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  2020 2019 

 
 

 إيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

    الموجودات
 21,266,892 36,449,415 3 السعودي البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 

 4,987,766 5,105,498 4 صافي ،لمؤسسات المالية األخرىوالدى البنوك  ةأرصد

 970,526 1,961,306 11 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 13,937,673 13,703,233 5 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 

 1,142,573 1,237,760 5 الدخل  قائمة خاللمدرجة بالقيمة العادلة من استثمارات 

 45,403,580 45,890,014 5 مقتناة بالتكلفة المطفأة استثمارات

 152,075,086 153,243,078 6 قروض وسلف، صافي

 660,198 619,232 7 زميلة  اتفي شرك اتستثمارا

 3,308,278 3,169,427 8 صافي  ،ستخداماحق أصول و ممتلكات ومعدات

 18,462,065 10,982,536 19 و 9 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 3,772,092 4,090,172 10 موجودات أخرى

 265,986,729 276,451,671  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق الملكية

    المطلوبات

 3,652,686 17,620,956 12 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 192,166,524 189,110,140 13 ودائع العمالء 

 1,499,752 5,066,610 14 سندات دين مصدرة 

 1,317,640 2,819,086 11 ، صافيالسلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 11,265,936 11,073,139 15 مطلوبات أخرى 

 209,902,538 225,689,931  إجمالي المطلوبات

    

    الملكية حقوق

    الملكية العائدة لمساهمي البنكحقوق 

 20,547,945 20,547,945 16 رأس المال

 17,586,986 17,586,986 19 إصدار عالوة

 11,485,841 11,485,841 17 نظامي احتياطي

 237,429 324,937 18 أخرى احتياطيات

 4,901,004 760,954  أرباح مبقاة

 1,234,454 -  أرباح مقترح توزيعها 

 55,993,659 50,706,663  العائدة لمساهمي البنك  الملكيةإجمالي حقوق 

 90,532 55,077  الملكية غير المسيطرة  حقوق

 56,084,191 50,761,740  إجمالي حقوق الملكية

 265,986,729 276,451,671  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني

 الموحدة الدخل قائمة

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةللسن

 

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   40إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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  2020 2019 

 
 إيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 8,743,676 7,811,575 21 دخل العموالت الخاصة

 (1,564,048) (938,869) 21 مصاريف العموالت الخاصة

 7,179,628 6,872,706  صافي دخل العموالت الخاصة

    

 1,301,619 1,283,151 22 عموالت، صافي التعاب واألدخل 

 508,837 519,442  أرباح تحويل عمالت، صافي

 109,999 158,205 23 صافي المتاجرة، دخل

 72,239 25,284  أرباح  توزيعات دخل

 40,033 31,200  دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدوات مكاسب

 964 (12,022)  صافي ،العمليات األخرى / مكاسب (ائرخس)

 9,213,319 8,877,966  دخل العمليات  إجمالي

 (2,501,175) (1,630,931) (د) 6 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 - (7,417,776) 19 و 9 الشهرة قيمة في انخفاض

    مصاريف العمليات:

 (1,789,486) (1,846,897) 24 رواتب وما في حكمها

 (77,165) (58,221)  إيجار ومصاريف مباني

 (432,120) (677,658) 9 و 8 وإطفاءاستهالك 

 (1,350,636) (1,630,006)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,649,407) (4,212,782)  إجمالي مصاريف العمليات

 3,062,737 (4,383,523)  من األنشطة التشغيلية الدخل / )الخسارة(

 132,618 81,936 7 زميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 3,195,355 (4,301,587)  قبل الزكاة وضريبة الدخل السنة دخل / )خسارة( صافي

 (446,368) (222,325) 26 الحالية - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 (12,935) 356,316 27 ةمؤجل –( محملة)ضريبة دخل  /ضريبية  منفعة

    

 2,736,052 (4,167,596)  الدخل وضريبة الزكاة بعد السنةخل د / )خسارة(صافي 

    : إلى العائد

 2,754,260 (4,132,141)  البنك مساهمي

 (18,208) (35,455)  الملكية غير المسيطرة  حقوق

 2,736,052 (4,167,596)  الدخل وضريبة الزكاة بعد السنةخل د / )خسارة( صافي

 1.53 (2.01) 25 (السعودي بالريال) للسهم والمخفض األساسي بحالر/  (الخسارة)

 

 
 

 

 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 المنتدب والمفوضعضو مجلس اإلدارة  رئيس الرقابة المالية



    البنك السعودي البريطاني

 الموحدة الشامل الدخل قائمة

 ديسمبر  31في  ةالمنتهي ةللسن
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  2020 2019 

 إيضاح 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 2,736,052 (4,167,596)  بعد الزكاة وضريبة الدخل السنةدخل  / )خسارة( صافي

     لسنةخر لالدخل الشامل اآل

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات 
 الحقة:

   

صافي التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 خر(الدخل الشامل اآل

18 (69,349) 27,876 

 18,651 (16,160) 29 المحددةالمنافع تزامات الإعادة قياس 

تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات من الممكن إعادة بنود 
 الحقة:

   

    خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلدين مدرجة بالقيمة  أدوات

 279,148 157,710 18 في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (40,033) (31,200) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي 

    تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 19,611 (4,964) 18 في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (1,166) (1,867) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي 

 304,087 34,170  لسنةخر لإجمالي الدخل الشامل اآل

 3,040,139 (4,133,426)  لسنةالدخل الشامل ل / )الخسارة(إجمالي 

    العائد إلى: 

 3,058,347 (4,097,971)  مساهمي البنك 

 (18,208) (35,455)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 3,040,139 (4,133,426)  اإلجمالي 

 
 

 
 

 
  

 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 
 المنتدب والمفوضعضو مجلس اإلدارة  رئيس الرقابة المالية



       البنك السعودي البريطاني

 الموحدة المليكة حقوق في التغيرات قائمة

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةنللس

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   40إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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   حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

 
 إصدار عالوة س المالأر 

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطيات 
 األرباح المبقاة األخرى

األرباح المقترح 
 اإلجمالي توزيعها

حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

2020 
 إيضاح

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

           

 56,160,251 90,532 56,069,719 1,234,454 4,977,064 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  كما ورد سابقا   السنةالرصيد في بداية 

 (76,060) - (76,060) - (76,060) - - - - 19 التالتعدي أثر

 56,084,191 90,532 55,993,659 1,234,454 4,901,004 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2020 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

           لسنةل الشاملالدخل إجمالي 

 (4,167,596) (35,455) (4,132,141) - (4,132,141) - - - -  الدخل وضريبة الزكاة بعد السنة خسارةصافي 

 (4,964) - (4,964) - - (4,964) - - - 18 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 (16,160) - (16,160) - - (16,160) - - - 29 المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

الدخل الشامل  خالل مندوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 خر األ

18 - - - (69,349) - - (69,349) - (69,349) 

 157,710 - 157,710 - - 157,710 - - - 18 خر الدخل الشامل اآل خالل منالدين المدرجة بالقيمة العادلة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 (33,067) - (33,067) - - (33,067) - - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

     34,170 (4,132,141)  (4,097,971) (35,455) (4,133,426) 

 إلى خراآل الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمةمدرجة  ملكية حقوق أدوات استبعاد مكاسب تحويل
 المبقاة األرباح

18 - - - (3,625) 3,625 - - - - 

 56,963 - 56,963 - - 56,963 - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 (1,245,988) - (1,245,988) (1,234,454) (11,534) - - - -  الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد 2019 لعام مدفوعة نهائية أرباح توزيعات

 50,761,740 55,077 50,706,663 - 760,954 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945   السنةفي نهاية  الرصيد

           

           (ة)معدل 2019

 32,575,758 108,740 32,467,018 1,430,954 5,260,926 (3,123) 10,778,261 - 15,000,000  في بداية السنةالرصيد 

            لسنةإجمالي الدخل الشامل ل

 2,736,052 (18,208) 2,754,260 - 2,754,260 - - - -  بعد الزكاة وضريبة الدخل )معدل( السنةصافي دخل 

 19,611 - 19,611 - - 19,611 - - - 18 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 18,651 - 18,651 - - 18,651 - - - 29 المحددة المنافعالتزامات إعادة قياس 

الدخل الشامل  خالل مندوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 خراآل

18 - - - 27,876 - - 27,876 - 27,876 

 279,148 - 279,148 - - 279,148 - - - 18 خرالدخل الشامل اآل خالل منالدين المدرجة بالقيمة العادلة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 (41,199) - (41,199) - - (41,199) - - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

     304,087 2,754,260  3,058,347 (18,208) 3,040,139 

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى  أدواتتحويل مكاسب استبعاد 
 المبقاةاألرباح 

18 - - - (13,172) 13,172 - - - - 

 23,062,285 - 23,062,285 - - (72,646) - 17,586,986 5,547,945 19  األعمال تجميع عملية

 22,283 - 22,283 - - 22,283 - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 - - - - (707,580) - 707,580 - - 17  النظامي االحتياطي إلى محول

 (1,430,954) - (1,430,954) (1,430,954) - - - - -  الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد ،2018أرباح نهائية مدفوعة لعام  توزيعات

 (1,185,320) - (1,185,320) - (1,185,320) - - - -  الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد 2019 لعام مدفوعة مرحلية أرباح توزيعات

 - - - 1,234,454 (1,234,454) - - - -  الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد ،2019لعام مقترحة أرباح نهائية  توزيعات

 56,084,191 90,532 55,993,659 1,234,454 4,901,004 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945   السنةفي نهاية  الرصيد

 
 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



     البنك السعودي البريطاني

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةنللس

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   40إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
 

 الموحدة المالية القوائم –البنك السعودي البريطاني 

5 

 
  2020 2019 

 
 

 اتإيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

    األنشطة التشغيلية:

 3,195,355 (4,301,587)  الدخل وضريبة الزكاة قبل السنةدخل  )خسارة(/ صافي

 / )المستخدمة في( منالزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية  قبلالدخل التعديالت لتسوية صافي 
 األنشطة التشغيلية:

   

 4,545 44,328  ستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافيإطفاء العالوة على اال

 432,120 677,658 9 و 8 وإطفاءاستهالك 

 (14,692) (7,102)  ، صافيالخسارة أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمةدخل أدوات مالية مدرجة 

 (40,033) (31,200) 18 دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدواتمكاسب 

 (13,419) - 7 مشترك مشروع في حصة استبعاد مكاسب

 (1,166) (1,867) 18 مكاسب تغطية مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

 (132,618) (81,936) 7 زميلة  اتشركالحصة في أرباح 

 2,501,175 1,630,931 (د)6 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 - 7,417,776 19 و 9 انخفاض في قيمة الشهرة

 22,283 56,963  احتياطي برنامج أسهم الموظفين

  5,403,964 5,953,550 

    التغير في الموجودات التشغيلية:

 (90,476) (741,618)  السعودي المركزي البنكوديعة نظامية لدى 

 1,642,531 (50,128)  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (421,424) (263,641)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,993,327 (2,669,499)  قروض وسلف، صافي

 (852,154) (1,592,432)  ومشتقاتموجودات أخرى 

    التغير في المطلوبات التشغيلية:

 1,776,261 13,968,269  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 784,013 (3,053,307)  ودائع العمالء

 (403,233) (634,629)  االيجار التزامات مدفوعات

 636,607 2,707,818  صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

  13,074,797 11,019,002 

 (1,110,628) (739,708)  المدفوعة الدخل وضريبة الزكاة

 9,908,374 12,335,089  األنشطة التشغيلية منصافي النقدية 

    األنشطة االستثمارية:

 3,969,310 10,742,404  متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (13,573,045) (10,582,837)  شراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 62,640 122,902 7 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة 

 36,000 - 7 زميلة شركة في أسهم ملكية ستبعادا من متحصالت

 2,632,553 - 19 تحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال مسوشبه نقدية  نقدية

 (291,780) (472,659)  ستخدام، صافياالحق أصول و شراء ممتلكات ومعدات

 (7,164,322) (190,190)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية:

 470 3,566,858  سندات دين مصدرة

 (1,695,308) -  اقتراض

 (2,652,015) (1,201,834)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (4,346,853) 2,365,024  لمستخدمة في( األنشطة التمويليةا/ ) منصافي النقدية 

 (1,602,801) 14,509,923  في النقدية وشبه النقدية (النقص)صافي الزيادة / 

 16,801,572 15,198,771 28 السنةالنقدية وشبه النقدية في بداية 

 15,198,771 29,708,694 28 السنةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 

 8,249,275 7,815,140  السنةعمولة خاصة مستلمة خالل 

 1,666,003 1,183,908  السنةعمولة خاصة مدفوعة خالل 

    معلومات إضافية غير نقدية:

 1,098,807 897,633 8  ستخداما حقأصول 

 1,101,764 911,723 15 عقود اإليجار التزامات

 304,087 34,170  إلى قائمة الدخل الموحدة والمبالغ المحولةصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 
 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



    البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 عام  .1

هـ 1398صفر  12بتاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني )"ساب"(، شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/

( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق األوسط في 1978يوليو  1هـ )1398رجب  26. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ 1978يناير  21الموافق 

كبنك تجاري من  (1979أكتوبر  13الموافق )هـ 1399القعدة  وذ 22تاريخ و 1010025779المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

م 2020ديسمبر  31موظفا  كما في  4,156بلغ عدد موظفي ساب فرعا ( في المملكة العربية السعودية.  136: 2019) فرعا   133خالل شبكة فروعه وعددها 

 إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي: موظف(.  4,537: 2019)

  البنك السعودي البريطاني

  9084ص ب     

 11413الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية  تتمثل أهداف

 مستقلة تأسست من قبل ساب.

الجمعية العمومية غير العادية التي بعد الحصول على الموافقات النظامية، وافق مساهمي كل من ساب والبنك األول على صفقة االندماج بين البنكين في 

هـ )الموافق 28/1/1437بتاريخ  3من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 193 – 191م وفقا ألحكام المواد 2019مايو  15انعقدت بتاريخ 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. لمزيد ( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن 1)أ( ) 49والمادة  ،"(م( )"نظام الشركات10/11/2015

 (.19من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى )إيضاح 

٪( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

(. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة 2007يوليو  3هـ )الموافق 1428 اآلخرجمادى  18وتاريخ  1010235187لسجل التجاري رقم في المملكة العربية السعودية با

٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى "شركة عقارات العربية المحدودة" مسجلة في 2٪ وحصة قدرها 98قدرها 

تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تابعة لساب( داخل  في العمل كوكيل التابعة شركةللهذه االمملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي 

 المملكة العربية السعودية.

٪( في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

(. يمتلك ساب بصورة 2003يوليو  12هـ )الموافق 1424جمادي األول  12وتاريخ  1010188350اري رقم مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التج

من خالل شركة تابعة أخرى "وكالة ساب للتأمين  عقارات العربية المحدودة٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال شركة 1٪ وحصة قدرها 99مباشرة حصة قدرها 

في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض عقارات العربية المحدودة لشركة بية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي المحدودة" مسجلة في المملكة العر

 االستثمار.

٪( في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها كما 

، )الشركة تحت التصفية (2014ديسمبر  4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

أخرى "شركة ٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة 0.2٪ وحصة قدرها 99.8. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها حالي ا(

حتفاظ بالضمانات عقارات العربية المحدودة" مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات باسمها واال

 وإدارتها نيابة عن ساب.

لألسواق المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية  ٪( في رأس مال شركة ساب100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

 محدودة مسجلة في جزر الكايمان. تقوم هذه الشركة التابعة بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء.

اهمة سعودية مسجلة ٪( في رأس مال شركة ساب للتكافل )شركة تابعة(، شركة مس65م: 2019ديسمبر  31٪ )65يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تقوم شركة ساب للتكافل بتقديم 2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 ية.خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام للشركات واألفراد في المملكة العربية السعود

٪( في رأس مال شركة األول لالستثمار )شركة تابعة(، شركة مساهمة مقفلة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

كة األول (. تم تأسيس شر2008يناير  9هـ )الموافق 1428الحجة  وذ 30بتاريخ  1010242378مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل 2007-39-1لالستثمار وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

 هيئة السوق المالية والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

٪( في رأس مال شركة األول العقارية )شركة تابعة(، شركة ذات مسؤولية محدودة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100اب بصورة مباشرة حصة قدرها يمتلك س

رئيسي (. يتمثل النشاط ال2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 لهذه الشركة بتسجيل العقارات باسمها وحفظ وإدارة الضمانات المرهونة بالنيابة عن ساب. 

٪( في رأس مال وكالة األول للتأمين )شركة تابعة(، شركة ذات مسؤولية محدودة 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه (2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250السجل التجاري رقم مسجلة في المملكة العربية السعودية ب

 ."حالي ا التصفية"الشركة تحت  الشركة بالعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية الخاصة بشركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(.

شركة ذات مسؤولية وهي ٪( في رأس مال شركة األول لألسواق المالية المحدودة، 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  امتلك

 31ة في تم تصفية الشركة خالل السنة المالية المنتهي محدودة مسجلة في جزر الكايمان، وتقوم بتداول األدوات المالية المشتقة وعمليات إعادة الشراء.

2020ديسمبر 
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٪( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، شركة مساهمة مقفلة 49م: 2019ديسمبر  31٪ )49يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تم تأسيس شركة 2006و يولي 23هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  27بتاريخ  1010221555ومسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

. يتمثل النشاط الرئيسي (5/1/2006الموافق )هـ 5/12/1426وتاريخ  05008-37اتش اس بي سي العربية السعودية وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

السوق المالية والتي تتعلق بالوساطة، لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة 

وشركة اتش اس بي سي  والتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية. تعتبر اتش اس بي سي العربية السعودية شركة زميلة لساب

 آسيا القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب.

والحصول على الضمانات على موجودات في المملكة العربية السعودية شارك ساب في تأسيس ثالث منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة  لقد

 محددة خاصة بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

 الموجوداتشركة كيان السعودية لتأجير    - 1

 شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3

٪( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات ويمتلك 50م: 2019ديسمبر  31٪ )50يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م )الشركة حاليا  تحت 2019في شركة ينبع لتأجير الموجودات نتيجة االندماج مع البنك األول في يونيو ٪( 100م: 2019ديسمبر  31٪ )100حصة مباشرة قدرها 

ك العوائد من خالل التصفية(. ال يقوم ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على التأثير على تل

لك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات التمويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز المالي المرحلية ممارسة سيطرته على ت

 الموحدة لساب.

 ٪( في رأس مال شركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(، شركة مساهمة مسجلة20م: 2019ديسمبر  31٪ )20يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة 2009أكتوبر  10الموافق هـ )1430شوال  21بتاريخ  53بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 في تقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات تكافل عائلي وعام لألفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. 

 سس اإلعدادأ 1-1

 بيان االلتزام (أ

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك:  

  ا الهيئة الســــعودية  من المعتمدة األخرى واإلصــــدارات والمعايير لتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســــعوديةل الدوليةلمعايير اوفق 

  للمحاسبين القانونيين؛ و

  ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنكطبقا  ألحكام نظام مراقبة البنوك. 

 أسس القياس   (ب

ادلة من خالل الربح أو تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا المشــــتقات، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة الع 

. بهم الخاصة لتزاماتلالخر ومزايا الموظفين التي تم إدراجها بالقيمة الحالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلالمدرجة  واالستثماراتالخسارة، 

 يتها.باإلضافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات مغطاة المخاطر )المغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغط

 والنشاطعملة العرض  (ج

 ما لم يذكر خالف ذلك. ،هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر الريال السعودي عملة النشاط للبنك تظهر 

 عرض القوائم المالية الموحدة (د

 12م تحليل بشــأن عمليات االســترداد أو الســداد خالل يقوم البنك بعرض قائمة المركز المالي الموحدة الخاصــة به على أســاس الســيولة. وقد تم تقدي 

 )ب(. 33شهرا  من تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير متداولة( في اإليضاح 

 أسس توحيد القوائم المالية (ه

ـ "البنك"(. يتم إعداد القوائم ويشار إليها جميع   1 إيضاحذكر في  كماوالشركات التابعة له )تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لساب،   ا ب

غير  التابعة وبعض الشركات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة، فيما عدا شركة ساب للتكافل

 . البنكالسنوي السابق لغرض التوحيد للوفاء بالجدول الزمني إلعداد تقارير  علية حتى نهاية الربتم إعداد قوائمها الما والتي الهامة

تي الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشركة المستثمر فيها( وال 

ت من على العائدا التأثيريتعرض بشأنها لمخاطر ولديه حقوق في الحصول على عائدات مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على 

السيطرة على تلك الشركات إلى ساب ويتم  انتقالعتبارا  من تاريخ اخالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة 

عة عند إعداد هذه التوقف عن التوحيد اعتبارا  من تاريخ تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة. يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجمو

 القوائم المالية الموحدة. 
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 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (و

واإلصــــدارات األخرى  والمعايير لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســــعوديةليتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا  

ن القانونيين، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي

يم هذه التقديرات واالفتراضات يوالمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدير عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم تق

مستمرة وذلك على أساس خبرة البنك وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي واألحكام بصورة 

 يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات. 

من  العديد( بالتسبب في اضطراب األسواق العالمية وذلك بالتزامن مع بداية الموجة الثانية للعدوى التي بدأت في 19يستمر تأثير فايروس كورونا )كوفيد  

، والحظر الشامل المناطق الجغرافية رغم السيطرة السابقة على التفشي من خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية المشددة وذلك بفرض قيود على السفر

الية وقواعد التباعد االجتماعي. ورغم هذا تواصـــل حكومة المملكة العربية الســـعودية الســـيطرة على التفشـــي بنجاح حتى تاريخه. ويرجع ذلك إلى فع

 .اإلجراءات المتبعة من قبل الحكومة والتي تلت رفع الحظر الشامل وكذلك التدرج في إجراءات العودة لألوضاع الطبيعية

ــــامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وافقت  19في اآلونة األخيرة، تم تطوير عدد من لقاحات كوفيد    الحكومةواعتمادها للتوزيع الش

ا للجماهير بشـــكل عام خالل  ا على لقاح متاح حالي ا للعاملين في مجال الرعاية الصـــحية وفئات أخرى معينة من الناس وســـيكون متاح  . 2021عام أيضـــ 

ــاد الجزئي والكلي التي طرحها كوفيد  ، والتي يمكن الشــعور بآثارها الناشــئة لبعض الوقت، وهو يراقب عن 19يواصــل البنك إدراك كل من تحديات االقتص

االقتصادية التي تعكس  المالية بناء  على توقعات الظروف القوائمكثب تعرضاته على مستوى دقيق. قام البنك بعمل تقديرات محاسبية مختلفة في هذه 

ــات كما في  حول األحداث المســتقبلية التي يعتقد البنك أنها معقولة في ظل هذه الظروف. هناك درجة كبيرة من  2020ديســمبر  31التوقعات واالفتراض

ضمن في إعداد هذه التقديرات. كما أن  شكوك والتي غالب ا ما تكونالحكم المت ا ل ض  ضع أي سية تخ سا ضات األ ا لذلك، من  االفترا سيطرة البنك. وفق  خارج 

ــــادية الفعلية عن تلك التوقعات نظر ا ألن األحداث المتوقعة في كثير من األحيان ال تحدث كما هو متوقع وقد يؤثر تأثير  ،المحتمل أن تختلف الظروف االقتص

 المالية. القوائمهذه الفروق بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه 

 ،وقياس القيمة العادلة المتوقعة،إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بخسائر االئتمان  

المعني حول  اإليضــاح في التقديراتهذه كافة على  19كوفيد فايروس  جائحةة تأثير شــصــول غير المالية. تمت مناقوتقييم القيمة القابلة لالســترداد لأل

 المالية. القوائمهذه 

سبية في الفترة التي يتم فيها  إثبات التعديالت علىيتم    التعديل، أو في فترة فقط ، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترةاتالتقدير تعديلالتقديرات المحا

الهامة التي اســــتخدمت فيها اإلدارة  النواحيفيما يلي والمســــتقبلية. الفترات الحالية و ةالفتركل من  الفترات المســــتقبلية إذا كان التعديل يؤثر علىو

 األحكام: مارست فيهاأو  واالفتراضات التقديرات

 لموجودات المالية ل المتوقعة ئتماناالخسائر  (1

  المتوقعة ئتمانخسائر االمنهجية 

ا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تقدير مبلغ  وباألخص، لكافة فئات الموجودات المالية إجراء األحكام 9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبق 

ـــائر االنخفاض وتق ـــمانات عند تحديد خس ـــتقبلية وقيمة الض ـــع هذه يم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تيوتوقيت التدفقات النقدية المس خض

 التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها مســتويات مختلفة للمخصــصــات. تمثل عمليات احتســاب خســائر االئتمان المتوقعة الخاصــة

ـــر نماذج خســـائر االئت ـــات المتعلقة باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة. تشـــتمل عناص مان بالبنك مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراض

 المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية على ما يلي:

 .نموذج تصنيف االئتمان الداخلي بالبنك والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للدرجات الفردية 

 ة لخسائر االئتمان المتوقعة يم فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالييضوابط البنك للتق

 يم نوعي.يعلى مدى العمر ووفق تق

 يم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعي.يتحديد فئات الموجودات المالية في حالة تق 

 .إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت 

  االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيمة الضمانات، وأثر احتمال التعثر عن السداد تحديد العالقات بين تصورات

 ومخاطر التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر.

  االئتمان المتوقعة.اختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية لنماذج خسائر 

 االئتمانية األخرى المحتفظ بها والتعزيزات الضمانات

ــــة بهم بدال  من االعتماد على ق ــــادر التدفقات النقدية الخاص يمة يقوم البنك بمنح القروض بناء على قدرة العمالء على ســــداد التزاماتهم من مص

التسهيالت بدون ضمانات. بالنسبة للقروض األخرى، يتم الحصول على ضمانات إضافية الضمانات المقدمة. وبحسب وضع العميل ونوع المنتج، تمنح 

صــدر من ويؤخذ ذلك بعين االعتبار عند اتخاذ القرار بشــأن منح االئتمان واألســعار. وفي حالة التعثر عن الســداد، يقوم البنك باســتخدام الضــمان كم

 .مصادر السداد

 أثيرا  ماليا  هاما  في التقليل من مخاطر االئتمان.وحسب شكلها، يمكن أن يكون للضمانات ت

خرى إضـــافة إلى ذلك، يمكن إدارة المخاطر باســـتخدام أنواع أخرى من الضـــمانات وتعزيزات مخاطر االئتمان مثل الضـــمانات اإلضـــافية والرهونات األ

 ولم يتم تحديد أثرها المالي. والضمانات غير المدعمة بمستندات ثبوتية، لكن قيمة هذه الضمانات ستكون غير معروفة
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 قياس القيمة العادلة (2

. وقد تم اإلفصـــاح عن القيمة العادلة لألدوات موحدة يقوم البنك بقياس األدوات المالية مثل المشـــتقات بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية

 المالية الموحدة.( حول القوائم 35المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح رقم )

ين القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم اسـتالمه عند بيع موجودات ما أو سـداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل

 في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 أوللموجودات أو المطلوبات الرئيس ي السوقف ، 

  .في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات 

 لسوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل البنك.اإن 

المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن 

 لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

خدام يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في الســوق على تحقيق منافع اقتصــادية عن طريق االســت

 أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.األفضل واألقصى لألصل 

يم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشـــأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اســـتخدام المدخالت القابلة للمالحظة ييســـتخدم البنك طرق تق

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

عنها في القوائم المالية الموحدة ضـــمن التســـلســـل الهرمي  فصـــاحاالالعادلة أو  ةقيمها بالقياســـصـــنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم ت

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 اولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.المستوى األول: األسعار المتد 

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -يم تعتبر مدخالت المستوى األدنى يالمستوى الثاني: طرق تق 

 غير قابلة للمالحظة. -اس القيمة العادلة الهامة لقي -يم تعتبر مدخالت المستوى األدنى يالمستوى الثالث: طرق تق 

شكل متكرر، يقوم البنك بالتأكد فيما إذا تم التحويل ب سبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة ب سل بالن سل ين الت

ــتويات القيمة العادلة وذلك باعادة تق ــتويالهرمي لمس ــاس مدخالت المس ــنيف )على أس ى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في يم التص

 نهاية كل فترة مالية.

 ولغرض اإلفصــاح عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعة وخصــائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات

 .والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله

 االنخفاض في قيمة الشهرة (3

مصــرفية  –يتم تخصــيص الشــهرة المســتحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال إلى الوحدات المدرة للنقدية  القيمة، انخفاض اختبار وألغراض

ا قطاعات تشغيلية يتم إعداد تقارير بشأنها. رواثوإدارة ال األفراد   ت، ومصرفية الشركات والمؤسسات، والتي تعد أيض 

ــــترداد المقدرة للوحدات المدرة للنقدية بالبنك التي تحمل شــــهرة، وا لتي يتم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالس

بشــــأن  9الحالية، مع القيمة الدفترية لصــــافي الموجودات لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية. انظر اإليضــــاح طريقة القيمة  تحديدها من خالل

 لحساب القيمة الحالية. االفتراضات الرئيسية المستخدمة

 ((5-ب) 2االنخفاض في قيمة سندات الدين )إيضاح  (4

 ((1-ب) 2 إيضاحتصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة ) (5

 سيطرة على الشركات المستثمر فيها تحديد ال (6

 )هـ( ألحكام اإلدارة. 1-1تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح 

 (ل-2 إيضاح( و)ك-2 إيضاحاالستهالك واإلطفاء ) (7

 (ق-2برامج المنافع المحددة ) (8

 (م-2مخصص االلتزامات والمطالبات )إيضاح  (9

ـــص لقاء المطالبات. إن  احتمالاإلدارة باجراء التقديرات واألحكام بشـــأن يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت  تجنيب مخص

 .النظامية المتبعة جراءاتاالالمطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على  انتهاء تاريخ

 االستمرارية مبدأ (ز

 لالستمرار ، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى البنك الموارد الكافيةاالستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمراريم مقدرة البنك على يلقد قامت اإلدارة بتق

في  االستمرارفي أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شكوكا  جوهرية حول مقدرة البنك على 

 .االستمراريةفي إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ  االستمرار. عليه، تم االستمراريةالعمل وفقا  لمبدأ 
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 الهامة المحاسبية السياسات ملخص .2

 بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. افيما يلي بيان  

 التغيرات في السياسات المحاسبية  أ(

المالية الموحدة السنوية للسنة تماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ت

لتحل محل أو  2020يناير  1اعتبار ا من  التالية تسري المحاسبيةسياسات ال. بالنظر إلى البيئة االقتصادية الحالية، فان 2019ديسمبر  31المنتهية في 

  .2019لموحدة لعام اتعدل أو تضيف إلى السياسيات المحاسبية المقابلة الموضحة في القوائم المالية السنوية 

 :2020يناير  1السنوية التي تبدأ في المالية على الفترات  أصبحت ساريةالتي التقرير المعدلة فيما يلي معايير 

 (3 ماليال للتقرير الدولي المعيار على)تعديالت  األعمال تعريف 

يجب أن فانه ، بمثابة أعمال تجارية العماأل أنه لكي يتم اعتبار "،األعمال تجميععمليات " (:3) ماليال لتقريرلالمعيار الدولي  على تضح التعديالتو

 تحقيقبشكل كبير في القدرة على  ات موضوعية تسهم مع ا، كحد أدنى، مدخالت وعمليوالموجوداتتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة ت

المخرجات.  لتحقيقجميع المدخالت والعمليات الالزمة  تشملن أن توجد دون يمك التجارية أن األعمال التعديالت وضحتالمخرجات. عالوة على ذلك، 

 تجميعدخول البنك في أي  ر على الفترات المستقبلية في حالولكنها قد تؤث للبنك،المالية الموحدة  القوائملم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

 أعمال.

 (8 الدولي المحاسبة ومعيار 1 الدولي المحاسبة معيار على)تعديالت  النسبية األهمية تعريف 

ا  تقدم أن أو حجبها يمكن  أو سوء عرضها هاحذفالمعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان نص على أن "ي لألهمية النسبيةالتعديالت تعريف ا جديد 

 قوائمعلى أساس تلك الوذلك العامة المعدة لألغراض المالية  قوائملل الرئيسيونها المستخدمون ى القرارات التي يتخذتؤثر  بشكل معقول عل

، عتمد على طبيعة أو حجم المعلوماتتنسبية . توضح التعديالت أن األهمية ال"المعد للقوائم الماليةكيان المالية حول معلومات ، والتي توفر المالية

في المعلومات أمر ا جوهري ا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  المالية. يعد التحريف القوائم، في سياق اء بشكل فردي أو مع معلومات أخرىسو

وال يتوقع أن تؤثر  للبنك،المالية الموحدة  القوائميؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على 

 .مستقبال   لبنكا على

 المالي للتقرير الدولية لمعاييرفي ا المفاهيم إطار اإلشارات إلى على تعديالت 

هو مساعدة مجلس  متطلبات في أي معيار. الغرض من إطار المفاهيمليس معيار ا، وال تتجاوز المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو ال إطار المفاهيم

 للتطبيق،معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل 

م. ر المفاهيإطاسياساتها المحاسبية بناء  على  التي طورت المنشئاتومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على 

ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن مطلوبات وال موجوداتالإثبات المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف المحدثة ومعايير  إطار المفاهيميتضمن 

 المالية الموحدة للبنك. القوائملهذه التعديالت أي تأثير على 

 الدولي والمعيار 39 الدولي المحاسبة مـعيارو، 9 المالي للتقرير الدولي المعيار على)تعديالت  المرجعي الفائدة سعر هيكلة إعادة 

 (7 المالي للتقرير

على مستوى العالم. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل  المرجعية الفائدة أسعار لمؤشرات أساسية هيكلة وإعادة مراجعة إجراء حاليا   يتم

   ).اآليبور(إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول بعيدا  عن سعر الفائدة المرجعي 

"األدوات المالية":  39دولي "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة ال 9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :1 المرحلة

"األدوات المالية": اإلفصاح عن األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت النهائية،  7اإلثبات والقياس، والمعيار الدولي للتقرير المالي 

ء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن م، تعديالت على متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، بغرض اإلعفا2019الصادرة في سبتمبر 

م، وتعتبر إلزامية لكافة عالقات تغطية المخاطر المتأثرة بشكل مباشر 2020يناير  1إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة. تسري هذه التعديالت اعتبارا  من 

 بعملية إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة.  

تعديالت  تسريبأسعار فائدة بديلة خالية من المخاطر.  )اآليبور( المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعيةالمرحلة الثانية تتعلق  :2 المرحلة

. اآلن وقد تم االنتهاء من تعديالت المرحلة لها ويسمح بالتطبيق المبكر 2021يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد على االمرحلة الثانية 

أسعار فائدة إلى  أسعار الفائدة المرجعيةتكمل البنك تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريوهات التي يتوقع مواجهتها أثناء االنتقال من الثانية، سيس

ك إلى م، ويحتاج البناحكمن أجل تسريع برامجه لتنفيذ المتطلبات الجديدة. تقدم تعديالت المرحلة الثانية مجاالت جديدة لأل بديلة خالية من المخاطر

في التأكد من أن لديه سياسات محاسبية وحوكمة مناسبة. بالنسبة لإلفصاحات اإلضافية، سيتعين على البنك تقييم وتنفيذ التحديثات المطلوبة 

 .أنظمة وعمليات إعداد التقارير المالية لجمع وتقديم المعلومات المطلوبة

 وتعتقد أناإلدارة على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الخاصة بالبنك وتستمر بالعمل مع األطراف المعنية لدعم عملية التحول بصورة منتظمة.  تعمل

 . الخاصة بالبنك على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخليةبشكل كبير يؤثر لن من ناحية الحجم والتعقيد و غير هامالمشروع 
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 المالية والمطلوبات المالية الموجودات( ب

 المالية الموجودات تصنيف (1

 : يلي كما فئات ثالث إلى نيفهاصت ويتماإلثبات األولي، يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية حسب نموذج األعمال.  عند

 :التكلفة المطفأة 

النقدية التعاقدية إذا كانت التدفقات النقدية تلك تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات يتم قياس  

بالتكلفة المطفأة. تعدل القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمخصــص خســارة  –والعمولة، وغير المخصــصــة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة 

 االئتمان المتوقعة المثبتة.

 خر:خالل الدخل الشامل اآل القيمة العادلة من  

سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  سندات صنف بالقيمة العادلة من  اآلخرالدين: تقاس  متى ما انطبق الشرطين التاليين ولم ت

 خالل الربح أو الخسارة: 

o الموجودات الماليةبيع لتعاقدية والتدفقات النقدية اتحصيل يتم تحقيق هدفه من خالل  أعمال نموذج ضمن األصلأن يتم االحتفاظ ب. 

o  والعمولة على المبلغ ن المبلغ األصـــلي مدفعات  فقط تمثل تدفقات نقدية ،محددةفي تواريخ لألصـــل المالي  التعاقدية الشـــروطأن ينشـــأ عن

 .القائماألصلي 

رات تقاس الحقا  بالقيمة العادلة وتثبت المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغي اآلخرالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  سندات

 جنبية يتم إثباتها في الربح أو الخسارة. األعمالت التحويل  ومكاسب. كما أن دخل العموالت اآلخرالدخل الشامل  خالل منفي القيمة العادلة 

رجعة  بشكل اليختار  أن لبنكيجوز لمتاجرة، غراض الأل المقتناةحقوق الملكية غير أدوات في  اتلالستثمار األولي اإلثبات عند: الملكية حقوق أدوات

أدوات  أن كما. هذا االختيار على أســـاس كل اســـتثمار على حده يتم. اآلخرالدخل الشـــامل  ضـــمنفي القيمة العادلة  الالحقة التغيراتعرض فيه، 

 االنخفاض في القيمة. يم يخاضعة لتقغير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حقوق الملكية 

 :القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ـــوابط ومعايير إثبات التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر تقاس   العادلة من خالل بالقيمة  –الموجودات التي ال تفي بض

بر جزءا  من عالقة الربح أو الخسارة. يتم إثبات أرباح وخسائر سندات الدين التي يتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وال تعت

 تغطية المخاطر، في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة التي تنشأ فيها.

 يم نموذج األعماليتق

األعمال وتقديم  يم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارةيبتقيقوم البنك 

 المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

 عمليا .السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات  .1

 يم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة البنك.يكيفية تق .2

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. .3

التعاقدية كيفية تعويض مدراء األعمال، على ســبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أســاس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية  .4

 ، وتحصيلهاتم يالتي 

بلية. وبالرغم من ذلك، فان تلك تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستق .5

ــــوعة من قبل البنك إلدارة الموجودات يالمبيعات ال يمكن أخذها بالحســــبان بمفردها، ولكن كجزء من التق يم الكلي لكيفية تحقيق األهداف الموض

 المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  –يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة  الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتييتم قياس 

وبيع الموجودات  لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية –

 المالية.

 يم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة يتق

األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية  ثباتاإليم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ يألغراض هذا التق

األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل )مخاطر  راضقواالللنقود ومقابل مخاطر االئتمان 

 السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح.

من المبلغ األصلي والعمولة، يأخذ البنك بالحسبان الشروط التعاقدية لألداة، ويشمل  فقط يم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعاتيوعند تق

يم، يلتقإذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. وإلجراء هذا اما ذلك 

 بأخذ البنك بعين االعتبار:

  المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقديةاألحداث، 

 خصائص الرفع المالي، 

 السداد المبكر وشروط التمديد، 

 الشروط التي تحد من مطالبة البنك للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل )الترتيبات المتعلقة بحق عدم الرجوع(، و 

  للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالتالخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية . 
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  إدارة الموجودات المعنية. أعمالاألولي لها، باستثناء خالل الفترة التي يقوم فيها البنك بتغيير نموذج  ثباتاالال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد 

 تصنيف المطلوبات المالية  (2

 حيثالربح أو الخسارة.  يقوم البنك بتصنيف مطلوباته المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة باستثناء المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 قياس هذه المطلوبات بما في ذلك المشتقات المصنفة كمطلوبات، الحقا  بالقيمة العادلة. يتمس

 ثباتالتوقف عن اإل (3

 الموجودات المالية  أ(

الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات  انتهاءيتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشــــابهة( عند 

 النقدية الخاصة بهذه الموجودات. 

ية، يتم التوقف عن اإلثبات في حال قيام البنك بنقل كل المخاطر والمكاســــب المصــــاحبة تظهر فيها دالالت على أن البنك نقل موجودات مال في الحاالت التي

التوقف عن اإلثبات لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاســــب المصــــاحبة لملكية الموجودات المالية، يتم 

لى الموجودات. يقوم البنك بتســـجيل الموجودات والمطلوبات بشـــكل منفصـــل في حالة الحصـــول على الحقوق فقط في حالة تخلي البنك عن الســـيطرة ع

 الناتجة عن هذه العمليات. وااللتزامات

في قائمة الدخل قائمة الدخل الشــامل الموحدة ضــمن المثبتة ســابقا   –كمة اترمالربح أو الخســارة ال إظهاريتم  تلك االســتثمارات،إثبات انتفاء أســباب  عندو

 الموحدة للفترة.

خر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة تراكمية مثبتة في الدخل الشامل اآل

 خر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات. الشامل اآل

 ب( المطلوبات المالية 

  يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

 تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية (4

 المالية الموجودات (أ

يم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة تماما . وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة يأصل مالي ما، يقوم البنك بتقفي حالة تعديل شروط 

األصــل المالي األصـلي،  ثباتإتماما ، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصــل المالي األصــلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن 

 المالي الجديد بالقيمة العادلة. األصل المالي ويتم إثبات األصل  ثباتإويتم إدراج الفرق المثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن 

ــم وإذا لم يؤدي تعديل األصــل إلى التوقف عن إثبات األصــل المالي، ســيقوم البنك باعادة احتســاب إجمالي القيمة الدفترية لألصــل ا لمالي وذلك بخص

ستخدام  سابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية في  الفعلية العمولةالتدفقات النقدية المعدلة با سيتم إدراج أي فرق بين المبلغ المعاد احت قبل التعديل. 

 .الربح أو الخسارة بشأن تعديل األصل

 المالية  المطلوبات (ب

مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شــــروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماما . وفي مثل هذه  ثباتإيتوقف البنك عن 

م ثبات أية مطلوبات مالية جديدة وفق الشــــروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تاالحالة، يتم 

 ، والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.هاذاستنفا

 االنخفاض في القيمة (5

 الربح أو الخسارة:يقوم البنك باثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

  بالتكلفة المطفأة. االمالية التي يتم قياسهالموجودات 

 الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  أدوات 

  ودرةاالصعقود الضمان المالي ، 

  درةاالصالتزامات القروض. 

 .ال يتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

ستثناءبقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر،  يقوم البنك األدوات المالية التالية والتي يتم قياس خسائر  با

 شهرا : 12االئتمان المتوقعة لها على مدى 

 وإعداد القوائم الماليةمنخفضة بتاريخ  ائتمان مخاطر لها سندات الدين التي تبين بأن ، 

 األولي لها. ثباتاالالخاصة بها بشكل جوهري منذ  المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان األدوات 

 مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميا  بـ "من الدرجة األولى". لهايعتبر البنك بأن سندات الدين 
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جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث خالل  اشـهر   12االئتمان المتوقعة على مدى خسـائر تمثل 

 بعد تاريخ التقرير المالي. ا  شهر 12

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 الئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:مرجح لخسائر ا هاحتمالتقدير ا تمثل خسائر االئتمان المتوقعة 

  القيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية : عداد القوائم الماليةاالموجودات المالية التي ليس لها مســــتوى ائتمان منخفض بتاريخ

 التي يتوقع البنك استالمها(.المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية 

  الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية : عداد القوائم الماليةاالموجودات المالية ذات المســـتوى االئتماني المنخفض بتاريخ

 المستقبلية المقدرة.

  :القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي التزامات القروض غير المسحوبة

 ويتوقع البنك استالمها. 

 .عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا  أية مبالغ يتوقع البنك استردادها 

 عدلةالمالموجودات المالية 

هها المقترض، يتم في حالة التفاوض على شــــروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صــــعوبات مالية يواج

 الي:الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو الت ثباتايم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن يإجراء تق

  ــــل المالي المعدل في التعديل المتوقع ؤدي ي لمإذا ــــل الحالي، فانه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األص إلى التوقف عن إثبات األص

 احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

 ـــل الحالي، فانه يتم اعت ثباتاالمتوقع إلى التوقف عن  ى التعديلإذا أد ـــل الجديد كتدفقات نقدية نهائية من األصـــل األص بار القيمة العادلة المتوقعة لألص

ــــمه اعتبارا  من التاريخ ثباتهاالمالي الحالي بتاريخ التوقف عن  ــــل المالي الحالي الذي يتم خص . يدرج هذا المبلغ في احتســــاب العجز النقدي من األص

 المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.القوائم  عداداحتى تاريخ  ثباتاالالمتوقع للتوقف عن 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

يم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المســــجلة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل ييقوم البنك، بتاريخ كل تقرير مالي، باجراء تق

ــــل المالي بأنه ذو مســــتوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية  ذات مســــتوى ائتماني اآلخر منخفض. يعتبر األص

 ألصل المالي.لمستقبلية المقدرة لا

 األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن مالحظتها التالية: ومن

   صدر.صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو الم 

 ،خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق 

  وفق شروط غير مالئمة للبنك.إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل البنك 

  وأأو إعادة هيكلة مالية أخرى،  فالساالاحتمال دخول المقترض في 

 سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. اختفاء 

ــتوى ائتمان منخفض ما لم ــة يعتبر عادة ذو مس ــع الجهة المقترض ــبب تدهور وض ــأنه بس يال  على أن خطر عدم يكن هناك دل إن القرض الذي يعاد التفاوض بش

ــافة إلى ذلك، تعتبر ق روض األفراد اســتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشــكل جوهري وأنه ال توجد مؤشــرات أخرى على االنخفاض في القيمة. إض

 يوما  فأكثر قروضا  منخفضة القيمة. 90المتأخرة السداد لمدة 

 ثمار في الديون السيادية ذو مستوى ائتماني منخفض، فان البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:يم لتحديد فيما إذا كان االستيعند إجراء تق

 السندات عوائد في الظاهرة االئتمانية للجدارة السوق يميتق. 

 يم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.يتق 

  جديدال دينال إصدار خصوصبمقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال. 

  من السداد طوعا  أو كرها . عفاءاالاحتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 

 التالي:يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو 

 الدفترية لألصل، الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة 

  األخرى،كمخصص في المطلوبات عادة التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر 

 ائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام القرض عندما تشــتمل األداة المالية على كل من مكون مســحوب وغير مســحوب، وانه ال يمكن للبنك تحديد خســ

بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: يقوم البنك بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونين. يتم إظهار المخصص المجمع كخصم من 

 يمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص، وإجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي الق

  مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه  ثباتاسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم

خسـائر االنخفاض في  إثباتفي احتياطي القيمة العادلة. يتم  ثباتهاالموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصـاح عن مخصـص الخسـائر، ويتم 

 الربح أو الخسارة، وتدرج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر.
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 الشطب

ستردادها. ال تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة يتم شطب القروض وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة ال

م في البداية اعتبار التعزيز امتثاال  إلجراءات البنك بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يت

 دفترية. تقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف خسائر االئتمان.الفرق كاضافة إلى المخصص الذي يطبق على إجمالي القيمة ال

 اتيم الضمانيتق

. تكون الضمانات على أشكال متنوعة مثل نقد، وأوراق مالية مكانااللتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، يقوم البنك باستخدام الضمانات، قدر 

ال يتم تسجيل الضمانات وخطابات ضمان/ اعتماد، وذمم مدينة، وبضاعة وموجودات غير مالية أخرى وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. ما لم يتم مصادرتها، 

عند نشأتها كحد أدنى،  عادةيمها يدلة للضمانات تؤثر على حساب خسائر االئتمان المتوقعة، ويتم تقالقيمة العا ومع ذلك، فانفي قائمة المركز المالي للبنك. 

ا ، مثل النقد واألوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش ،بعض الضمانات تقوميمها على أساس دوري. يويعاد تق  .يوميا  تقييم 

يم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. أما الموجودات المالية األخرى التي ال ياألسواق النشطة لتقالمتعلقة بالبيانات البنك قدر المستطاع، يستخدم بو

بيانات مقدمة من أطراف  وفق ،مثل العقارات ،الضمانات غير المالية تحدد قيمة .(نماذجيم )يطرق تقباستخدام  تحديدهافيتم  ،يمكن تحديد قيمتها السوقية

 .سعار السكن والقوائم المالية المدققة ومصادر مستقلة أخرىامؤشرات وأخرى مثل وسطاء الرهن، 

 الضمانات التي يتم مصادرتها

 في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملياته الداخلية أو بيعه. تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة تتمثل سياسة البنك

وجودات التي يعتبر الم للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية لألصل المضمون األصلي، أيهما أقل. تحول

موجودات غير المالية بتاريخ بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها )إذا كانت موجودات مالية( وبالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف بيع ال

 المصادرة وبما يتفق مع سياسة البنك. 

مصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة قروض األفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف وكالء خارجيين األعمال العادية، ال يقوم البنك فعليا  بوخالل دورة 

إلجراء، ال يتم تسجيل العقارات السترداد األموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد القرض القائم. تعاد األموال الفائضة إلى العمالء/ الجهات المقترضة. ونتيجة لهذا ا

 التي يتم مصادرتها نظاميا  في قائمة المركز المالي الموحدة. السكنية

 الضمانات المالية والتزامات القروض (6

 لضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى، والتي تمثل قيمة العالوة المستلمة.األولي ل ثباتااليتم 

 مقدرة البنك تجاه كل ضمان بالمبلغ غير المطفأ أو مخصص الخسارة، أيهما أعلى.بعد اإلثبات األولي تقاس  

 يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل أتعاب وعموالت، صافي" بطريقة القسط الثابت على مدة فترة الضمان. 

 من لةدلعاا بالقيمة قياسها يتم وضقر تماالتزأي ا لبنكا ريصد لمحكام محددة سلفا . تمثل التزامات القروض ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأ

 .ةخسار مخصص باثبات البنكيقوم  ،اللتزامات القروضالربح أو الخسارة. بالنسبة  لخال

 الخدمات  تقديم (7

 يم خدمات أخرى. دلعمالئه وذلك إما بصورة مستقلة أو على شكل رزم مع تق متنوعةقدم البنك خدمات ي

 والخدمات، والخدمات االستشارية الشركات، وتمويل الصناديقبأنه يجب إثبات اإليرادات من مختلف الخدمات المتعلقة بتداول األسهم، وإدارة  للبنكتبين 

 اإليرادات باثبات البنك يقوم االئتمان، ببطاقات علقةالمت المجانية للخدمات بالنسبة أمابتاريخ تقديم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األداء.  األخرى البنكية

 .الزمنية الفترة مدى على

 برنامج والء العمالء (8

ح لحملة البطاقات من اكتساب نقاط م"( والذي يسالمكافآت"نقاط  بـ يلي فيما إليها ويشار الجوية األميال /المكافآتلدى البنك برنامج والء العمالء )نقاط 

قوم البنك بتوزيع جزء من سعر المعاملة )رسم متبادل( إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على ييمكن استردادها من بعض منافذ البيع. 

 عند استرداد النقاط.  الموحدةعلى قائمة الدخل حمل يافآت وكأساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات الموزع إلى نقاط الم

 لتزامات المتعلقة بالنقاط غير المستردة على مدى الزمن وذلك على أساس الخبرة الفعلية والتوجهات الحالية لالسترداد.اليتم تعديل المبلغ المتراكم من ا

 تجميع األعمال والشهرة عمليات (ج

عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ باجمالي كل من العوض المحول، والذي يتم قياسه  تتم المحاسبة

األعمال،  بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع

للتمييز البنك بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة قوم ي

 .عند تكبدها للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف

والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقا   ما، يتم تقدير الموجودات عملوعند قيام البنك باالستحواذ على 

خرى في العقود للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األ

 ها.الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ علي
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العوض المحتمل )عدا ذلك المصنف كافة يتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ي قاس 

 وتتم ملكية، كحقوق المصنف. ال يعاد قياس العوض المحتمل الموحدة الدخل قائمةوت درج التغيرات في القيمة العادلة في  ،كحقوق ملكية( بالقيمة العادلة

 .الملكية حقوق ضمن الالحقة التسويات عن المحاسبة

بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة( وأية حصص  الشهرة اسيقيتم، في األصل، 

العادلة لصافي مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة 

قوم البنك باعادة تقدير للتأكد من قيامه بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ يعليها عن إجمالي العوض المحول، مستحوذ الموجودات ال

عن إعادة المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج  جراءاتاالعليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة 

 التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة.

 االنخفاض من للتأكد األولي التوحيد عن ناتجة شهرة أي اختبار يتموبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكمة. 

 .القيمة في انخفاض وقوع إلى والظروف األحداث تشير عندما األمر لزم إذا تخفيضها ويتم األقل، على سنوي ا واحدة مرة القيمة في

 محاسبة تاريخ التداول (د

طرفا   البنكصبح فيه ياريخ التداول، أي التاريخ الذي يتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بت

تي تتطلب أن يتم تسليم في األحكام التعاقدية لهذه األداة. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية ال

 ف عليها في السوق.الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعار

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  (ه

 الخاصة،ت يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود تحويل العمالت األجنبية، والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموال

)المكتتبة والمشتراة( بالقيمة العادلة  الخاصةالعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت و العمالتواتفاقيات األسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار 

(. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، وضمن المطلوبات المكتتبة للخيارات المستلمة)العالوات 

  عادلة سلبية.عندما تكون القيمة ال

 التسعير، حسبما هو مالئم.  نماذج أووفق ا لألسعار المتداولة في السوق باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة  عادةوتحدد القيمة العادلة 

 إن معالجة التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات المشتقة بحسب الفئات التالية:

 ناة ألغراض المتاجرة( المشتقات المقت1

. وتتضمن األدوات المالية المشتقة للسنةتدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 

 المقتناة ألغراض المتاجرة كل تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

 (  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى 2

ومخاطرها ال تتعلق بصورة  االقتصاديةتعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها 

عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة قيمتها وثيقة بتلك المذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته 

لمشتقات العادلة في قائمة الدخل. تقيد المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في محفظة ا

 ي قائمة الدخل الموحدة.ألغراض المتاجرة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة ف ةالمقتنا

 (  محاسبة تغطية المخاطر 3

لمخاطر يقوم البنك بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عندما تكون مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية ا

اتها، و )ب( تغطية إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثب

اة أو العمليات مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المغط

 أو الخسارة المعلن.  الربحالمتوقعة بشكل كبير التي يمكن تؤثر على صافي 

سبة تغطية المخاطر، فانه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فترة التغطية، بحيث يتم تسوية ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحا

تغطية مخاطره، التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت 

وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد  استراتيجيةتكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق ويجب أن 

يم يلذلك، يجب تقيم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل البنك. وتبعا  يأداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تق

 مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

تغطية  أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات

ء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل الموحدة. وفي المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات الجز

عندئذ يتم إطفاء  الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر،

ى مدى العمر المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره، يتم تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة عل

 إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

خاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة تغطية أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم إثبات الجزء ال

ائمة الدخل المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في ق

 االحتياطياتالمستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت 

 األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. 
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تلك األداة مؤهلة لمحاسبة  دال تعأو تنفيذها أو عندما  سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها انتهاءيتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند 

 االحتياطاتالمثبتة سابقا  في  –بالربح أو الخسارة المتراكمة  االحتفاظتغطية المخاطر. وعند التوقف عن إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم 

ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة، يتم تحويل صافي الربح  – األخرى

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.  –األخرى  االحتياطياتالمثبتة ضمن  –أو الخسارة المتراكمة 

 العمالت األجنبية (و

  .للبنك النشاطمالية الموحدة بالريال السعودي، والذي يعتبر أيضا  عملة تم إظهار وعرض القوائم ال

ة الموجودات تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصد

المالية الموحدة. تمثل والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم 

ة بالعمولة الفعلية أرباح وخسائر تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية السنة والمعدل

ية السنة. ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن والمبالغ المسددة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نها

تؤمن تغطية األنشطة غير التجارية إلى أرباح تحويل عمالت أجنبية في قائمة الدخل الموحدة فيما عدا الفروقات على القروض بالعمالت األجنبية التي 

موجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة في المنشآت األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل ال االستثمارفعالة على صافي 

، أو تلك المدرجة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الدخل الموحدة، فيما عدا الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل

المؤهلين لتغطية المخاطر وبقدر تغطية المخاطر الفعالة. تدرج أرباح  االستثمارقدية وصافي ضمن حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر التدفقات الن

البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب  تحويلأو خسائر 

 الموجودات المالية المعنية.

 ألدوات المالية مقاصة ا (ز

بالغ المثبتة أو تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يوجد حاليا  حق نظامي ملزم لمقاصة الم

 . المطلوبات في آن واحدعندما يكون لدى البنك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسوية 

تم اإلفصاح  يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يكن ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به من قبل أي معيار محاسبي أو تفسير وكما ال

 . عنه في السياسات المحاسبية للبنك

 إثبات اإليرادات / المصاريف  (ح

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة (1

لي. إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، في قائمة الدخل الموحدة على أساس العائد الفع يتم

 يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع

دل العمولة للموجودات والمطلوبات المالية )أو لفترة أقصر، حسبما هو مالئم( إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. وعند احتساب مع

خسائر االئتمان  داة المالية، وليسبعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لأل الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية

 المستقبلية.

مة الدفترية تعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات مالية، في حالة قيام البنك بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب القي

 عموالت خاصة. المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف

في القيمة، فانه يستمر في  االنخفاضبسبب خسارة  المتشابهةالقيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية  انخفاضفي حال 

 إثبات دخل العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفترية الجديدة.

الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )مثل الدفعات المقدمة، والخيارات ..... الخ(،  يأخذ احتساب معدل العائد

المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة  تعاباالويشتمل على كافة 

 بر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة  بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. الفعلي. تعت

مقايضة أسعار عموالت خاصة لتبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أو مصاريف  اتفاقيةوعند قيام البنك بابرام 

 العمولة الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملية المقايضة. 

 مقابل الموجودات المعنية. –بعد المستلمة وغير المتحققة  –تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على المنتجات المعتمدة من الهيئة الشرعية 

 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية (2

 يتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / حدوثها. 

 األرباح  توزيعات (3

 عند اإلقرار بأحقية استالمها. األرباح توزيعات إثبات يتم
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 دخل ومصاريف األتعاب والعموالت (4

المطلوبات المالية، في معدل العمولة  أوالموجودات  علىمن معدل العمولة الفعلي  يتجزأ الوالذي يشكل جزء  ،األتعاب والعموالت ومصاريفيدرج دخل 

بما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات وعمولة المبيعات وأتعاب اإليداع  – األخرىالفعلي. ويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت 

عند تأدية الخدمات ذات العالقة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالبا  ما يتم استخدامها مع التكلفة  – المشتركة القروضوأتعاب 

ات األخرى، على المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. يتم إثبات أتعاب المحافظ والخدمات االستشارية والخدم

زمني، طبقا  لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ  -أساس نسبي 

دمة المقدمة. وفي والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معنية، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة الخ

يقة القسط الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات لمنح القروض بطر

تم قيدها كمصاريف عند استالم الثابت على مدى فترة االرتباط. تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساسا  بأتعاب المعامالت والخدمات، وي

 الخدمة. يصنف أي دخل أتعاب مستلم وغير متحقق بعد ضمن المطلوبات األخرى.

 صافي دخل المتاجرة (5

موالت تشتمل النتائج الناجمة عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف الع

جنبية. تعلقة بها، وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت األالخاصة الم

 يشتمل ذلك على عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 

 األولربح اليوم  (6

للمالحظة األخرى أو تكون مبنية على أساس  القابلةعندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية 

لمعاملة اطريقة تقييم حيث تشتمل المتغيرات فيها على بيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، يقوم البنك فورا  باثبات الفروقات بين قيمة 

( في قائمة الدخل الموحدة ضمن "صافي دخل المتاجرة". وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن األولوالقيمة العادلة )ربح اليوم 

ة للمالحظة، أو مالحظتها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت قابل

 .األداةعند التوقف عن إثبات 

 البيع وإعادة الشراء اتفاقيات (ط

إعادة الشراء( في قائمة المركز المالي الموحدة  اتفاقياتباعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ) االلتزامفي إثبات الموجودات المباعة مع  يستمر البنك

البنك بكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، ويستمر في قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الموجودات المالية  الحتفاظنظرا  

الية الموجودات الموالدخل الشامل اآلخر،  خالل منالعادلة  بالقيمةالموجودات المالية المدرجة و الخسارة، أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمةالمدرجة 

في "األرصدة للبنوك والمؤسسات  االتفاقياتتجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه  االلتزامبالتكلفة المطفأة. يتم إظهار  المقاسة

اصة، ويطفأ على مدى فترة الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خ اعتبار. يتم مالئمالمالية األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسبما هو 

 طريقة العائد الفعلي. باستخدامإعادة الشراء  اتفاقية

إعادة بيع( في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم  اتفاقيةإلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد ) التزامال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود 

" أو البنك المركزي السعوديفي "النقدية واألرصدة لدى  االتفاقياتالسيطرة على تلك الموجودات إلى البنك. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه  انتقال

بيع كدخل عتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة الا"األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "القروض والسلف"، حسبما هو مالئم. ويتم 

 طريقة العائد الفعلي. باستخدامإعادة البيع  اتفاقيةعموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة 

 في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية االستثمار (ي

 .زميلةال اتشركالالملكية من الحصص في  تتكون حصة البنك في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا  لطريقة حقوق

على سياستها المالية والتشغيلية. المشروع  –وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة  -التي يمارس البنك تأثيرا  هاما   أةالزميلة هي تلك المنش ةالشرك

 لقاء مطلوباته. التزاماتالمشترك عبارة عن ترتيب يكون للبنك سيطرة مشتركة وله حقوق في صافي موجودات الترتيب وليس حقوق في موجوداته أو 

 اإلثباتطريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. وبعد  باستخدامالزميلة  ةالشرك تم المحاسبة عن الحصص فيت

الشاملة األخرى للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة  واإليراداتو الخسائر أاألولي، تشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة البنك في األرباح 

 .ا وفقا  لطريقة حقوق الملكية ولحين زوال التأثير الهام أو السيطرة المشتركةعنه

  الزميلة الشركة أعمال نتائج في البنك حصة الدخل قائمة تعكس

ا المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل متهاسامتطابق مع تاريخ إعداد القوائم المالية للبنك، وتتمشى سي الزميلة اتلشركلتاريخ إعداد القوائم المالية  إن

 فيما يتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه.  البنك

 .الزميلة بقدر حصته في الشركة الزميلة اتوالشرك البنكيتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 

 الممتلكات والمعدات  (ك

 األراضي المملوكة.  استهالكالمتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة. ال يتم  االستهالكبالتكلفة بعد خصم  والمعداتتظهر الممتلكات 
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 ية المتوقعة للموجودات وكما يلي:تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاج استهالكتتبع طريقة القسط الثابت في حساب 

 سنة 33 المباني

 اإليجار عقد فترة خالل المستأجرة المباني تحسينات

 سنوات 10 إلى 3 والسيارات والمعدات األثاث

 مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. االستبعادوذلك بمقارنة متحصالت  االستبعادتحدد مكاسب وخسائر 

في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  انخفاضمراجعة القيمة المتبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود يتم 

زيادة القيمة الدفترية ، في حالة لالستردادقيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورا  إلى قيمتها القابلة  استردادإلى عدم إمكانية 

 المقدرة له. لالستردادلألصل عن القيمة القابلة 

 ملموسةالالموجودات غير  (ل

 الشهرة (1

األعمال عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات  تجميعتكلفة الزائدة لعملية الأعمال  تجميع عملية بموجب عليها المستحوذتمثل الشهرة 

)شهرة  وفي الحاالت التي يوجد فيهاللشركة المستحوذ عليها.  المحتملة وااللتزاماتالموجودات غير الملموسة والمطلوبات  ذلك، بما للتمييز القابلة

 .للبنك فورا  في قائمة الدخل الموحدة إثباتهاسالبة( يتم 

 القياس

 ر االنخفاض المتراكمة.خسائ ناقصا  قاس الشهرة بالتكلفة ت ،لها األولي اإلثبات وبعد. بالتكلفة الشهرة قياس األصل في يتم

إلى كل وحدة  - االستحواذاعتبارا  من تاريخ  - األعمال تجميع عند المشتراةفي القيمة، يتم تخصيص الشهرة  انخفاضختبار للتأكد من وجود اال إجراء لغرض

 أخرىموجودات أو مطلوبات  خصصتالنظر عما إذا كان  بصرف، األعمال تجميع عوائدلبنك والتي من المتوقع أن تستفيد من با للنقدية المدرةوحدات المن 

 .إلى تلك الوحدات

 انخفاض وقوع على مؤشر وجود عند وذلك قيمتها في انخفاض وجود من للتأكد الشهرة إليها خصصتالتي  يةنقدلل المدرةوحدة للإجراء اختبار  سنويا  يتم 

)أو مجموعة الوحدات  للنقدية مدرةلالسترداد لكل وحدة  القابلة القيمة تقدير. يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل للنقدية المدرة الوحدة في

ض نخفااال، يتم إثبات خسارة الدفترية قيمتها عن للنقدية المدرةوحدة لل لالستردادالقيمة القابلة  تقلعندما و( التي تتعلق بها الشهرة. يةنقدلل المدرة

 . الالحقة الفترات في بالشهرة المتعلقة القيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم الالدخل الموحدة.  قائمةفي 

 المستبعدة بالعملية المتعلقة الشهرة إدراج يتم عندئذ المستبعدة، الوحدة ضمن العملية من اوجزء   للنقدية المدرة الوحدة من جزءا   الشهرة تعتبر وعندما

 النسبية العادلة القيمة أساس على الحالة هذه في المستبعدة الشهرة تقاس. العملية استبعاد خسائر أو أرباح تحديد عند للوحدة الدفترية القيمة في

 .للنقدية المدرة الوحدة من به المحتفظ والجزء المستبعدة للعملية

 المرسملة اآللي الحاسب برامج (2

 .القيمةفي  المتراكمة االنخفاض وخسارة المتراكم اإلطفاء ناقصا   بالتكلفة البنك قبل من عليها المستحوذ اآللي الحاسب برامج تظهر

 كافة تقيدتعلق به. تي ذالمحدد ال األصل تضمنها التياالقتصادية المستقبلية  منافعفقط عندما تزيد من ال البرامج لموجوداتالالحقة  المصاريفتتم رسملة 

 األخرى عند تكبدها. اريفالمص

 .لالستخدام اتوفره تاريخ من اعتبارا   ،للبرامج المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة للبنك الموحدة الدخل قائمة في اإلطفاء إثبات يتم

 األخرىغير الملموسة  الموجودات (3

ة المستحوذ يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموس

عمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم األعليها في عملية تجميع 

ملموسة غير ال وخسائر االنخفاض المتراكمة. تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة. يتم إطفاء الموجودات

ر إلى حدوث التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، وتتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشي

. يتم مراجعة فترة ليس لها عمر محدد الختبار االنخفاض في القيمة على األقل مرة في السنة التيغير الملموسة  الموجودات تخضعهذا االنخفاض. 

اإلنتاجي  وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر

و طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل وذلك بتعديل فترة أ

محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن  إنتاجيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر قيدها كتغي

 المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 المخصصات  (م

قانونية أو متوقعة على البنك ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبير أن تتطلب استخدام الموارد المالية  التزاماتتجنب المخصصات عند وجود 

 . تم عرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم المبالغ المستردة. االلتزامهذا  لتسوية
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 محاسبة عقود اإليجار  (ن

 اإليجار عقودحق استخدام / التزامات  أصل (1

الحق في التحكم في  يمنحوعند بداية العقد ويقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يتضمن أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد  األولي اإلثباتعند 

 هذه مثلطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى البنك ويمكن للبنك توجيه استخدام . يتم تحديد السيعوضاستخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل 

 .المحددة األصول

 .منفردة إيجارية كمكونات عنها المحاسبةو اإليجارية غير العقودلقد اختار البنك عدم فصل مكونات 

 ستخداماالحق  أصول (2

 ؛التكلفةستخدام بسعر االحق  أصل قياس ويتميطبق البنك نموذج التكلفة، 

 متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة؛ و هالكستاأي  ناقص ا 

  اإليجار لتعديالت اإليجار عقوديتم التعديل ألي إعادة قياس اللتزامات 

 اإليجار عقود التزامات (3

الضمني في  معدل العمولةباستخدام  ويتم خصمها للمؤجر،كافة الدفعات المتبقية لقيمة الحالية لعند االثبات األولي با اإليجار عقودلتزامات يتم قياس ا

سعر االقتراض اإلضافي كمعدل بسهولة. بشكل عام، يستخدم البنك  هذا المعدلالممكن تحديد غير من كان  اإليجار، أو معدل االقتراض اإلضافي للبنك إذا

 خصم.

 اإليجار عن طريق:البنك التزامات بعد تاريخ البدء، يقيس 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار. .1

 و؛اإليجار المقدمة  عقودتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات  .2

 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار. .3

 التي تنشأ تغير في دفعات اإليجار المستقبلية  دوجو عندقياسها  ويعاد. الفعليةستخدام طريقة الفائدة اإليجار بالتكلفة المطفأة با عقوديتم قياس التزام 

ير يغبتالبنك  قام، إذا كان هناك تغير في تقدير البنك للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا العمولة مؤشر أو معدلالعن تغير في 

 يمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.ن ساك إذا ماديره بشأن تق

أو يتم تسجيلها في الربح  ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ،اإليجار بهذه الطريقة عقودعندما يتم إعادة قياس التزام 

 .إلى الصفر هاأو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام تم تخفيض

  النقدية وشبهالنقدية  (س

البنك وإيداعات لدى  البنك المركزي السعوديمن النقدية واألرصدة لدى  حكمها في وماألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية 

الوديعة النظامية. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر  باستثناء، المركزي السعودي

 . أو اقل من تاريخ االقتناء

 لموجودات المحتفظ بها لدى البنك بصفته وصياً أو مؤتمناً عليهاا (ع

لقوائم المالية الموحدة الموجودات المحتفظ بها لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن ا اعتبارال يتم 

 المرفقة.

 مكافأة نهاية الخدمة  (ف

 نهاية بمكافأة المتعلقة البنك التزامات. يتم مراجعة صافي السعودي العمل لنظام طبقا   اكتواري يميلتق وفقا   للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصص يجنب

البرامج على افتراضات مثل الزيادات المتوقعة  التزامات. تشتمل االفتراضات المستخدمة في احتساب المتوقعة االئتمان وحدةطريقة  باستخدام الخدمة

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. المستخدمالخصم  مستقبال  في الرواتب ومعدل استقاالت الموظفين المتوقع، ومعدل

 المحسوبة على أساس األسهم  الدفعات (ص

ترة بموجب شروط برنامج المكافأة طويلة األجل المحسوب على أساس األسهم، يمنح البنك الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار شراء محددة سلفا  ولف

 االكتسابشروط إكمال شريطة  ،للموظفين المعنية مج، يسلم البنك األسهم المخصصةاشروط البر بموجباالكتساب المحددة اريخ وزمنية محددة. وبت

 بصورة مرضية.

بالكامل هذه ين المعنيين ؤهلالتاريخ الذي يستحق فيه المفي تنتهي فيها وط وشرالالتي يتم الوفاء بالخدمة البرامج على مدى فترة اليف ثبات تكايتم 

المدى الذي انتهت  – ابسكتحتى تاريخ اال موحدة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية المثبتة لهذه البرامج المصاريف التراكمية عكس(. تاالكتساب)تاريخ  األسهم

 في نهاية المطاف. اكتسابهالبنك لعدد األسهم التي يتم ل، وأفضل تقدير االكتسابإليه فترة 
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  الحكومية المنح (ق

لمتعلقة بها. تعامل يقوم البنك باثبات اإلعانة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط ا

الوديعة بمعدل يقل عن المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل عمولة يقل عن المعدالت السائدة في السوق كاعانة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات 

األدوات المالية. ت قاس المنفعة بمعدل عمولة يقل عن المعدالت السائدة  – 9المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة 9للوديعة المحددة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي األولية العادلة في السوق كفرق بين القيمة 

الحكومية. يتم إثبات اإلعانة الحكومية في قائمة الدخل  اتالمحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعد - 20وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

التكاليف المتعلقة بالمنحة التي سيتم التعويض عنها. يتم  –يف كمصار –التي يقوم فيها البنك باثبات  اتمنتظمة على مدى الفتر الموحدة وفق أسس

المبالغ إثبات دخل المنحة عندما يكون البنك هو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، يسجل البنك فقط 

 المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

 الدخل وضريبة الزكاة (ر

ضريبة دخل البنك للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ال يتم احتساب الزكاة كيخضع 

 وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

لضريبة للسنة الحالية، بناء  على معدل ضريبة الدخل المعمول به في إن مصروف ضريبة الدخل للسنة هو الضريبة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع ل

 المؤقتة وخسائر الضرائب غير المستخدمة.    المتعلقة بالفروقاتمعدال  بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة  ،المملكة العربية السعودية

في البلدان التي يعمل فيها  ماليةفترة الالفي نهاية  سارية المفعولأو الصادرة ريبية الض األنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس مخصص يتم حساب 

ويحققون دخال  خاضع ا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف التي يتم اتخاذها في اإلقرارات  له الشركات الزميلةوالتابعة والبنك والشركات 

حدد المخصصات، عند االقتضاء، على أساس المبالغ المتوقع دفعها وتالضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسير. 

 ية. للسلطات الضريب

  .الربطفترة التي يتم فيها ط ضريبة الدخل النهائية في الويتم تسجيل التعديالت الناتجة من رب

 المؤجلة الدخل ضريبة

الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض  ةة بين القيمتجالمؤقتة النا وذلك بشأن الفروقاتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لمخصص  يجنب

لطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية بناء  على امبلغ الضريبة المؤجلة المخصص ويتم تحديد . يبيةغراض الضرألالتقارير المالية والمبالغ المستخدمة لإعداد 

الضريبة اثبات موجودات  . يتماليةقوائم المال إعداد تاريخب السارية المفعولالمطبقة أو  يبيةالضر عدالتالمالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام 

 .اإلعفاءات الضريبيةاستخدام نه من الممكن أومستقبل ال في ضريبةلل ا خاضعةفيه أرباح  توفر حتمل أن تمن الم الذي بالقدرفقط وذلك المؤجلة 

 المصرفية اإلسالمية المنتجات (ش

 .هيئة الرقابة الشرعية المستقلةالتي أشرف ووافق عليها والمتوافقة مع الشريعة باإلضافة إلى المنتجات التقليدية، يقدم ساب لعمالئه بعض المنتجات 

ا باستخدام المعايير الدولية للتقرير المالي محاسبي ا  –البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة المنتجات معالجة كافة يتم  لسياسات المحاسبية لوطبق 

 المالية الموحدة.القوائم هذه في  المذكورة

 ت الخاصة:المنتجات اإلسالمية الرئيسية غير القائمة على العموالفيما يلي بيان 

شراء. يتكون المرابحة  (1 ستالمه من العميل بال صل عليه بناء  على وعد تم ا شتراه البنك وح صال  ا سلعة أو أ هي اتفاقية يبيع بموجبها البنك للعميل 

 التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه.سعر البيع من 

ا لمواصفات متفق عليها االستصناع (2  بسعر متفق عليه. ،هو اتفاق بين البنك والعميل يبيع بموجبه البنك للعميل أصال  مطور ا وفق 

ا لطلب العميل ،بصفته مؤجر ا ،هي اتفاقية يقوم بموجبها البنك اإلجارة (3 صل للتأجير وفق  بناء  على وعده بتأجير األصل  ،)المستأجر( بشراء أو إنشاء أ

 مقابل إيجار متفق عليه وفترة محددة يمكن أن تنتهي بالتحويل ملكية األصل المؤجر للمستأجر.

هي اتفاقية بين البنك والعميل للمساهمة في مشروع استثماري معين أو ملكية عقار معين ينتهي باكتساب العميل للملكية الكاملة.  المشاركة (4

ا لشروط االتفاقية.يت  م تقاسم الربح أو الخسارة وفق 

ستخدم التورق  (5 سية في الحال وي سا سلعة األ سلعة ويبيعها للعميل. يبيع العميل ال شتري البنك  شكال معامالت المرابحة حيث ي شكل من أ هو 

 العائدات لمتطلبات التمويل الخاصة به.

مع السياسات المحاسبية ذات الصلة الموضحة في  فقبما يتفي "القروض والسلف" ومبدأ تجنب العمولة ة القائمة على بنكيهذه المنتجات ال إدراجيتم 

 المالية الموحدة. القوائمهذه 
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 البنك المركزي السعودي لدى واألرصدة النقدية .3

 2020 2019 

 2,375,158 2,252,471 نقد في الصندوق

 10,942,082 11,683,700 وديعة نظامية

 7,653,718 21,841,129 البنك المركزي السعوديإيداعات لدى 

 295,934 672,115 أرصدة أخرى

 21,266,892 36,449,415 اإلجمالي

 

ساب، وفق   صادرة عن يتعين على  سعوديا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال سعوديبوديعة نظامية لدى  حتفاظاإل، البنك المركزي ال بنسب  البنك المركزي ال

غير متاحة لتمويل العمليات اليومية لساب،  البنك المركزي السعوديمئوية محددة من التزامات ودائعه، تحسب في نهاية كل شهر. إن الوديعة النظامية لدى 

اتفاقيات إعادة بيع )شراء  بموجب ةراتسندات مش البنك المركزي السعوديلدى  اإليداعات(. تمثل 28)إيضاح  شبه النقديةوبالتالي ال تعتبر جزءا  من النقدية و

 .البنك المركزي السعوديعكسي( مع 

 صافي ،األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة .4

 تم تصنيف األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى على النحو التالي:ي (أ

 2020 2019 

 4,473,830 4,887,672 حسابات جارية

 513,936 217,826 إيداعات أسواق المال

 4,987,766 5,105,498 اإلجمالي

 

 إجمالي القيمة الدفترية التغير في (ب

توضــيح أهميتها للتغيرات في مخصــص ل البنوك والمؤســســات المالية األخرىلألرصــدة لدى يوضــح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية 

 الخسارة لنفس المحفظة.

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غير مستوى ائتماني 

2020 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4,988,191 - - - 4,988,191 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - - 821 (821) 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 119,269 - - - 119,269 لسنةالمحمل لصافي 

 5,107,460 - - 821 5,106,639 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غير مستوى ائتماني 

 )معدلة( 2019
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 12,041,294 - - - 12,041,294 2019يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (7,053,103) - - - (7,053,103) لسنةالمحمل لصافي 

 4,988,191 - - - 4,988,191 2019 ديسمبر 31الرصيد في 
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 االئتمان جودة تحليل (ج

 صافي: األخرى، والمؤسسات البنوكلدى  ألرصدةيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل

 

خسائر االئتمان 
 علىالمتوقعة 

 اً شهر 12 مدى

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

ذات مدى العمر 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 5,105,498 - - 488 5,105,010 2020 ديسمبر 31

 4,987,766 - - - 4,987,766 2019 ديسمبر 31

 

 .لمتوقعةئتمان امخصص خسائر االالحركة في  (د

لدى البنوك والمؤسسات المالية  لألرصدة المتوقعةالختامي لمخصص خسائر االئتمان  ديالرص إلىاالفتتاحي الرصيد  من التسويات التاليالجدول  يوضح

 :األخرى

 2020 ديسمبر 31 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

مستوى  العمر ذات
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 425 - - 425 2020يناير  1في  الرصيد

 1,537 - 333 1,204 لسنةلصافي المحمل 

 1,962 - 333 1,629 2020 ديسمبر 31في  الرصيد

 

 

 2019 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

ينخفض العمر التي لم 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 98 -    -    98 2019يناير  1في  الرصيد

 327 - - 327 لسنةلصافي المحمل 

 425 - - 425 2019 ديسمبر 31في  الرصيد

 صافي االستثمارات، .5

 كاآلتي االستثمارات تصنف (أ

 2020 2019 

 12,708,906 12,574,317 سندات دين –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,228,767 1,128,916 حقوق الملكية –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,142,573 1,237,760 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 45,403,580 45,890,014 بالتكلفة المطفأةمقتناة 

 60,483,826 60,831,007 اإلجمالي 
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 في إجمالي القيمة الدفترية التغير (ب

 توضيح أهميتها للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة.ليوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لالستثمارات 

 سندات دين – اآلخر من خالل الدخل الشامل مدرجة بالقيمة العادلة 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

2020 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 12,712,584 - - 191,134 12,521,450 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (130,572) - - (191,134) 60,562 لسنةالمحمل لصافي 

 12,582,012 - - - 12,582,012 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

2019  
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 11,642,455 - - 214,045 11,428,410 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 1,070,129 - - (22,911) 1,093,040 لسنةالمحمل لصافي 

 12,712,584 - - 191,134 12,521,450 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 مقتناة بالتكلفة المطفأة 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

2020 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 45,410,968 - - - 45,410,968 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 497,051 - - - 497,051 لسنةالمحمل لصافي 

 45,908,019 - - - 45,908,019 2020 ديسمبر 31في  كماالرصيد 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

2019  
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 21,162,689 - - - 21,162,689 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 24,248,279 - - - 24,248,279 لسنةالمحمل لصافي 

 45,410,968 - - - 45,410,968 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 تصنف االستثمارات حسب األدوات المالية على النحو التالي: (ج

 اإلجمالي المملكة خارج المملكة داخل 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 44,036,242 45,426,997 2,701,360 1,515,165 41,334,882 43,911,832 سندات بعمولة ثابتة

 14,740,095 13,906,255 895,832 427,602 13,844,263 13,478,653 سندات بعمولة عائمة

 1,707,489 1,497,755 17,500 13,629 1,689,989 1,484,126 أسهم وأخرى

 60,483,826 60,831,007 3,614,692 1,956,396 56,869,134 58,874,611 اإلجمالي

 
 

 االئتمان جودة تحليل (د

 :اآلخرالشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل و المطفأة بالتكلفةسندات الدين المقاسة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان 

2020 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

االئتمان مستوى 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 45,890,014 - - - 45,890,014 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

 الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 صافي اآلخر،الشامل 

12,574,317 - - - 12,574,317 

 

2019 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 45,403,580 - - - 45,403,580 صافي ،المطفأةدين بالتكلفة سندات 

 الدخلدين بالقيمة العادلة من خالل سندات 
 صافي اآلخر، الشامل

12,517,887 191,019 - - 12,708,906 

 
 

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص حركة (ه

 فيما يلي تحليال  للحركات في مخصص خسائر سندات الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى العمر 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 11,066 - 115 10,951 2020يناير  1في  الرصيد

 14,634 - (115) 14,749 صافي المحمل للسنة

 25,700 - - 25,700 2020ديسمبر  31في  الرصيد
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خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 العمر التي لم ينخفض
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 19,300 16,571 148 2,581 2019يناير  1في  الرصيد

 8,337 - (33) 8,370 صافي المحمل للسنة

 (16,571) (16,571) - - مشطوبة مبالغ

 11,066 - 115 10,951 2019ديسمبر  31في  الرصيد

 

 االستثماريةفيما يلي تحليال  لمكونات المحفظة  (و

 2020 2019 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 44,036,242 2,757,434 41,278,808 45,426,997 2,227,731 43,199,266 سندات بعمولة ثابتة

 14,740,095 5,403,608 9,336,487 13,906,255 4,911,613 8,994,642 سندات بعمولة عائمة

 1,707,489 26,667 1,680,822 1,497,755 25,466 1,472,289 وصناديق استثماريةأسهم 

 60,483,826 8,187,709 52,296,117 60,831,007 7,164,810 53,666,197 ، صافياستثمارات

 
 

 : الشريعة مع متوافقة استثمارات (ز

 2020 2019 

 5,498,488 5,900,060 سندات دين –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة بالقيمة 

 567,016 630,765 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 27,523,024 36,721,198 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 33,588,528 43,252,023 اإلجمالي

 
 

 األخرى:فيما يلي تحليال  لالستثمارات حسب األطراف  (ح

 2020 2019 

 53,492,409 56,391,516 حكومية وشبه حكومية

 3,881,408 1,480,119 شركات

 3,095,165 2,945,616 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 14,844 13,756 أخرى

 60,483,826 60,831,007 اإلجمالي

 القروض والسلف، صافي  .6

 :على النحو التاليالقروض والسلف  تصنف (أ

 2020 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 

 أخرى
 شركاتقروض 

 ومؤسسات
 

 اإلجمالي

 124,956,988 89,775,444 33,240,125 1,941,419 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

63,171 886,598 24,630,710 25,580,479 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

66,244 1,469,304 4,467,919 6,003,467 

 3,877,605 3,704,746 172,724 135 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 160,418,539 122,578,819 35,768,751 2,070,969 إجمالي القروض والسلف

 (7,175,461) (5,576,261) (1,364,496) (234,704) االئتمان المتوقعة، صافيمخصص خسائر 

 153,243,078 117,002,558 34,404,255 1,836,265 القروض والسلف، صافي
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 )معدلة( 2019 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 

 أخرى
 شركاتقروض 

 ومؤسسات
 

 اإلجمالي

 131,828,811 95,746,566 33,755,819 2,326,426 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

74,200 1,461,519 15,354,378 16,890,097 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

67,267 862,131 4,199,973 5,129,371 

 4,229,807 3,858,563 370,131 1,113 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 158,078,086 119,159,480 36,449,600 2,469,006 إجمالي القروض والسلف

 (6,003,000) (4,536,131) (1,190,942) (275,927) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 152,075,086 114,623,349 35,258,658 2,193,079 القروض والسلف، صافي

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 5,377 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تشتمل

ليتم ترقيتها إلى فئة غير  ("فترة التحسن")شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنها عاملة تعرضاتعلى  تشتمل كما(. سعودي لاير مليون 4,247: 2019

 منخفضة القيمة.

 لموجودات المالية المسجلة في كل مرحلة الخصائص التالية:تتضمن ا

  شهر ا  12لمدة  في مخاطر االئتمان التي يتم فيها إثبات مخصص جوهرية(: بدون زيادة 1شهرا  )المرحلة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى

 للخسائر االئتمانية المتوقعة.

  في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات  جوهرية(: شهدت زيادة 2الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها )المرحلة

 الذي يتم فيه إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر؛ األولي

 (: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتبارها 3االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض )المرحلة  الخسائر

 متعثرة أو منخفض القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر؛ و

  خسائر مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائها أو استحداثها بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة التي يتم فيها إثبات

العاملة على القروض والسلف غير  أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض المشتراة الموجودات المالية . تشتملالعمراالئتمان المتوقعة على مدى 

مع البنك األول والتي يتم تسجيلها بالقيمة المخّفضة وبالتالي ال تحمل مخصص ا لخسائر االئتمان المتوقعة.  االندماجالتي تم الحصول عليها من خالل عملية 

ا تو  قروض ساب المشطوبة سابق ا حيث تحسنت توقعات االسترداد. إثباتشمل أيض 

 

 لدفترية:في إجمالي القيمة االتغير  (ب

 توضيح أهميتها للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة.ل للقروضرات في إجمالي القيمة الدفترية يوضح الجدول التالي التغي

 ئتماناالطاقات ب 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 2,469,006 1,113 67,267 74,200 2,326,426 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (8,927) 8,927 1مرحلة  إلى محول

 - - - 40,050 (40,050) 2مرحلة  إلى محول

 - - 43,329 (6,506) (36,823) 3مرحلة  إلى محول

 (274,764) (978) 78,921 (35,646) (317,061) لسنةالمحمل لصافي 

 (123,273) - (123,273) - - مشطوبة مبالغ

 2,070,969 135 66,244 63,171 1,941,419 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 2,186,216 - 71,065 63,406 2,051,745 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (3,574) (7,166) 10,740 1مرحلة  إلى محول

 - - (3,056) 43,442 (40,386) 2مرحلة  إلى محول

 - - 38,759 (5,355) (33,404) 3مرحلة  إلى محول

 409,596 1,113 90,879 (20,127) 337,731 لسنةالمحمل لصافي 

 (126,806) - (126,806) - - مشطوبة مبالغ

 2,469,006 1,113 67,267 74,200 2,326,426 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  خرىاألفراد األقروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 36,449,600 370,131 862,131 1,461,519 33,755,819 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (7,070) (88,320) 95,390 1مرحلة  إلى محول

 - - (35,051) 217,576 (182,525) 2مرحلة  إلى محول

 - - 200,423 (57,473) (142,950) 3مرحلة  إلى محول

 (389,496) (197,407) 740,224 (646,704) (285,609) لسنةالمحمل لصافي 

 (291,353) - (291,353) - - مشطوبة مبالغ

 35,768,751 172,724 1,469,304 886,598 33,240,125 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 22,579,184 58,583 776,614 1,316,404 20,427,583 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (8,881) (83,783) 92,664 1مرحلة  إلى محول

 - - (54,446) 213,004 (158,558) 2مرحلة  إلى محول

 - - 157,104 (60,849) (96,255) 3مرحلة  إلى محول

 14,176,321 311,548 297,645 76,743 13,490,385 لسنةالمحمل لصافي 

 (305,905) - (305,905) - - مشطوبة مبالغ

 36,449,600 370,131 862,131 1,461,519 33,755,819 2019 ديسمبر 31الرصيد في 
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  مؤسساتالشركات والقروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 119,159,480 3,858,563 4,199,973 15,354,378 95,746,566 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (10) (84,065) 84,075 1مرحلة  إلى محول

 - - - 892,970 (892,970) 2مرحلة  إلى محول

 - - 351,945 (351,690) (255) 3مرحلة  إلى محول

 3,870,869 (153,817) 367,541 8,819,117 (5,161,972) لسنةالمحمل لصافي 

 (451,531) - (451,531) - - مشطوبة مبالغ

 122,578,818 3,704,746 4,467,918 24,630,710 89,775,444 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 92,856,560 - 2,923,703 15,181,771 74,751,086 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (7,637) (718,663) 726,300 1مرحلة  إلى محول

 - - - 204,613 (204,613) 2مرحلة  إلى محول

 - - 849,024 (816,724) (32,300) 3مرحلة  إلى محول

 27,191,737 3,858,563 1,323,700 1,503,381 20,506,093 لسنةالمحمل لصافي 

 (888,817) - (888,817) - - مشطوبة مبالغ

 119,159,480 3,858,563 4,199,973 15,354,378 95,746,566 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  االئتمان خسائر مخصص في الحركة (ج

 .مقابل القروض والسلف إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  وضحي

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,003,000 60,502 3,142,098 2,156,103 644,297 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (6,394) (31,938) 38,332 1مرحلة  إلى محول

 - - (20,696) 28,552 (7,856) 2مرحلة  إلى محول

 - - 40,693 (35,293) (5,400) 3مرحلة  إلى محول

 1,623,990 (7,684) 1,124,194 333,554 173,926 خسائر ال مخصص إعادة قياس بعد

 (451,529) - (451,529) - - مشطوبة مبالغ

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4,750,612 42,924 2,716,152 1,624,813 366,723 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (10,660) (42,156) 52,816 1مرحلة  إلى محول

 - - (21,380) 27,070 (5,690) 2مرحلة  إلى محول

 - - 261,942 (258,312) (3,630) 3مرحلة  إلى محول

 2,141,205 17,578 1,084,861 804,688 234,078 خسائر مخصص الإعادة قياس  بعد

 (888,817) - (888,817) - - مشطوبة مبالغ

 6,003,000 60,502 3,142,098 2,156,103 644,297 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 صافي ،خصص خسائر االئتمانم (د

القروض والسلف والبنود خارج قائمة و واالستثمارات األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى ألرصدةل المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 المركز المالي:

 2019 2020 إيضاحات 

    المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 327 1,537 4 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة   

 8,337 14,634 5 استثمارات   

 2,141,205 1,623,990 6 وسلف قروض   

 210,969 26,500 20 المالي المركز قائمة خارج بنود   

 140,337 (35,730)  سابقا   شطبها تم التي الديون من المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون   

 2,501,175 1,630,931  للسنة المحمل صافي

 

 :االقتصاديةحسب القطاعات  االئتمانفيما يلي تحليال  بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر  (ه

 

2020 
 

القروض 
والسلف 

 العاملة

القروض 
والسلف غير 

 العاملة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 مخصص
خسائر 
 االئتمان

القروض 
والسلف، 

 صافي

 16,572,177 (6,651) - 189,570 16,389,258 حكومية وشبه حكومية

 5,845,986 (118,702)  - - 5,964,688 تمويل

 770,800 (4,353)  133,946 - 641,207 زراعة وأسماك

 18,945,218 (1,569,304)  956,035 621,009 18,937,478 تصنيع

 3,476,475 (7,315)  - - 3,483,790 مناجم وتعدين

 6,831,761 (256,727)  614,759 194,879 6,278,850 وخدمات صحية ،غاز ،ماء ،كهرباء

 11,284,598 (1,391,515) 776,212 1,659,209 10,240,692 بناء وإنشاءات  

 36,115,746 (1,467,283)  917,204 706,422 35,959,403 تجارة

 8,290,835 (67,797)  195,854 28,421 8,134,357 واتصاالتنقل 

 7,259,862 (172,836) 25,238 4,313 7,403,147 خدمات

 36,240,520 (1,599,200)  172,859 1,119,840 36,547,021 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 1,609,080 (513,778) 85,498 853,690 1,183,670 أخرى

 153,243,058 (7,175,461)  3,877,605 5,377,353 151,163,561 اإلجمالي 
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 )معدلة( 2019
 

القروض 
والسلف 

 العاملة

القروض 
والسلف غير 

 العاملة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 مخصص
خسائر 
 االئتمان

القروض 
والسلف، 

 صافي

 11,529,790 (2,998) - 189,570 11,343,218 حكوميةحكومية وشبه 

 5,843,216 (163,060) - - 6,006,276 تمويل

 781,474 (1,709) 226,351 - 556,832 زراعة وأسماك

 22,777,924 (1,454,684) 949,600 568,972 22,714,036 تصنيع

 2,780,464 (3,169) - - 2,783,633 مناجم وتعدين

 6,000,867 (177,109) 484,642 166,741 5,526,593 وخدمات صحية ،غاز ،ماء ،كهرباء

 13,416,953 (1,374,563) 758,088 1,799,436 12,233,992 بناء وإنشاءات  

 33,554,410 (1,007,236) 986,676 538,750 33,036,220 تجارة

 8,939,349 (29,398) 224,297 4,933 8,739,517 واتصاالتنقل 

 7,700,303 (156,671) 29,154 20,579 7,807,241 خدمات

 37,451,737 (1,466,869) 371,244 743,193 37,804,169 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 1,298,599 (165,534) 199,755 214,528 1,049,850 أخرى  

 152,075,086 (6,003,000) 4,229,807 4,246,702 149,601,577  اإلجمالي

 
 

 .مثل المبالغ الظاهرة بالجدول إجمالي القيمة الدفتريةت. والسلف للقروضيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  (و

2020 

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

      القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة

 23,415,171 - - - 23,415,171 قوية

 53,659,990 - 15,012 1,550,408 52,094,570 جيدة

 31,556,364 - 193 17,323,149 14,233,022 مقبولة

 36,547,019 - 415,707 949,769 35,181,543 غير مصنفة

 5,985,037 - 195,202 5,757,153 32,682 تحت المالحظة

 5,377,353 - 5,377,353 - - غير عاملة

 3,877,605 3,877,605 - - - أخرى

 160,418,539 3,877,605 6,003,467 25,580,479 124,956,988 اإلجمالي

 

 )معدلة( 2019

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

      المطفأة القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة

 16,495,481 - - - 16,495,481 قوية

 65,611,240 - 238 1,372,016 64,238,986 جيدة

 24,124,310 - 16,558 9,472,211 14,635,541 مقبولة 

 37,804,169 - 167,621 1,546,857 36,089,691 غير مصنفة

 5,566,377 - 698,252 4,499,013 369,112 تحت المالحظة

 4,246,702 - 4,246,702 - - عاملةغير 

 4,229,807 4,229,807 - - - أخرى

 158,078,086 4,229,807 5,129,371 16,890,097 131,828,811 اإلجمالي
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واألرباح والسيولة وتوليد النقدية واإلدارة ذات جودة عالية. هناك قدرات قوية على الوفاء بااللتزامات طويلة  ةتشير إلى أن الموقف المالي، والرسمل: قوية

 وقصيرة األجل.

غيرات ا  بالتال يظهر الوضع المالي وجود توجهات سلبية كبيرة. تعتبر القدرة على الوفاء بااللتزامات متوسطة وقصيرة األجل عادلة، لكنها تتأثر كثير: جيدة

 الخارجية أو الظروف في السوق.

وك تشير إلى أن الموقف المالي للطرف المقابل متوسط، لكن ليس قويا . إن الموقف الكلي غير مقلق لكنه يتطلب المراقبة المنتظمة بسبب الشك: مقبولة

 الناتجة عن التغيرات الخارجية أو الظروف في السوق.

 .والمقدرة على السداد مشكوك فيها. يتطلب الموقف المالي للجهة المقترضة المتابعة عن قرب والتقييم المستمر ضعيفالموقف المالي : تحت المالحظة

 .كمتعثر مصنف العميل: عاملة غير

 .مصنفة وغير عاملة أفراد وسلف قروض تمثل: مصنفة غير

 الشريعة مع متوافقةالقروض ال (ز

 :يلي كماالقروض والسلف منتجات متوافقة مع الشريعة  تشمل

 2020 2019 

 )معدلة(  

 93,655,189 91,174,726 تورق

 6,262,813 5,565,020 مرابحة

 14,220,762 19,915,008 أخرى

 114,138,764 116,654,754 اإلجمالي

 

 الضمانات  (ح

المتعلقة بالقروض والسلف. تشتمل هذه الضمانات، في الغالب، على ودائع  االئتمانيحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاصة به، بضمانات لتقليل مخاطر 

بشكل رئيسي مقابل  اتالضمانبألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يحتفظ 

القابلة للتحقق. وبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية  اتهمقيت الصلة بصافي مقابل التعرضات ذا اويتم إدارته والشخصيةالقروض التجارية 

 من مخاطر االئتمان. الضمانات هذه ا كتأمين بالقدر الذي تقلل فيهالمحتفظ بهتكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضمانات  ة،اليفي الفترة الم

مليون لاير سعودي(. بلغت  4,247: 2019مليون لاير سعودي ) 5,377، بلغت القيمة الدفترية إلجمالي القروض والسلف غير العاملة 2020ديسمبر  31كما في 

  (.مليون لاير سعودي 2,354: 2019مليون لاير سعودي ) 3,485قيمة الضمانات الممكن تحديدها والمحتفظ بها مقابل تلك القروض والسلف 

 زميلة ال شركاتالستثمار في اال .7

 2020 2019 

   اتش اس بي سي العربية السعودية 

 532,597 585,987 السنةرصيد في بداية ال

 138,611 79,870 الحصة في األرباح

 (62,640) (122,902) توزيعات أرباح مستلمة

 (22,581) - استبعادات

 585,987 542,955 السنة نهاية في الرصيد

    الوطنية

 - 74,211 السنةرصيد في بداية ال

 80,204 - األعمال تجميع عملية خالل من عليه مستحوذ

 (5,993) 2,066  (رئالخسا) / األرباح في الحصة

 74,211 76,277 السنةفي نهاية  الرصيد

 660,198 619,232 اإلجمالي

 

تش اس بي سي اشركة الرئيسية ل النشاطاتتش اس بي سي العربية السعودية، وهي شركة زميلة. تتمثل ا٪( من أسهم 49: م2019٪ )49يمتلك ساب 

وتمويل المشاريع والتمويل اإلسالمي. ة االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية والوساطة بنكيالخدمات ال قديمالعربية السعودية في ت

المرخص لهم من قبل هيئة السوق  األشخاصمن  تعتبرتش اس بي سي العربية السعودية ا. إن االختياريةوالمحافظ رة الصناديق االستثمارية قوم باداكما ت

  نشطة األوراق المالية.أالمالية لممارسة 
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المنتجات المتعلقة كامتداد لخدمات األفراد  ( من أسهم الوطنية، شركة زميلة. يتمثل النشاط الرئيسي للوطنية في تقديم%20: 2019) %20يمتلك ساب 

 المصرفية الحالية بالبنك. 

 ، صافيوأصول حق االستخدام الممتلكات والمعدات .8

 

 
 األراضي
 والمباني

المباني  تحسينات
المستأجرة وأصول 

 حق االستخدام
المعدات واألثاث 

 والسيارات 
2020 

 اإلجمالـي 
2019 

 اإلجمالـي

      التكلفة :

 2,835,797 4,302,387 776,534 1,895,689 1,630,164 يناير  1في كما 

 2,944 192,981 177,068 (18,705) 34,618 القياس إعادةإضافات / 

 األعمالخالل تجميع  من عليها مستحوذ
 (19 إيضاح)

- - - - 1,477,933 

 (14,287) (132,533) (97,322) (34,744) (467) استبعادات

 4,302,387 4,362,835 856,280 1,842,240 1,664,315 ديسمبر  31في كما 

      المتراكم : االستهالك

 1,386,813 1,643,153 598,254 638,723 406,176 يناير  1في كما 

 266,371 343,934 118,423 208,897 16,614 المحمل للسنة

 (10,031) (45,437) (26,854) (18,353) (230) ستبعاداتا

 1,643,153 1,941,650 689,823 829,267 422,560 ديسمبر  31في كما 

      صافي القيمة الدفترية

 - 2,421,185 166,457 1,012,973 1,241,755 2020ديسمبر  31في كما 

 2,659,234 - 178,280 1,256,966 1,223,988 2019ديسمبر  31في كما 

 649,044 748,242    األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 3,308,278 3,169,427    اإلجمالي

 

عقود  - 16التقرير المالي المعيار الدولي  تطبيقالمؤجرة والتي تم إثباتها حق االستخدام"  أصول" المستأجرة المباني لتحسيناتاالفتتاحي  الرصيديشمل 

 ":االستخدام حقأصول حركة "فيما يلي بيان اإليجار. 

 

 المتراكم االستهالك التكلفة 2020
 القيمة صافي

 الدفترية

    حق االستخدام

 1,098,807 (118,493) 1,217,300 بداية السنة في الرصيد

 (27,767) - (27,767) القياس إعادة / إضافات

 (16,389) 18,042 (34,431) استبعادات

 (157,018) (157,018) - استهالك

 897,633 (257,469) 1,155,102 2020ديسمبر  31في  الرصيد

 

 المتراكم االستهالك التكلفة 2019
 القيمة صافي

 الدفترية

    حق االستخدام

 706,822 - 706,822 بداية السنة في الرصيد

 (39,472) - (39,472) القياس إعادة / إضافات

 559,685 - 559,685 (19)إيضاح  األعمالخالل تجميع  من عليها مستحوذ

 - 9,735 (9,735) استبعادات

 (128,228) (128,228) - استهالك

 1,098,807 (118,493) 1,217,300 2019ديسمبر  31في  الرصيد
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 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة .9

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل

 2020 2019 

   (19)إيضاح  األعمال تجميع عملية عن ناتجة مبالغ

 16,195,867 8,778,091 شهرة

 1,943,561 1,787,484 أخرى ملموسة غير موجودات

 13,806 13,806 للتكافل ساب على االستحواذ عن ناتجة شهرة

 308,831 403,155 اآلليالحاسب  برامج

 18,462,065 10,982,536 اإلجمالي

 
 

 الشهرة 

 برامج
 الحاسب

 اآللي

 العمالء عالقة
شراء بطاقة  -

االئتمان 
المستحقة 

 القبض
 الودائع

 األساسية
 العالمة

 التجارية

 
2020 

 اإلجمالي
2019 

 اإلجمالي

 )معدلة(       

        التكلفة :

 193,389 18,751,300 75,000 1,875,400 71,200 520,027 16,209,673 يناير  1في  اكم

 127,294 315,365 - - - 315,365 - إضافات

 خالل من عليها مستحوذ
 (19 إيضاح) األعمال تجميع

- - - - - - 18,434,683 

 (4,066) (44,269) - - - (44,269) - استبعادات

 18,751,300 19,022,396 75,000 1,875,400 71,200 791,123 16,209,673 ديسمبر  31في  اكم

        المتراكم : اإلطفاء

 123,745 289,235 7,500 66,979 3,560 211,196 - يناير  1في كما 

 165,749 333,724 15,000 133,957 7,120 177,647 - المحمل للسنة

 - 7,417,776     7,417,776 القيمة انخفاض خسائر

 (259) (875) - - - (875) - استبعادات

 289,235 8,039,860 22,500 200,936 10,680 387,968  7,417,776 ديسمبر  31في كما 

        صافي القيمة الدفترية :

  10,982,536 52,500 1,674,464 60,520 403,155 8,791,897 2020ديسمبر  31في كما 

 18,462,065  67,500 1,808,421 67,640 308,831 16,209,673 2019ديسمبر  31في كما 

 

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار

تقييم  راءإج مالية، فترة كل في يتم، .القيمة فيانخفاض من وجود  لتأكداألعمال سنوي ا ل تجميع مليةعمن خالل  عليها ستحوذالشهرة المتخصيص  يتم

إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة  يتم. في القيمة نخفاضاال اختبار إجراء يتعينذلك،  علىمؤشرات  وجود وفي حال .القيمة في نخفاضااللمؤشرات 

مع القيمة  ،االستعمال قيدالتي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها من خالل طريقة القيمة  بالبنك للنقدية المدرة للوحدات المقدرةالقابلة لالسترداد  القيمة

 .للنقدية المدرة الوحدات من وحدة لكل الموجودات لصافي الدفترية

 التالية: ديةللنق درةلوحدات المإلى ا تم تخصيص الشهرة

  األفرادمصرفية 

  شركات والمؤسساتالمصرفية 

 خزينةال 

 أخرى  

 

 لعماساب القيمة قيد االستتحالاالفتراضات الرئيسية 

، التدفقات النقدية االستعمال ديق مةيالق تستخدم طريقةتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية بناء  على حساب القيمة قيد االستعمال. 

 .على المدى طويل االجل النهائيالنمو  معدل الدائمة على مدى فترة التوقعات البالغة خمس سنوات وبعد ذلك تم استخدامالمتوقعة 
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 :ةيالتال باالفتراضاتكثير ا االستعمال للوحدات المدرة للنقدية  ديق مةيساب القحيتأثر 

 المتوقع االسمي اإلجمالي المحلي الناتج سيما ال ،االقتصادية التوقعات 

 الخصم معدالت 

 األجل طويل النمو معدالت 

 الخاصة العموالت دخل صافي وهوامش المرجعية الفائدة أسعار 

 المتوقعة االئتمان خسائر من للمخاطر المستقبلية التكاليف 

 و: المحلية التضخم معدالت 

 رباحباأل واالحتفاظ المستهدف المال رأس نسبة  

 :االستعمال ديق مةيساب القحفي  ةيالتال الرئيسية االفتراضاتتم استخدام 

  مصادر  من هايالمال التي تم الحصول عل ومقارنتها بمعدالت تكلفة رأس ةيالموجودات المال ريستخدام نموذج تسعباوالمشتق  %10.08معدل خصم

 .ةيخارج

  السعودية المطبق  العربيةللناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة  االقتصاديينوالمشتق من توقعات  %4.0 قدرهنمو الموجودات طويلة األجل معدل

 .2024على فترات التوقعات لما بعد 

 والمعدل  السعودية العربيةللناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة  االقتصاديينوالمشتق من توقعات  %4.8 قدره األجل طويل معدل نمو األرباح

 .2024ومعدالت نمو القطاع على مدى الزمن والمطبق على فترة التوقعات لما بعد عام  المرجعيةالمتوقعة في أسعار الفائدة  بالتغيرات

 للتغيرات في االفتراضات الرئيسية لمعدالت النمو طويلة األجل ومعدالت الخصم.حساسية القيمة قيد االستعمال فيما يلي تحليل 

 مة في اختبار انخفاض القيمة للشهرةاالفتراضات الرئيسية المستخد

 الفتراضات التالية:با كثير ا يةللنقد المدرةلوحدات قيد االستعمال لالقيمة ساب حيتأثر 

 هوامش الفائدة؛ 

 الخصم؛ تمعدال 

  ؛التوقعاتمعدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة 

  ؛ والحالي المحلي اإلجماليالناتج 

 معدالت التضخم المحلية 

 الفائدة هوامش

 الميزانية لظروف السوق المتوقعة.على مدى فترة  ايتم تغييرهوعلى أسعار السوق السائدة في بداية فترة الميزانية.  ةتعتمد هوامش الفائد

 الخصم تمعدال

لتقييم األداء التشغيلي  المعيار هذا اإلدارة تستخدمتجاري.  عملالمطلوب في كل ورأس المال المستخدم  علىلعائد لتعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة 

 نموذج تسعير األصول المالية. وتقييم مقترحات االستثمار المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام 

 المحليةاإلجمالي ومعدالت التضخم الناتج المحلي و المتوقع النمومعدل 

 تستند االفتراضات إلى أبحاث الصناعة المنشورة.

مليار لاير سعودي  7.4تم تحديد وجود مؤشرات على انخفاض القيمة وتقرر انخفاض قيمة الشهرة المخصصة للبنك التجاري الدولي بمبلغ  ،2020يونيو  30في 

المنتهية في الموحدة للفترة  المرحلية ةالدخل الموحد قائمةص انخفاض القيمة في مليار لاير سعودي. تم تسجيل مخص 8.19مقابل القيمة الدفترية البالغة 

وبعد ذلك على أساس التوقعات  ،على االقتصاد والبنك  19 -بتأثير كوفيدفي ذلك التاريخ إلى التنبؤ  القيمة قيد االستعمال. واستند االنخفاض في 2020يونيو  30

ا. في البيئة الحالية 2023االقتصادية طويلة األجل. افترض النموذج أن االنتعاش االقتصادي سيستفيد من عام  تعد القدرة على التنبؤ بالمستقبل أكثر  ،فصاعد 

 تراضات المدخالت.للتغيرات في اف يةحساس القيمة قيد االستعمال اكثرمما يجعل تحديد  ،صعوبة من أي وقت مضى

إلى تخصيص الشهرة المخصصة وتم  .يةلنقدالمدرة لوحدات الألي من الزم أنه ال يوجد انخفاض  إلى اختبار انخفاض قيمة الشهرة أشار ،2020ديسمبر  31في 

 :التالية للنقدية المدرةلوحدات ا

 يةللنقد المدرة الوحدات
 المخصصة الشهرة

 (سعودي لايريون ل)م

 4,650 األفراد مصرفية

 772 والمؤسسات الشركات مصرفية

 3,356 الخزينة

 14 أخرى
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معدل النمو النهائي مع  االنخفاض في في معدل الخصم أو %1الزيادة بواقع إن . أعالهمعدل الخصم المذكور تم خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام 

 :دناهأفي الجدول كما هو مبين  يةلنقدل المدرةلوحدات للالسترداد  ةالقابل قيمةقلل من التأن  االعوامل األخرى ثابتة من شأنه الحفاظ على

 
 2020 ديسمبر 31

 للنقدية المدرة لوحداتل لالسترداد القابلةاألثر على القيمة 

 للنقدية المدرة الوحدات

 معدلفي  %1بواقع   الزيادة
 الخصم

 )مليون لاير سعودي(

في معدل النمو  %1بواقع  الزيادة
 النهائي

 )مليون لاير سعودي(

 (3,089) (3,655) األفراد مصرفية

 (5,572) (6,625) والمؤسسات الشركات مصرفية

 (2,625) (3,138) الخزينة

 

 

 
 2019ديسمبر  31

 للنقدية المدرة لوحداتل لالسترداد القابلةاألثر على القيمة 

 للنقدية المدرة الوحدات

 معدلفي  %1بواقع   الزيادة
 الخصم

 )مليون لاير سعودي(

في معدل النمو  %1بواقع  الزيادة
 النهائي

 )مليون لاير سعودي(

 (7,228) (3,597) األفراد مصرفية

 (4,144) (4,510) والمؤسسات الشركات مصرفية

 (3,054) (5,267) الخزينة

 خرىاأل ملموسةال غير موجوداتال

صل غير أ إلثباتالمعايير المحددة التي يجب الوفاء بها  .األولي اإلثبات"بالقيمة العادلة" عند  عليها المستحوذ األخرىلموجودات غير الملموسة ا إثباتيتم 

 أنه؛ابال  للتحديد بوضوح، إما هي أن األصل غير الملموس يجب أن يكون ق استحواذملموس بشكل منفصل عن الشهرة في عملية 

  مع عقد أو أصل أو ، سواء بشكل فردي أو مبادلتهأو تأجيره أو  حويله أو ترخيصهأو توبيعه  المنشأةعن  هنقساميمكن فصله أو اأي  ،للفصل كون قابال  يأن

 صلة ؛ أو والتزام ذ

 أو عن الحقوق  المنشأة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة للفصل عن األخرى النظاميةالحقوق  نشأ عن الحقوق التعاقدية أو ي

 وااللتزامات األخرى.

 14العمالء، و ات سنوات لعالق 10والذي يقدر بـ  ،باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل خرىيتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األ

 وإثباتلالسترداد  ةالقابل القيمةسنوات للعالمة التجارية. في حالة ظهور مؤشر على انخفاض القيمة، يتم تقدير  5، و ةغير الملموس ةاألساسي ودائعسنة لل

 سترداد أقل من القيمة الدفترية.لال ةالقابلقيمة ال تإذا كاننخفاض اخسارة 

 البنكيألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الترخيص والقيمة سنوي ا.  انخفاضويتم اختبارها للتأكد من  محددأجل لها  ليس مدة الترخيص البنكيإن 

 .المعنية يةنقدلل المدرةوحدة لإلى ا

 الموجودات األخرى .10

 2020 2019 

 1,795,006 1,432,492 ذمم مدينة

 275,750 139,918 ضريبة مدفوعة مقدما   

 1,701,336 2,517,762 أخرى

 3,772,092 4,090,172 اإلجمالي

 لمشتقاتا .11

 :األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر باستخدام، خالل دورة أعماله العادية، يقوم البنك

 اآلجلة والمستقبلية أ( العقود

ن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها اتعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.  اتفاقياتوهي عبارة عن 

محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة  احتياجاتخصيصا  لتلبية 

 فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا . 
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  لخياراتب( ا

أو أداة  سلعة، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو االلتزامتعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس  اتفاقياتوهي عبارة عن 

  محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ. مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي

 المقايضات( ج

وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت  بأخرى.لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية  التزاماتوتمثل 

فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل  ،أما مقايضات العمالت المبلغ.الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل 

العموالت الخاصة بسعر المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فانه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدا  دفع 

 ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

  اآلجلةاألسعار  اتفاقيات( د

العمولة الخاصة  وهي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها خارج األسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر

 .المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها

 التسويات المتعلقة بالمخاطر

 البيع -سعر الشراء 

 البيع والذي يمثل القيمة العادلة. –استخدام الفرق بين سعر الشراء  13يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

يتم تكبدها في حالة إقفال كافة صافي البيع التي  –البيع تكلفة الشراء  –يم في العادة قيمة سوقية متوسطة. تعكس تسوية سعر الشراء ينتج عن طريق التقي

 .المتبقية المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطية المتاحة أو باستبعادها أو بالتخلص منها مخاطر السوق

 يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنكيتسوية تق

تعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن يستلم القيمة  احتمالة كي تعكس ضمن القيمة العادلة يم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامييوتمثل تسوية تق

 السوقية الكاملة للمعاملة.

 يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخريتقتسوية 

احتمال تعثر ساب وأن ساب لن يدفع القيمة السوقية يم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة يوتمثل تسوية تق

 الكاملة للمعاملة.

يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف ييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك / طريقة تسوية تقيطريقة تسوية تق

 اآلخر

م مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر بصورة ييرف اآلخر تجاه البنك وتسوية تقيم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطييقوم ساب باحتساب تسوية تق

يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وذلك بتطبيق يمستقلة لكل طرف آخر تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنه. يقوم ساب باحتساب تسوية تق

على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر، وضرب النتيجة بالخسارة المتوقعة في حالة التعثر. وعلى  –عدم تعثر ساب  في حالة -احتمال تعثر الطرف اآلخر 

في حالة عدم تعثر  –يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر وذلك باستخدام احتمال تعثر ساب يالعكس، يقوم ساب باحتساب طريقة تسوية تق

دى فترة على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة التعثر. يتم احتساب كال الطريقتين على م –ف اآلخر الطر

 التعرض المحتمل للمخاطر.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

المنتجات للعمالء تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة بالبنك بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح 

قع الحصول على أرباح من التغيرات لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بادارة مخاطر مراكز السوق مع تو

أو المنتجات  من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق واالستفادةاإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد 

 بغرض الحصول على أرياح من ذلك.  المختلفة
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 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

والتي  -مخاطر السيولة(  – 33مخاطر السوق، واإليضاح  – 32المخاطر المالية، واإليضاح  إدارة – 31)انظر اإليضاح  -نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر  يتبع البنك

العمالت والعموالت  يتعلق جزء منها بادارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقليل مخاطر أسعار

. وقد وضع مجلس اإلدارة البنك المركزي السعودية عن الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناء  على التوجيهات الصادر

تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز  استراتيجياتمستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا  لمخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميا  وتستخدم 

لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدودا  للفجوات في أسعار العموالت الخاصة  العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا  

تغطية المخاطر لضمان بقاء  استراتيجياتللفترات المقررة. يتم دوريا  مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم 

 صة ضمن الحدود المقررة.الفجوات بين أسعار العموالت الخا

ويتم  الخاصة.ت وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموال

 االستراتيجيةإن التغطية  ككل.المركز المالي  تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة استراتيجية وباستخدامذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة 

 للمخاطر، عدا تغطية مخاطر المحفظة، ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.

كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية  محددة.يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت 

تدفقات النقدية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر عموالت خاصــة بسعر ثابت. ويستخدم البنك أيضا  مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر ال

الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا ، بما في ذلك تفاصيل البنود وفي كافة هذه  عائم.الناشئة عن بعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر 

 .النقديةويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات المغطاة وأداة تغطية المخاطر، 

 فعالية تغطية المخاطر اختبار

بأنه يجب التوقع بأن تكون كل تغطية مخاطر  –عند بدء تغطية المخاطر وطوال فترتها  -المخاطر، فان ساب يطلب كي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية 

 ذات فعالية عالية مستقبال  وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

 إدارةيم فعالية التغطية تعتمد على استراتيجية ييم فعالية التغطية وأن الطريقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقيتوضح مستندات كل تغطية مخاطر كيفية تق

القيمة العادلة أو التدفقات  المخاطر الخاصة بها. وفيما يتعلق بالفعالية المستقبلية، يجب التوقع بأن تكون أداه التغطية ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات في

٪. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في 125٪ إلى 80يها التغطية. كانت فعالية التغطية ما بين النقدية المتعلقة بالمخاطر المغطاة خالل الفترة التي خصصت إل

 موحدة ضمن "دخل المتاجرة، صافي".قائمة الدخل ال

 النقدية التدفقات مخاطرتغطية 

لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل دخل  ةوبات المقتنايتعرض البنك للتغيرات في التدفقات النقدية ألسعار العموالت المستقبلية الخاصة على الموجودات والمطل

. يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية لهذه المخاطر في أسعار العموالت الخاصة. يوضح الجدول عمولة خاصة بسعر متغير

 فيها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على قائمة الدخل: المغطاةديسمبر، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية  31أدناه، كما في 

2020 
خالل سنة 

 واحدة
 3سنة إلى 

 سنوات 5إلى  3 سنوات 
 5أكثر من 
 سنوات 

 - 1,635 47,208 31,286 تدفقات نقدية واردة )موجودات(

 - - - (1,687) تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 - 1,635 47,208 29,599 الواردةصافي التدفقات النقدية 

2019     

 3,792 33,173 123,327 55,449 تدفقات نقدية واردة )موجودات(

 - - (1,686) (6,318) تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 3,792 33,173 121,641 49,131 صافي التدفقات النقدية الواردة

مخاطرها في تغطية مخاطر التدفقات النقدية وذلك على أساس  المغطاةيعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها على البنود 

 مخاطرها. المغطاةتجديد األسعار للموجودات والمطلوبات 

ديسمبر وذلك على أساس الفترة  31ية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية لها كما في تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المال

ن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات إ. االستحقاقالمتبقية حتى تاريخ 

التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على  االئتمانالتالي، فان هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وب

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات. 
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 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

 
القيمة 
العادلة 

 اإليجابية

القيمة 
العادلة 
 السلبية

إجمالي 
المبالغ 

 سميةإلا
 خــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

2020        

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة: 

       

 11,257,825 20,929,295 5,199,257 1,106,388 38,492,765 (1,175,729) 1,172,441 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 5,250,000 7,967,830 3,097,608 476,120 16,791,558 (724,737) 677,038 خيارات أسعار العموالت الخاصة   

 - - 289,101 1,245,515 1,534,616 (68,162) 68,766 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - 88,445 403,480 153,968 645,893 (1,852) 1,852 خيارات العمالت   

 - 3,150,000 300,000 375,000 3,825,000 (7,806) 15,418 مقايضات العمالت   

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر القيمة العادلة:

       

 3,472,041 6,057,125 487,500 93,750 10,110,416 (834,505) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية 
 النقدية:مخاطر التدفقات 

       

 - 90,000 - - 90,000 (6,295) 18,581 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 - 318,750 712,500 - 1,031,250 - 7,210 مقايضات العمالت  

 19,979,866 38,601,445 10,489,446 3,450,741 72,521,498 (2,819,086) 1,961,306 اإلجمالي  

      (1,665,900) 27,278 للمقاصة لترتيبات العادلة القيمة

      1,979,400 (29,775) المستلمة النقدية الضمانات

      313,500 (2,497) المقاصة بعد العادلة القيمة

 

 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

 

القيمة 
العادلة 

 اإليجابية

القيمة 
العادلة 
 السلبية

إجمالي 
المبالغ 

 سميةإلا
 خــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

2019        

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة: 

       

 11,373,711 35,669,796 8,869,076 4,028,427 59,941,010 (709,194) 732,749 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 - 11,797,369 1,683,600 180,894 13,661,863 (128,907) 124,349 خيارات أسعار العموالت الخاصة    

 - - 2,086,846 7,204,009 9,290,855 (22,491) 33,028 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - - 1,123,972 549,946 1,673,918 (982) 1,102 خيارات العمالت   

 - 487,500 - - 487,500 (6,995) 6,995 مقايضات العمالت   

 - - 20,415 332,358 352,773 (11,090) 11,090 أخـــــرى  

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر القيمة العادلة:

       

 4,815,647 5,470,625 656,250 262,500 11,205,022 (425,325) 15,189 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر التدفقات النقدية:

       

 - 90,000 200,000 150,000 440,000 (454) 9,195 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 187,500 1,031,250 262,500 187,500 1,668,750 (12,202) 36,829 مقايضات العمالت  

 16,376,858 54,546,540 14,902,659 12,895,634 98,721,691 (1,317,640) 970,526 اإلجمالي 

      (701,565) 43,599 للمقاصة لترتيبات العادلة القيمة

      816,578 (41,438) المستلمة النقدية الضمانات

      115,013 2,161 المقاصة بعد العادلة القيمة

بشأن منتجات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي تشتمل على أداه مشتقة واحدة أو أكثر. وفي مثل هذه الحاالت، تمثل القيمة العادلة  اتفاقياتأبرم البنك 

ريخ إعداد القوائم عن إجمالي المبالغ االسمية لكافة الخيارات المتعلقة بكل منتج بتا اإلفصاحلكل منتج من المنتجات المركبة صافي قيمة المشتقات المعنية. تم 

 المالية في الجدول أعاله.
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 .بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة اتعكس الجداول أدناه ملخص  

القيمة  2020
 العادلة

القيمة عند 
 أداة التغطية المخاطر بدء التغطية 

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
 السلبية

       :وصف البنود المغطاة

 (834,505) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 10,110,416 10,322,413 بعمولة ثابتة  استثمارات

 (6,295) 18,581 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 90,000 89,999 استثمارات بعمولة عائمة 

 - 7,209 مقايضات العمالت  التدفق النقدي 1,031,250 1,028,107 ثابتةاستثمارات بعمولة 

 - - مقايضات العمالت التدفق النقدي - - ودائع بعمولة ثابتة

       

       

القيمة  2019
 العادلة

القيمة عند 
 أداة التغطية المخاطر بدء التغطية 

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
 السلبية

       :وصف البنود المغطاة

 (425,325) 15,189 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 11,205,022 11,670,647 بعمولة ثابتة  استثمارات

 (454) 9,195 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 440,000 443,721 استثمارات بعمولة عائمة

 (11,525) 36,829 مقايضات العمالت  التدفق النقدي 1,481,250 1,431,620 استثمارات بعمولة ثابتة

 (677) - مقايضات العمالت التدفق النقدي 187,500 187,500 ودائع بعمولة ثابتة 

 تم تعديل القيمة عند بدء التغطية، عند الضرورة، إلظهار القيمة الدفترية.

مليون لاير سعودي(،  402: صافي خسائر قدرها 2019مليون لاير سعودي ) 424.3بلغ صافي خسائر أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة 

مليون لاير  519قدرها  خسائر: صافي 2019مليون لاير سعودي ) 237.6 ةالبند الذي تمت تغطية مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطا خسائربينما بلغ صافي 

 سعودي(.

٪( 7: 2019) ٪15.7٪( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما أبرم 42: 2019) ٪20تم إبرام ما نسبته 

 . نهاية السنةمن إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في 

االتفاقية، يتم  ا لتوجيهات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. بموجب هذهبه، بابرام اتفاقية رئيسية وفق   قام البنك، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصة

اتفاقية الرئيسية، تم أيء من االتوحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل ساب. كجز التوقيع على ملحق دعم  ض 

 لصالح البنك أو الطرف المقابل. ا كضمان سواءد  عن طريق تبادل القيم السوقية نق االئتمان. يسمح ملحق دعم االئتمان للبنك بالحصول على أسعار معدلة

التحتية للسوق  يلتزم كل من البنك والطرف المقابل األوروبي بالئحة تنظيم البنية بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية،

للمشتقات خارج األسواق  األوروبية. الئحة تنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية عبارة عن مجموعة من التشريعات األوروبية للمقاصة والتنظيم المركزي

مشتركة لألطراف المقابلة المركزية ومستودعات  عن عقود المشتقات وتطبيق معايير إدارة المخاطر، وتنص على قواعد النظامية. تتضمن الالئحة متطلبات اإلفصاح

ا لترتيبات خالل الطرف المقابل المركزي وفق   ويتم مقاصتها من التجارة. وعليه، يتم تداول جميع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق النظامية في البورصات

 ة وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتمان والسيولة للطرف المقابل.المقاص

 التحتية البنية تنظيم والئحة االئتمان دعم لملحق اوفق   النقدية الهوامش ذلك في بما والسلبية، اإليجابية العادلة بالقيمة المشتقات مقاصة / تسوية إجراء يتم

 وتسديد الموجودات بيع أو الصافي أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسوية نية البنك لدى يكون وعندما ملزم نظامي حق وجود عند األوروبية، للسوق

 .واحد آن في المطلوبات

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى .12

 2020 2019 

 3,633,774 2,559,207 حسابات جارية

 18,912 5,596 ودائع أسواق المال 

 - 567,906 مع بنوك اتفاقيات إعادة شراء

 - 14,488,247 أخرى

 3,652,686 17,620,956 اإلجمالي

 السعودي المركزي البنك من حكومية منح األخرى األرصدة تمثل
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 ودائع العمالء .13

 2020 2019 

 122,517,724 134,240,503 تحت الطلب

 1,691,003 1,829,933 ادخار

 51,825,874 51,636,767 ألجل

 16,131,923 1,402,937 أخرى ودائعتأمينات نقدية و

 192,166,524 189,110,140 اإلجمالي

 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي

 2020 2019 

 12,802,166 12,442,367 تحت الطلب

 51,820 27,620 ادخار

 6,426,796 4,597,935 ألجل

 240,836 170,582 أخرى وودائعتأمينات نقدية 

 19,521,618 17,238,504 اإلجمالي

 

 .عقود منتجات مصرفية بموجبمتوافقة مع الشريعة ال التالية ودائعالمل ودائع العمالء على تتش

 الشريعة مع متوافقة ودائع

 
2020 2019 

 66,291,455 79,646,852 تحت الطلب

 1,320,878 1,410,786 ادخار

 31,232,181 32,361,141 ألجل

 551,518 455,794 وودائع أخرى نقدية تأمينات

 99,396,032 113,874,573 اإلجمالي

 سندات الدين المصدرة .14

 2020 -سنوات 10مليار لاير سعودي لمدة  5صكوك بقيمة 

لية للبنك )"البرنامج . يخضع إصدار الصكوك لبرنامج الصكوك المح2020يوليو  22لاير سعودي في  اتمليار 5من الفئة الثانية بقيمة قام ساب باصدار صكوك 

، وشروط لبنك المركزي السعوديسنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة ل 5الصكوك بعد  استرداد في ، ولساب الحق2030ستحق في عام تالمحلي"( و

هيكل الصكوك من قبل اللجنة الشرعية للبنك. إن هذه الصكوك غير مضمونة وتم عرضها عن طريق طرح خاص تمت الموافقة على . المحلي البرنامجوأحكام 

 هامش للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدا   ادخل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفق   في المملكة العربية السعودية وتحمل

 نصف سنوي.  أساسالسداد على  نقطة أساس، وتستحق 195

 2015 -سنوات 10مليون لاير سعودي لمدة  1,500صكوك بقيمة 

الصكوك  استردادوكان لدى ساب خيار  3. كان هذا اإلصدار متوافق ا مع بازل 2025وتستحق في مايو  2015مايو  28تم إصدار الصكوك من قبل بنك ساب بتاريخ 

 .2020مايو  31الصكوك في  استرداد. تم لسعودي وشروط وأحكام االتفاقيةا البنك المركزيسنوات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من  5بعد 
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 األخرى المطلوبات .15

 2020 2019 

 )معدلة(  

 3,728,430 2,976,103 ذمم دائنة

 522,951 1,102,668 سحوبات مستحقة 

 190,217 183,986 توزيعات أرباح مستحقة 

 744,767 803,426 (29مكافأة نهاية الخدمة  )إيضاح 

 636,065 662,565 (20)إيضاح  مقابل التعرضات للبنود خارج قائمة المركز المالي خسائر االئتمان المتوقعة خصصم

 1,101,764 911,723 التزامات عقود اإليجار

 4,341,742 4,432,668 أخرى

 11,265,936 11,073,139 اإلجمالي

  المال رأس .16

سهم بقيمة  2,054,794,522: 2019لاير سعودي للسهم ) 10بقيمة  اسهم   2,054,794,522 من بالكامل والمدفوع والمصدر  به المصرح ساب مال رأس يتكون

 :ساب مال رأس ملكية هيكل بيان فيما يليو لاير للسهم(. 10

 2020 2019 

 %57.78 %60.50 المساهمون السعوديون

 %42.22 %39.50 ونالمساهمون غير السعودي

 النظامي االحتياطي .17

النظامي إلى أن يساوي رصيد  االحتياطي٪ من صافي دخل السنة إلى 25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، تحويل ما ال يقل عن 

مليون  708: 2019) 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  لى االحتياطي النظاميإأي مبلغ تم تحويل  لم يتمرأس المال المدفوع لساب.  االحتياطيهذا 

 غير قابل للتوزيع. االحتياطين هذا إ. لاير سعودي(

 األخرى االحتياطيات .18

 اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المقتناةتغطية مخاطر التدفقات النقدية واالستثمارات 

تغطية مخاطر  2020
 التدفقات النقدية

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي اآلخرالشامل 

 285,859 258,512 27,347 بداية السنة  في رصيدال

 83,397 88,361 (4,964) صافي التغير في القيمة العادلة

 (3,625) (3,625) - المبقاة  األرباح إلى محول

 (33,067) (31,200) (1,867) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 46,705 53,536 (6,831) صافي الحركة خالل السنة 

 332,564 312,048 20,516 اإلجمالي الفرعي 

    

 (96,293)   أسهم خزينة 

 86,175   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 2,491   المحددة المنافع لتزاماقياس  إعادة

 (7,627)   اإلجمالي الفرعي

 324,937   نهاية السنة  في رصيدال
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تغطية مخاطر  2019
 التدفقات النقدية

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي اآلخرالشامل 

 13,595 4,693 8,902 بداية السنة في رصيدال

 326,635 307,024 19,611 العادلةصافي التغير في القيمة 

 (13,172) (13,172) - المبقاة األرباح إلى محول

 (41,199) (40,033) (1,166) محول إلى قائمة الدخل الموحدة

 272,264 253,819 18,445 صافي الحركة خالل السنة

 285,859 258,512 27,347 اإلجمالي الفرعي

    

 (104,350)   أسهم خزينة

 37,269   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 18,651   المحددة المنافع لتزاماقياس  إعادة

 (48,430)   اإلجمالي الفرعي

 237,429   نهاية السنةفي رصيد ال

مليون  1.2: 2019مليون لاير سعودي ) 1.9إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها  السنةلقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل 

 إلى قائمة الدخل الموحدة، وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. دةالتغيرات في حقوق الملكية الموح قائمةلاير سعودي( من 

 تجميع األعمال .19

 الموجوداتصافي  تحويلتم  ،ذلك التاريخ وفي. األول البنك مع النظامية االندماج صفقة ساب أكمل ،2019 يونيو 16 بتاريخ النظامية الموافقات استالم بعد

تم إلغاء أسهم و. موجودا   ولاأل للبنك القانوني الكيان يعد لم التحويل، وبعدالمصدرة حديثا  من ساب.  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلنشطة التجارية واأل

 إصدار عن نتج. األول البنك في سهم لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلة بنسبة األولإصدار أسهم جديدة في ساب لمساهمي البنك و األولالبنك 

 األسهم عدد وزيادة سعودي لاير 20,547,945,220 إلى سعودي لاير 15,000,000,000 من٪ 37 بنسبة لساب المدفوع المال رأس زيادة الجديدة األسهم

٪ 73االندماج، أصبحت ملكية المساهمين األصليين في ساب والبنك األول تمثل  وبتاريخ. سهم 2,054,794,522 إلى سهم 1,500,000,000 من المصدرة

 ٪ على التوالي في البنك المندمج على أساس مخفض بشكل كامل. 27و

عمليات تجميع األعمال" )المعيار( مع اعتبار ساب بـ  – 3ماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب "المعيار الدولي للتقرير المالي المحاسبة عن االند تمت

 والمطلوبات للتمييز القابلة الموجوداتإلى  الشراءعوض  "الم ستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ عليه". وفقا  لما يتطلبه المعيار، فان ساب حاليا  بصدد تخصيص

  هايالمحتملة المستحوذ عل وااللتزامات

 لألفراد البنوك أفضل من( وواحدا  2019 ديسمبر 31أكبر بنك في المملكة العربية السعودية )وفقا  إلجمالي الموجودات كما في  رابعاالندماج وجود عملية نتج عن 

لوصول إلى شبكة مصرفية عالمية بهدف تسهيل تدفق االستثمارات في المملكة العربية السعودية ونمو التجارة الدولية. أصبح ساب في وضع اوالشركات و

تتحقق مزايا االندماج  أنقع لدعم االقتصاد السعودي والمواطنين السعوديين والشركات السعودية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن المتو أفضل

 . 2019يونيو  16ثالثة أعوام من إتمام الصفقة بتاريخ  إلىالتي نتجت بعد إتمام الصفقة بالكامل في أرباح البنك المندمج بعد عامين 

 الشراء عوض (أ

سهم جديد لمساهمي البنك األول باإلضافة إلى  554,794,522، والذي اشتمل على إصدار سعوديلاير  ألف 23,140,991تم تحديد عوض الشراء بمبلغ 

سهم المسددة على شكل حقوق ملكية و األ أساسألف لاير سعودي تمثل منح أسهم من ساب إلى موظفي البنك األول بموجب برنامج الدفع على  6,060

وقد تم بعد تحويل سهم(.  1,887,445المصدرة من الخزينة  الجديدة األسهمالبنك األول )بلغ عدد  لف لاير سعودي تمثل أسهم الخزينة المحولة منأ 78,706

 لاير سعودي.ألف  23,062,285زيادة في حقوق المساهمين قدرها  تسجيلأسهم الخزينة 

لاير سعودي للسهم في  41.70 بواقعتم تحديد القيمة العادلة لألسهم الجديدة المصدرة من ساب على أساس سعر اإلقفال في السوق لألسهم العادية  

جوهرية.  األسهمباصدار المتعلقة مباشرة  اإلصدار. لم تكن تكاليف 2019يونيو  16آخر يوم تداول قبل تاريخ االستحواذ  حسب )"تداول"( السعوديةالمالية  السوق

   ألف لاير سعودي، على التوالي. 17,586,986ألف لاير سعودي و 5,547,945زيادة في رأس المال وعالوة إصدار بمبلغ كان هناك  ة لذلك،جينتو
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 االندماج تكاليف (ب

لخدمات امدفوعة ألطراف أخرى مقابل  أتعابتكامل ومعامالت تتعلق باالندماج تتكون من  تكاليف البنك تكبد ،2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل

 لاير مليون 500 بمبلغ االندماج عملية على يعملون الذين الخارجيين والمستشارين الداخليينالقانونية والتقييم والمعامالت باإلضافة إلى مصاريف الموظفين 

بمبلغ  ة" في قائمة الدخل الموحدواإلدارية العمومية اريف" و "المصحكمها وما الرواتبفي " التكاليف(. وقد أدرجت هذه سعودي لاير مليون 417: 2019) سعودي

 . التوالي علىمليون لاير سعودي(  339: 2019) سعودي لاير مليون 939 ومليون لاير سعودي(  78: 2019) سعودي لاير مليون 101

 األخرى: وسةغير الملم الموجودات –التقييم ومنهجياته  أسلوب (ج

  شراء بطاقة االئتمان المستحقة القبض -عالقة العمالء 

وهي طريقة مقبولة بشكل  ،وتحديدا  طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات ،قّدر البنك قيمة "شراء بطاقة ائتمان مستحقة القبض" باستخدام طريقة الدخل

 شائع لتقييم عالقات العمالء.

 الودائع األساسية غير الملموسة 

وهي شكل من أشكال طريقة اإليرادات في تقييم الوديعة األساسية غير الملموسة على أساس الفرق بين  ،البنك طريقة توفير التكلفة المخصومة اعتمد

. تتمثل البديل للبنك موالاأللعموالت( و تكلفة مصدر والخدمة بعد خصم إيرادات الرسوم وا العمولة الخاصةتكلفة الودائع األساسية للبنك )كال  من تكاليف 

 قيمة الوديعة األساسية غير الملموسة في الفرق بين القيمة الحالية لمصدر األموال الحالي ومصدر التمويل البديل.

واالفتراضات المتعلقة  العمولة الخاصة. تستند معدالت االستنزاف المفترضة وأسعار جلأل واالدخار والودائع الودائع تحت الطلب من كال التحليلشمل 

 .بالرسوم والعموالت إلى تحليل تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحاليين

 لودائع الحالية.ل األساسياالستحقاق  طبيعةبناء  على  ألجليستند االفتراض فيما يتعلق بالمصدر البديل لألموال إلى استبدال الودائع بالودائع 

  التجاريةالعالمة 

 ، لتقييم عالمة "األول" التجارية.لالدخ طريقةشكل من أشكال  يوه ،من الملكية" اإلعفاء" طريقةلقد اتبع البنك 

 بها التعهد تم التي والمطلوبات عليها االستحواذ تم التي للتمييز القابلة الموجودات (د

 عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها بتاريخ االستحواذ:يلخص الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات التي تم االستحواذ 

 2019يونيو  16 

  الموجودات

 4,933,326 البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 966,284 صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 165,849 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 15,560,922 استثمارات، صافي

 45,904,064 قروض وسلف، صافي

 80,204 في شركة زميلة استثمار

 1,464,093 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,545,806 موجودات أخرى

 70,620,548 إجمالي الموجودات

  المطلوبات

 863,192 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 60,910,930 العمالء ودائع

 132,810 صافي السلبية، العادلة بالقيمة مشتقات

 3,868,798 مطلوبات أخرى

 65,775,730 إجمالي المطلوبات

 4,844,818 بنك األول بتاريخ االستحواذ ال موجوداتصافي 

  :االستحواذ عن ناتجةال مبالغال

 78,706 المسحوبة األول البنك خزينة أسهم

 16,195,867 شهرة

 2,021,600 أخرى ملموسة غير موجودات
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 23,140,991 الشراء عوضإجمالي 

 

 عليها المستحوذ المدينة الذمم (ه

 النقدية للتدفقات تقدير وأفضل المستحقة التعاقدية المبالغ وإجمالي العادلة لقيمةل تحليال   يلي فيما عليها، المستحوذ المدينة الذمم من فئة بكل يتعلق فيما

 :تحصيلها يتوقع ال التي التعاقدية

 

القيمة العادلة 
للذمم المدينة 

 عليها المستحوذ

إجمالي المبلغ 
 يالتعاقد

 المستحق

التدفقات النقدية 
التعاقدية التي ال 

 يتوقع تحصيلها

 59 966,343 966,284 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 36,795 15,597,717 15,560,922 صافي ،استثمارات

 12,434,960 58,339,024 45,904,064 صافي ،قروض وسلف

 - 54,204 80,204 موجودات مالية أخرى

 12,471,814 74,957,288 62,511,474 جمالياإل

 

 الشراء سعر تخصيص (و

 : التالية للبنود التقييم تعديالتعلى  الحصر، ال المثال سبيلعلى  ،تركزوالتي  الشراء لسعر شاملة توزيعملية من عالبنك  انتهى

 مشتراة؛ال ئتماناال وبطاقات األساسية والودائعالتجارية  العالمة ذلك في بما الملموسة غير الموجودات إثبات 

 والسلف؛ القروض 

 و والمعدات؛ ممتلكاتال 

 المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات لموجوداتا. 

 الموحدة المالية القوائم في الشراء سعر تخصيص إدراج تم

 لألغراضقابلة للخصم  المثبتةالشهرة إن . ذلك عن الناتجة والعوائدعليها  المستحوذلألنشطة  المتوقعة المستقبلية باألرباح األساس في الشهرة تتعلق

 .الضريبية

بها على المؤقتة التي تم االستحواذ  غضون اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحواذ، بما في ذلك تعديل القيم العادلة في الشراء سعرتخصيص  كمال عمليةإ إن

للسنة  الموحدة وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المالي المركزله األثر التالي على بنود قوائم  كان ، قدمن البنك األولصافي صافي الموجودات 

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 سابقاً كما ورد 
 31 في كما

 التعديل أثر 2019 ديسمبر

 في  كما المعدل

 ديسمبر 31
2019 

 152,075,086 (2,601,884) 154,676,970 قروض وسلف، صافي قائمة المركز المالي الموحدة

 18,462,065 3,116,169 15,345,896 أخرىغير ملموسة  شهرة وموجودات قائمة المركز المالي الموحدة

 265,986,729 514,285 265,472,444 إجمالي الموجودات المالي الموحدة قائمة المركز

 11,265,936 590,345 10,675,591 مطلوبات أخرى قائمة المركز المالي الموحدة

 209,902,538 590,345 209,312,193 إجمالي المطلوبات قائمة المركز المالي الموحدة

 4,901,004 (76,060) 4,977,064 أرباح مبقاة قائمة المركز المالي الموحدة

 56,084,191 (76,060) 56,160,251 حقوق الملكية يإجمال قائمة المركز المالي الموحدة

 8,743,676 (184,328)  8,928,004 دخل العموالت الخاصة قائمة الدخل الموحدة

 (2,501,175) 108,268 (2,609,443) خصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي  م قائمة الدخل الموحدة

 2,736,052 (76,060) 2,812,112 ضريبة البعد الزكاة و السنةصافي دخل  قائمة الدخل الموحدة

 1.53 (0.04) 1.57 الربح األساسي والمخفض للسهم قائمة الدخل الموحدة

 المحتملة وااللتزامات التعهدات .20

 الدعاوى القضائية (أ

 .البنك ضد مقامة جوهرية قضايا توجد ال

 الرأسمالية  االلتزامات (ب
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سمبر  31كما في  سمالية لدى البنك  االلتزامات، بلغت 2020دي سعودي ) 878.53الرأ ضي  752.42: 2019مليون لاير  شراء أرا سعودي( تتعلق ب مليون لاير 

 ومعدات.  يومبان

  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات  (ج

. إن خطابات االئتمانلمنح  وااللتزاماتالمستندية والقبوالت  واالعتماداتبشكل أساسي من الضمانات  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

األطراف  تجاه بالتزاماتهالتي تعتبر ضـمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك بالسـداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء  –المسـتندية  واالعتماداتالضـمان 

سلف. إن  االئتمانتحمل نفس مخاطر  -الثالثة  ستندية  االعتماداتالتي تحملها القروض وال التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل،  –الم

غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. تمثل مضــمونة عادة بالبضــاعة التي تخصــها، وبالتالي فانها  –تســمح للطرف الثالث بســحب األموال وفق شــروط وأحكام محددة 

الملتزم ألن البنك يتوقع  القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرا  عن المبلغ

 . األساسية بالتزاماتهمبأن يفي العمالء 

 االئتمانمستندية. وبالنسبة لمخاطر  واعتماداتالممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات  االئتمانغير المستخدم من الجزء  االئتمانلمنح  االلتزاماتتمثل 

ـــارة بمبلغ يعادل إجمالي االئتمانلمنح  بااللتزاماتالمتعلقة  ـــتخدمة،  االلتزامات، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخس ـــارة  ومع ذلك فانغير المس مبلغ الخس

تتطلب من العمالء  االئتمانلمنح  االلتزاماتغير المســــتخدم ألن معظم  االلتزامالمحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، يتوقع أن يكون أقل كثيرا  من إجمالي 

 االلتزاماتبات النقدية المســتقبلية ألن العديد من هذه ال تمثل بالضــرورة المتطل االئتمانالقائمة لمنح  االلتزاماتإن إجمالي  محددة. ائتمانالحفاظ على معايير 

 بدون تقديم التمويل المطلوب.  انتهاؤهايتم إنهاؤها أو 

  فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:

 

 

القيمة الدفترية لاللتزامات المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة للمســـاعدة في توضـــيح أهميتها للتغيرات في رات في إجمالي يوضـــح الجدول التالي التغي

 مخصص الخسارة لنفس المحفظة.

 اعتمادات مستندية 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 17,562,818 162,373 6,787 1,492,562 15,901,096 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (465,000) 465,000 1مرحلة  إلى محول

 - - - 237,127 (237,127) 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (2,314,483) (70,330) (6,787) (16,793) (2,220,573) صافي التغير للسنة

 15,248,335 92,043 - 1,247,896 13,908,396 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 15,248,335 92,043 - 1,247,896 13,908,396 مستندية اعتمادات

 67,712,634 2,176,805 1,219,019 8,546,379 55,770,431 ضمان خطابات

 3,113,046 51,765 - 744,637 2,316,644 قبوالت

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 90,262,528 2,320,613 1,219,019 10,758,260 75,964,636 اإلجمالي

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 17,562,818 162,373 6,787 1,492,562 15,901,096 مستندية اعتمادات

 86,319,874 2,234,429 1,558,202 7,752,440 74,774,803 ضمان خطابات

 3,378,533 33,931 382 420,773 2,923,447 قبوالت

 6,086,691 - - 179,584 5,907,107 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 113,347,916 2,430,733 1,565,371 9,845,359 99,506,453 اإلجمالي
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 11,775,605 - 1,006 1,064,271 10,710,328 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - (9,248) 9,248 1مرحلة  إلى محول

 - - - 470,999 (470,999) 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 5,787,213 162,373 5,781 (33,460) 5,652,519 صافي التغير للسنة

 17,562,818 162,373 6,787 1,492,562 15,901,096 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 خطابات ضمان 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 86,319,874 2,234,429 1,558,202 7,752,440 74,774,803 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (117,031) 117,031 1مرحلة  إلى محول

 - - - 3,687,672 (3,687,672) 2مرحلة  إلى محول

 - - 318,409 (294,843) (23,566) 3مرحلة  إلى محول

 (18,607,240) (57,624) (657,592) (2,481,859) (15,410,165) صافي التغير للسنة

 67,712,634 2,176,805 1,219,019 8,546,379 55,770,431 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 53,261,237 - 353,931 6,502,071 46,405,235 2019يناير  1الرصيد في 

 - - (783) (1,127,879) 1,128,662 1مرحلة  إلى محول

 - - (995) 1,117,497 (1,116,502) 2مرحلة  إلى محول

 - - 609,070 (609,070) - 3مرحلة  إلى محول

 33,058,637 2,234,429 596,979 1,869,821 28,357,408 صافي التغير للسنة

 86,319,874 2,234,429 1,558,202 7,752,440 74,774,803 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 قبوالت 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 3,378,533 33,931 382 420,773 2,923,447 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (265,487) 17,834 (382) 323,864 (606,803) صافي التغير للسنة

 3,113,046 51,765 - 744,637 2,316,644 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 2,984,802 - - 625,588 2,359,214 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 393,731 33,931 382 (204,815) 564,233 صافي التغير للسنة

 3,378,533 33,931 382 420,773 2,923,447 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,086,691 - - 179,584 5,907,107 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (1,898,178) - - 39,764 (1,937,942) صافي التغير للسنة

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 2020 ديسمبر 31في  كماالرصيد 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )معدلة( 2019

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 3,534,587 - 585,415 112,493 2,836,679 2019يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 2,552,104 - (585,415) 67,091 3,070,428 صافي التغير للسنة

 6,086,691 - - 179,584 5,907,107 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

خارج قائمة المركز  للبنود التعرضاتيوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 

 المالي:

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

2020     

 636,065 481,614 126,322 28,129 2020يناير  1الرصيد في 

 - (120) (1,426) 1,546 ا  شهر 12إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى محول 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض  إلىمحول 
 مستوى االئتمان لها

(2,051) 2,051 - - 

التي انخفض خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 
 لها ئتمانياالمستوى 

(350) (2,002) 2,352 - 

 26,500 3,210 11,709 11,581 لسنةل المحملصافي 

 662,565 487,056 136,654 38,855 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     )معدلة( 2019

 425,096 156,235 237,530 31,331 2019يناير  1الرصيد في 

 - (438) (13,373) 13,811 ا  شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى  إلىمحول 
 االئتمان لها 

(636) 1,192 (556) - 

 مستوى التي ينخفض خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر إلىمحول 
 لهان ئتمااال

- (26,405) 26,405 - 

 210,969 299,968 (72,622) (16,377) لسنةل( قيدال عكس/ ) المحملصافي 

 636,065 481,614 126,322 28,129 2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 بالخاصة بالبنك باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعاقدية للتعهدات  باالستحقاقاتفيما يلي تحليالً  (د

 شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  2020
 5إلى  1

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 15,248,335 4,995 2,006,685 406,958 6,607,604 6,222,093 مستندية  اعتمادات

 67,712,634 1,761,458 22,532,729 9,216,920 22,945,673 11,255,854 خطابات ضمان

 3,113,046 - - 4,096 718,239 2,390,711 قبوالت

 4,188,513 - 1,860,768 1,303,643 1,024,102 - غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 90,262,528 1,766,453 26,400,182 10,931,617 31,295,618 19,868,658 اإلجمالي 

 

 شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  2019
 5إلى  1

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 17,562,818 91,816 2,210,463 936,117 4,978,703 9,345,719 مستندية  اعتمادات

 86,319,874 1,304,977 36,989,581 12,993,037 26,608,406 8,423,873 خطابات ضمان

 3,378,533 18,458 - 7,860 780,028 2,572,187 قبوالت

 6,086,691 - 3,317,827 2,094,999 61,137 612,728 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 113,347,916 1,415,251 42,517,871 16,032,013 32,428,274 20,954,507 اإلجمالي 

 :2019مليون لاير سعودي ) 77,009غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، ما مجموعه  االلتزاماتبلغ الجزء غير المستخدم والقائم من 

 مليون لاير سعودي(.  60,897

 األخرى:المحتملة المتعلقة باالئتمان حسب األطراف  وااللتزاماتفيما يلي تحليالً للتعهدات  (ه

 2020 2019 

 4,824,478 3,564,876 حكومية وشبه حكومية

 90,542,556 70,926,256 شركات

 17,920,995 15,740,274 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 59,887 31,122 أخرى

 113,347,916 90,262,528 اإلجمالي
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 العموالت الخاصة دخل صافي .21

 2020 2019 

 )معدلة(  

   دخل العموالت الخاصة :

    :استثمارات

 414,311 239,219 خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من  -

 1,039,387 1,192,701 بالتكلفة المطفأة ةمقتنا -

 1,431,920 1,453,698 

 267,049 78,073 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 7,022,929 6,301,582 قروض وسلف 

 8,743,676 7,811,575 اإلجمالي

   مصاريف العموالت الخاصة:

 31,144 151,697 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 1,385,501 656,711 ودائع العمالء 

 69,077 96,091 سندات دين مصدرة

 55,203 -  اقتراض

 23,123 34,370 أخرى

 1,564,048 938,869 اإلجمالي

 7,179,628 6,872,706 صافي دخل العموالت الخاصة 

العموالت الخاصة  مصاريف وتشتملوالقروض والسلف بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة.  الستثماراتدخل االعموالت الخاصة  دخل يشتمل

 كما يلي: عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة بموجبعمالء ودائع مصاريف  لىع

 2020 2019 

 )معدلة(  

   دخل العموالت الخاصة :

    : استثمارات

 101,122 166,079 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

 698,082 718,974 بالتكلفة المطفأة ةمقتنا -

 799,204 885,053 اإلجمالي

   قروض وسلف 

 4,213,156 3,299,425 تورق

 219,273 295,498 مرابحة

 744,456 1,041,842 أخرى 

 5,176,885 4,636,765 اإلجمالي

   الخاصة العموالت مصاريف

   العمالء ودائع

 847,901 438,513 مرابحة

 13,270 9,919 أخرى

 861,171 448,432 اإلجمالي
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 دخل األتعاب والعموالت، صافي .22

 2020 2019 

   دخل األتعاب والعموالت: 

 20,219 31,965  االستثماريةأتعاب إدارة الصناديق  -

 678,736 674,994 تمويل تجاري  -

 140,931 141,039  واستشاراتتمويل شركات  -

 685,453 859,130 منتج بطاقات  -

 451,049 406,780 خدمات بنكية أخرى  -

 1,976,388 2,113,908 إجمالي دخل األتعاب والعموالت 

   

   مصاريف األتعاب والعموالت:

 564,239 780,959 منتج بطاقات  -

 659 5,782 خدمات حفظ األوراق المالية  -

 109,871 44,016 خدمات بنكية أخرى  -

 674,769 830,757 إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 

 1,301,619 1,283,151 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 ، صافيالمتاجرةدخل  .23

 2020 2019 

 70,453 87,184 صافي  ،أرباح تحويل عمالت أجنبية

 23,913 49,480 مشتقات

 11,670 20,370 سندات دين

 3,963 1,171 أخرى

 109,999 158,205 اإلجمالي

 حكمها في وما الرواتب .24

     2020  2019 

 999,831 1,094,386 رواتب وبدالت 

 153,922 170,030 بدل سكن 

 137,284 95,619 مكافأة نهاية الخدمة 

 498,449 486,862 أخرى 

 1,789,486 1,846,897 اإلجمالي
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 اإلفصاحات الكمية (أ

بشأن تعويضات الموظفين، ويشتمل على إجمالي التعويضات  البنك المركزي السعودييلخص الجدول أدناه فئات الموظفين المحددة طبقا  لألنظمة الصادرة عن 

 وأشكال السداد. 2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31الثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السنتين المنتهيتين في 

2020 
عدد 

 الموظفين*
 

تعويضات 
 ثابتة

 2020تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام 

 اإلجمالي أسهم نقداً    الفئة

البنك كبار المدراء التنفيذيين )يتطلب تعيينهم عدم ممانعة 
 32,128 7,427 24,701 51,538 44 (المركزي السعودي

 98,255 11,057 87,198 348,780 699 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 19,083 134 18,949 109,301 407 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

 60,330 496 59,834 652,057 3,391 موظفون آخرون

 16,194 - 16,194 81,196 747 موظفون بعقود خارجية

 225,990 19,114 206,876 1,242,872 5,288 اإلجمالي

    308,815  2020تعويضات متغيرة مستحقة خالل عام 

    295,210  مزايا موظفين أخرى **

    1,846,897  إجمالي الرواتب وما في حكمها

 

2019 
عدد 

 الموظفين*
تعويضات 

 ثابتة
 2019تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام 

 اإلجمالي أسهم نقداً    الفئة

البنك كبار المدراء التنفيذيين )يتطلب تعيينهم عدم ممانعة 
 46,692 17,695 28,997 65,316 46 (المركزي السعودي

 87,323 7,646 79,677 269,297 683 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 30,530 1,338 29,192 157,371 530 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 69,382 - 69,382 605,946 3,629 موظفون آخرون

 27,678 - 27,678 54,520 977 موظفون بعقود خارجية 

 261,605 26,679 234,926 1,152,450 5,865 اإلجمالي

    296,626  2019تعويضات متغيرة مستحقة خالل عام 

    340,410  مزايا موظفين أخرى **

    1,789,486  إجمالي الرواتب وما في حكمها  

 

 سواء  كانوا يعملون اآلن أو لم يعودوا يعملون لدى البنك. 2019أو  2020عام تمثل كافة الموظفين الذين عملوا لدى البنك وحصلوا على تعويضات خالل  * 

 . األخرى المكررةوبعض مصاريف الموظفين غير  ،مزايا الموظفين األخرى على أقساط تأمين مدفوعة، واشتراكات التأمين االجتماعية، ومصاريف االستقداممل تتش ** 

 

 (البنك المركزي السعوديكبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

ت البنك والذين يتطلب يشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسئولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاطا

 . ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين التنفيذيين اآلخرين التابعين له مباشرة.البنك المركزي السعوديتعيينهم الحصول على عدم ممانعة من 

 :موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

استراتيجية األعمال نيابة  يشمل ذلك مدراء قطاعات األعمال )الشركات، الخدمات التجارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسئولين عن تنفيذ وتطبيق 

يمها، والمالءة االئتمانية، وتسعير القروض، والقيام بتنفيذ العروض، يعن البنك. ويشمل ذلك أيضا  أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتق

 ومعامالت الخزينة.  

 :موظفون يقومون بنشاطات رقابية

ن ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخاطر، االلتزام، قصد بذلك موظفي األقسام الذيي  

)أمانة(، والمالية والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي  اإلسالميةالمراجعة الداخلية، عمليات الخزينة، الخدمات البنكية 

 تقوم بنشاطات تشتمل على مخاطر.

 :موظفون آخرون

 يشمل ذلك كافة موظفي البنك اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله. 

 



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الموحدة المالية القوائم –البنك السعودي البريطاني 

52 

 موظفون بعقود خارجية

مخاطر أو نشاطات يشمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامة. ال تشتمل هذه األدوار على 

 رقابية.

 اإلفصاحات النوعية (ب

 اإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية السنوية

، بصفته الجهة المسئولة عن القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية، باصدار تعليمات بخصوص سياسات التعويضات. طبقا  البنك المركزي السعودي قام

 من مجلس اإلدارة. اعتمادهالهذه التعليمات، تمت صياغة وتنفيذ سياسة التعويضات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بالبنك وتم 

 بسابسياسة التعويضات الخاصة 

 الهدف من هذه السياسة  (1

  يلي:تحدد هذه السياسة اإلرشادات المتعلقة بطريقة إدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة في ساب. يغطي نطاق هذه السياسة ما 

 االحتفاظإعداد التقارير، تأجيل المكافآت، ، طريقة االعتمادكافة فئات الموظفين، الشركات التابعة، كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة 

 باألسهم، وأدوار ومسئوليات الجهات المستفيدة من ذلك.

بطريقة تتمشى مع المخاطر، ومنح عروض مغرية  االستراتيجيةالبنك وقيمه وذلك لضمان نجاح تنفيذ  استراتيجيةتهدف هذه السياسة إلى ربط المكافآت مع 

 المالي لساب. االستقرارللموظفين واإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان 

  هيكل التعويضات  (2

بشأن مهنة معينة. يشتمل إجمالي  يعمل نظام التعويضات في ساب على أساس "إجمالي حزمه التعويضات" الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق

والحوافر قصيرة وطويلة التعويض على مزيج من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت السنوية، 

   األجل.

  نظام إدارة األداء  (3

يم العمليات ييم العمالء، وتقييم المالي، وتقيتحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التق يم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتمييتم تق

يم عادل ومنصف لألداء. تركز عملية إدارة األداء المتبعة من قبل ساب على التمييز بين أداء الموظفين باستخدام يواألفراد. يتم إجراء عملية معايرة لضمان إجراء تق

  استراتيجية المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقة  مربوطة بالمخاطر.

  تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات المتغيرة  (4

تأخذ بعين االعتبار كافة المخاطر.  قام البنك بمراجعة كافة أنظمة التعويضات المتغيرة الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت 

وبما يتفق مع  تحدد المكافآت على أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قصيرة األجل

 .البنك المركزي السعودياألنظمة الصادرة عن 

  تأجيل المكافآت  (5

" أو "الذين يقومون بنشاطات البنك المركزي السعودي"الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة من  ت على شكل أسهم لكافة الموظفين سواء  يتم تأجيل دفع المكافآ

يخضع تشتمل على نشاطات رقابية أو على مخاطر هامة". سيتم تأجيل المكافآت لكافة هؤالء الموظفين وعلى مدى فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات. 

   إلى تحقق ظروف محددة. االستحقاق

  لجنة الترشيحات والمكافآت  (6

على األداء قد تم تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باإلشراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموظفين وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفين المبنية 

 فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.تعديلها بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها 

   الدفعات المحسوبة على أساس األسهم (ج

الموظفين المؤهلين  سابلدى البنك برامج محسوبة على أساس األسهم تسدد على شكل أسهم قائمة في نهاية السنة. وبموجب شروط هذه البرامج، يمنح 

ا أسهم بأسعار محددة المعنية للموظفين، شريطة إكمال شروط  المخصصةاألسهم  ساب. وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، يسلم سلف 

فيه المؤهلين االكتساب بصورة مرضية. يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي يستحق 

 -الكتساب لكامل هذه األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االمعنيين با

  المدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب وأفضل تقدير للبنك لعدد األسهم التي يتم اكتسابها في نهاية المطاف.

مع فترة استحقاق  2020و  2019و  2018 خالل مختلفة تواريخ ي بموجبه تم تقديم المنحة فيذوال ،األسهم نامج واحد للدفعات على أساسبرالبنك حالي ا  لدى

وفق ا لطريقة ولسنة األولى والثانية والثالثة على التوالي. ل٪ 34٪ و 33و  %33مدتها ثالث سنوات من تواريخ المنح ذات الصلة وتبلغ نسبة االستحقاق لألسهم 

 التسوية، ستنتقل ملكية هذه األسهم إلى الموظفين في تواريخ االستحقاق المعنية، مع مراعاة اإلكمال المرضي لشروط االستحقاق.

ون ألسهم منح الموظفون المستحق. ي  واألحكامبالبنك األول بنفس الشروط  الخاصعلى أساس األسهم  اتدفعالبرنامج  فيساب  استثمر االندماج، من كجزء

ساب  فيسهم  0.48535396 البالغ المبادلة معدلفي ساب بنفس  أسهم المسددة على شكلعلى أساس األسهم  اتالدفع برنامج بموجبفي البنك األول 

 .االندماج نفاذ تاريخ في به العمل تم ما حسب األول البنك في سهم لكل
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 : وبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتيسفي عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المح كانت الحركة

 عدد األسهم 

 2020 2019 

 )معدلة(   

 1,063,521 1,462,631 في بداية السنة

 837,934 - (19 إيضاح انظر) األعمالمن خالل تجميع  اإلضافات

 - (294,009) متنازل عنها

 (796,850) (819,241) منتهية / تمت ممارستها

 358,026 736,532 خالل السنة ممنوحة

 1,462,631 1,085,913 في نهاية السنة

 لاير سعودي(. 36.1: 2019لاير سعودي ) 25.3بلغ المتوسط المرجح لسعر السهم الممنوح خالل السنة 

 للسهم فضوالمخ األساسي الربح .25

سابم ت سنتين المنتهيتين في  احت سهم لل سي والمخفض لل سا سمبر  31الربح األ سنة  2019و  2020دي صافي دخل ال سيم  ضريبة  بعدوذلك بتق الزكاة و

 . السنة خالل قائمةال( مليون 1,802: 2019مليون ) 2,055 البالغ الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم

 الزكاة وضريبة الدخل .26

 الدخل وضريبة الزكاة

ــــدرت، 2019خالل مارس  ــــــــ )الموافق 1440رجب  7وتاريخ  2215الوزاري رقم  القرار موجبأنظمة زكوية جديدة ب والدخل لزكاة العامة الهيئة أص مارس  14هـ

لواردة في األنظمة احتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة ال جديدة سا  أس تشكل( والتي 2019

ضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين.  لنظام ساب يخضعالجديدة والتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. الزكوية 

 .  للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير المساهمين حصة٪ تطبق على 20الشركات بمعدل قدره  علىضريبة الدخل  سابح يتم

 .خرىاألمطلوبات ال إدراجه ضمنوتم  مليون لاير سعودي 961.2نحو العامة للزكاة والدخل الهيئة مع  2018الرصيد المتبقي التفاقية تسوية الزكاة لعام يبلغ 

والتي طالبت فيها الهيئة  2009إلى  2005استلم ساب الربوط الضريبية للسنوات المالية من . 2013حتى  2010تم إنهاء الربوط الضريبية لساب للسنوات من 

إلى  2006سيستمر ساب في االعتراض على الربوط المتعلقة بالبنك األول للسنوات المالية من . إضافية استقطاعالعامة للزكاة والدخل بضريبة دخل وضريبة 

 .ومع ذلك، فان المبالغ ليست جوهرية. ات والمنازعات الضريبية ويتوقع نتائج إيجابية لهذا االعتراضفلدى اللجنة االستئنافية للمخال 2013

األول  والتي تتضمن مطالبات إضافية بشأن ضريبة الشركات، وربط يتعلق بالبنك 2018حتى  2014خالل السنة الحالية، استلم ساب الربوط للسنوات من 

الضريبية الخاصة  يتضمن ضريبة استقطاع إضافية على توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين األجانب. ومع ذلك، فان الربوط 2018حتى  2015للسنوات من 

للزكاة والدخل. قدم ساب  ال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة 2019وما بعدها والربوط الضريبية الخاصة بساب لعام  2014بالبنك األول للسنوات من 

 تراضات على هذه الربوط ويتوقع الحصول على نتيجة إيجابية بشأنها. ومع ذلك، فان المبالغ ليست جوهرية.اع

 

  الزكاة وضريبة الدخل الحالية: التزام في الحركةول التالي دالج يوضح

 2020 2019 

 1,736,447 1,464,820 الدخل وضريبة الزكاة اللتزام االفتتاحي الرصيد

 446,368 222,325  لسنةل المحمل

 392,633 - (19من خالل عملية تجميع األعمال )إيضاح  عليه المستحوذ

 (1,110,628) (739,708) المدفوعةالزكاة وضريبة الدخل 

 1,464,820 947,437 الزكاة وضريبة الدخل اللتزامالختامي  الرصيد
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 المؤجلة الضريبة .27

ساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام حغيرها. يتم غير المثبتة و الخسائرو خسائر االئتمان المتوقعةمخصص والضريبة المؤجلة عن مكافأة نهاية الخدمة  تنشئ

المالية والقيم المستخدمة لألغراض الضريبية. يوضح الجدول  التقارير ألغراض وللمطلوبات للموجوداتلفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية اااللتزام بشأن طريقة 

 التالي حركة الضريبة المؤجلة:

 

 2020 2019 

 112,661 130,732 المؤجلة الضريبة لموجودات االفتتاحي الرصيد

 (12,935) 356,316 المؤجلة  ضريبةال (مخصص)قيد /  عكس

 31,006 - (19األعمال )إيضاح  تجميععملية  خالل من عليه مستحوذ

 130,732 487,048 الختامي لموجودات الضريبة المؤجلة  الرصيد

 النقدية وشبة النقدية .28

 النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:  تكونت

 2020 
2019 

 )معدلة(

مليون  11,684فيما عدا الوديعة النظامية البالغة  البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 ( 3مليون لاير سعودي( ) إيضاح  10,942: 2019لاير سعودي )
24,765,715 10,324,810 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 شرائها
4,942,979 4,873,961 

 15,198,771 29,708,694 اإلجمالي

 التزامات منافع الموظفين .29

 وصف عام  (أ

كتواري باستخدام ايم يلدى البنك برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقا  لنظام العمل والعمال السعودي. يتم احتساب المستحقات وفق تق

  استحقاقها. ، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عندالمتوقعةطريقة وحدة االئتمان 

  فيما يلي بياناً بالمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة وحركة االلتزام خالل السنة على أساس القيمة الحالية له: (ب

 2020 2019 

 459,316 744,767 التزام المنافع المحددة في بداية السنة 

 137,284 95,619 للسنة المحمل

 (64,616) (53,120) منافع مدفوعة

 (18,651) 16,160 المحددة المنافع التزام قياس إعادة

 231,434 - (19تجميع األعمال )إيضاح خالل عملية من عليه  مستحوذ

 744,767 803,426 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

  المحمل للسنة (ج

 2020 2019 

 58,663 70,535 الحالية الخدمةتكلفة 

 53,314 2,001 السابقة الخدمة تكلفة

 25,307 23,083 تكلفة الفائدة

 137,284 95,619 اإلجمالي

  االفتراضات االكتوارية األساسية )بشأن برنامج منافع الموظفين( (د

 2020 2019 

 ٪ سنويا  3.20 %2.05 معدل الخصم

 ٪ سنويا  3.00 %2.05 الرواتب ةزيادلالنسبة المتوقعة 

 سنة  60 سنة 60 سن التقاعد العادي
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 كتوارية االفتراضات اال حساسية (ه

٪( ومعدل الزيادة في 3.20: 2019٪ )ديسمبر 2.05معدل الخصم  بشأن 2020ديسمبر  31المنافع المحددة كما في  التزاميم يتق حساسيةيوضح الجدول أدناه 

 سن التقاعد:٪( و3.00: 2019٪ )ديسمبر 2.05الرواتب 

 الزيادة )النقص( -المحددةاألثر على التزام المنافع  2020

 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض التغير في االفتراض السيناريو األساسي

 65,554 (59,027) ٪1 معدل الخصم

 (61,286) 66,858 ٪1 زيادة الرواتبلالنسبة المتوقعة 

 (889) 788 سنة 1 سن التقاعد العادي

2019    

 58,111 (47,887) ٪1.00 معدل الخصم

 (53,112) 59,583 ٪1.00 زيادة الرواتبلالنسبة المتوقعة 

 70 (71) سنة 1 سن التقاعد العادي

 أعاله إلى تغير في أحد االفتراضات مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.  الحساسيةيستند تحليل 

   تاريخ االستحقاق المتوقع (و

  :اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة بشأن مكافأة نهاية الخدمةتواريخ االستحقاق المتوقعة لفيما يلي تحليال  

 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنتين إلى  سنة إلى سنتين أقل من سنة 2020

803,426 103,368 59,439 182,159 605,826 950,792 

 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنتين إلى  سنة إلى سنتين أقل من سنة 2019

744,767 82,211 63,215 170,726 557,630 873,782 

 سنة(.  6.92: 2019سنة ) 7.78يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة 

  التشغيلية القطاعات .30

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، العاديةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية 

 وتمثل غالبية الرصيد.

 التقارير بشأنها:  إعداد يتما بقطاعات البنك التي فيما يلي بيانً  (أ

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتيلبي بشكل أساسي  –األفراد  مصرفية

 .والمؤسساتلشركات لاالحتياجات البنكية  أساسيبشكل  يلبي –والشركات  المؤسساتمصرفية 

 والسيولة. االستثماريةيدير السيولة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة المحفظة  –الخزينة 

 وتشمل. للتأمين الوطنية وشركة/ شركة ساب للتكافل  ماوه زميلة تأمين وشركة تابعة تأمين شركةأنشطة استثمار البنك في تشتمل على  –أخـرى 

ستثمارات في واال ،س بي سي العربية السعوديةاتش ا و لالستثمار األولوالوساطة وهما المصرفية لالستثمارات  تينتابع تينشركفي  االستثماريضا  أ

 .ةاألسهم والمصاريف المتعلقة بعملية االندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف المتداخلة بين شركات المجموع
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 ديسمبر 31جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلأسعار الحواالت بالبنك. فيما يلي تحليال  نظام المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا  ل تتم

 :أعاله تشغيليةالمنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات الللسنتين  والنتائج، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات م2019 و م2020

 

2020 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات  

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك 

استبعادات 
المعامالت 
المتداخلة 

ضمن 
 اإلجمالي المجموعة(

 276,451,671 2,874,730 105,782,069 121,710,736 46,084,136 إجمالي الموجودات

 153,243,078 - - 117,002,558 36,240,520 صافي وسلف، قروض -

 60,831,007 1,788,820 59,042,187 - - استثمارات -

 225,689,931 252,034 35,346,775 98,374,832 91,716,290 إجمالي المطلوبات

 189,110,140 - 8,363,263 92,874,865 87,872,012 العمالء ودائع -

 619,232 619,232 - - - زميلة شركةفي  استثمار

 8,877,966 8,878 1,673,664 3,877,552 3,317,872 العمليات، منه: إجمالي دخل

 6,872,706 7,091 1,296,157 2,719,669 2,849,789 دخل العموالت الخاصة، صافي

 1,283,151 26,178 (5,756) 964,992 297,737 عموالت، صافيالتعاب واألدخل 

 158,205 2,561 148,670 6,899 75 دخل المتاجرة، صافي

 (1,630,931) - (16,090) (1,376,326) (238,515) المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (7,417,776) - - (7,417,776) - انخفاض في قيمة الشهرة

 (4,212,782) (685,777) (179,168) (1,220,874) (2,126,963) مصاريف العمليات إجمالي

 81,936 81,936    صافي زميلة، شركاتالحصة في أرباح 

 (4,301,587) (594,963) 1,478,406 (6,137,424) 952,394 صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

      )معدلة( 2019

 265,986,729 3,765,803 87,679,552 126,387,847 48,153,527 إجمالي الموجودات

 152,075,086 - - 114,623,349 37,451,737 صافي وسلف، قروض

 60,483,826 1,810,006 58,673,820 - - استثمارات

 209,902,538 554,457 13,383,688 106,703,602 89,260,791 إجمالي المطلوبات

 192,166,524 - 6,135,484 100,637,434 85,393,606 العمالء ودائع

 660,198 660,198 - - - زميلة شركةفي  استثمار

 9,213,319 142,970 1,154,987 4,446,016 3,469,346 إجمالي دخل العمليات، منه:

 7,179,628 74,870 855,310 3,380,136 2,869,312 دخل العموالت الخاصة، صافي

 1,301,619 14,231 (1,245) 956,299 332,334 عموالت، صافيالتعاب واألدخل 

 109,999 1,954 95,105 12,848 92 دخل المتاجرة، صافي

 (2,501,175) - (8,663) (2,048,979) (443,533) ، صافيالمتوقعة االئتمانمخصص خسائر 

 (3,649,407) (644,346) (194,975) (1,079,533) (1,730,553) مصاريف العمليات إجمالي

 132,618 132,618 - - - صافي ،شركات زميلةالحصة في أرباح 

 3,195,355 (368,758) 951,349 1,317,504 1,295,260 صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
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 إجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية:  (ب

2020 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك 

استبعادات 
المعامالت 
المتداخلة 

ضمن 
 اإلجمالي المجموعة(

 8,877,966 12,102 1,441,831 4,777,627 2,646,406 خارجي 

 - (3,224) 231,833 (900,075) 671,466 داخلي

 8,877,966 8,878 1,673,664 3,877,552 3,317,872 إجمالي دخل العمليات

 

2019 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك 

استبعادات 
المعامالت 
المتداخلة 

ضمن 
 اإلجمالي المجموعة(

 9,213,319 86,852 1,337,103 5,230,967 2,558,397 خارجي 

 - 56,118 (182,116) (784,951) 910,949 داخلي

 9,213,319 142,970 1,154,987 4,446,016 3,469,346 إجمالي دخل العمليات

 

 التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:  االئتمانفيما يلي تحليالً لمخاطر  (ج

2020 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك 

استبعادات 
المعامالت 
المتداخلة 

ضمن 
 اإلجمالــــي المجموعة(

 252,519,588 9,928,084 94,966,938 111,387,361 36,237,205 الموجودات 

 44,006,807 - - 43,943,590 63,217 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات 

 1,803,823 - 1,803,823 - - مشتقات  

 298,330,218 9,928,084 96,770,761 155,330,951 36,300,422 اإلجمالي 

 

 

2019 
 )معدلة(

 
 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك 

استبعادات 
المعامالت 
المتداخلة 

ضمن 
 اإلجمالــــي المجموعة(

 248,398,661 431,714 93,289,976 117,746,276 36,930,695 الموجودات 

 55,148,178 - - 55,147,151 1,027 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات 

 1,282,171 - 1,282,171 - - مشتقات  

 304,829,010 431,714 94,572,147 172,893,427 36,931,722 اإلجمالي 

 واستثماراتفي شركة زميلة  واالستثمارتتكون مخاطر االئتمان من القيمة الدفترية للموجودات باستثناء النقدية، والممتلكات والمعدات، والموجودات األخرى 

طبقا  لما نصت عليه  االئتماناألسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات والذي يتم تحديده على أساس معامل تحويل 

   .البنك المركزي السعوديتعليمات 
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 المخاطر المالية إدارة .31

 االئتمان مخاطر (أ

 الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها.إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر 

عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على إعداد  طرأعلى  واإلشراف باعتمادلقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة للمخاطر تقوم 

 اإلجراءاتمسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى وإعداد إدارة المخاطر وتعيين كبار ال واستراتيجياتاإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

 الرقابية الفعالة.

بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ  بالتزاماتهوالتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  االئتمانمخاطر  بادارةيقوم البنك 

عن التعهدات  االئتمان. كما تنشأ مخاطر االستثماريةبشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة  االئتمانمخاطر 

 ، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزامات

تعثر األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك درجات تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف  احتماليم ييقوم البنك بتق

 رئيسية، عند توفرها.

 ت صممراف بصورة مستمرة. يم مالءة هذه األطيوذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتق االئتمانيقوم البنك بالتقليل من مخاطر 

كما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. لسياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك 

مقاصة  اتفاقياتالمتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بابرام  االئتمان، يقوم البنك بادارة مخاطر االئتمانالتي يتعرض لها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر 

المعامالت لتقليل رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم البنك أحيانا  باقفال 

. بالتزاماتهاعقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء  الستبدالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة  االئتمان . تمثل مخاطراالئتمانمخاطر 

إلقراض يم عمليات اييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقيالتي آلت للبنك، يقوم البنك بتق االئتمانولمراقبة مستوى مخاطر 

 الخاصة به.

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس  االئتمانينتج التركز في مخاطر 

 أو السياسية أو الظروف األخرى.  قتصاديةاالالتعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةالخصائص 

 إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة. االئتمانيشير التركز في مخاطر 

اد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة. كما وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفر االئتمانيقوم البنك بادارة مخاطر 

 انخفاضى وقوع يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات عل

 في القروض والسلف المعنية.

تم الحصول عليها عند  تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا  للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي

 . االئتمانمراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر 

 .تغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدةيقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس ال
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        االئتمانالمحتملة ومخاطر  وااللتزاماتالتركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات  .1

2020 
 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس 
التعـاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 
 اإلجمالي دول أخرى الشماليةأمريكا  أوروبا األوسط

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,252,471 - - - - 2,252,471 نقد في الصندوق

 33,524,829 - - - - 33,524,829 البنك المركزي السعوديأرصدة لدى 

 672,115 - - - - 672,115 أرصدة أخرى 

والمؤسسات المالية أرصدة لدى البنوك 
 صافي ،األخرى

      

 4,887,672 75,087 2,044,059 2,616,599 150,925 1,002 حسابات جارية 

 217,826 - - 37,496 - 180,330 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,935,515 - - 737,137 22,078 1,176,300 مقتناة ألغراض المتاجرة

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 - - 16,970 8,821 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

12,174,439 1,515,165 1,920 11,709 - 13,703,233 

العادلة من خالل الربح أو  مدرجة بالقيمة
 الخسارة

1,054,510 - 183,250 - - 1,237,760 

 45,890,014 - - - 244,352 45,645,662 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 - - - - 1,836,265 بطاقات ائتمان

 34,404,255 - - - - 34,404,255 قروض أفراد أخرى

 117,002,558 - - - 308,657 116,693,901 ومؤسسات شركاتقروض 

 619,232 - - - - 619,232  زميلة شركاتفي  اتاستثمار

 3,169,427 - - - - 3,169,427 ، صافياستخدامممتلكات ومعدات و حق 

 10,982,536 - - - - 10,982,536 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 4,090,172 47 - 8 73 4,090,044 موجودات أخرى 

 276,451,671 75,134 2,055,768 3,593,380 2,250,071 268,477,318 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 2,559,207 45,341 192,397 226,307 1,760,174 334,988 حسابات جارية

 5,596 - - 5,596 - - ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - - - 14,488,247 أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 182 16,037 209,432 18,618 133,996,234 تحت الطلب

 1,829,933 - - - - 1,829,933 ادخار

 51,636,767 - - 3 3,364 51,633,400 ألجل

 1,402,937 - - - - 1,402,937 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - - - - 5,066,610 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 1,978,286 - - 1,672,312 4,226 301,748 مقتناة ألغراض المتاجرة

 834,505 - - 827,769 6,736 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 - - 6,295 - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 11,073,139 - - 3,721 - 11,069,418 مطلوبات أخرى 

 225,689,931 45,523 208,434 3,519,341 1,793,118 220,123,515 اإلجمالي 

 90,262,528 6,006,199 1,233,329 5,285,504 1,962,804 75,774,692 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 
 لها( االئتماني

      

 252,519,588 294,265 2,044,059 2,618,516 2,220,104 245,342,644 الموجودات 

 44,006,807 2,655,148 512,363 2,197,536 932,914 37,708,846 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 1,803,823 - - 144,031 118,661 1,541,131 مشتقات 

 298,330,218 2,949,413 2,556,422 4,960,083 3,271,679 284,592,621   االئتمانإجمالي مخاطر 
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 )معدلة( 2019
 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس 
التعـاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 
 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,375,158 - - - - 2,375,158 نقد في الصندوق

 18,595,800 - - - - 18,595,800 البنك المركزي السعوديأرصدة لدى 

 295,934 - - - - 295,934 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 صافي ،األخرى

      

 4,473,830 62,328 2,813,421 1,492,640 104,900 541 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,871 - 476,065 إيداعات أسواق المال 

       , صافيمشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 909,313 55 - 436,988 40,935 431,335 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 - - 14,639 550 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 - - 21,537 24,487 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

11,218,813 2,249,964 381,530 11,824 75,542 13,937,673 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

965,539 - 177,034 - - 1,142,573 

 45,403,580 281,763 - - 437,035 44,684,782 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 - - - - 2,193,079 بطاقات ائتمان

 35,258,658 - - - - 35,258,658 قروض أفراد أخرى

 114,623,349 - - - 434,543 114,188,806 قروض شركات ومؤسسات

 660,198 - - - - 660,198 استثمارات في شركات زميلة 

 3,308,278 - - - - 3,308,278 ، صافياستخدامممتلكات ومعدات و حق 

 18,462,065 - - - - 18,462,065 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 3,772,092 44 5,474 788,114 7,756 2,970,704 موجودات أخرى 

 265,986,729 419,732 2,830,719 3,350,353 3,300,170 256,085,755 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 3,633,774 52,605 815,423 416,385 1,256,568 1,092,793 حسابات جارية

 18,912 - - 8,318 5,000 5,594 ودائع أسواق المال 

 - - - - - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 - - - - - - أخرى

       ودائع العمالء

 122,517,724 15,213 59,584 605,316 17,015 121,820,596 تحت الطلب

 1,691,003 - - 633 8,353 1,682,017 ادخار

 51,825,874 80,346 4,006 22,212 - 51,719,310 ألجل

 16,131,923 - - - - 16,131,923 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 1,499,752 - - - - 1,499,752 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 18 - 756,023 33,295 90,323 مقتناة ألغراض المتاجرة

 425,325 - - 398,089 27,236 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 12,656 - - 10,890 1,766 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,265,936 - 1,793 33,835 51,779 11,178,529 مطلوبات أخرى 

 209,902,538 148,182 880,806 2,251,701 1,401,012 205,220,837 اإلجمالي 

 113,347,916 7,399,132 1,468,692 5,754,746 1,796,885 96,928,461 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 
 لها( االئتماني

      

 248,398,661 419,614 2,813,421 2,165,341 3,226,442 239,773,843 الموجودات 

 55,148,178 3,514,756 706,678 2,773,852 887,066 47,265,826 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 1,282,171 42 - 392,707 100,390 789,032 مشتقات 

 304,829,010 3,934,412 3,520,099 5,331,900 4,213,898 287,828,701   االئتمانإجمالي مخاطر 
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 :ومخصص خسائر االئتمان عاملة الغيرفيما يلي بيانا  بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف  .2

2020 
 

المملكة 
العربية 

 السعودية

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
ومنطقة الشرق 

 أوروبا األوسط
أمريكا 

 اإلجمالي دول أخرى الشمالية

 5,377,353 - - - 189,570 5,187,783 غير عاملة وسلف قروض

 7,175,461 - - - 173 7,175,288  االئتمانمخصص خسائر 

 

2019 
 )معدلة(

 

المملكة 
العربية 

 السعودية

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
ومنطقة الشرق 

 أوروبا األوسط
أمريكا 

 اإلجمالي دول أخرى الشمالية

 4,246,702 - - - 189,570 4,057,132 غير عاملة وسلف قروض

 6,003,000 - - - - 6,003,000  االئتمانمخصص خسائر 

 جودة االئتمان تحليل (ب

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة المبالغ 

األولي لها، فان البنك بأخذ بعين االعتبار المعلومات  اإلثباتعند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ 

بنك السابقة المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند على خبرة ال

 .بما في ذلك المعلومات المستقبلية، الذي يجريه الخبراء يم االئتمانيتقو

 وذلك بمقارنة: زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وقعتيم إلى تحديد فيما إذا ييهدف التق

  معالموحدة ةالماليإعداد القوائم احتمال التعثر بتاريخ ، 

  األولي للتعرض. اإلثباتاحتمال التعثر المقدر عند 

 التأخر في السداد ودرجة تصنيف العميل.إضافة إلى ذلك، تشتمل االعتبارات الكمية الرئيسية األخرى على عدد أيام 

 19ايروس كوفيد الخاصة بجائحة فاالعتبارات 

، مثل العمالء المؤهلين السعودي المركزي البنكمن قبل البنك أو مبادرات اء طواعية وس، تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء 19 كوفيداستجابة لتأثيرات 

على أنه يؤدي ، ، في حد ذاتهارسة خيار التأجيل من قبل العميلمم ال يعتبر البنك (.لمزيد من التفاصيل 38 إيضاحانظر المؤجلة ) الدفعاتبموجب برنامج 

المراحل الحالية الخاصة لهؤالء العمالء بناء  على المتوقعة  د التأثير على خسائر االئتمانونتيجة لذلك تم تحدي ،جوهرية في مخاطر االئتمانالزيادة ال إلى

ك على مزيد ، حصل البناإلغالقنتيجة مضاعفات قتصادي الحالي االإلى الوضع  نظرخاصة بالولبنك، صة بااالخاالئتمان من عملية تقييم  ن كجزءبهم. لك

تعديل التصنيفات  يتم، جوهريتدهور مالحظة على  وفي حال وجود مؤشرات هامة .سداد العلى  مالمالي وقدرته ملفهم مركزه ءالمن المعلومات من العم

 .ذلك حيثما ينطبق ،للمخاطر التعرضمن ثم مراحل االئتمانية للعمالء، و

 .اتأنواع التعرضكافة معايير الدعم ل علىتغيير يطرأ أي لم 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان

علقة باالئتمان يقوم البنك بوضع درجة ائتمان لكل خطر استنادا  إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات المت

امل بحسب طبيعة المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العو

 .المقترضونوع مخاطر التعرض 

خفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما يكون الفرق في نيتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند ا

 .3و  2أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان  2و  1مخاطر التعثر بين درجات التصنيف 
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األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة.  اإلثباتتحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل شركة عند 

 وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية.

 كافة التعرضات  )التجزئة(التعرضات المتعلقة باألفراد  التعرضات المتعلقة بالشركات  

  يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة

مثل القوائم المالية  –الدورية لملفات العميل 

المدققة، وحسابات اإلدارة، والموازنات التقديرية 

والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي التي 

تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش الربح، 

طية خدمة الدين، معدالت الرفع المالي، تغ

االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، 

 والتغيرات في اإلدارة العليا.

   المعلومات التي يتم الحصول عليها داخليا

مثل استخدام تسهيالت  –وسلوك العميل 

 البطاقات االئتمانية.

  يشمل ذلك حاالت التأخر عن  –سجل السداد

المتعلقة السداد ومجموعة من المتغيرات 

 بمعدالت السداد.

  بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت

الصحفية أو التغيرات في درجات التصنيف 

 الخارجية.

 مقاييس المالءة  .استخدام الحدود االئتمانية المتاحة 

  السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في

 االئتمان للجهة المقترضة، عند توفرها.

 خارجية من وكاالت ائتمانية بما في ذلك  بيانات

 درجات االئتمان المعيارية في الصناعة المشابهة.

  من السداد. اإلعفاءطلبات ومنح 

 يرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة التغ

السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو 

 في أنشطته التجارية.

   األعمال و تغيرات خارجية ومتوقعة في ظروف

 المالية و االقتصادية.

 وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد (أ

 مل ذلك على: تتعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد، ويش

  تضمن احتمال التعثر ياحتساب النزعة المركزية والتحول في درجات التصنيف المحددة بحيث تعكس درجات التصنيف التصور االقتصادي الحالي الذي

 ، وعن السداد

  للمحفظة المركزية للنزعة الكلي االقتصادتسويات. 

تحديد العالقة  يتمللوصول إلى النزعة المركزية المستقبلية للمحفظة لمدة سنة، وتستخدم البيانات التاريخية المتعلقة بمعدالت التعثر الخاصة بالمحفظة 

يتم استخدام النزعة االقتصادية التي تم التوصل إليها بعد تعديلها . بين مقاييس االقتصاد الكلي المستقبلية والنزعة االقتصادية المستقبلية لمدة سنة

 . لكل درجة تصنيف الزمننقطة من  داحتمال التعثر عن لمعايرةباالقتصاد الكلي 

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري  (ب

وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية، بما في  ،بحسب المحفظة جوهريتتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل 

 .بالمحفظة الخاص السداد عن التعثرذلك 

 األخذ في االعتبار ما يلي: بعدفي مخاطر االئتمان،  الجوهريةيم الزيادة يتق يتم

 أيام التأخر عن السداد عدد، 

 األولي اإلثبات منذ السدادفي احتمال التعثر عن  التغير، 

 المالية، و  لألداةالمتوقع  العمر 

 والتي يمكن أن تؤثر على مخاطر االئتمان.  ماله مبرر ال جهد أو تكلفةالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون  المعلومات 

 األولي اإلثباتفي مخاطر االئتمان منذ  جوهريةيتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ألي تسهيالت جوهرية والتي ما زالت تشهد زيادة 

يوما  بالنسبة للشركات واألفراد وألكثر من  30لها. يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في حالة التأخر عن سداد أي تسهيالت ألكثر من 

 أيام بالنسبة الستثمارات الخزينة. 7

 ئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد بأن:يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر اال

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

  يوما ، و 30إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة 

 ( والتعثر عن السداد على مدى 1شهرا  )المرحلة  12ي مخصص الخسائر من التحول بين التعثر عن السداد لمدة عدم وجود تقلبات غير مضمونة ف

 (.2العمر )المرحلة 

 

 الموجودات المالية المعدلة (ج

تماني الحالي يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور االئ

كقرض جديد بالقيمة القروض الحالية التي تم تعديل شروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد التفاوض بشأنه  إثباتأو المتوقع للعميل. يجوز التوقف عن 

 العادلة وفقا  للسياسة المحاسبية.
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خصم التدفقات ب وذلك، سيعيد البنك احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل إثباتهافي حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء 

يتم إثبات أي فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية  النقدية التعاقدية المعدلة باستخدام معدل العمولة الفعلي قبل التعديل.

 في قائمة الدخل لتعديل الموجودات.

بمقارنة مخاطر لقياس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )بالنسبة للموجودات المالية التي لم يتم التوقف عن إثباتها خالل التعديل(. سيقوم البنك 

وعلى أساس شروط العقد المعدلة ومخاطر التعثر التي تقع بتاريخ اإلثبات األولي على أساس شروط  الموحدة لتي تقع بتاريخ إعداد القوائم الماليةالتعثر ا

االئتمان المتوقعة العقد األصلية وغير المعدلة. سيقوم البنك بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة المالئمة حسب المرحلة المحددة بعد التعديل، إلى خسائر 

 .3والتعثر بالنسبة للمرحلة  2، وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بالنسبة للمرحلة 1شهرا  بالنسبة للمرحلة  12على مدى 

مخاطر  وتقليلفرص السداد  لزيادة"( االمهاليقوم البنك بالتفاوض على قروض العمالء الذين تواجههم ظروف مالية صعبة )ويشار إلى ذلك بـ "أنشطة 

على أساس اختياري إذا كان المقترض متعثر حاليا  في سداد ديونه أو وجود مخاطر  بالقروض الخاص االمهال منح يتم ،لبنكبا االمهالسياسة ل وطبقا  التعثر. 

 االلتزام على قادرا  قد األصلية، ويتوقع أن يكون عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعا

 .بالشروط المعدلة

 واألفراد الشركات قروض تخضععادة كما تشمل الشروط المعدلة على تمديد فترة االستحقاق، تغيير وقت سداد العمولة وتعديل شروط التعهدات للقرض. 

 بشكل دوري االمهال شطةأنلبنك بمراجعة تقارير با. تقوم لجنة المراجعة االمهال لسياسة

شهر بالنسبة  12على سبيل المثال خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  ،المحددة بعد تعديل األصل المرحلةسيحصل األصل على معالجة مالئمة حسب 

ألصل بعين االعتبار إذا لم لتعديل  أي أخذ. ال يتم 3 للمرحلة بالنسبة والتعثر، 2 للمرحلة بالنسبة العمر مدى على، وخسائر االئتمان المتوقعة 1للمرحلة 

 . المقترضة للجهة الصعب االئتماني الوضع ذلك عنينتج 

 تعريف التعثر عن السداد (د

 يعتبر البنك بأن األصل المالي متعثرا  عن السداد عند:

 إجراءات مثل بتسييل الضمانات )في حالة  أية احتمال عدم قيام الجهة المقترضة بسداد التزاماتها االئتمانية للبنك بالكامل دون قيام البنك باتخاذ

 االحتفاظ به(، أو 

  يوما  ألي التزام ائتماني جوهري تجاه البنك. تعتبر الحسابات المكشوفة بأنه تم تجاوز  90تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن

أي مؤسسة مالية بما في ذلك  تعتبربحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.  إشعارهبه، أو تم  إشعارموعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم 

 . يوم عمل 15من  ألكثرالبنك وأي جهة سيادية متعثرة إذا تجاوزت المدة 

 ن البنك ينظر في مؤشرات:ارضة متعثرة عن السداد، فتيم فيما إذا كانت الجهة المقيوعند تق

  لتعهداتامثل خرق  -نوعية، 

  والتزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك أيةمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد  -كمية ، 

 .تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية 

 

 التغيرات في الظروف. إلظهارتفاوت على مدى الزمن تيم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها يإلى التق تن المدخالإ

 يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.

 المستقبليةالمعلومات  إدراج

 هوقياس لهااألولي  االثباتمنذ  جوهريادت بشكل دزاقد  أداةألية االئتمان  خسائرإذا كانت  ما فيما تقييمهفي  المستقبليةالمعلومات  بادراجيقوم البنك 

، يوافق البنك على وجهة نظر "الحالة نتدى الحوكمة ذي الصلةالمتوقعة. بناء  على نصيحة الخبراء االقتصاديين التي تمت مناقشتها في م خسائر االئتمانل

المحتملة األخرى. تتضمن هذه  التوقعاتاألساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية لسيناريوهات 

لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات  النسبية االحتماالتاألخذ باالعتبار أكثر مع  أو إضافيين العملية االتفاق على سيناريوهين اقتصاديين

 .واألكاديميومجموعة مختارة من خبراء التوقعات بالقطاع الخاص النقدية في المملكة  والتشريعاتوالتنبؤات االقتصادية التي تنشرها الهيئات الحكومية 

ا وتتوافق مع المعلوما . الموازنةت التي يستخدمها البنك ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيح 

 لسيناريوهات الصدمات األكثر شدة. الجهدتشاؤما . يقوم البنك بشكل دوري باجراء اختبارات وأكثر وهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال  تمثل السيناري
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، قام ستخدام تحليل البيانات التاريخية، وباان لكل محفظة من األدوات الماليةالعوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمقام البنك بتحديد وتوثيق 

ة . تضمنت السيناريوهات االقتصاديمحدد وتصنيفاستحقاق بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان للتعرضات ذات 

 من المؤشرات الرئيسية. المجموعة التاليةديسمبر  31 كما فيالمستخدمة 

 2019 2020 المؤشرات االقتصادية

 (ةسعوديال ترياالال نييمالب) النفطالحكومة،  إيرادات

  ربمقداصعود ا 

 الحالة األساسية 

  هبوط ا بمقدار

418,277 
415,906 
413,901 

لم يستخدم المؤشر في النموذج المالي 
 2019لخسائر االئتمان المتوقعة لعام 

المحلية  العملة)بوحدة  للفرد اإلجمالي المحلي الناتج
 الثابتة( 

  ربمقداصعود ا 

الحالة األساسية 
 هبوط ا بمقدار

69,650 

69,080 

68,515 

  ربمقداصعود ا 
 الحالة األساسية

 اربمقدهبوط ا 

79,720 
79,080 

78,630 

وحدة العملة المحلية / الناتج  إجمالي، الحكومي، الدين
*  المحلية العملة وحدة ،ةاالسميالقيمة  إجمالي، المحلي
100 

  ربمقداصعود ا 

الحالة األساسية 
 هبوط ا بمقدار

33.9 

34.6 

36.3 

  ربمقداصعود ا 

 الحالة األساسية
 اربمقدهبوط ا 

21.1 

24.2 

27.0 

 (سنوي ا)%  أشهر ثالثة بمدة النقدية الودائع سعر متوسط

  ربمقداصعود ا 

 الحالة األساسية

 هبوط ا بمقدار

1.27 

1.25 

1.19 

  ربمقداصعود ا 

 الحالة األساسية
 اربمقدهبوط ا 

3.14 

3.04 

2.78 

 

 19ايروس كوفيد جائحة ف الناتجة عناالعتبارات 

 
 :المتغيرات المستقبلية أنواع .1

 .19كوفيد  نتيجة ةالحالي سنةفي الماذج يسية( المستخدمة كمدخالت ناالقتصادية الرئ عوامل)ال مستقبليةرات على أنواع المتغيرات التغي تطرألم 

 :هاتالسيناريو افتراضات .2

أخرى الوضع  أمورمن بين  أخذ بعين االعتبار،والتي ت ،لتعكس بيئة االقتصاد الكلي المتوقعة هاتتم تحديث افتراضات السيناريو ،2020ديسمبر  31 كما في

عند ذلك في االعتبار  الء )مثل تأجيل السداد(. يتم أخذ، واستجابة األعمال والعمةيالحكومجراءات الدعم من اإل. وشمل ذلك تقييم 19كوفيد الحالي ل

 االقتصادي المتوقع. االنكماشوشدة  طولتحديد 

 تاالحتماالأوزان  .3

 .المحتملة الخسارة لنتائج تقدير أفضل لتقديموذلك  تاالحتماالأوزان اخذ البنك في االعتبار 

 عدم التأكد توحاالبشأن المخاطر  بعين االعتبار االحتمال لكل سيناريو من قبل اإلدارة مع أخذ وجهة نظر الخبراء من طرف ثالث وزنيتم االتفاق على 

لجائحة فايروس أحد االعتبارات الرئيسية ألوزان االحتماالت في الفترة الحالية التأثير المستمر يمثل لسيناريو االقتصادي للحالة األساسية. المحيطة با

ال تزال المخاطر تميل ، 19فيد وكبي مقارنة بالعام الماضي نتيجة لاالقتصادي السلتأثير ال. باإلضافة إلى توقعات الحالة األساسية التي تعكس 19كوفيد 

 إلى الجانب السلبي.

المالية بناء  على تحليل البيانات التاريخية  للموجوداتالمتنوعة محافظ للالخسارة معدالت والتعثر تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية وتم 

االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات  في نموذج خسائرأدناه توقعات الحالة األساسية  باستخدام البنك قام. سنوات سابقة 10على مدى 

 في تاريخ التقرير: كما المحدثة المتاحة

 

 
 
 
 

المستخدمة في التوقعات سنوات 
خسائر االئتمان المتوقعة وذج من

 2020لعام 

المستخدمة في سنوات التوقعات 
وذج خسائر االئتمان المتوقعة من

 2019لعام 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 583,525 548,085 501,003 إيرادات الحكومة، النفط )بماليين الرياالت السعودية(
سائر االئتمان المتوقعة نموذج خلم يستخدم متغير 
 2019لعام 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )بوحدة العملة المحلية 
 الثابتة( 

69,915 70,491 71,443 79,181 79,645 80,046 

الدين الحكومي، إجمالي، وحدة العملة المحلية / الناتج 
إجمالي، القيمة االسمية، وحدة العملة المحلي 

 100المحلية * 
33.1 32.2 30.9 30.2 32.8 34.7 

)%  أشهر ثالثة بمدة النقدية الودائع سعر متوسط
 (سنوي ا

0.90 1.03 1.34 3.75 3.74 3.73 
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 19 كوفيدب المتعلقة اإلضافية المخصصات

 لعدمنظر ا و ئتمان المتوقعة.االخسائر تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من البنك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد 

على و. الحالي في الوقت المتوقعة االئتمان خسائراحتساب  عملياتدمجها بالكامل في ترى أن بعض اآلثار ال يمكن  اإلدارة فان، اآلن حتىالموقف تبلور 

لخسائر  اإلدارةمؤكد. وعليه، فأن تقييم،  بشكلغير معروف  ةالحالي تالتأثير على جودة االئتمان للمقترض بعد انتهاء صالحية التأجيال فانوجه الخصوص، 

ا حسب التصنيف االئتماني  تاالئتمان المتوقعة يتضمن تحليل السلوك االئتماني المتوقع للحسابات المستفيدة من التأجيال على مستوى المحفظة، مقسم 

مليون لاير  151 نحوو االفراد تمويلمليون لاير سعودي لمحافظ  48بنحو  إضافي مخصص اثباتبأدى هذا التحليل إلى قيام البنك  وقدونوع المقترض. 

ا. 2020ديسمبر  31الشركات كما في سعودي لمحافظ  بيانات أكثر موثوقية وبالتالي تحديد  تتوفركلما  التعرضاتإعادة تقييم  سيستمر في البنكبأن  علم 

 .فترات الالحقةالخسائر االئتمان المتوقعة في  تعديل قيمةإلى  حاجةهناك  تما إذا كان

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (ه

 المتوقعة: نالعمل وفقا  لتوجهات بازل، لقياس خسائر االئتمااستخدم البنك مؤشرات المخاطر التالية، التي تعتبر جزءا  من أطر 

 .احتمال التعثر عن السداد 

 .نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد 

 .التعرض عند التعثر عن السداد 
 

  .يتم استخراج هذه المؤشرات عموما  من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا وغيرها من البيانات التاريخية

ن السداد على مدى فترة زمنية محدد مسبقا . وفيما يتعلق بكل ميمثل احتمال التعثر عن السداد االحتمال المتوقع لعدم تمكن مجموعة من المقترضين 

يانات مجمعة مالية، تم تقدير احتمال التعثر عن السداد في تاريخ معين باستخدام نماذج إحصائية. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق ب أدواتمحفظة 

ت التعثر في داخليا  وخارجيا  تشتمل على عوامل كمية ونوعية. تم استخدام معدالت التعثر المقدمة من وكاالت تصنيف خارجية معتمدة الستخراج احتماال

 . حالة عدم توفر حاالت التعثر الداخلية

مبين أعاله لتعكس المعلومات المستقبلية. كما قام البنك بتعديل احتماالت  تم إجراء تعديالت االقتصاد الكلي الحتمال التعثر عن السداد طبقا  لما هو

 مع مرور الزمن.  المقترضةالتعثر إلدراج أثر زيادة وتخفيض درجات التصنيف للجهات 

يقوم البنك بتقدير نسبة الخسارة  محفظة، ولكل. ماتمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد مبلغ االئتمان الذي تم خسرانه في حالة تعثر مقترض 

نماذج نسبة الخسارة  تأخذتاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة.  أساس علىعند التعثر عن السداد باستخدام طريقة منهج العمل 

تعتبر جزءا   والتيف اآلخر وتكاليف استرداد أي ضمانات المطالبة، والنشاط الذي يزاوله الطر وأقدميةوالضمان  الهيكل االعتبار بعينعند التعثر عن السداد 

 للعقار الحالية والقيمة القيمة مقابل القرض نسبة تعتبرال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة لقروض الرهن العقاري المضمونة بعقارات مملوكة لألفراد، 

ها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العمولة المتعاقد ند تحديد نسبة الخسارة عند التعثر والتي يتم احتسابع أساسية مؤشرات

 .عليه كعامل خصم

 .القائم بتاريخ التعثر يمثل التعرض عند التعثر تقديرا  لتعرضات البنك تجاه الطرف اآلخر بالنسبة للحسابات المتعثرة، يمثل التعرض عند التعثر ببساطة المبلغ

 :التسهيل /رض عند التعثر عن السداد على مستوى األداةعالعاملة، تم أخذ العناصر التالية بعين االعتبار عند احتساب التبالنسبة للحسابات 

 الفترة الزمنية التي يتم على مداها تقدير التعرض عند التعثر عن السداد، 
 والتدفقات النقدية المتوقعة حتى الفترة الزمنية للتعثر المقدر ، 
 حتى االستحقاق األجل المتبقي 

الدفعات القائمة  أثريأخذ التعرض عند التعثر عن السداد المتعلق بالقروض المسجلة بالتكلفة المطفأة بعين االعتبار المبالغ المسددة المتعاقد عليها، و

بالنسبة اللتزامات . من الرصيد غير المستخدموالعموالت الالحقة المستحقة بين تاريخ إعداد القوائم المالية وحدوث التعثر، والمبالغ المسحوبة المتوقعة 

يشتمل التعرض عند التعثر عن السداد المبالغ المسحوبة والمبالغ المستقبلية المحتملة والتي يمكن سحبها بموجب العقد  ،القروض والضمانات المالية

 .المالحظات التاريخية أساسوالتي يتم تقديرها على 

إن . بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل البيانات المتاحة داخليا   بشأنهالبنك بالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى ا

مدخال  هاما  لقياس خسائر االئتمان المتوقعة تتمثل في استثمارات الخزينة، والمؤسسات  تعتبرة الخارجية ترشاديالمحافظ، التي تمثل المعلومات االس

 .أسواق المال إيداعاتالمالية البنكية وغير البنكية و

 خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصحساسية 

وقد تؤدي  .لخسائر االئتمان المتوقعةالبنك قياس مخصص بتأكد من التقديرات المتعلقة قدر ا كبير ا من عدم ال 19 كوفيدتأثير من التأكد تقدم حالة عدم 

 . المستقبلية المالية لسنواتافي جوهرية على المخصص  تعديالتإلى إجراء  الحكومة والشركات والمستهلكينوردود فعل المتغيرة  19 وفيدظروف 

واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحديد التعثر المتوقع للمقترضين في الفترات  ةاالقتصادي أكد الحالي من اآلثارالتحالة بالنظر إلى عدم 

 .المحتملةكأفضل تقدير ضمن نطاق التقديرات من قبل البنك  المفصح عنهاالمستقبلية، يجب اعتبار خسائر االئتمان المتوقعة 
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، مع مالحظة أن عوامل االقتصاد السنةالمتوقعة للعوامل الرئيسية المستخدمة في تحديدها كما في نهاية  ئتماناالخسائر يوضح الجدول أدناه حساسية 
 الكلي تمثل عالقات ديناميكية بينها.

المتأثرة االفتراضات  
 أو الربح أثر

  2020 الخسارة

:(2021األساسي  السيناريو) الكلي االقتصاد عوامل   

%11.49 بواقع( زيادة السعودية ترياالال نييمالب) النفطالحكومة،  إيرادات  

69.944 

 %7.27 للفرد )بوحدة العملة المحلية الثابتة( بواقعالناتج المحلي إجمالي  انخفاض

انخفاض الدين الحكومي، إجمالي، وحدة العملة المحلية/إجمالي الناتج المحلي، القيمة االسمية، وحدة العملة 
%8.5بواقع  100*المحلية   

%33.53انخفاض متوسط سعر الودائع النقدية لمدة ثالثة أشهر )% سنوي ا( بواقع   

  

  أوزان السيناريوهات

مع التغير المقابل في اتجاه الهبوط  %5 -سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/  12.837 

مع التغير المقابل في اتجاه الصعود  %5 -سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/  12.099 

 

 أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل: في حالة وضع نماذج ألحد المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على

  اةاألدنوع، 
 تصنيف مخاطر االئتمان، 
 نوع الضمان، 
 لألفراد العقاري الرهن لقروض القيمة مقابل القرض نسبة، 
  األولي االثباتتاريخ، 
  االستحقاقتاريخ المدة المتبقية حتى ، 
 و القطاع؛ 
 الموقع الجغرافي للمقترض. 

 .مالئمبشكل  متماثلة ال تزال المجموعة لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل بنك معينتخضع 

 البيانات المتاحة داخلي ا. لخارجية لتكم استرشاديةيتم استخدام معلومات  ،بيانات تاريخية محدودة بشأنها لبنكايوجد لدى بالنسبة للمحافظ التي 

 19 كوفيد عن الناتجة االعتبارات

من قبل البنك بشأن  المتبعةلسياسة المخاطر  السداد عن التعثر عند الخسارة ونسبةو  السداد عن التعثر عند والتعرض التعثر احتمالتخضع نماذج 

ا لألهمية النسبية للنمالنماذج والتي تنص على المراقبة الدورية للنماذج، وإعادة التحقق بصفة   ذج.ادورية وتحديد إجراءات الموافقة والصالحيات وفق 

 19 كوفيد جائحة به نتيجةالخاصة رات جوهرية في منهجية خسائر االئتمان المتوقعة يتغيلم يقم البنك باجراء  ،خالل الفترة

 السوق مخاطر .32

في السوق مثل أسعار تمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة 

 البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.العموالت الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. يصنف 

عنه في القوائم المالية الموحدة. تنشأ  اإلفصاح"مقتناه ألغراض المتاجرة" طبقا  لما تم  المصنفة كـ األدواتمخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية  تنشأ

عنه في الجزء )ب(  اإلفصاحمخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر أسعار األسهم طبقا  لما تم 

 من هذا اإليضاح.

غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على "القيمة المعرضة للمخاطر"، العمليات التجارية يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة ببينما 

 واختبار الجهد، وتحليل الحساسية. 

  العمليات التجارية –السوق  مخاطر( أ

يم مراكز ييقوم البنك باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" لتق يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية.

 المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق.  واالفتراضاتمخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات 

السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى مدى فترة وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير 

على البيانات التاريخية. تصمم طريقة  يم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناء  يزمنية محددة. يستخدم البنك نماذج محاكاة عند تق

دة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها "القيمة المعرضة للمخاطر"، في العا

 . وزيع إحصائيترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل ت

٪ من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها 99"القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل البنك تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  طريقة إن

تجاوزت مبلغ  ٪ على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي99استخدام مستوى الثقة بنسبة  إنفي حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. 

  "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم.
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لمحددة، لكن النتائج تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة ا

أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرا  ذو معنى عن األرباح أو  التجارية الفعلية يمكن

 الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 

ويتم  ،التي تحدث خارج فترات الثقة االعتياديةطريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يقوم البنك باجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظروف  إلى إضافة

 الجهد لمراجعتها. اختباراتبالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل  المخاطر إدارةإبالغ لجنة 

 :فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك

2020 
تحويل العمالت 

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة األجنبية

 2,121 1,738 504 2020ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,602 1,417 509 2020متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 677 554 53 2020الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 3,585 3,567 1,193 2020الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 
 

2019 
تحويل العمالت 

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة األجنبية

 1,624 1,572 102 2019ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,546 1,457 250 2019متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 431 429 38 2019الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 3,615 3,312 2,053 2019للقيمة المعرضة للمخاطر لعام الحد األقصى 

 

 المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية –السوق  مخاطر ب(

سعار تحويل تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أساسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أ

 العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم. 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة (1

التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير 

اتيجية تغطية المخاطر يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يوميا ، ويستخدم استر

 كز ضمن حدود الفجوات المقررة.لضمان بقاء المرا

 المساهمين حقوق أو الموحدة الدخل قائمةيوضع الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، 

على الموجودات المالية  دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناء  ن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على صافي إ .بالبنك

، شامال  أثر أدوات التغطية. يتم احتساب األثر على حقوق 2020ديسمبر  31والمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة والتي أعيد تجديد أسعارها كما في 

ديسمبر  31بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  جةالمدريم الموجودات المالية يتق باعادةالملكية وذلك 

ألثر على حقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة، ويمثل فقط تلك لعلى أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت. فيما يلي تحليال   2020

 للبنك:  اآلخر الشامل الدخلؤثر مباشرة على بنود المخاطر التي ت

 

   2020  

 العملة
الزيادة في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 (1,629,090) (869,973) (683,933) (51,215) (23,969) 655,020 100+ لاير سعودي

 (314,908) (205,067) (94,567) (12,451) (2,823) 238,340 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (4,998) 100+ يورو  

 - - - - - (5,205) 100+ أخرى 
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   2020  

 العملة
النقص في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  على حقوق الملكيةاألثر 

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 1,629,090 869,973 683,933 51,215 23,969 (984,589) 100- لاير سعودي

 314,908 205,067 94,567 12,451 2,823 (117,971) 100- دوالر أمريكي 

 - - - - - - 100- يورو  

 - - - - - 353 100- أخرى 

 

   2019  

 العملة
الزيادة في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 (1,302,245) (542,148) (666,714) (45,461) (47,922) 576,065 100+ لاير سعودي

 (369,845) (220,275) (137,728) (7,556) (4,286) (4,757) 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (4,408) 100+ يورو  

 - - - - - (4,436) 100+ أخرى 

 

   2019  

 العملة
النقص في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 1,302,245 542,148 666,714 45,461 47,922 (690,905) 100- لاير سعودي

 369,845 220,275 137,728 7,556 4,286 2,533 100- دوالر أمريكي 

 - - - - - - 100- يورو  

 - - - - - 1,777 100- أخرى 

يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالت الخاصة.  بالسوق.يتعرض البنك للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة  

، أيهما يحدث االستحقاقكما يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات البنك المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار التعاقدي أو تاريخ 

ة المشتقة التي أوال . يتعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالي

يقوم البنك بادارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل  محددة.تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة 

 .المخاطرإدارة  استراتيجيات
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2020 
 

 خــــالل
 هرأش 3

 سنوات 5-1 شهر 3-12
 أكثر من

 سنوات 5
غير مرتبطة 

 بعمولة خاصة
 اإلجمالي

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,252,471 2,252,471 - - - - نقد في الصندوق

 33,524,829 11,683,700 - - - 21,841,129 السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

 672,115 672,115 - - - - أرصدة أخرى 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 صافي

      

 4,887,672 877,093 - - - 4,010,579 حسابات جارية 

 217,826 - - - 27,467 190,359 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,935,515 1,935,515 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 25,791 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

2,963,953 1,236,775 5,189,265 4,310,160 3,080 13,703,233 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

- - 53,959 305,280 878,521 1,237,760 

 45,890,014 - 13,702,789 21,485,293 1,591,947 9,109,985 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 39,238 - 204,752 - 1,592,275 بطاقات ائتمان

 34,404,255 665,083 11,927,127 13,305,169 3,433,189 5,073,687 قروض أفراد أخرى

 117,002,558 5,108,133 - 2,542,695 28,290,396 81,061,334 قروض شركات ومؤسسات

 619,232 619,232 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 3,169,427 3,169,427 - - - - ، صافياستخدامممتلكات ومعدات و حق 

 10,982,536 10,982,536 - - - - أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 4,090,172 4,090,172 - - - - موجودات أخرى 

 276,451,671 43,002,107 30,245,356 42,781,133 34,579,774 125,843,301 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 2,559,207 2,559,207 - - - - حسابات جارية

 5,596 - - - - 5,596 ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - 5,950,831 8,537,416 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 134,161,549 - - - 78,954 تحت الطلب

 1,829,933 - - - - 1,829,933 ادخار

 51,636,767 - - 522,356 9,970,277 41,144,134 ألجل

 1,402,937 1,402,769 - - - 168 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - - - 4,999,825 66,785 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 1,978,286 1,978,286 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 

 834,505 834,505 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 6,295 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,073,139 11,073,139 - - - - مطلوبات أخرى 

 50,761,740 50,761,740 - - - - حقوق الملكية 

 276,451,671 202,777,490 - 7,041,093 23,507,518 43,125,570 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

أثر مخاطر أسعار العموالت على 
 الموجودات والمطلوبات

82,707,708 11,082,275 35,740,040 30,245,356 (159,775,379)  

أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
 المالية المشتقة

8,401,454 132,618 (4,103,666) (4,430,406) -  

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

91,109,162 11,214,893 31,636,374 25,814,950 (159,775,379)  

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

91,109,162 102,324,055 133,960,429 159,775,379 -  
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 )معدلة( 2019
 خــــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3
 أكثر من

 سنوات 5
غير مرتبطة 

 اإلجمالي بعمولة خاصة

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,375,158 2,375,158 - - - - نقد في الصندوق

 18,595,800 10,942,082 - - - 7,653,718 السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

 295,934 295,934 - - - - أرصدة أخرى 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 صافي

      

 4,473,830 738,949 - - - 3,734,881 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,500 - 476,436 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 909,313 711,500 11,235 159,632 11,138 15,808 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 15,189 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 46,024 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

1,370,846 1,508,882 6,422,170 3,407,007 1,228,768 13,937,673 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

177,034 - 31,953 86,011 847,575 1,142,573 

 45,403,580 - 9,565,427 14,339,126 11,014,090 10,484,937 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 4,182 - 278,535 - 1,910,362 بطاقات ائتمان

 35,258,658 339,821 10,934,360 13,566,932 3,282,958 7,134,587 قروض أفراد أخرى

 114,623,349 3,864,620 312,747 1,934,279 14,615,017 93,896,686 قروض شركات ومؤسسات

 660,198 660,198 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 3,308,278 3,308,278 - - - - ستخدام، صافياممتلكات ومعدات و حق 

 18,462,065 18,462,065 - - - - أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 3,772,092 3,772,092 - - - - موجودات أخرى 

 265,986,729 47,612,435 24,316,787 36,770,127 30,432,085 126,855,295 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 3,633,774 3,633,774 - - - - حسابات جارية

 18,912 - - 4,252 9,416 5,244 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,186,321 - - - 331,403 تحت الطلب

 1,691,003 - - - - 1,691,003 ادخار

 51,825,874 - - 1,189,211 8,614,360 42,022,303 ألجل

 16,131,923 16,131,747 - - - 176 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 1,499,752 - - - 1,494,719 5,033 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 711,606 11,445 135,028 6,661 14,919 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 425,325 425,325 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 12,656 12,656 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,265,936 11,265,936 - - - - مطلوبات أخرى 

 56,084,191 56,084,191 - - - - حقوق الملكية  

 265,986,729 210,451,556 11,445 1,328,491 10,125,156 44,070,081 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

أثر مخاطر أسعار العموالت على 
 الموجودات والمطلوبات

86,761,295 20,359,453 35,441,636 24,305,342 (166,867,726)  

أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
 المشتقةالمالية 

10,409,094 (534,812) (5,060,270) (4,814,012) -  

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

97,170,389 19,824,641 30,381,366 19,491,330 (166,867,726)  

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

97,170,389 116,995,030 147,376,396 166,867,726 -  
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 بين األدوات المالية المشتقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة. الفجوةيمثل صافي 

 مخاطر العمالت   (2 

تحويل العمالت األجنبية. ال يحتفظ البنك بمراكز عمالت مفتوحة غير وتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار 

ية. تعكس القيمة تجارية هامة. تحول مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجار

 أ( إجمالي مخاطر العمالت التي يتعرض لها البنك.-32ية المفصح عنها في اإليضاح )المعرضة للمخاطر المتعلقة بمخاطر تحويل العمالت األجنب

يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز  األجنبية.يتعرض البنك للتقلبات في أسعار تحويل العمالت 

 فيما يلي تحليال  بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالبنك في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية: يوميا .العمالت، ليال  وخالل اليوم، ويتم مراقبتها 

 

 2020 2019 

 مركز دائن ) مدين ( مركز دائن ) مدين ( 

 (675,799) (929,719) دوالر أمريكي   

 2,459 12,716 يورو   

 (4,629) 1,775 جنيه إسترليني

 (2,341) (2,146) أخرى  

 

 مخاطر أسعار األسهم  (3 

خاطر تمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. تنشأ م

نخفاض بواقع ". إن الزيادة أو االخراآل الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة"مدرجة  كــلغير أغراض المتاجرة عن األسهم المصنفة  ةأسعار األسهم المقتنا

حقوق  انخفاضسيؤدي إلى زيادة أو  2020ديسمبر  31بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخاصة بالبنك كما في  المدرجة٪ في قيمة األسهم 10

 مليون لاير سعودي(. 122.8: 2019مليون لاير سعودي ) 112.9بمبلغ  الملكية

 السيولة مخاطر .33

. تحدث مخاطر السيولة االعتياديةوغير  االعتياديةخالل الظروف  استحقاقهاالسداد الخاصة به عند  بالتزاماتتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء 

مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع  االئتمانعند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى 

توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وما في حكمها  االعتبارمصادر التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين 

ملتزم بها يمكن الوصول إليها لمواجهة  ائتمانومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يوميا . كما يوجد لدى البنك خطوط واألوراق المالية المتداولة، 

 متطلبات السيولة.

٪ من 7بوديعة نظامية تعادل  البنك المركزي السعودي، يحتفظ البنك لدى البنك المركزي السعوديوطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن 

 االحتياطيودائعه. ويكون هذا  التزامات٪ من 20سيولة ال يقل عن  باحتياطيألجل. كما يحتفظ البنك الودائع و االدخار٪ من ودائع 4إجمالي الودائع تحت الطلب و 

بمبالغ إضافية  االحتفاظال تزيد عن ثالثين يوما . كما يمكن للبنك  من النقد أو سندات التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة

 مقابل سندات التنمية الحكومية.  البنك المركزي السعوديمن خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى 

بقية بتاريخ إعداد القوائم المالية التعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المت باالستحقاقاتيشتمل الجدول أدناه على ملخص 

بالودائع من قبل البنك. تمثل المبالغ  لالحتفاظالفعلي حسبما تظهره الوقائع  االستحقاقتاريخ  االعتبارالتعاقدي وال تأخذ بعين  االستحقاقالموحدة حتى تاريخ 

مخاطر السيولة المتأصلة بناء  على التدفقات النقدية الواردة غير  بادارةالبنك  المبينة في الجدول التدفقات النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها، بينما يقوم

السداد غير المخصومة  التزاماتوبناء  على  االستحقاقالمخصومة المتوقعة. إن كافة المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ 

ألغراض المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فان مخاطر المشتقات  ةلمقتناالتعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات ا

التعاقدية ال يتعلق  االستحقاقاتألغراض المتاجرة في جدول  ةألغراض المتاجرة المفتوحة تعتبر قليلة، فان اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشتقات المقتنا ةالمقتنا

 .استبعادهابفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم 

جهد منتظمة بشأن السيولة  اختباراتلضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعيا ، ويتم إجراء  االستحقاقتقوم اإلدارة بمراقبة محفظة 

في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة  االعتياديةوغير  العتياديةاباستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف 

ريا  تقرير موجز إلى من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير موجزة تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة. كما يقدم شه

 .واإلجراءات المتخذة االستثناءاتوجودات والمطلوبات يشمل على كافة لجنة الم
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 المتبقية  االستحقاقالمطلوبات المالية غير المخصومة حسب تواريخ  أ( تحليل

 :المتبقيةاالستحقاق التعاقدية  حسب تواريخ للبنكيوضح الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المخصومة 

 خـالل 2020

 أشــهر 3
 سنوات 5-1 شهر 3-12

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد
 اإلجمالي

       المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

      

 2,559,206 - - - - 2,559,206 حسابات جارية

 6,960 - - - - 6,960 المال قودائع أسوا

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - 5,950,830 8,537,417 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,501 134,240,501 - - - - تحت الطلب

 1,829,933 - - - - 1,829,933  ادخار

 51,710,291 - - 535,710 10,012,367 41,162,214 ألجل

 1,402,938 - 194,995 549,835 244,158 413,950 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 6,433,526 - 5,728,526 564,000 105,750 35,250 سندات دين مصدرة 

 1,032,661 - 286,972 593,770 52,801 99,118 اإليجارعقود  التزامات

       المشتقات

 857,956 - 551,606 302,711 615 3,024 صافي ،عموالت خاصة متعاقد عليها

 215,130,125 134,240,501 6,762,099 9,064,762 18,953,108 46,109,655 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 

 

2019 
 

 خـالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

       المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

      

 3,633,774 1,307,431 - - - 2,326,343 حسابات جارية

 19,695 - - 4,639 9,656 5,400 المال قودائع أسوا

 - - - - - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 - - - - - - أخرى

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,517,724 - - - - تحت الطلب

 1,691,002 - - - - 1,691,002  ادخار

 52,167,763 - - 1,258,251 8,736,097 42,173,415 ألجل

 16,131,923 739,601 269,254 411,214 200,985 14,510,869 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 1,773,517 - 1,519,455 203,250 38,109 12,703 سندات دين مصدرة 

 1,261,511 - 533,014 566,330 58,942 103,225 اإليجارعقود  التزامات

       المشتقات

 400,605 - 214,387 180,457 329 5,432 صافي ،عموالت خاصة متعاقد عليها

 199,597,514 124,564,756 2,536,110 2,624,141 9,044,118 60,828,389 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 
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 المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  االستحقاقات ب( تحليل

 أو السداد المتوقعة لها: االسترداديشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات والمطلوبات مصنفة حسب تواريخ 

2020 
 

 خــالل
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات

       السعودي البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 

 2,252,471 - - - - 2,252,471 نقد في الصندوق

 33,524,829 11,683,700 - - - 21,841,129 السعودي البنك المركزيأرصدة لدى 

 672,115 - - - - 672,115 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 صافي ،األخرى

      

 4,887,672 877,093 - - - 4,010,579 حسابات جارية 

 217,826 - - - 37,485 180,341 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,935,515 276 954,264 831,418 58,933 90,624 مقتناة ألغراض المتاجرة

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 - - 20,495 5,296 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل    
 الشامل اآلخر

211,728 1,242,001 6,769,060 4,351,529 1,128,915 13,703,233 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

- - 53,959 305,280 878,521 1,237,760 

 45,890,014 - 21,775,585 23,548,782 271,286 294,361 بالتكلفة المطفأةمقتناة 

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 39,238 - - - 1,797,027 بطاقات ائتمان

 34,404,255 665,083 14,671,000 14,736,933 1,760,577 2,570,662 قروض أفراد أخرى

 117,002,558 5,108,133 26,395,045 21,787,152 23,410,129 40,302,099 قروض شركات ومؤسسات

 619,232 619,232 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 3,169,427 3,169,427 - - - - ، صافياستخدامممتلكات ومعدات و حق 

 10,982,536 10,982,536 - - - - أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 4,090,172 2,588,187 - - 971,219 530,766 موجودات أخرى 

 276,451,671 37,740,341 68,452,703 67,747,799 27,756,926 74,753,902 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية  

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 2,559,207 596,111 - - - 1,963,096 حسابات جارية

 5,596 - - - - 5,596 ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك اتفاقيات إعادة شراء

 14,488,247 - - 5,950,831 8,537,416 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 134,161,549 - - - 78,954 تحت الطلب

 1,829,933 - - - - 1,829,933 دخارا

 51,636,767 - - 522,356 9,970,277 41,144,134 ألجل

 1,402,937 265,683 194,995 549,835 244,158 148,266 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - 4,999,825 - - 66,785 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 1,978,286 101 1,005,927 843,536 55,618 73,104 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 834,505 - 502,900 322,293 9,197 115 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 - - - - 6,295 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,073,139 7,246,565 572,958 1,006,148 398,890 1,848,578 مطلوبات أخرى 

 50,761,740 50,761,740 - - - - حقوق الملكية  

 276,451,671 193,031,749 7,276,605 9,762,905 19,215,556 47,164,856  الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
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 خــالل )معدلة( 2019
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات

       البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 2,375,158 - - - - 2,375,158 نقد في الصندوق

 18,595,800 10,942,082 - - - 7,653,718 البنك المركزي السعوديأرصدة لدى 

 295,934 - - - - 295,934 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 صافي ،األخرى

      

 4,473,830 738,949 - - - 3,734,881 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,500 - 476,436 إيداعات أسواق المال 

 ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
 صافي

      

 909,313 - 251,091 567,963 47,520 42,739 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 - 11,582 3,030 577 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 - 11,987 28,883 4,987 167 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

624,055 643,504 7,951,748 3,489,598 1,228,768 13,937,673 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

- - 31,953 263,045 847,575 1,142,573 

 45,403,580 - 18,744,446 17,722,030 7,858,963 1,078,141 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 45,205 - - - 2,147,874 بطاقات ائتمان

 35,258,658 628,780 14,827,578 14,501,521 3,387,669 1,913,110 قروض أفراد أخرى

 114,623,349 3,822,561 29,820,297 24,156,270 33,782,990 23,041,231 قروض شركات ومؤسسات

 660,198 660,198 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 3,308,278 3,308,278 - - - - ، صافياستخدامممتلكات ومعدات و حق 

 18,462,065 18,462,065 - - - - األخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 3,772,092 2,375,175 - - 1,076,093 320,824 موجودات أخرى 

 265,986,729 43,059,636 67,419,624 65,000,898 46,802,303 43,704,268 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية  

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 3,633,774 1,307,431 - - - 2,326,343 حسابات جارية

 18,912 - - 4,252 9,416 5,244 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,517,724    - تحت الطلب

 1,691,003 - - - - 1,691,003 ادخار

 51,825,874 - - 1,189,211 8,614,360 42,022,303 ألجل

 16,131,923 739,601 269,254 411,214 200,985 14,510,869 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 1,499,752 - 1,494,719 - - 5,033 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 - 250,233 557,186 35,554 36,686 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 425,325 - 238,046 186,533 224 522 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 12,656 - 2,110 5,213 3,444 1,889 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,265,936 7,231,579 471,500 1,551,085 822,452 1,189,320 مطلوبات أخرى 

 56,084,191 56,084,191 - - - - حقوق الملكية  

 265,986,729 187,880,526 2,725,862 3,904,694 9,686,435 61,789,212 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
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، والبنود قيد التحصيل، البنك المركزي السعوديالقروض القائمة، على النقدية واألرصدة لدى  التزاماتوتغطية  االلتزاماتتشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة 

د( حول القوائم  -20المحتملة في اإليضاح ) وااللتزاماتالتعهدات  استحقاقوالقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. تم تبيان تواريخ 

  المالية الموحدة.

 مقاصة المطلوبات المالية   .34

 اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة. المطلوبات المالية الخاضعة للمقاصة بموجب

المبالغ التي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز     
 المالي الموحدة

 

إجمالي مبلغ 
المطلوبات 

 المالية المثبتة

إجمالي المبالغ 
التي تمت 

مقاصتها في 
قائمة المركز 

 المالي الموحدة

المبالغ 
الظاهرة في 
قائمة المركز 

المالي 
 الموحدة

 المبالغ
 الخاضعة
 لترتيبات
 مقاصة

 ملزمه رئيسية

ضمانات 
نقدية 
 صافي المبلغ مرهونة

2020       

 839,686 (1,979,400) - 2,819,086 - 2,819,086 مشتقات

2019       

 501,062 (816,578) - 1,317,640 - 1,317,640 مشتقات

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .35

عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو األكثر فائدة(  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

حظة بصورة مباشرة أو تم والتي تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق. بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمال

 طرق تسعير أخرى، وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. باستخدامتقديره 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية.

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

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

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

مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات  : المستوى الثاني

 و ،مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة
   

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث
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القيمة   2020
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,961,306 - 1,961,306 - 1,961,306 أدوات مالية مشتقة

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات
 الخسارة 

1,237,760 878,521 359,239 - 1,237,760 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

12,574,317 - 12,574,317 - 12,574,317 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 حقوق ملكية –الشامل اآلخر 

1,128,916 1,103,450 - 25,466 1,128,916 

      العادلةالموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 

 5,105,498  5,105,498 - 5,105,498 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 47,794,071  47,794,071 - 45,890,014 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 152,050,680 152,050,680 - - 153,243,078 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 2,819,086 - 2,819,086 - 2,819,086 أدوات مالية مشتقة 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 17,620,956 - 17,620,956 - 17,620,956 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 189,231,025 - 189,231,025 - 189,110,140 ودائع العمالء 

 5,066,610 - 5,066,610 - 5,066,610 سندات دين مصدرة 

 
 

القيمة  2019
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 970,526 - 970,526 - 970,526 أدوات مالية مشتقة

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات
 الخسارة 

1,142,573 847,573 295,000 - 1,142,573 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

12,708,906 - 12,708,906 - 12,708,906 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 ملكية حقوق –الشامل اآلخر 

1,228,767 1,202,100 - 26,667 1,228,767 

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 4,987,766 - 4,987,766 - 4,987,766 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 46,172,171 - 46,172,171 - 45,403,580 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقتناة 

 150,797,694 150,797,694 - - 152,075,086 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 1,317,640 - 1,317,640 - 1,317,640 أدوات مالية مشتقة 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 3,652,686 - 3,652,686 - 3,652,686 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 192,261,356 - 192,261,356 - 192,166,524 ودائع العمالء 

 1,499,752 - 1,499,752 - 1,499,752 سندات دين مصدرة 
 

وخيارات أسعار تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة التي تتم خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، 

 باستخدامت بالقيمة العادلة العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي واآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقا

على مؤشرات األسواق القابلة  طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه الطرق بناء   باستخداميم الخاصة بالبنك التي تم تحديدها يطرق التق

 للمالحظة المتعلقة باألسواق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق بشكل واسع. 

لم تتوفر أسعار لها في السوق.  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات تشتمل االستثمارات

طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنحنيات  باستخدامتحدد القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

 العائد وهوامش االئتمان. 
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اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة تم تحديد قيمتها  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االستثماراتتشتمل 

المالية خالل العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات 

 فقط.  السنة بالتغير في القيمة العادلة وسداد رأس المال

 أساليب ولة باستخدام يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة على أساس األسعار المتداولة بالسوق. وتحدد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتدا

 التقييم التي تشمل األسعار وتدفقات األرباح المستقبلية لألوراق المالية المتداولة المعادلة.

ور المتوقعة يبضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت سا المصنفةبالنسبة للقروض والسلف 

 بعد تعديلها بالمخاطر.

المالية  تلف كثيرا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائمإن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تخ

 المتعاقد عليها. عارالموحدة نظرا لتواريخها القصيرة وألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األس

 ية لها. وفيما يتعلق بالودائع التي لها تواريخ استحقاق أطول، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدامإن القيمة العادلة للودائع تحت الطلب تقارب القيمة الدفتر

 التدفقات النقدية المخصومة، مع تطبيق المعدالت الحالية المعروضة للودائع التي لها تواريخ استحقاق متبقية مماثلة.

إن  يعاد تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فان القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة الدفترية.تمثل سندات الدين المصدرة والقروض أدوات ذات سعر عائم 

 القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

 القيمة العادلة خالل السنة. مستوياتلم تتم أية تحويالت بين 

صول عليها من طريقة التق سعر إن القيمة التي تم الح شار إلى الفرق بين  سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. ي ييم ذات العالقة قد تختلف عن 

ــــــ "ربح وخســـارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن  يتم تحديد القيمة المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ

شرة استخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباالعادلة لألداة ب

ــافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية ا ــتمل طرق التقييم على ص ــارة اليوم الواحد المؤجلة. تش ــومة لمفي قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخس خص

 والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق. 

مدخالت المســــتخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش  مانتشــــتمل االفتراضـــــات وال ، والعالوات األخرى االئت

 واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية. المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات

ظة أو المدخالت يســتخدم البنك طرق تقييم معروفة بشــكل واســع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشــائعة والمعروفة. تتوفر األســعار القابلة للمالح

حويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق النظامية مثل لطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بت

إلبداء األحكام وإجراء التقديرات ويقلل  اإلدارةل من حاجة لن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقإمقايضات أسعار العموالت. 

ــــا   ــــعار القابلة للمالحظة في الســــوق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجات من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة ال أيض عادلة. يتوقف توفر األس

 واألسواق وتخضع للتغيرات على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .36

خبرات إدارية ومتخصصة  -تقدم شركة أتس أس بي سي هولدينغز بي أل سي وهي الشركة األم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في  

 .2017سبتمبر  30من عتبار ا سنوات ا عشرلمدة  وتم تجديدها 2018 أكتوبر 3في  االتفاقيةهذه  تم تعديلوقد  فنية.خدمات  اتفاقيةبموجب 

 

طبقة على عامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت بنفس الشــــروط الميت 

البنك صـــادرة عن المعامالت مع األطراف األخرى. تخضـــع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنســـب المنصـــوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال

  .المركزي السعودي

 كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي: 

 

 2020 2019 

   نج كونج وشنغهاي المصرفية:وهمجموعة 

 1,525,639 1,819,706 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 111,824 111,709   استثمارات 

 41,164 20,812 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية, صافي 

 265,733 677,738 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 3,895,443 3,374,514 محتملة والتزاماتتعهدات  
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 2020 2019 

   :زميلة اتشرك

 660,198 619,232 استثمارات 

 175,900 1,501 قروض وسلف  

 155 21,923  أخرىموجودات  

 482,496 476,738 ودائع العمالء 

 54,486 37 مطلوبات أخرى  

 1,501,000 1,503,428 محتملة والتزاماتتعهدات  

 
 

 2020 2019 

أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار المساهمين اآلخرين والشركات 
 المنتسبة لهم:

  

 1,367,341 664,344 استثمارات      

 14,339,076 5,680,310 قروض وسلف 

 5,411,005 7,606,791 ودائع العمالء  

 33,139 56,962 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية, صافي 

 375,000 750,000 سندات دين مصدرة  

 7,592 14,532 مطلوبات أخرى  

 2,614,504 787,214 محتملة والتزاماتتعهدات  

 
 ٪ من رأس المال المصدر للبنك.5يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من 

 

 2020 2019 

   :ذات عالقة استثماريةصناديق 

 357,160 361,673 استثمارات   

 26,842 47,546 ودائع العمالء

 32,000 200,000 مصدرة دين سندات

 

 2020 2019 

   :شركات تابعة

 34,000 34,000 موجودات أخرى

   ذات عالقة استثماريةصناديق 

 490,413 516,848 استثمارات -

 

 فيما يلي تحليال  بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

 2020 2019 

 727,467 149,269 خاصةالعموالت الدخل 

 298,493 94,684 خاصةالعموالت المصاريف 

 99,239 40,040 عموالت التعاب واألدخل 

 33,817 56,962 وإدارية عمومية مصاريف

 30,001 29,906 مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية

 25,420 25,227 زميلة شركةمن  مستردهمصاريف خدمات 

 36,000 - شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  متحصالت من بيع حصة ملكية في

 13,860 24,653 االستثماريةاألنشطة البنكية  بخصوص زميلة شركة إلى المدفوعة األرباح في الحصة

 5,244 5,943 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس
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 باجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: فيما يلي تحليال  

 2020 2019 

 55,529 45,117 مزايا موظفين قصيرة األجل *

 11,131 3,081 مكافأة نهاية الخدمة 

 4,600 17,069 أخرى األجلمزايا موظفين طويلة 

 8,197 8,681 األسهم أساس على دفعات

 مزايا الموظفين قصيرة األجل على الرواتب والبدالت والمزايا والمكافآت النقدية المدفوعة خالل السنة.  تشتمل *

بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم الســلطة والمســئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشــراف على  ،يقصــد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشــخاص

 شرة أو غير مباشرة.أنشطة البنك بصورة مبا

 كفاية رأس المال .37

، والحفاظ على مقدرة البنك على البنك المركزي السعوديبمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل  االلتزامتتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال في 

 ، والحفاظ على وجود رأسمال قوي.االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرار

، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس البنك المركزي السعوديالمنهجية والمعدالت المحددة من قبل  باستخداميقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك 

األرصدة المرجحة إلظهار  خدامباستالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتالمال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 مخاطرها النسبية. 

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات 2017ديسمبر  3فق واهـ )الم1439ربيع األول  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم  

بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة  البنك المركزي السعودي، قام 9المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على مدى خمس سنوات. 9الدولي للتقرير المالي  المعيارتطبيق 

، ي سمح 19 كوفيدجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة السعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إل المركزي لبنكل ةفي إطار التوجيهات المؤخر

 2020 تتضمن عامين كاملينقدرها ة فترحقوق الملكية المشتركة لمن  ىعلى الشريحة األول االنتقالي ٪ من مبلغ التعديل100للبنوك اآلن باضافة ما يصل إلى 

. يجب بعد ذلك التخلص التدريجي من المبلغ اإلضافي على أساس القسط الثابت 2020مارس  31للفترة المنتهية في  المالية ئماوإعداد الق اعتبار ا من 2021و 

ونسبة رأس المال  رأس مال البنك األساسينسبة  ارتفاعفي هذه الترتيبات االنتقالية المعدلة  ويتمثل األثر الناتج عنعلى مدى السنوات الثالث التالية. 

 .2020ديسمبر  31أساس للسنة المنتهية في نقطة  43بمقدار المساند  + رأس المال األساسي

 2020 2019 

 )معدلة(  

   الموجودات المرجحة المخاطر

 205,118,642 199,268,399 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 19,265,850 19,064,614 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1,829,683 1,988,398 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر السوق 

 226,214,175 220,321,411 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 38,450,069 41,774,973 رأس المال األساسي 

 2,819,213 6,303,054 رأس المال المساند 

 41,269,282 48,078,027 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

   نسبة كفاية رأس المال ٪

 %17.00 %18.96 نسبة رأس المال األساسي   

 %18.24 %21.82 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 السعودي البنك المركزي( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 19)كوفيد  كورونا فايروسر يأثت .38

كما الوقت،  لبعضلمس اآلثار الناتجة عنها والتي يمكن  الكلي،الجزئي واالقتصاد على االقتصاد  19كوفيد تفشي  فرضهاالتحديات التي  يدرك حجمالبنك ال يزال 

اتخاذ وحماية الضمان و محددةمقابلة  أطرافو مناطقو اقتصادية قطاعاتاستلزم ذلك مراجعة  وقدأن البنك يراقب عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة. 

 . إذا لزم األمر القروض،إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة 
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ا بمراجعة قام البنك   حول: بشكل رئيسي التعديالت تتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تمحورلبعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة أيض 

عن السداد التي تم التعثر  معدالت ذلك فيخسائر االئتمان المتوقعة، بما  طريقةالبنك في ها ستخدمتي يمدخالت االقتصاد الكلي ال /تعديل عوامل  -

 و  ،رصدها

حيث من  وتحديد التعرضات بشكل فعال البنك المركزي السعودي من قبل دعمالتعثر عن السداد في ضوء إجراءات ال مراحلالمتعلقة بمعايير التطبيق  -

 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر على الرغم من تأجيل الدفعات.  الممكن أن تنشأ

دية لتنقيح باستمرار في إطار أعماله كعملية اعتيا اتأثر باالفتراضات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمهالخاصة بالبنك ت خسائر االئتمان المتوقعة طريقةزال تال 

 الفعليةالنتائج  فان، وبالتالي، تأكدال وعدم هامةالحكام كون مدعومة باألتواحتماالت الحدوث  صوراتالت فان توقعات، يألبالنسبة  الحال هو هذه الطريقة. وكما

 . اتالتوقععن قد تختلف 

على خسائر  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، ونتيجة لذلك تم تحديد التأثيرا إلى ال يعتبر البنك ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل، في حد ذاته، مؤدي  

إلى الوضع االقتصادي  بالنظراالئتمان المتوقعة لهؤالء العمالء بنا ء على المراحل الحالية الخاصة بهم. لكن كجزء من عملية تقييم االئتمان الخاصة بالبنك، وخاصة 

وفي حال وجود مؤشرات على  حصل البنك على مزيد من المعلومات من العمالء لفهم مركزهم المالي وقدرتهم على السداد. الحالي نتيجة مضاعفات اإلغالق،

 مالحظة تدهور جوهري، يتم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء، ومن ثم مراحل التعرض للمخاطر، حيثما ينطبق ذلك.

 البنك المركزي السعودي ومبادرات برامج إطالق

المتناهية  تآللمنشم لتقديم الدعم الالزم 2020في مارس  "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" البنك المركزي السعودي أطلق ،19كوفيد  تفشي لمواجهة

تكون هـ. ي 1438 خرجمادى اآل 16تاريخ و 381000064902رقم  البنك المركزي السعودييم متع فيها وفق ا لما ورد تعريف حسبالصغيرة والمتوسطة والصغر 

 :من اآلتيبشكل أساسي هذا البرنامج 

 الدفعات؛ تأجيل برنامج 

 اإلقراض؛ تمويل برنامج 

 و التمويل؛ ضمان برنامج 

 اإللكترونية التجارةخدمة نقاط البيع رسوم  دعم برنامج . 

 ضوتسهيالت القرمبدئي ا على  لمدة ستة أشهر الدفعاتالبنك تأجيل  كان يتعين على، البنك المركزي السعوديه الذي أطلق كجزء من برنامج تأجيل الدفعات

قصير  سيولةللبمثابة دعم المستحقة الدفعات سداد تم اعتبار إعفاءات تأجيل  الحجم. ومتوسطة صغيرةو متناهية الصغر تآمنشك المؤهلة تآللمنش الممنوحة

وذلك بتمديد فترة القروض الممنوحة  السدادتأجيل  إعفاءات البنك بتفعيل امقوقد المحتملة للمقترض.  ةالنقدي اتالتدفقب المتعلقة الصعوباتاألجل لمواجهة 

 لمدة ستة أشهر 2020سبتمبر  14 حتى 2020مارس  14لفترة من خالل ا السداد بتأجيل الدفعات المستحقة وذلك يلف إضافية يتحملها العميلاأي تك دونب

  .التسهيالت فترة في زيادةلمدة ثالثة أشهر دون  2020ديسمبر  14 حتى 2020سبتمبر  15من المستحقة السداد خالل الفترة تأجيل الدفعات و

باعتبارها تعديال  في  9ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي وفق  معالجتها تمت ئتمانية والا التالمحاسبي لهذه التغيرات في فترات التسهي األثرتم تقييم 

يعتقد أنه نظر ا لعدم وجود عوامل أخرى، ال يعتبر االشتراك في البنك  ال يزالدخل العمليات األخرى.  فيتعديل الخسائر عرض  ذلكنتج عن وقد . شروط االتفاقية

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.   برنامج تأجيل الدفعات

بتمديد برنامج تأجيل الدفعات من خالل السماح بتأجيل الدفعات لمدة ثالثة أشهر  2020ديسمبر  15قام البنك المركزي السعودي في  ،إضافة إلى ما ورد أعاله

فترة تمديد من خالل  الدفعات سداد تأجيلقام البنك بتفعيل  وقد .2021مارس  31حتى تاريخ وذلك  متوسطةالصغيرة والمتناهية الصغر وال إضافية للمنشئات

معالجتها وفق ا لمتطلبات تمت التسهيالت االئتمانية والخاصة ب تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات. تحمل العميل ألي تكاليف إضافيةدون الممنوحة  القروض

لفترة لمليون لاير سعودي  69قدرها إضافية خسائر تعديل ل البنك ذلك إثباتنتج عن باعتبارها تعديال  ي شروط االتفاقية. وقد  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

    .2020 ديسمبر 31المنتهية في 

المتناهية الصغر  المنشئاتمليار لاير سعودي على محفظة  6.2 هارالدفعات لقروض قدذات الصلة، قام البنك بتأجيل  التمديداتونتيجة للبرنامج المذكور أعاله و

مليون لاير سعودي.  270 قدره مبلغالسنة وتم عكس منها مليون لاير سعودي خالل  329خسائر تعديل قدرها إجمالي  باثباتقام ، الصغيرة والمتوسطة، وعليهو

ا تأجيل  اعتبر. سنةنهاية ال في كمامليار لاير سعودي  5.1بلغ إجمالي التعرضات لهؤالء العمالء   الزيادةعلى  في ترتيبات المشقة كمؤشر الدفعاتالبنك عموم 

جوهرية الزيادة ال، كمؤشر على بشكل منفصل ،اعتبارهالم يتم  19 كوفيدب المتعلقة الحالية دعمالبموجب حزم  الدفعاتلكن تأجيل  االئتمان مخاطر في الجوهرية

 .االئتمانفي مخاطر 

 مبلغباثبات  اإلدارة قامت؛ ومع ذلك، 19كوفيد ب المتعلقض عن كثب وإعادة تقييم مستويات المخصصات مع تطور الوضع ومراقبة محافظ القر في البنك يستمر

باثبات إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية البنك قام  .المحتمل لالئتمان التدهورالمزيد من لتعكس  من المخصصات اإلضافية مليون لاير سعودي 199 قدره

 هاإجمالي تعرضالتي يبلغ و الدفعات أجيلبرنامج ترة والمتوسطة المؤهلة لالمتناهية الصغر والصغي منشئاتمحفظة الفيما يتعلق بمليون لاير سعودي  151دره وق

إثبات نه سيتم ، فا"2"المرحلة  إلى "1لمرحلة ا" ة لبرنامج تأجيل الدفعات الخاص انتقل منالمؤهل رصيد القروضانتقال  في حال  سعودي.مليار لاير 8.3 قدره

والقدرة على سداد المبالغ المستحقة بعد  ةاالئتماني تتقييم مستوى التسهيال استناد ا إلىم 2021إضافية خالل عام  إضافي لخسائر االئتمان متوقعة مخصص

 .السداد انتهاء فترة تأجيل

، حصل البنك خالل السعودي والهيئات العامة األخرى البنك المركزيمج ابموجب برتكبدها توقع أن البنك يتي من الذات العالقة التعديل  ئرخسا كافة لتعويضو

. منح حكوميةمؤهلة العتبارها هي ، ومختلفةبتواريخ استحقاق ومليار لاير سعودي  6.3 قدرهاالسعودي  البنك المركزي من بدون عمولةعلى ودائع  2020عام 

خسارة التعديل المتكبدة  عن بالتعويض في األساستتعلق  الحكوميةالمنحة أن هذه السعودي،  البنك المركزيمن الواردة على المراسالت بناء   تبين لإلدارة

 .الدفعات ليتأج نتيجة
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شهر ا إضافية من تواريخ االستحقاق  21مليار لاير سعودي من الودائع المذكورة أعاله لمدة  2.8السعودي بتمديد  البنك المركزيقام  ،2020ديسمبر  30في 

ت . تمهوقياس دخل المنحة هذ باتعند إثبعض األحكام  بممارسة اإلدارة قامتمليون لاير سعودي تم تأجيله.  90. نتج عن ذلك ربح إضافي قدره األصلية

ا لمتطلبات مقدم على شكل إعانة بصورة منتظمة التمويل ال عن المنفعة منالمحاسبة  إثبات تم  ،2020بحلول نهاية عام ومنح الحكومية. عن المحاسبة الوفق 

 عندبعض األحكام  بممارسة اإلدارةقامت مليون لاير سعودي.  109قدره  ثبات مبلغإتم تأجيل  الدخل و قائمةمليون لاير سعودي في  351قدره  دخلإجالمي 

تتعلق مليون لاير سعودي في قائمة الدخل الموحدة  22 اثبات مبلغ قدرهتم  ،2020ديسمبر  31. خالل السنة المنتهية في هوقياس دخل المنحة هذ إثبات

 .الدخل المؤجلاثبات 

 ذلك، إلى باإلضافة. لفترة غير جوهريللبنك المركزي السعودي وكان األثر المحاسبي ل القروض اتضمان البنك في برامجشارك م، 2020 ديسمبر 31 فيكما 

  .نقاط البيع والتجارة اإللكترونيةرسوم خدمات  نظير مليون لاير سعودي من البنك المركزي السعودي 54 قدره مبلغ خالل السنة الحالية استلم البنك

 سعودي لاير مليار 50 مبلغب السعودي المصرفي للقطاع السعوديالبنك المركزي قبل  من السيولة دعم

 :أجل منمليار لاير سعودي  خمسينتمشي ا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، قام البنك المركزي السعودي بضخ 

 لشركات القطاع الخاص ئتماناالتقديم تسهيالت في دوره  مواصلةالقطاع المصرفي وتمكينه من  فيالسيولة  تعزيز، 

  ةتكبد أي أتعاب إضافي الحالية دون ئتماناالتسهيالت  جدولةإعادة، 

  و  ،على مستويات التوظيف في القطاع الخاصبهدف الحفاظ  القائمةدعم الخطط 

  التي تم التنازل عنها للعمالء. المصرفيةالخدمات  رسوماإلعفاء من بعض 

الواردة بناء  على المراسالت تبين لإلدارة  .واحدة تستحق خالل سنة مليار لاير سعودي 6.1قدرها  عمولةالبنك وديعة بدون  استلم، لسنةافي هذا الصدد، خالل 

على شكل إعانة  المقدمتمويل ال من المنفعة المحاسبة عن تتمبدعم السيولة.  في األساسالمنحة الحكومية تتعلق أن هذه  البنك المركزي السعوديمن 

 الموحدة في قائمة الدخل هتم إثبات مليون لاير سعودي 70دخل قدره إجمالي  ذلك نتج عنقد و .لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكوميةبصورة منتظمة وفقا  

 . 2020 ديسمبر 31 كما في

 قطاع الرعاية الصحية دعم

 دفعاتتأجيل  اطوع  ، قرر البنك 19 كوفيدلمواجهة تفشي مواطنين والمقيمين الصحة  حمايةل الرعاية الصحية في العاملونتقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها 

. ، لمدة ثالثة أشهرالبنك لدى يةائتمان تسهيالتالذين لديهم ، العام والخاصالقطاعين  فية الصحي مجال الرعايةلمدة ثالثة أشهر لجميع العاملين في  األقساط

كجزء من دخل العميات األخرى.  تم عرضهام و2020مارس شهر  خاللمليون لاير سعودي  76 تعديل لليوم األول قدرها خسارة ذلك قيام البنك باثباتنتج عن وقد 

  م.2020عام من الربع الثالث  حتىكامل الناتج عن ذلك بشكل ، قام البنك بعكس األثر طواعية   لهذه األقساط المؤجلةونظر ا النتهاء فترة الثالثة أشهر 

 يرات المتوقعة في المعايير المحاسبيةالتغ .39

التالية الصادرة وغير السارية المفعول بعد على السنوات لتقرير المالي لوالتعديالت على المعايير الدولية  الجديدة معاييرالمبكر لل تطبيقالاختار البنك عدم 

 .بدراسة آثارها حالي اويقوم  2021يناير  1للبنك التي تبدأ في أو بعد المالية 

 المالي: للتقريرلتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية لفيما يلي نبذة عن المعايير الدولية 

 19كوفيد تخفيضات األجرة المتعلقة ب: 16 الدولي للتقرير المالي معيارالتعديالت على ال. 

تعديل على المعيار  - 19كوفيد  جائحة فايروسالمتعلقة بـتخفيضات األجرة المتعلقة ( IASB، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2020مايو  28في 

عد تعديال  من المؤجر ي   19كوفيد ب المتعلق تخفيض األجرة مستأجر عدم تقييم ما إذا كانيجوز لل، . كوسيلة عمليةعقود اإليجار 16 لتقارير الماليلالدولي 

غيير في دفعات نتيجة لتخفيض األجرة بنفس الطريقة التي كان سيحاسب ويجب على المستأجر الذ يقوم بهذا االختيار أن يحاسب عن أي تلعقد اإليجار. 

 بها عن التغيير بتطبيق هذا المعيار فيما لو لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. 

ر أث. لم يكن لهذا التعديل أي لها بالتطبيق المبكر السماحمع ذلك التاريخ،  أو بعد 2020 يونيو 1السنوية التي تبدأ في  المالية ينطبق التعديل على التقارير

 المالية الموحدة للبنك. القوائمعلى 

  2023يناير  1"عقود التأمين" وهو سارٍ للفترات التي تبدأ في أو بعد  17لتقرير المالي رقم لالمعيار الدولي. 

 ،(17لعقود التأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،2017في مايو 

ي للتقارير سيحل المعيار الدول ،وهو معيار محاسبي شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ

. ينطبق 2005( الذي تم إصداره في عام 4عقود التأمين )المعيار الدولي للتقارير المالية  4محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17المالية رقم 

لحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين على ا ،على جميع أنواع عقود التأمين )على سبيل المثال 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات ميزات المشاركة التقديرية. سيتم تطبيق بعض  ،بغض النظر عن نوع الكيانات التي تصدرها ،التأمين(

توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساق ا لشركات  في 17استثناءات النطاق. يتمثل الهدف العام للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يقدم  ،والتي تعتمد إلى حد كبير على سياسات المحاسبة المحلية السابقة ،4التأمين. على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

ا شامال  ل 17المعيار الدولي للتقارير المالية  يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،عقود التأميننموذج 

 ويكمله: ،هو النموذج العام 17رقم 

o المتغيرة( تعاباأل طريقةالمباشرة )ذات خصائص االشتراك محدد للعقود التكييف ال 

o  لمدةللعقود قصيرة ا ةأساسي صورةاألقساط( بطريقة توزيع )الطريقة المبسطة 
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ا تطبيق إذا ما تم ي سمح بالتطبيق المبكر، وأرقام المقارنة. ويتعين تقديم ، 2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد المالية لفترات على االمعيار  يطبق هذا المعيار أيض 

على  هذا المعيار . ال ينطبق17الدولي للتقرير المالي منشأة أوال  للمعيار الق يطبت في أو قبل تاريخ 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9الدولي للتقرير المالي 

 البنك.

  2022يناير  1على الفترة التي تبدأ في أو بعد  الذي يسري ،متداولة أو غير متداولة"ك"تصنيف المطلوبات  - 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

تصنيف الخاصة بمتطلبات اللتحديد  1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  ،2020في يناير 

 متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:مطلوبات كال

 تأجيل السدادما المقصود بحق 

o ا في نهاية الفترة حق  أن  المشمولة بالتقريرالتأجيل يجب أن يكون موجود 

o السداد تأجيل في الحقه شأةنمباحتمالية ممارسة ال ال يتأثر أن التصنيف 

o ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهالحقوق  تاوأدأحد نفسه  وة في التزام قابل للتحويل هجمدالمشتقات الم أحد إذا كان أنه فقط 

تطبيقها بأثر رجعي. يقوم البنك حالي ا بتقييم تأثير التعديالت على  ويتعين 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  على الفترات المالية تسري التعديالت

 .التفاوض بشأنهاالممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة 

o  (37ى معيار المحاسبة الدولي د )تعديالت علوالعقب الوفاءف يلاتك - المتوقع خسارتهاالعقود 

o  قارير للتالمعيار الدولي و، 39، ومعايير المحاسبة الدولية 9)تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة

 (16قارير المالي للتالمعيار الدولي و 4قارير المالي للتالمعيار الدولي ، 7 المالي 

o  :(16قارير المالي للتالمعيار الدولي قبل االستخدام المقصود )تعديالت على  المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات 

o (3قارير المالي للت)تعديالت على المعيار الدولي  يطار المفاهيماإلإلشارة إلى ا 

 من قبل مجلس اإلدارة الموحدةالقوائم المالية  اعتماد .40
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