيمتها والثالث تمثل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني 

 .الموحدةالمرحلية الموجزة خر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي العادلة على أساس آ

 

 .الفعلي الحاليالعمولة باستخدام معدل  ةالمتوقع ةالمخصوم ةالنقدي اتتم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفق

 ةالنقدي اتالمطفأة، والمطلوبات إلى/ من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام طريقة التدفق بالتكلفة المقتناةتم تقييم االستثمارات 

 .بين البنوك السعودية )سايبور(/ مؤسسة النقد العربي السعوديالسائدة المرابحة  تمعدالوفقًا ل ةالفعلي ةالمخصوم

 

لفرق بين سعر المعاملة والقيمة يتم إطفاء ا ة.ت الصلة عن سعر المعاملة ألداة ماليذج التقييم ذااقد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نم

يمكن  التي تم الحصول عليها وفقاً لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم الواحد"، على مدى عمر المعاملة أو تأجيله حتى

يتم إثبات التغييرات الالحقة في القيمة  .من خالل االستبعاد هن مالحظتها في السوق، أو تحققتحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمك

  .اليوم الواحد المؤجلة ةراخسوبدون عكس ربح الموجزة الموحدة  المرحليةالعادلة مباشرة في قائمة الدخل 
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 رأس المال  -16

 30لاير سعودي كما في  10قيمة كل سهم  ،مليون سهم  2,500ف من يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصر

 .(لاير سعودي 10قيمة كل سهم  مليون سهم، 2,500: 2019 سبتمبر 30و ، مليون سهم  2,500: 2019ديسمبر  31)  2020 سبتمبر

 

 25,000مليون لاير سعودي إلى  16,250، وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من 2019أبريل  4 بتاريخ

 .تم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة .سهم مملوكة( 13أسهم لكل  7) منحهأسهم  إصدارمليون لاير سعودي من خالل 

 

 ربحية السهم   -17

على أساس صافي دخل الفترة مقسوماً على  2019و 2020 سبتمبر 30تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترات المنتهية في 

 .إن ربحية السهم األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة .مليون سهم 2,500

 

 كفاية رأس المال  -18

تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ 

 .ةمال قوي رأسقاعدة درة المصرف في االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على على مق

 

يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة 

المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس 

 .%8بالمخاطر عند أو أكثر من 

 

يقوم المصرف بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تقوم هذه النسب بقياس مدى كفاية 

ود رأس المال المؤهل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة، والتعهدات وااللتزامات المحتملة وذلك رأس المال، وذلك بمقارنة بن

 إلظهار مخاطرها النسبية:

 

 كفاية رأس المال من المستوى األول والثاني.ة األول للبنك ، ونسب المستوىيلخص الجدول التالي األصول المرجحة للمخاطر من 
 

2020 سبتمبر 03  2019ديسمبر  31   2019 سبتمبر 03    
     ( 20معدلة إيضاح  ) 

 

مراجعة( )غير  

  ألف لاير سعودي

 )مراجعة(

 ألف لاير سعودي

مراجعة( )غير   

 ألف لاير سعودي

 230,543,998  234,299,968  262,473,705 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر

 28,094,351  30,784,119  30,784,119 طرمخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخا

 7,827,894  7,236,637  8,405,941 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 266,466,243  272,320,724  301,663,765 للموجودات المرجحة بالمخاطر –إجمالي الركيزة األولى 

      

 49,180,839  51,191,657  54,919,002 رأس المال األساسي 

 2,881,800  2,928,750  3,280,921 رأس المال المساند 

 52,062,639  54,120,407  58,199,923 اجمالي رأس المال األساسي والمساند

      

      نسبة كفاية رأس المال )٪(

 %18.46  %18.80  %18.21 نسبة رأس المال األساسي

 %19.54  %19.87  %19.29 نسبة رأس المال األساسي والمساند 
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  توزيعات األرباح -19

  3,750، بمبلغ 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ، توزيع األرباح النهائية على المساهمين ل 2020فبراير  2اقترح مجلس اإلدارة في 

الجمعية  قبل من 2019ام تمت الموافقة على األرباح النهائية المقترحة لعكما  لاير سعودي لكل سهم. 1.5، بواقع مليون لاير سعودي

 .2020أبريل  6هذه بتاريخ  األرباح اتتوزيعتم الحقًا دفع  .2020مارس  29المنعقد في السنوي في اجتماعها  العمومية
 

 
 المقارنة أرقام إعادة تصنيف    -20

 رسملة الممتلكات والمعدات   .أ

خالل عام  الموحدةالمركز المالي قائمة الممتلكات والمعدات في  منض رجةقام المصرف بإجراء تحليل لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المد

بأنه لم يتم رسملتها  2019ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 1,902، حددت اإلدارة بعش الموجودات البالغ قدرها عليهو .2019

 .السابقة يمته في السنواتقإظهار مصروف االستهالك بأقل من  بصورة منتظمة مما أدى الى

 

، وقائمة التغيرات في حقوق الموحدةالمركز المالي قائمة ، والموحدةلقد نتج عن تصحيح الخطأ أعاله األثر التالي على بنود قائمة الدخل 

 طبقاً لما هو مفصل أدناه: الموحدةالمساهمين 

 
 :2019يناير  1 كما في

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

  2019 نايري 1في 

 ألف لاير سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

2019يناير  1  

 ألف لاير سعودي

المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 

 8,649,435 (248,152) 8,897,587 معدات الممتلكات وال الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 12,499,171 (248,152) 12,747,323 ح المبقاةاألربا المرحلية الموجزة الموحدة

 

 :2019 سبتمبر 30في كما في وللفترة المنتهية 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

الستة ولفترة  في

 30 المنتهية فيأشهر 

  2019 سبتمبر

 ألف لاير سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

 المعدل كما في

ر الستة أشهولفترة 

 المنتهية في

2019 سبتمبر 30  

 ألف لاير سعودي

المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 

 10,210,531 (413,679) 10,624,210 معداتالممتلكات وال الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 4,839,886 (413,679) 5,253,565 األرباح المبقاة المرحلية الموجزة الموحدة

 756,603 165,527 591,076 ستهالكاال المرحلية الموجزة الموحدةخل قائمة الد

 3.14 (0.06) 3.20 ربحية السهم المرحلية الموجزة الموحدةقائمة الدخل 

 

 :2019 سبتمبر 30في المنتهية  الثالثة أشهركما في 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 كما ورد سابق ا 

الستة ولفترة  في

 03 في المنتهيةأشهر 

  2019 سبتمبر

 ألف لاير سعودي

 أثر التعديل

 ألف لاير سعودي

الستة لفترة المعدل 

 فيأشهر المنتهية 

2019 سبتمبر 30  

 ألف لاير سعودي

 317,074 90,505 226,569 ستهالكاال المرحلية الموجزة الموحدةقائمة الدخل 

 1.10 (0.03) 1.13 ربحية السهم  المرحلية الموجزة الموحدةقائمة الدخل 
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  على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -21

( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد
لى الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر اإلصابات وذلك ع

ة على وعمليات اإلغالق والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( قد نجحت في السيطر
اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق تفشي الوباء حتى 

 وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي للسفر الدولي واستئناف رحالت العمرة.
 

على االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي، والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة عنها  19 -ضها كوفيدوال يزال المصرف يدرك حجم التحديات التي فر 
لبعض الوقت، كما أن المصرف يراقب عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف 

 الئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض، إذا لزم األمر.مقابلة محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف ا
 

عة. تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من المصرف االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوق 
قتصاد الكلي التي يستخدمها المصرف في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة أو مراجعة وتدور هذه المراجعة في المقام األول حول تعديل عوامل اال

 يمكن احتماالت التصورات التي يتم استخدامها حاليًا من قبل المصرف. ونظًرا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن، فإن اإلدارة ترى أن بعض اآلثار ال
متوقعة في الوقت الحالي. وعليه، يتضمن تقييم اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة )تحلياًل حسب دمجها بالكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان ال

 295)تحليالً حسب المرحلة( بناًء على المحافظ المتأثرة وتحليل االقتصاد الكلي. ومن ثًم قام المصرف بتسجيل مخصصات إضافية قدرها  /القطاع( 
. علما بأن المصرف سيستمر في إعادة تقييم التعرضات كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في 

 تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قيمة خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات الالحقة.
 

 برامج ومبادرات دعم مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 اصبرنامج دعم تمويل القطاع الخ 

وذلك  2020(، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس 19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد
وتاريخ  381000064902بتقديم الدعم الالزم للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا لتعريف مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل التعميم رقم 

 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:1438مادى اآلخر ج 16
 

 برنامج تأجيل الدفعات؛  •

 برنامج تمويل اإلقراض؛ •

 برنامج دعم ضمانات التسهيالت؛ و •

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية. •
 

عودي، كان يتعين على المصرف تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر على تسهيالت كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي الس
 القروض الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة

ة للمقترض. وقد قام المصرف بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط قصيرة األجل لمواجهة المشكالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتمل
سبتمبر لمدة ستة أشهر دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه  14حتى  2020مارس  14المستحقة السداد خالل الفترة من 

باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية. وقد  9وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها 
 نتج عن ذلك عرض خسائر التعديل كجزء من صافي دخل التمويل. ال يزال المصرف يعتقد أنه نظًرا لعدم وجود عوامل أخرى، ال يعتبر االشتراك

 اطر االئتمان.في برنامج تأجيل الدفعات زيادة جوهرية في مخ
 

بتمديد برنامج تأجيل الدفعات من خالل السماح بتأجيل الدفعات  2020سبتمبر  1إضافة إلى ما ورد أعاله، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في  
عيل إعفاءات . وقد قام المصرف بتف2020ديسمبر  14لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات المؤهلة كمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك حتى 

لمدة ثالثة أشهر إضافية دون زيادة  2020ديسمبر  14حتى  2020سبتمبر  15تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من 
ت المعيار الدولي للتقرير في فترة التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبا

مليون لاير سعودي خالل الفترة  26.7باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية. وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعديل إضافية قدرها  9المالي 
 .2020سبتمبر  30المنتهية في 

 

، قام المصرف بإثبات مبلغ قدره 2020ول نهاية الربع الثالث من عام ومنذ بدء برنامج تأجيل الدفعات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبحل 
 مليون لاير سعودي. 52مليون لاير سعودي بشأن خسائر التعديل تم عكس منها مبلغ قدره  115.8
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 )تتمة( ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -21

 
ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع المصرف تكبدها بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات العامة األخرى، حصل  

مليار  3.648على ودائع بدون عمولة من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها  2020سبتمبر  30المصرف خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 عودي بتواريخ استحقاق متباينة، وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية. تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربيلاير س

فعة المن السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط. تمت المحاسبة عن
، تم إثبات إجمالي 2020سبتمبر  30من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وفي نهاية الفترة المنتهية في 

فترة التسعة  مليون لاير سعودي في قائمة الدخل. قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذه. خالل 101.2دخل قدره 
 مليون لاير سعودي على قائمة الدخل، والذي يتعلق بإطفاء خسائر التعديل. 13.5، تم تحميل مبلغ قدره 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في 

 

 ، لم يشترك المصرف بعد في برامج تمويل اإلقراض وضمانات التمويل لمؤسسة النقد العربي السعودي.2020سبتمبر  30كما في 

 

، قام المصرف بإثبات تعويض من مؤسسة النقد العربي السعودي نظير 2020سبتمبر  30على ذلك، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  عالوة
 مليون لاير سعودي. 89.8رسوم عمليات نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية قدره 

 

  مليار لاير سعودي 50في السعودي بمبلغ دعم السيولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصر
 
ً اتم  مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ خمسين مليار لاير سعودي من أجل: شيا

 

 تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛  •

 إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛  •

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛  •

 اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء.  •
 

مليار لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة. تبين  5.2وديعة بدون عمولة قدرها  2020في هذا الصدد، استلم المصرف خالل الربع الثاني من عام  

المحاسبة عن لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة. تمت 

مليون لاير  57متطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي دخل قدره المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا ل

 ، مع تأجيل إثبات المبلغ المتبقي.2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي منه في قائمة الدخل كما في  14.2سعودي، تم إثبات مبلغ 

 

 مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية 

(، قرر 19-هود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا )كوفيدتقديراً للج

دى المصرف طوًعا تأجيل دفعات األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيالت ائتمان ل

مليون لاير سعودي في مارس  243.7ذلك لفترة ثالثة أشهر. وقد نتج عن ذلك قيام المصرف بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد بمبلغ المصرف و

مليون لاير سعودي في قائمة الدخل عند إطفاء خسارة التعديل هذه  37.6، وتم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. تم إثبات مبلغ قدره 2020

 .2020من عام  لثالثاخالل الربع 
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