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A1 واحة غرناطة - برج
الریاض – حي الشھداء 

ص ب 22622 
الریاض 11416 

المملكة العربیة السعودیة

عام
تأسس بنك الریاض (البنك)، شركة مساھمة سعودیة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة، بموجب األمر الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاریخ 1 

جمادى األول 1377ھـ (الموافق 23 نوفمبر 1957م). یعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاریخ 25 ربیع األخر 1377ھـ (الموافق 
ً في مدینة لندن في المملكة  18 نوفمـبر 1957م) من خالل شـبكة فروعھ البالغ عددھا 338 (2021م: 340) فرعاً مرخصاً في المملكة العربیة السعودیة وفرعاً واحدا

المتحدة، ووكالة في مدینة ھیوستن في الوالیات المتحدة األمریكیة، ومكتباً تمثیلیاً في سنغافورة. وقد بلغ عدد موظفي المجموعة في 31 دیسمبر 2022م 6,794 
(2021: 6,620) موظفاً. یقع المركز الرئیسي للبنك في العنوان التالي:

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنوات المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م و 31 دیسمبر 2021م ، على التوالي، وفقاً لـ:"المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي (IFRS)" والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعیین والمحاسبین القانونیین 

(SOCPA)، وأحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للبنك.

تتمثل أھداف المجموعة في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة واالستثماریة. كما یقدم البنك لعمالئھ منتجات مصرفیة غیر تقلیدیة یتم اعتمادھا واإلشراف علیھا 
من قبل ھیئة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك.

إن القوائم المالیة الموحدة تشمل القوائم المالیة لبنك الریاض وشركاتھ التابعة المملوكة بالكامل (یشار إلى ھذه الشركات التابعة مع البنك مجتمعة بـ "المجموعة"):
أ) شركة الریاض المالیة (تتولى القیام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتیب، وتقدیم المشورة، وحفظ األوراق 

المالیة والتي تنظمھا ھیئة السوق المالیة) وھي مسجلة في المملكة العربیة السعودیة.
ب) شركة إثراء الریاض العقاریة (والغرض منھا االحتفاظ وادارة وبیع وشراء األصول العقاریة للمالك أو للغیر وذلك لغرض التمویل) وھي مسجلة في المملكة 

العربیة السعودیة.
ج) شركة الریاض لوكالة التأمین (تعمل كوكیل لبیع منتجات التأمین المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمین رئیسیة أخرى) وھي مسجلة في المملكة العربیة 

السعودیة.
د) شركة إسناد الریاض وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة لتقدیم خدمات الموارد البشریة إلى المجموعة. 

ھـ) شركة كیرزون ستریت بروبیرتیز لیمیتد والمؤسسة في جزیرة مان.
و) شركة الریاض لألسواق المالیة والمسجلة في جزر كایمان – دولة تحظى بصالحیة المقاصة وإعالن إفالس وھي تختص بتنفیذ معامالت المشتقات المالیة مع 

األطراف الدولیة نیابة عن بنك الریاض.

أسس اإلعداد
 بیان االلتزامأ)
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إن التقدیرات المحاسبیة الھامة التي تتأثر بھذه التوقعات والشكوك المرتبطة بھا تتعلق بشكل رئیسي بخسائر االئتمان المتوقعة، وقیاس القیمة العادلة، وتقییم القیمة 
القابلة لالسترداد الموجودات الغیرالمالیة. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات، إذا كان التعدیل یؤثر على تلك 

الفترة فقط، أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.

أحكام خاصة بحقوق الملكیة مقابل إلتزام صكوك الشریحة األولى
یتطلب تحدید تصنیف حقوق الملكیة للصكوك من المستوى األول أحكاًما ھامة حیث تتطلب بعض بنود نشرة اإلصدار تفسیًرا. تصنف المجموعة كجزء من حقوق 

الملكیة صكوك الشریحة 1 الصادرة بدون تواریخ استرداد / استحقاق محددة (صكوك دائمة) وال تلزم المجموعة بدفع األرباح عند حدوث حدث عدم السداد أو 
اختیار عدم السداد من قبل البنك الخاضع لالختیار. لشروط وأحكام معینة وتعني بشكل أساسي أن سبل االنتصاف المتاحة لحملة الصكوك محدودة من حیث العدد 

والنطاق ومن الصعب للغایة ممارستھا. یتم االعتراف بالتكالیف والتوزیعات المبدئیة المتعلقة بھا مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة ضمن 
األرباح المبقاة.

أسس اإلعداد
أسس القیاس والعرضب)

یتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة على أساس االستمراریة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة للمشتقات، واالستثمارات المدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإلتزامات المزایا المحددة. باإلضافة لذلك، فإن الموجودات 

أو المطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة ولكن مغطاة المخاطر بالقیمة العادلة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطیتھا. عند إجراء تقییم 
االستمراریة، أخذ البنك في االعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالیة والمستقبلیة للربحیة والتدفقات النقدیة والموارد الرأسمالیة األخرى 

وما إلى ذلك.
لة ل ل     ل  ل ل  ة  العملة الوظیفیة وعملة العرضج)  

تعرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للبنك. تم عرض المعلومات المالیة وتم تقریبھا ألقرب ألف لایر سعودي، مالم 
یرد خالف ذلك.

د)
إن إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمراجعین والمحاسبین ، یتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة التي تؤثر على مبالغ الموجودات 
والمطلوبات المصرح عنھا. مثل ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات یتم تقییمھا باستمرار وذلك على أساس الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى تتضمن 

الحصول على استشارات مھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة وفقاً للظروف.

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة (تتمة)

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة

-
-

-
-
-

-

قیاس القیمة العادلة

تحدید السیطرة على الشركات المستثمر بھا

أسس اإلعداد

اختیار سیناریوھات االقتصاد الكلي التطلُعیة واألوزان المرجحة باالحتماالت لھا، الشتقاق المدخالت االقتصادیة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح 
31.3 (ب)(5)).

( 2
القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو المبلغ المدفوع لتحویل التزام ما بموجب معاملة عادیة نظامیة بین متعاملین بالسوق في تاریخ 

القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض أن الصفقة لبیع األصل أو تحویل االلتزام تحدث إما في: 
- السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو

- في حالة عدم وجود السوق الرئیسة، یتم في السوق األكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.

ویجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسة أو السوق األكثر نفعاً. 
یتم قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المتعاملون في السوق عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات، على 

افتراض تصرف المتعاملین في السوق لمنفعتھم االقتصادیة. إن قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة یأخذ بعین االعتبار قدرة المتعاملین في السوق لتولید 
منافع اقتصادیة باستخدام الموجودات االستخدام األفضل لھا أو عن طریق بیعھا إلى متعامل آخر في السوق یستخدم ھذه الموجودات باالستخدام األفضل لھا.

الشركات ذات األغراض الخاصة 
المجموعة ھي طرف في بعض الشركات ذات األغراض الخاصة، لتسھیل تمویل ترتیبات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. یتم تضمین مخاطر التعرض 

لھذه الشركات في محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة.

تحدید الروابط بین سیناریوھات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة، مثل مستویات البطالة وقیم الضمانات، والتأثیر على احتمال التعثر والتعرض عند 
التعثر والخسارة عند التعثر.

د)
تتضمن البنود الھامة التي تستخدم فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فیھا األحكام االفتراضیة ما یلي:

( 1
إن قیاس خسائر االنخفاض في القیمة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 9، لفئات الموجودات المالیة المالئمة یتطلب الحكم، على وجھ الخصوص، عند 

تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیم الضمانات عند تحدید خسائر االنخفاض في القیمة وعند تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان. تستند ھذه 
التقدیرات على عدد من العوامل وإن التغییرات التي تطرأ علیھا قد تؤدي إلى مستویات مختلفة من المخصصات. 

تمثل عملیات احتساب المجموعة للخسائر االئتمانیة المتوقعة مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسیة المتعلقة باختیار المدخالت المتغیرة 
واعتمادھا على بعضھا البعض. تشمل عناصر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تأخذ باالعتبار األحكام والتقدیرات المحاسبیة، ما یلي:

نموذج التصنیف االئتماني الداخلي للمجموعة، والذي یحدد احتمال التعثر لكل درجة تصنیف منفردة.
معیار المجموعة لتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان حیث یجب قیاس المخصصات للموجودات المالیة على أساس الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة على مدى عمر األصل وعلى أساس التقییم النوعي.
تجزئة الموجودات المالیة عند تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لھذه الموجودات على أساس جماعي.

تطویر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، بما في ذلك المعادالت المختلفة واختیار المدخالت.

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یعترف بھا بالقیمة العادلة في القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان ھناك تحویالت قد تمت 
ً على الحد األدنى من المدخالت ذات األثر األكبر على قیاس القیمة العادلة  بین المستویات في التسلسل الھرمي وذلك عن طریق إعادة تقییم التصنیف (اعتمادا

ككل) في نھایة كل فترة مالیة.
( 3

صنادیق االستثمار
ً لعدد من صنادیق االستثمار. ولتحدید ما إذا كانت المجموعة تسیطر على صندوق استثمار، یتم التركیز عادة على تقویم المنافع  تعمل المجموعة مدیرا

االقتصادیة اإلجمالیة للمجموعة في الصندوق (تتضمن أي عموالت مسجلة أو أتعاب إدارة متوقعة)، وعلى حقوق المستثمرین في إقالة مدیر الصندوق. وبناًء 
على ذلك، تبین للمجموعة أنھا تعمل كوكیل للمستثمرین في جمیع الحاالت، وبالتالي لم یتم توحید ھذه الصنادیق.

یتم تصنیف الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو اإلفصاح عن قیمتھا العادلة في القوائم المالیة الموحدة طبقاً للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة، 
ً على الحد األدنى من المدخالت ذات األثر الجوھري على قیاس القیمة العادلة: الموضح أدناه، وذلك اعتمادا

- المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابھة.
- المستوى الثاني: طرق التقییم التي تستند إلى مدخالت ھامة ترتكز على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.

- المستوى الثالث: طرق التقییم التي تستند إلى مدخالت ھامة وترتكز على بیانات السوق التي ال یمكن مالحظتھا.

تستخدم المجموعة أسالیب التقییم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وذلك باستخدام المدخالت ذات الصلة التي یمكن 
مالحظتھا إلى أقصى حد ممكن والتقلیل من استخدام المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا.
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خطط المنافع المحددة

دخل األتعاب

المنح الحكومیة

.3

التغیرات في السیاسات المحاسبیة 

تاریخ السریان
الفترات السنویة التي تبدأ 

في أو بعد 1 ابریل 
2021 م

الفترات السنویة التي تبدأ 
في أو بعد 1 ینایر 2022 

م

المعیار ، التغیرات ، 
الوصفالتقدیرات

التعدیالت على المعیار 
الدولي للتقریر المالي 16 

امتیازات اإلبجار 
المتعلقة بـ كوفید-19 في 

تمدید الوسیلة العملیة

نتیجة لجائحة فیروس كورونا (كوفید-19)، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. في مایو 2020م، نشر 
مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیال على المعیار الدولي للتقریر المالي 16 والذي یقدم وسیلة عملیة 

اختیاریة للمستأجرین من تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق بكوفید-19 یعد تعدیال لعقد اإلیجار. في 
31 مارس 2021م، نشر المجلس تعدیال إضافیًا لتمدید تاریخ الوسیلة العملیة من 30 یونیو 2021م إلى 30 

یونیو 2022م. یمكن للمستأجرین اختیار المحاسبة عن امتیازات اإلیجار ھذه بنفس الطریقة التي كانوا 
سیفعلون بھا اذا لم تكن تعدیالت على عقد اإلیجار. وفي حاالت عدیدة، یؤدي ذلك إلى المحاسبة عن 

امتیازات اإلیجار كدفعات إیجار متغیرة في الفترة (الفترات) التي یقع فیھا الحدث او الشرط الذي یؤدي 
إلى الدفع.

عدد من التعدیالت 
محدودة النطاق على 

المعیار الدولي للتقریر 
المالي رقم 3 ومعیار 

المحاسبة الدولي رقم 16 
ومعیار المحاسبة الدولي 

رقم 37، وبعض 
التحسینات

السنویة على المعیار 
الدولي للتقریر المالي 1 
والمعیار الدولي للتقریر 

المالي 9 ومعیار 
المحاسبة الدولي 41 

والمعیار الدولي للتقریر 
المالي 16

تُحدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 3" ،عملیات تجمیع األعمال" اإلشارة الواردة في 
المعیار الدولي للتقریر المالي 3 إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر المتطلبات المحاسبیة 

لعملیات تجمیع األعمال.
تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 16" ،الممتلكات واالالت والمعدات" على المنشأة الخصم 

- من تكلفة بند الممتلكات واالالت والمعدات - المبالغ المستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة 
بتجھیز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات متحصالت المبیعات ھذه والتكلفة 

ذات الصلة في قائمة الدخل في تحدد التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 37 " ،المخصصات 
والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكالیف التي تقوم الشركة بإدراجھا عند تقییم ما إذا

كان العقد سیكون خاسرا.
تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 1" : تطبیق المعاییر 

الدولیة للتقریر المالي ألول مرة"، والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 9" األدوات المالیة"، ومعیار 
المحاسبة الدولي رقم 41 : "الزراعة"، واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

16" ، عقود اإلیجار".

یعتبر اتباع المعاییر أو التفسیرات أو التعدیالت ساریة المفعول اعتبا را من السنة الحالیة ویتم تطبیقھا من قبل المجموعة، ومع ذلك، لیس لھا أي تأثیر جوھري
على القوائم المالیة الموحدة  للسنة، ما لم ینص على خالف ذلك أدناه:

تقوم اإلدارة باستخدام أحكام محددة عند االعتراف بدخل المنح الحكومیة وقیاسھا.

فیما یلي بیاناً بالسیاسات المحاسبیة الھامة، للمصرفیة التقلیدیة وغیر التقلیدیة، المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:
3.1

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في 31 
ً من 1 ینایر 2022م لتحل  دیسمبر 2021م. بناًء على تطبیق معیار جدید ومع مراعاة: البیئة االقتصادیة الحالیة، السیاسات المحاسبیة التالیة قابلة للتطبیق اعتبارا

محل أو تعدل أو تضاف إلى السیاسات المحاسبیة المقابلة المحددة في القوائم المالیة السنویة الموحدة لعام 2021م.

المعاییر الجدیدة والتغیرات والتعدیالت التي طبقتھا المجموعة

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة

( 6

أسس اإلعداد (تتمة)
د)

( 4
تقوم المجموعة بتشغیل خطة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل السعودي، ویستحق االلتزام على أساس طریقة وحدة االئتمان المتوقعة وفق التقییم 

اإلكتواري الدوري. بالنسبة لتفاصیل االفتراضات والتقدیرات، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم 28.

( 5
ً لضخامة حجم المعامالت والتي تتكون في الغالب من أتعاب غیر ھامة  تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إداریة مقدماً على تمویل  القروض للمقترضین، ونظرا

بشكل فردي، تقوم اإلدارة بإجراء بعض االفتراضات واألحكام بشأن إثبات األتعاب المدرجة ضمن "دخل األتعاب والعموالت، صافي".
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.3
التغیرات في السیاسات المحاسبیة 

تاریخ السریانالوصفالمعیار ، التغیرات ، التقدیرات
تعدیالت ضیقة النطاق على

، معیار المحاسبة الدولي رقم 1
بیان التطبیق 2 ومعیار

. المحاسبة الدولي رقم 8

تھدف التعدیالت إلى تحسین عملیات اإلفصاح عن السیاسة المحاسبیة ومساعدة مستخدمي القوائم 
المالیة على التمییز بین التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة.

الفترات السنویة تبدأ 
في او بعد 1 ینایر 

2023م.

المعیار الدولي للتقریر المالي 
رقم "17" عقود التأمین"، بصیغتھ 

المعدلھ في دیسمبر 2021م

یحل ھذا المعیار محل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 4 ،والذي یسمح حالیا
بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود التأمین. سیغیر المعیار الدولي

للتقریر المالي رقم 17 بشكل جذري المحاسبة من قبل جمیع المنشآت التي تصدر
عقود التأمین وعقود األستثمار مع میزات تشاركیة تقدیریة.

الفترات السنویة التي 
تبدأ في أو بعد 1 ینایر 

2023م.

التعدیالت على معیار المحاسبة                   
الدولي 12 ،الضریبة المؤجلة

المتعلقة بالموجودات وااللتزامات 
الناشئة عن معاملة واحدة

سیساعد ھذا التعدیل على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي ھذه ، وبالتالي ستزید استفادة 
المستثمرین من بیانات المقارنة.  یكون ذلك من خالل شركات التأمین . خیار لعرض معلومات 
المقارنة حول الموجودات المالیة.  تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة 

التي ، عند اإلثبات األولي لھا ، ینشأ عنھا مبالغ متساویة للفروقات المؤقتة القابلة لإلستقطاع 
والخاضعة للضریبة.

الفترات السنویة التي 
تبدأ في أو بعد 1 ینایر 

2023م.

تعدیالت على معیار المحاسبة
الدولي رقم 1 – عرض القوائم

المالیة بشأن تصنیف المطلوبات.

توضح ھذه التعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم 1 " عرض القوائم المالیة" 
أنھ یتم تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة، اعتمادا على الحقوق الموجودة في 

نھایة فترة التقریر. ال یتأثر التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاریخ التقریر. 
یوضح التعدیل أیضا ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي رقم 1 عندما یشیر إلى "تسویة" التزام ما.

مؤجل حتى الفترات
المحاسبیة التي ال تبدأ 

قبل 1
ینایر 2024م.

تعدیالت على المعیار الدولي 
للتقریر المالي 10 ومعیار 

المحاسبة الدولي 28

متاح للتطبیق بیع أو المساھمة في الموجودات بین المستثمر وشركتة الزمیلة أو المشاریع المشتركة
االختیاري / تاریخ 

سریان مؤجل إلى أجل 
غیر محدد

معاییر محاسبیة صادرة ولیست ساریة المفعول بعد

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)
3.1
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)3.

2. الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 أدوات الدین: یتم قیاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت كالً من الشرطین التالیین مع عدم تخصیصھا بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل:
- یحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، و

- ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 یتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الحقاً بالقیمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة 

العادلة في الدخل الشامل اآلخر.  بینما یتم اثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكیة: بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة المقتناه لغیر أغراض المتاجرة وعند االثبات األولي لھا، یجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال 
رجعة فیھ عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حده. أدوات حقوق 

الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة.

3. الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 تشمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل، األدوات المشتقة، وأدوات حقوق الملكیة المتداولة المقتناه ألغراض المتاجرة، وأدوات 

دین غیر مصنفة بـ "التكلفة المطفأة" أو "بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر". إضافة إلى ذلك، یجوز للمجموعة عند االثبات األولي أن 
تخصص – بشكل غیر قابل للنقض – أي أصل إذا كان یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القیام بذلك یزیل أو یقلص – بشكل جوھري – عدم التطابق المحاسبي والذي ینشأ خالف ذلك.
 ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي لھا، باستثناء قیام المجموعة بتغییر نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة.

السیاسات المحاسبیة3.2
تصنیف الموجودات المالیةأ)

عند االثبات األولي، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة وفقاً لنموذج أعمال إدارة ھذه الموجودات وشروطھا التعاقدیة، وتقاس على النحو 
التالي:

 1. الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى كالً من الشرطین التالیین مع عدم تخصیصھ بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

- یُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و
- ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تُعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم 

(اختبار "التدفقات النقدیة التي تُعد -فقط -دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم").
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)3.

یتم القیام بتقویم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة یمكن أن تحدث بصورة معقولة دون األخذ باالعتبار ما یسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط". 
وفي حالة تحقق التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلیة، فإن المجموعة ال تقوم بتغییر تصنیف باقي الموجودات 

المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال، ولكن تقوم بإدراج ھذه المعلومات عند تقویم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة حدیثاً في المستقبل. 
یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناه ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا على أساس القیمة العادلة – بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك لعدم 

االحتفاظ بھذه الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، أو لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة معاً.

تقویم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ھي – فقط – دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم
كخطوة ثانیة في عملیة التصنیف الخاصة بھا، تقوم المجموعة بتقویم الشروط التعاقدیة لألصل المالي لتحدید ما إذا كانت تتوافق مع اختبار "التدفقات النقدیة التي 

ھي -فقط - دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم".
ألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األصلي" القیمة العادلة لألصل المالي بتاریخ االثبات األولي. أما "الفائدة" فتمثل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل 

مخاطر االئتمان ومخاطر االقراض األساسیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى مثل (مخاطر السیولة 
والتكالیف اإلداریة)، باإلضافة إلى ھامش الربح.

وعند تقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدیة لألداة، ویشمل ذلك 
فیما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تستوفى ھذا الشرط. وإلجراء ھذا التقویم، 

تأخذ المجموعة بعین االعتبار:
- األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.

- میزات الرفع المالي.
- الدفع مقدماً وشروط التمدید.

- الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من أصول معینة (على سبیل المثال ترتیبات أصل دون حق الرجوع) و .
- المیزات التي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود (على سبیل المثال التعدیل الدوري لمعدالت العمولة).

تصنیف الموجودات المالیة (تتمة)أ)
یتم أدناه شرح تفاصیل تقویم نموذج األعمال واختبار "التدفقات النقدیة التي ھي -فقط - دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم".

تقویم نموذج األعمال
 تقوم المجموعة بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ھذا یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال ویتم 

تقدیم ھذه المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:
-  السیاسات واألھداف الموضوعة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات عملیاً. وبشكل خاص، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على تحقیق دخل العمولة المتعاقد 

علیھا، أو الحفاظ على معدل فائدة محدد، أو مطابقة مدة ھذه الموجودات المالیة مع مدة المطلوبات المالیة التي تمولھا تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدیة 
من خالل بیع الموجودات.

-  كیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى إدارة المجموعة.
-  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال)، وكیفیة إدارة تلك المخاطر.

-  كیفیة تعویض مدراء األعمال، على سبیل المثال فیما إذا تم التعویض على أساس القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم 
تحصیلھا، و

- تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبیعات والتوقعات بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. وبالرغم من ذلك، ال یتم النظر في 
المعلومات المتعلقة بنشاط المبیعات بشكل مستقل، ولكن كجزء من التقویم الشامل لكیفیة تحقیق ھدف المجموعة المعلن إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق 

التدفقات  النقدیة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

3.

1.  الموجودات المالیة 
 تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة للتدفقات النقدیة من ھذه الموجودات، أو عند تحویل حقوق استالم التدفقات 

النقدیة التعاقدیة بموجب معاملة ما یتم بموجبھا تحویل ما یقارب جمیع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة األصل المالي أو إذا لم تقم المجموعة بتحویل وال 
بإبقاء جمیع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة األصل المالي ولم تقم باالحتفاظ بالسیطرة على األصل المالي.

 وعند إلغاء اثبات أصل مالي، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة الخاصة بالجزء الذي تم إلغاء إثباتھ)، و (1) بین العوض المستلم (بما في 
ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ مطروحاً منھ أي التزام جدید تم تحملھ) و (2) أیة مكاسب أو خسائر تراكمیة تم اثباتھا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، 

یجب اثباتھا ضمن الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.
 

وفي بعض العملیات تبقى المجموعة على التزام خدمة األصل المالي المحول مقابل أتعاب. یتم إلغاء اثبات األصل المحول إذا كانت تنطبق علیھ شروط إلغاء 
االثبات. یتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك، إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سیتم استالمھا أن تكون أكثر من التعویض الكافي 

مقابل الخدمة (أصل) أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سیتم استالمھا أن تكون اقل من التعویض الكافي مقابل الخدمة (التزام).

2.  المطلوبات المالیة 
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عند سداد التزاماتھا التعاقدیة أو الغاؤھا أو انتھاء مدتھا.

وعند بیع موجودات إلى طرف ثالث مع مقایضة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة، یتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة تمویل مضمونة مشابھة 
ً إلبقاء المجموعة على كافة أو ما یقارب جمیع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة ھذه الموجودات. لمعامالت البیع وإعادة الشراء نظرا

في العملیات التي لم تقم المجموعة بتحویل، أوعدم اإلبقاء على  جمیع المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل المالي بشكل جوھري، مع إبقاء المجموعة على 
السیطرة على األصل الُمحول، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل الُمحول بقدر ارتباطھا المستمر بھ، والذي یتم تحدیده بقدر تعرضھا للتغیرات في قیمة 

األصل المحول.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)

إلغاء االثباتج)

 تصنیف المطلوبات المالیةب)
یتم في األصل اثبات كافة ودائع أسواق المال، وودائع العمالء وأدوات الدین المصدرة، بالقیمة العادلة ناقًصا تكالیف المعامالت. یتم في األصل اثبات 

المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقیمة العادلة ویتم تحویل تكالیف المعامالت مباشرة إلى قائمة الدخل. الحقاً، یتم قیاس جمیع 
المطلوبات المالیة المرتبطة بعمولة بالتکلفة المطفأة، بخالف المطلوبات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو في الحاالت التي تكون القیم العادلة 

مغطاة المخاطر یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة. یتم إطفاء الخصم أو العالوة على أساس 
العائد الفعلي حتى تاریخ االستحقاق وتعتبر مصاریف عموالت خاصة.
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تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
-   سندات استثمار الدیون

-  مستحق من أرصدة البنوك
-  عقود الضمانات المالیة الصادرة

-  قروض وسلف، و
-  التزامات القروض.

تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني، بإستثناء األدوات المالیة التالیة والتي یتم قیاس 
بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 12 شھراً:

-  سندات الدین االستثماریة التي تبین بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ التقریر المالي، و
-  األدوات المالیة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا.

إذا لم ینتج عن التعدیل تدفقات نقدیة مختلفة اختالفًا جوھریًا، فإن التعدیل ال یؤدي إلى إلغاء االثبات. استناًدا إلى التغییر في التدفقات النقدیة المخصومة بسعر 
الفائدة الفعلي األصلي، تسجل المجموعة مكاسب أو خسارة تعدیل. تعتبر المجموعة التعدیل الجوھري استناًدا إلى عوامل نوعیة ینتج عنھا فرق بین القیمة 

الحالیة المخصومة المعدلة والقیمة الدفتریة األصلیة للمطلوبات المالیة التي تبلغ أو تزید عن عشرة بالمائة.

االنخفاض في القیمةھـ)

 تعدیالت على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةد)
1. الموجودات المالیة

 في حالة تعدیل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة جوھریاً. وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة 
جوھریاً ، یتم اعتبار الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي منتھیة. وفي ھذه الحالة، یتم إلغاء اثبات األصل المالي األصلي مع 

االعتراف بالفرق المثبت ضمن مكاسب أو خسائر إلغاء االثبات ویتم إثبات أصل مالي جدید بالقیمة العادلة.                  

2. المطلوبات المالیة 
 تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام  مالي ما وذلك عندما یتم تعدیل شروطھ وعندما تختلف التدفقات النقدیة لاللتزام المعدل بشكل جوھري. وفي مثل ھذه 

الحالة، یتم اثبات التزام مالي جدید بناًء على الشروط المعدلة بالقیمة العادلة، ویتم اثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لاللتزام المالي  الذي تم استنفاذه وااللتزام 
المالي الجدید مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.

 وإذا لم تختلف التدفقات النقدیة من األصل المالي المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة ، فإن التعدیل ال یؤدي إلى إلغاء إثبات األصل المالي. وفي ھذه الحالة، تقوم 
المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة كمكاسب أو خسائر تعدیل، وتحمل في 
الربح أو الخسارة في قائمة الدخل. وفي حالة إجراء ھذا التعدیل بسبب صعوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم عرض المكاسب أو الخسائر سویاً مع خسائر 

االنخفاض في القیمة. وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا كدخل عمولة.
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 إعادة ھیكلة الموجودات المالیة
في حالة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعدیلھا، أو استبدال أحد الموجودات المالیة الحالیة بأصل جدید نتیجة صعوبات مالیة یواجھھا المقترض، یتم 

إجراء تقویم للتأكد فیما إذا كان یجب إلغاء اثبات األصل المالي وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على النحو التالي:
-  إذا لم یؤدي التعدیل المتوقع إلى إلغاء إثبات األصل الحالي، فإن التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل یتم إدراجھا عند احتساب العجز 

النقدي الناتج عن األصل الحالي.
- إذا أدى التعدیل المتوقع إلى إلغاء اثبات األصل الحالي، فإن القیمة العادلة المتوقعة لألصل الجدید یتم معاملتھا كتدفقات نقدیة نھائیة من األصل المالي الحالي 

ً من التاریخ المتوقع إللغاء االثبات حتى تاریخ التقریر  بتاریخ إلغاء اثباتھ. یدرج ھذا المبلغ عند حساب العجز النقدي لألصل المالي الحالي الذي تم خصمھ اعتبارا
المالي باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.

الموجودات المالیة ذات مستوى ائتماني منخفض
بتاریخ التقریر المالي، تقوم المجموعة بإجراء تقویم للتأكد فیما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر، ذات مستوى ائتماني منخفض. یعتبر األصل المالي بأنھ ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر الذي یكون لھ تأثیر ھام 
على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من ذلك األصل المالي.

ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، فیما یلي البیانات التي یمكن مالحضتھا:
- صعوبة مالیة جوھریة یواجھھا المقترض أو المصدر.

- خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، أو
- إعادة ھیكلة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معینة.

- احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة ھیكلة مالیة اخرى.
- إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة.

إن القرض الذي یعاد التفاوض بشأنھ بسبب تدھور حالة المقترض یعتبر عادة ذا مستوى ائتماني منخفض ما لم یكن ھناك دلیالً على أن مخاطر عدم استالم 
التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفضت بشكل جوھري وأنھ ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القیمة.

االنخفاض في القیمة (تتمة)ھـ)
تعتبر المجموعة بأن أداة الدین لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما تعادل درجة تصنیف مخاطر االئتمان لھا درجة تصنیف اإلستثمار المتعارف علیھا عالمیاً بـ " 

الدرجة األولى " أي تصنیف ائتماني BBB أو أعلى)
ً جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالیة والتي یمكن أن تحدث  تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 12 شھرا

خالل 12 شھر بعد تاریخ التقریر  المالي.
قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة تقدیر اإلحتمالیة المرجح للخسائر االئتمانیة، ویتم قیاسھا على النحو التالي:
-  بالنسبة للموجودات المالیة ذات مستوى ائتماني غیر منخفض بتاریخ إعداد التقریر المالي: بالقیمة الحالیة لكل العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة 

التعاقدیة التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبین التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا) .
-   بالنسبة للموجودات المالیة ذات مستوى ائتماني منخفض بتاریخ إعدادالتقریر المالي: بالفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 

المستقبلیة المقدرة.
-  بالنسبة اللتزامات القروض غیر المسحوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة واجبة السداد للمجموعة في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدیة 

التي تتوقع المجموعة استالمھا.
-  عقود الضمانات المالیة: المدفوعات المتوقعة لتعویض حاملھا مطروحاً منھ أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.
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الشطب
یتم شطب القروض وأدوات الدین (إما جزئیاً أو كلیاً) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا. ال تزال تخضع الموجودات المالیة المشطوبة ألنشطة التعزیز 

امتثاالً إلجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زیادة المبلغ المراد شطبھ عن مخصص الخسارة المتراكم، یعامل الفرق أوالً كإضافة إلى 
المخصصات التي یتم تطبیقھا بعد ذلك مقابل إجمالي القیمة الدفتریة. یتم قید أیة مبالغ مستردة الحقة إلى مخصص انخفاض قیمة خسائر االئتمان.

بطاقات االئتمان والتسھیالت األخرى
یتضمن عرض منتجات البنك مجموعة متنوعة من تسھیالت السحب على المكشوف للشركات، األفراد وبطاقات االئتمان بشكل أساسي على أساس غیر ملزم، 

حیث یحق للبنك إلغاء أو تقلیل التسھیالت مع إشعار یوم واحد. واستناًدا إلى الطبیعة غیر الملتزمة لھذه المخاطر والخبرة السابقة وتوقعات البنك، فإن الفترة التي 
یحسب فیھا البنك الخسائر االئتمانیة المتوقعة لھذه المنتجات ھي أقل من عام واحد بالنسبة للسحب على المكشوف للشركات وما یصل إلى عامین لبطاقات 
االئتمان واألفراد. إن التقییم المستمر على ما إذا كانت ھنالك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان قد حدثت لمثل ھذه التعرضات لمنتج یشبھ منتجات اإلقراض 

األخرى التي تستند إلى التحوالت في الدرجة االئتمانیة الداخلیة للعمیل، وحیثما ینطبق ذلك على أساس قواعد أیام تجاوز االستحقاق (DPD). یعتمد معدل الفائدة 
المستخدم لخصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لبطاقات االئتمان على متوسط معدل الفائدة الفعلي المتوقع االعتراف بھ على مدى الفترة المتوقعة للتعرض 

للتسھیالت. یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، بما في ذلك تقدیر الفترة المتوقعة للتعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس 
جماعي لألفراد. یتم إجراء التقییمات الجماعیة بشكل منفصل لمحافظ التسھیالت ذات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة.

االنخفاض في القیمة (تتمة)ھـ)
عند إجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان االستثمار في الدیون السیادیة ذا مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تنظر في العوامل التالیة:

-  تقویم السوق للجدارة االئتمانیة بناء على عوائد السندات.
-  تقییمات وكاالت التصنیف للجدارة االئتمانیة.

-  قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جدیدة.
-  احتمال إعادة ھیكلة القرض مما یؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء اإللزامي أو غیر اإللزامي من السداد.

-  آلیات الدعم الدولیة الموضوعة لتأمین الدعم الالزم كمقرض أخیر لذلك البلد، والنیة  التي تعكسھا البیانات العامة من الحكومات والوكاالت الستخدام ھذه 
اآللیات. ویشمل ذلك تقییما لعمق تلك اآللیات (وبغض النظر عن النیة السیاسیة) وعما إذا كانت ھناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
یتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

-  الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة : تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات.
-  التزامات القروض وعقود الضمانات المالیة: تظھر بشكل عام، كمخصص.

- عندما تشتمل األداة المالیة على مكون ارتباط تم سحبھ ومكون لم یتم سحبھ، وال تستطیع المجموعة تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمكون االرتباط للقرض 
بشكل مستقل عن مكون االرتباط الذي تم سحبھ؛ تقوم المجموعة بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونین. یتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي 

القیمة  الدفتریة لمكون االرتباط الذي تم سحبھ. یتم إظھار أي فائض من مخصص الخسائر عن إجمالي القیمة الدفتریة لمكون االرتباط الذي تم سحبھ كمخصص
-  أدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر، والتي لن تخفض القیمة الدفتریة للموجودات المالیة في قائمة المركز المالي.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).3

دخل ومصاریف العموالت الخاصة
یتم اثبات دخل ومصاریف العموالت الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام طریقة العمولة الفعلي. یمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي یخصم بالضبط 

الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة إلى التكلفة المطفأة لألداة المالیة.
وعند احتساب معدل العمولة الفعلي لألدوات المالیة، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة 

بعد األخذ بعین االعتبار كافة الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولیس الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
بالنسبة للموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض، یتم استخدام معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة 

المقدرة شامالً الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
ً مكمالً من معدل العمولة الفعلي. تشتمل  یشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكالیف المعامالت واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءا

تكالیف المعامالت على تكالیف عرضیة تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار أصل مالي أو إلتزام مالي.

الضمانات المالیة والتزامات القروضو)
إن الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة القیام بدفع مبالغ محددة لتعویض حامل العقد عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب فشل مدین محدد في القیام 

بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدین. أما التزامات القروض فھي تعھدات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام محددة سلفاً.
 یتم، في األصل، قیاس الضمانات المالیة الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق مبدئیاً بالقیمة العادلة وتطفأ 

القیمة العادلة األولیة على مدى فترة الضمان أو االلتزام، وبعد ذلك، یتم قیاسھا بالمبلغ غیر المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة، أیھما أعلى.

لم تقم المجموعة بإصدار التزامات قروض یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة اللتزامات القروض األخرى تقوم المجموعة بأثبات 
مخصص خسارة على أساس المتطلبات المتعلقة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 المنحة الحكومیةز)
یقوم البنك بإثبات المنحة الحكومیة المتعلقة بالدخل عند وجود تأكیدات معقولة بأنھ سیتم استالم المنحة وأن البنك سیلتزم بالشروط المتعلقة بھا. تعامل المنفعة من 

الودیعة الحكومیة بمعدل ربح یقل عن المعدالت السائدة في السوق كمنحة حكومیة تتعلق بالدخل. یتم اثبات وقیاس معدل الربح على الودیعة بأقل من المعدالت 
السائدة في السوق وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 9 – األدوات المالیة. ان المنفعة من الودیعة بمعدل ربح یقل عن المعدالت السائدة في السوق یتم قیاسھا 

كفرق بین القیمة العادلة األولیة للودیعة والتي یتم تحدیدھا وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 9، والمتحصالت المستلمة. یتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعیار 
المحاسبة الدولي 20. یتم اثبات المنحة الحكومیة في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترات التي یقوم فیھا البنك بإثبات التكالیف ذات العالقة 

التي سیتم التعویض عنھا. یتم إثبات دخل المنحة فقط عندما یكون المستفید النھائي ھو البنك.

إثبات اإلیرادات / المصاریفح)
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3.

یتم إثبات دخل األتعاب والعموالت عند تقدیم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض والتي غالبا ما یتم استخدامھا، فیتم تأجیلھا مع التكلفة المباشرة المتعلقة 
بھا ویتم إثباتھا كتعدیل للعائد الفعلي عن تلك القروض. وفي الحاالت التي الیتوقع فیھا بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، یتم اثبات 

اتعاب االرتباطات لمنح القروض بطریقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. أما أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشاریة اإلداریة یتم إثباتھا على أساس 
نسبي - زمني طبقاً لعقود الخدمات. األتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطیط المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى 

التي یتم تقدیمھا یتم إثباتھا على مدى الفترة التي یتم خاللھا تقدیم ھذه الخدمات.
أخرى

یتم اثبات توزیعات األرباح عند اإلقرار بأحقیة المجموعة الستالمھا. تشمل نتائج أنشطة المتاجرة جمیع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة 
ودخل ومصاریف العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة.

دخل األتعاب والعموالت

إثبات اإلیرادات / المصاریف (تتمة)ح)
قیاس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة

تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو التزام مالي ما المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي عند االثبات األولي مطروحاً منھ المبلغ األصلي 
ً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي ألي فرق بین المبلغ األولي والمبلغ بتاریخ االستحقاق، بعد تعدیلھ، بالنسبة  المدفوع، وزائدا
للموجودات المالیة بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة. یمثل إجمالي القیمة الدفتریة ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعدیلھا بمخصص 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة. عند احتساب دخل أو مصروف العمولة، یطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما یكون األصل لیس ذا 
مستوى ائتماني منخفض) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام.

بالنسبة للموجودات المالیة التي یصبح مستواھا االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، ویتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي على التكلفة 
المطفأة لألصل المالي. وفي الحاالت التي لم یعد فیھا األصل ذي مستوى ائتماني منخفض، فإنھ یتم احتساب دخل العمولة على أساس اإلجمالي.

بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لھا، یتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبیق معدل العمولة الفعلي المعدل 
بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل. ال یتم احتساب دخل العمولة على أساس اإلجمالي حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان على األصل.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)
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یتم االعتراف بإیرادات رسوم اإلبعاد على مدى فترة زمنیة ویرتبط بشكل عام بتوقیت التزام األداء (أي شھریًا ، ربع سنویًا ، إلخ).
یتم االعتراف برسوم النجاح عند الوفاء بالتزامات األداء. على سبیل المثال ، إما عند أداء خدمات االستشارات المالیة أو إتمام اتفاقیة االكتتاب.

رسوم االكتتاب
یتم االعتراف برسوم االكتتاب عندما تقدم المجموعة جمیع الخدمات للُمصدر ویحق لھا تحصیل الرسوم من الُمصدر دون أي التزامات مالیة مرتبطة بالرسوم. 

یتم عرض إیرادات االكتتاب بالصافي بعد المصروفات المتعلقة بالمعامالت.
رسوم الحفظ

یتم استالم رسوم الحفظ مقدًما ویتم إطفاءھا على مدار فترة الخدمة (الدخل المؤجل).

تقدیم الخدمات

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)
إثبات اإلیرادات / المصاریف (تتمة)ح)

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئھا. ویتم تقدیم ھذه الخدمات إما بشكل منفصل أو كحزمة مع خدمات أخرى. تبین للمجموعة بأن اإلیرادات الناتجة عن تقدیم 
الخدمات المختلفة المتعلقة بتداول األسھم، وإدارة الصنادیق، وتمویل التجارة، وتمویل الشركات، والخدمات االستشاریة، والخدمات المصرفیة األخرى، یجب أن 

یتم االعتراف بھا عند تقدیم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام األداء. بینما بالنسبة للرسوم المتعلقة باألداء الذي یتم الوفاء بھ بمرور الوقت، یقوم البنك بإثبات 
اإلیرادات خالل الفترة الزمنیة.

دخل الوساطة
یتم إثبات دخل الوساطة عندما یتم تنفیذ المعامالت ذات العالقة نیابة عن العمالء بالسعر المتفق علیھ في العقد مع العمالء، ناقصا الخصومات وخصومات 

الكمیة. یتم الوفاء بالتزام أداء المجموعة عندما تقوم المجموعة بتنفیذ المعاملة بالنیابة عن العمالء، مما یؤدي إلى اإلثبات الفوري اإلیرادات، حیث لن یكون 
للمجموعة أي تعھدات أخرى.

رسوم إدارة األصول
یتم االعتراف برسوم إدارة الموجودات على أساس نسبة مئویة ثابتة من صافي األصول الخاضعة لإلدارة ("المستندة إلى الموجودات") ، أو نسبة من العائدات 

من صافي الموجودات ("على أساس العوائد") ، أو النسبة المئویة لرأس المال المنشور / المتزاید وفقًا للشروط واألحكام المعمول بھا  وعقود الخدمة مع العمالء 
واألموال. تنسب المجموعة اإلیرادات من رسوم اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة ، ألن الرسوم تتعلق على وجھ التحدید بجھود المجموعة لتحویل 

الخدمات لتلك الفترة. نظًرا ألن رسوم إدارة األصول ال تخضع السترداد الحقوق ، ال تتوقع اإلدارة أي عكس كبیر لإلیرادات المعترف بھا سابقًا.
تعوض ھذه الرسوم وتساھم في التزام األداء الفردي ، وسیتم الوفاء بالتزام المجموعة بشكل عام عند توفیر ھیكل وصایة قانوني غیر مقید ، وبالتالي یتم 

االعتراف بھ بمرور الوقت عند تنفیذ الخدمات اإلجمالیة.
ایرادات الخدمات  االستشاریة واالستثماریة المصرفیة

یتم االعتراف بإیرادات الخدمات االستشاریة واالستثماریة المصرفیة عندما یتم تحدید الخدمات على أنھا مكتملة وفقًا لالتفاقیة األساسیة بناًء على التزامات 
األداء التي یتم الوفاء بھا ، واالتفاق علیھا مع العمیل والفواتیر ، على النحو المنصوص علیھ بشكل عام بموجب شروط المھمة.
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أسس توحید القوائم المالیة

صنادیق االستثمار 
تعمل المجموعة مدیرا لعدد من صنادیق االستثمار. ولتحدید ما إذا كانت المجموعة تسیطر على صندوق استثمار، یتم التركیز على تقویم المنافع االقتصادیة 

اإلجمالیة للمجموعة في الصندوق (تتضمن أي عموالت مسجلة أو اتعاب اإلدارة المتوقعة)، وعلى حقوق المستثمرین في اقالة مدیر الصندوق. وبناًء على ذلك، 
تبین للمجموعة أنھا تعمل كوكیل للمستثمرین في جمیع الحاالت، وبالتالي لم یتم توحید ھذه الصنادیق.

تعتبر المجموعة طرفاً في بعض المنشآت ذات األغراض الخاصة ، وذلك بشكل أساسي لغرض تسھیل بعض ترتیبات التمویل المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. 
خلصت المجموعة إلى أنھ ال یمكن توحید ھذه الكیانات في بیاناتھا المالیة حیث ال یمكنھا السیطرة على ھذه الشركات ذات األغراض الخاصة.

برنامج والء للعمالءط)
تقدم المجموعة برنامج والء للعمالء (نقاط المكافآت المشار إلیھا ھنا باسم "نقاط حصاد") والتي تسمح لألعضاء من حملة البطاقات استرداد النقاط التي یمكن 

استبدالھا بمنافذ معینة للشركاء. تقوم المجموعة بتخصیص جزء من سعر المعاملة (رسم تبادل) لنقاط حصاد الممنوحة للعمالء من حملة البطاقات، على أساس 
سعر البیع المستقل النسبي. یتم تأجیل مبلغ اإلیرادات المخصصة لنقاط حصاد واإلفصاح عنھا في قائمة الدخل الموحدة عند استرداد نقاط المكافأة. یتم تعدیل المبلغ 

التراكمي لاللتزامات التعاقدیة المتعلقة بنقاط حصاد غیر المستردة بمرور الوقت بناًء على الخبرة الفعلیة واالتجاھات الحالیة فیما یتعلق بعملیة االسترداد.

یتم استبعاد األرصدة بین المجموعة وشركاتھا التابعة، وأي دخل أو مصروف قد ینشأ من المعامالت المتداخلة بین شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالیة 
الموحدة.

وبشكل عام، ھناك افتراض بأن تملك أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھ سیطرة. على أیة حال، وتحت ظروف خاصة قد تمارس المجموعة السیطرة بملكیة 
حصص أقل من 50%، وفي أحیان أخرى قد ال تستطیع ممارسة السیطرة حتى مع تملك حصص أكثر من 50% من أسھم المنشأة. وعند تقویم ما إذا كان لدى 

المجموعة السلطة على المنشأة المستثمر فیھا وبالتالي السلطة على عوائدھا المتغیرة، تنظر المجموعة إلى الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تشمل:

- تصمیم المنشأة المستثمر فیھا والغرض منھا.
- األنشطة ذات الصلة وكیفیة اتخاذ القرارات بخصوص ھذه األنشطة وھل المجموعة تستطیع أن توجھ ھذه األنشطة.

- الترتیبات التعاقدیة مثل حقوق الشراء وحقوق البیع وحقوق التصفیة.
- ما إذا كانت المجموعة معرضھ لمخاطر أو لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة من ارتباطھا بالمنشأة المستثمر فیھا، وقدرتھا على التأثیر في تذبذب ھذه العوائد.

الشركات التابعة ھي المنشآت المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. وتسیطر المجموعة على المنشأة المستثمر فیھا عند تعرضھا لمخاطر أو یكون لدیھ 
حقوق في العوائد المتغیرة من خالل مشاركتھا في المنشأة المستثمر فیھا، ویكون لدیھا القدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على المنشأة المستثمر 

فیھا. یتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة مع القوائم المالیة الموحدة للمجموعة بتاریخ انتقال السیطرة علیھا، ویتوقف توحید ھذه القوائم المالیة بتاریخ توقف 
المجموعة عن ھذه السیطرة.

ي)
تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة السنویة، القوائم المالیة لبنك الریاض وشركاتھ التابعة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر من كل سنة. ویتم إعداد القوائم المالیة 

للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)

تتم المحاسبة عن التغیر في حصص الملكیة في منشأة تابعة (مع عدم فقدان السیطرة) كمعاملة حقوق الملكیة. فإذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، 
یتم التوقف عن اثبات الموجودات ذات العالقة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر المسیطرة وعناصر حقوق الملكیة االخرى، ویتم اثبات 

المكاسب والخسائر الناتجة عن ذلك في الربح او الخسارة، ویتم اثبات أي استثمار متبقي بالقیمة العادلة بتاریخ فقدان السیطرة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).3
االستثمار في الشركات الزمیلة

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

محاسبة تغطیة المخاطر

(1 
تدرج أي تغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ویفصح عنھا ضمن دخل/خسائر المتاجرة. وتتضمن 

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أیضاً على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطیة المخاطر المبینة أدناه.

(2 
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطیة المخاطر في عالقات تحوط مؤھلة. 

وألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، فإن تغطیة المخاطر تصنف إلى فئتین ھما (أ) تغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغیرات في 
القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو االلتزامات المؤكدة غیر المغطاة أو جزء محدد من الموجودات أو المطلوبات أو إلتزامات مؤكدة مرتبطة بمخاطر 

محددة قد تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة. (ب) تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغیرات في التدفقات النقدیة سواء 
كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة أو العملیات المتوقع حدوثھا بنسبة عالیة والتي تؤثر على صافي الربح أو الخسارة 

المعلنة.

ولكي تكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر، فإنھ یتوقع بأن تكون تغطیة المخاطر ذات فاعلیة عالیة، أي أن التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات 
النقدیة الخاصة بأداة تغطیة المخاطر یجب أن تغطى بشكل فعال التغیرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطیة مخاطره، ویجب أن تكون ھذه التغیرات قابلة 

للقیاس بشكل موثوق بھ. وعند بدایة تغطیة المخاطر، یجب توثیق استراتیجیة وأھداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحدید أداة تغطیة المخاطر والبند المراد تغطیتھ 
وطبیعة المخاطر المغطاة وطریقة تقییم المجموعة مدى فاعلیة تغطیة المخاطر، وتبعا لذلك یجب تقویم وتحدید مدى فعالیة تغطیة المخاطر بصورة مستمرة.

ل)
كما یسمح بھ المعیار الدولي للتقریر المالي 9، اختارت المجموعة االستمرار في المحاسبة عن تغطیة المخاطر طبقاً للمتطلبات المنصوص علیھا في معیار 

  

ك)
تقید االستثمارات في الشركات الزمیلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائدا التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة لما بعد الشراء في صافي 

موجودات الشركة الزمیلة ناقصا االنخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. ویتم في االصل اثبات االستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة وتتم المحاسبة عنھا 
الحقاً وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. الشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس المجموعة تأثیرا ھاما (ولیس سیطرة) على سیاساتھا المالیة والتشغیلیة، وال تعتبر سیطرة وال 

مشروعاً مشتركاً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المساھمة في اتخاذ القرارات والسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة 
المشتركة على تلك السیاسات. یتم اثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزمیلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة. ویتم اثبات حصتھا في 

التغیرات لما بعد الشراء في الدخل الشامل االخر في االحتیاطیات. تخفض توزیعات االرباح المستلمة من الشركات المستثمر فیھا من القیمة الدفتریة لالستثمار 
وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یقید االستثمار في الشركة الزمیلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة زائدا التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي 

موجودات الشركة الزمیلة لما بعد الشراء. یتم اظھار حصة المجموعة في ارباح الشركة الزمیلة في قائمة الدخل الموحدة.

األدوات المالیة المشتقة والتي تتضمن عقود الصرف األجنبي ومقایضات أسعار العموالت الخاصة وخیارات العمالت (المكتتبة والمشتراة)، یتم في االصل اثباتھا 
بالقیمة العادلة بتاریخ ابرام عقد المشتقات، ویتم إثبات تكلفة العملیة في قائمة الدخل الموحدة، ویتم إعادة قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. وتدرج كافة المشتقات بقیمتھا 

العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القیمة العادلة لھا إیجابیة، وضمن المطلوبات عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة. وتحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى 
األسعار المتداولة بالسوق ونماذج خصم التدفقات النقدیة ونماذج التسعیر، حسب ما ھو مالئم. وتعتمد معالجة التغییرات في القیمة العادلة للمشتقات على تصنیفھا في 

أي من الفئات التالیة:
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).3
األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر (تتمة)

محاسبة تغطیة المخاطر (تتمة)

(ب)  تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
عندما یتم تخصیص أحد المشتقات على أنھا أداة لتغطیة تقلبات التدفقات النقدیة المتعلقة بمخاطر مرتبطة بأصل أو إلتزام مسجل أو مرتبط بعملیة مالیة متوقع 
احتمال حدوثھا بنسبة عالیة والتي قد یكون لھا تأثیر على قائمة الدخل الموحدة، فیتم إثبات الجزء الخاص بالربح والخسارة الناجمة عن أداة تغطیة المخاطر – 

التي تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعالة - مباشرة في الدخل الشامل االخر، والجزء غیر الفعال، إن وجد یتم إثباتھ في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة التي لھا تأثیر على المعامالت المستقبلیة، یتم تحویل الربح أو الخسارة المدرجة في االحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس 

الفترة التي أثرت فیھا معاملة التغطیة على قائمة الدخل الموحدة. وعندما ینتج من المعامالت المغطاة المتوقعة إثبات أصل غیر مالي أو التزام غیر مالي، یجب 
ادراج االرباح والخسائر المتعلقة بھا المثبتة سابقا في الدخل الشامل االخر مباشرة في القیاس االولي لتكلفة الشراء او القیمة الدفتریة للموجودات او المطلوبات.

ویتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطیة المخاطر عند انتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو ممارستھا أو إنھاؤھا أو عندما ال تصبح تلك األداة مؤھلة لمحاسبة 
تغطیة المخاطر، أو عند التأكد بأن العملیة المتوقع حصولھا مسبقاً لن یتم حصولھا، أو عند الغاء تصنیفھا من قبل المجموعة على ھذا النحو. في ذلك الوقت، یتم 

االحتفاظ باألرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة التي تم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل حتى تحدث العملیة المتوقع حدوثھا، 
وفي حال التوقع بعدم حدوثھا، یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل االخر إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة.

(أ) تغطیة مخاطر القیمة العادلة

ل)
2)

قد یكون لتخصیص المشتقات كأداة لتغطیة مخاطر التغیر في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المسجلة أو لاللتزامات المؤكدة تأثیر على قائمة الدخل 
الموحدة، وتدرج أیة مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قیاس أدوات تغطیة المخاطر بقیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ویتم تسویة الجزء المتعلق 

بالبند الذي تمت تغطیة مخاطره مقابل القیمة الدفتریة لذلك البند ویدرج في قائمة الدخل الموحدة. أما البنود المغطاة والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، ففي الحاالت 
التي تتوقف فیھا تغطیة مخاطر القیمة العادلة لألدوات المالیة المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطیة المخاطر، أو عند بیعھا، أو ممارستھا، 
أو إنھاؤھا، یتم إطفاء الفرق بین القیمة الدفتریة للبنود المغطاة والقیمة اإلسمیة على مدى العمر المتبقي لألداة المالیة على أساس العائد الفعلي. وإذا تم إلغاء اثبات 

البند الذي تمت تغطیة مخاطره، یتم إثبات تسویة القیمة العادلة غیر المطفأة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).3
العمالت األجنبیة

تدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقیات ضمن النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى حسبما ھو 
مالئم. ویتم اعتبار الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقیة إعادة البیع على أساس العائد الفعلي.

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للفروع الخارجیة المسجلة بالعمالت األجنبیة لللایر السعودي بأسعار الصرف الفوري في تاریخ التقریر المالي. كما تحول 
دخل ومصاریف الفروع الخارجیة لللایر السعودي على اساس متوسط اسعار الصرف السائدة خالل السنة. یتم إدراج فروقات التحویل إذا كانت جوھریة في الدخل 

الشامل اآلخر ویتم تحویل ھذه الفروقات إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد العملیات األجنبیة.

مقاصة األدوات المالیةس)
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك أو في الحاالت التي تعتزم 

المجموعة فیھا تسدید المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آٍن واحد.
ال یتم مقاصة الدخل والمصاریف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً بھ بناء على معیار أو تفسیر محاسبي وكما تم اإلفصاح عنھ في 

السیاسات المحاسبیة للمجموعة.
اتفاقیات البیع والشراءع)

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بالعمالت االجنبیة یتم تحویلھا إلى اللایر السعودي، باستخدام سعر الصرف الفوري 
المعمول بھ في تاریخ المعامالت األولیة.

م)
تعرض القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة للمجموعة. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لللایر السعودي 

بأسعار الصرف الفوریة السائدة بتاریخ إجراء تلك المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في نھایة السنة لللایر 
السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاریخ التقریر المالي. یتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة 

في قائمة الدخل الموحدة. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف الفوري المعمول بھا في التاریخ الذي تم تحدید 
القیمة العادلة لھا. ویتم إدراج مكاسب أو خسائر تحویل أسعار الصرف الخاصة بالبنود غیر النقدیة المسجلة بالقیمة العادلة كجزء من تسویة القیمة العادلة إما في 

قائمة الدخل الموحدة أو في حقوق الملكیة طبقاً لطبیعة الموجودات المالیة المتعلقة.

یتم االستمرار في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیة إعادة الشراء) في قائمة المركز المالـي الموحدة، حیث أن 
المجموعة تحتفظ بجمیع المخاطر والمنافع المصاحبة للملكیة.  ویتم قیاس ھذه الموجودات وفقاً للسیاسات المحاسبیة المتبعة بشأن االستثمارات المدرجة بقیمتھا العادلة 

في قائمة الدخل، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالتكلفة المطفأة. ویتم إظھار االلتزام نظیر المبالغ المستلمة من الطرف اآلخر بموجب ھذه 
االتفاقیات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أو ودائع العمالء، حسبما ھو مالئم. 

ویتم اعتبار الفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء كمصاریف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقیة إعادة الشراء على أساس سعر العمولة الخاصة 
الفعلي. ال یتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محدد (اتفاقیة إعادة بیع) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال 

السیطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة.
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3.

فترة اإلیجار أو 5 سنوات، أیھما أقلتحسینات ودیكورات المباني
5 - 20 سنةاألثاث والتركیبات والمعدات

5 سنواتالحاسب األلي
3 - 5 سنواتبرامج الكمبیوتر ومشاریع األتمتة

4 سنواتالسیارات
تتم رسملة النفقات الالحقة عندما یكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة إلى المجموعة. وتدرج االصالحات والصیانة الجاریة كمصاریف  عند 

تكبدھا. كما یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات وتعدیلھا إذا لزم األمر بتاریخ إعداد القوائم المالیة. یتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من 
ً تخفیض قیمتھا إلى القیمة  وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة تحصیل قیمتھا الدفتریة، وعلیھ یتم فورا
التقدیریة القابلة لالسترداد في حال زیادة القیمة الدفتریة عن قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد. تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القیمة 

الدفتریة، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)

33 سنة المباني

العقارات األخرىف)
ً لقروض وسلف مستحقة، وتعتبر ھذه العقارات كموجودات متاحة للبیع، وتظھر عند اإلثبات  تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، بعض العقارات سدادا
األولي بصافي القیمة الممكن تحقیقھا للقروض والسلف المستحقة أو القیمة العادلة الحالیة للممتلكات المعنیة أیھما أقل، ناقصاً أیة تكالیف للبیع (إذا كانت ذات قیمة 

جوھریة)، ویتم إثبات إیرادات اإلیجار المتحققة من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة، وال یتم احتساب استھالك لھذه العقارات.
وإلحاقاً لإلثبات األولي، یحمل أي تخفیض الحق إلى القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع على قائمة الدخل الموحدة، كما یتم تسجیل المكاسب الالحقة في القیمة 

العادلة ناقصاً تكالیف بیع ھذه الموجودات، شریطة أال تتجاوز االنخفاض المتراكم كإیرادات مع مكاسب/ خسائر االستبعاد.
الممتلكات والمعداتض)

تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم، وال یتم استھالك األراضي المملوكة. تتبع طریقة القسط الثابت في حساب استھالك تكلفة 
الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات وكما یلي:-
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).3
عقود الضماناتق)

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، تعرف النقدیة وشبھ النقدیة بأنھا تلك المبالغ المدرجة في النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي باستثناء 
الودائع النظامیة، كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى والتي تستحق خالل ثالثة أشھر من تاریخ االقتناء.

تقوم المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة، بإصدار ضمانات مالیة، تتكون من اعتمادات مستندیھ وضمانات وقبوالت. ویتم تسجیل الضمانات المالیة عند اإلثبات 
األولي في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة تحت بند "مطلوبات أخرى"، ویمثل ذلك قیمة العالوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس التزام المجموعة 

تجاه أي ضمان إما بقیمة العالوة المطفأة أو بأفضل تقدیر للنفقات المطلوبة أیھما أعلى، لتسویة أي التزامات مالیة ناتجة عن الضمانات. ویتم إثبات أي زیادة في 
االلتزامات المرتبطة بالضمانات المالیة في قائمة الدخل الموحدة في مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان. كما یتم إثبات العالوات المستلمة في قائمة الدخل 

الموحدة ضمن "دخل أتعاب وعموالت، صافي" على أساس طریقة القسط الثابت على مدى عمر الضمان.

المخصصاتر)
یتم إثبات المخصصات عندما یمكن إجراء تقدیر موثوق بھ من قبل المجموعة لمقابلة دعاوى أو التزامات قضائیة مقامة ضدھا ناتجة عن أحداث سابقة، ومن 

المحتمل أن یتطلب األمر استخدام الموارد لسداد االلتزام.
المحاسبة عن عقود اإلیجار - موجودات حق االستخدام / التزامات اإلیجارش)

عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. یعتبر العقد عقد إیجار، أو ینطوي على إیجار، 
إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظیر مقابل لذلك. یتم تحدید السیطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى 

المجموعة وأنھ یمكن للمجموعة توجیھ استخدام تلك الموجودات.
 موجودات حق االستخدام

تقیس المجموعة موجودات حق االستخدام بالتكلفة:
1- ناقًصا االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة؛ و

2- معدلة بأي إعادة قیاس اللتزامات عقود االیجار لتعدیالت االیجار.
التزامات اإلیجار

یتم قیاس التزامات اإلیجار عند االثبات األولي بالقیمة الحالیة لكافة الدفعات المبقیة للمؤجر، ویتم خصمھا باستخدام معدل العمولة الضمني في اإلیجار أو معدل 
االقتراض اإلضافي للمجموعة إذا كان من غیر الممكن تحدید ھذا المعدل بسھولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. بعد 

تاریخ بدء اإلیجار، یقوم البنك بقیاس التزامات االیجار عن طریق:
1- زیادة القیمة الدفتریة إلظھار العمولة على التزامات االیجار،

2- خفض القیمة الدفتریة لتعكس دفعات االیجار المسددة، و
3- إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیل على عقد اإلیجار.

 تقاس التزامات اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، ویعاد قیاسھا عند وجود تغیر في دفعات اإلیجار المستقبلیة التي تنشأ عن تغیر في 
المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان ھناك تغیر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقدیرھا بشأن 

ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. عند قیاس التزامات اإلیجار على ھذا النحو، یتم إجراء تعدیل مقابل على القیمة الدفتریة ألصل حق 
االستخدام، أو تسجیلھ في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام إلى صفر.

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة:
لم تقم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي مدتھا 12 شھًرا أو أقل أو عقود إیجار الموجودات منخفضة 

القیمة، تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار ھذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

النقدیة وشبھ النقدیةت)
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3.

الشریحة األولى صكوكف)
تقوم المجموعة بتصنیف الصكوك المصدرة بدون تواریخ استرداد / استحقاق ثابتة (صكوك دائمة) وعدم إلزام المجموعة بدفع أرباح كجزء من حقوق الملكیة.

یتم اإلعتراف بالتكالیف  والتوزیعات المتعلقة بھا مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة ضمن األرباح  المبقاة.

یتم قیاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم وتقید كمصروف عند تقدیم الخدمة ذات العالقة. ویتم االعتراف بااللتزام بالقیمة المتوقع دفعھا 
بموجب برامج مكافآت قصیرة األجل وذلك عند وجود التزام قانوني أو متوقع لدى المجموعة لسداد المبلغ مقابل الخدمة المقدمة من قبل الموظفین و إن االلتزام 

یمكن قیاسھ بشكل موثوق بھ.
محاسبة تاریخ السدادغ)

یتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ السداد (أي التاریخ الذي یتم فیھ تسلیم األصل للطرف اآلخر). تقوم 
المجموعة باحتساب أي تغیر في القیمة العادلة خالل الفترة بین تاریخ التداول وتاریخ السداد بنفس طریقة احتساب الموجودات المشتراة. العملیات االعتیادیة 

المتعلقة بشراء أو بیع األدوات المالیة ھي العملیات التي تتطلب أن یتم تسلیم تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في 
السوق.

اإلجارة ھي اتفاقیة تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبھا بشراء أو إنشاء أصل لتأجیره، بناًء على طلب العمیل (المستأجر)، وبناًء على وعد من العمیل باستئجار 2)
االصل لمدة محددة متفق علیھا والتي قد تنتھي بنقل ملكیة االصل المؤجر للمستأجر.

التورق ھو شكل من أشكال معامالت المرابحة تقوم المجموعة بموجبھا بشراء سلعة وبیعھا للعمیل. یقوم العمیل ببیع السلعة فورا ویستخدم متحصالت البیع في 3)
الوفاء بمتطلبات التمویل الخاص بھ.

منافع الموظفین قصیرة األجلظ)

تقدم المجموعة خدمات استثمار لعمالئھا والتي تتضمن إدارة بعض صنادیق االستثمار. ویتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة. وال تعتبر الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال یتم إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة.

المنتجات المصرفیة غیر تقلیدیةض)
تقدم المجموعة لعمالئھا باإلضافة إلى الخدمات المصرفیة التقلیدیة بعض المنتجات المصرفیة غیر تقلیدیة، ویتم اعتمادھا بواسطة الھیئة الشرعیة. وتتضمن ھذه 

المنتجات المرابحة والتورق واإلجارة.
المرابحة ھي اتفاقیة تقوم بموجبھا المجموعة ببیع سلعة او اصل للعمیل، والتي قامت المجموعة بشرائھا وتملكھا بناء على وعد من العمیل بالشراء من 1)

المجموعة. سعر البیع یشمل التكلفة باإلضافة الى ھامش ربح متفق علیھ.

الزكاةخ)
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً للوائح ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك. ویتم تحمیل مصروف الزكاة على قائمة الدخل. ال یتم اعتبار الزكاة كضریبة دخل، وبناء 
ً من قبل البنك المركزي السعودي بتاریخ  على ذلك ال یتم حساب أي ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة. تم تغییر أسس اإلعداد نتیجة التعلیمات التي صدرت مؤخرا

17 یولیو 2019م. وفي السابق، كان یتم إثبات الزكاة وضریبة الدخل في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة طبقاً لتعمیم البنك المركزي السعودي رقم 
381000074519 بتاریخ 11 إبریل 2017م. وبموجب التعلیمات األخیرة الصادرة بتاریخ 17 یولیو 2019م من قبل البنك المركزي السعودي، یجب إثبات الزكاة 

في قائمة الدخل.

ضریبة القیمة المضافة
تخضع المجموعة أیًضا لضریبة القیمة المضافة وفقًا ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك وتقوم بتحصیل ضریبة القیمة المضافة من عمالئھا مقابل الخدمات 
المؤھلة المقدمة وتسدید مدفوعات ضریبة القیمة المضافة لبائعیھا للمدفوعات المؤھلة. على أساس شھري، یتم تحویل صافي تحویالت ضریبة القیمة المضافة إلى 

ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك التي تمثل ضریبة القیمة المضافة المحصلة من عمالئھا، بعد خصم أي ضریبة قیمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات. 
تتحمل المجموعة ضریبة القیمة المضافة غیر القابلة لالسترداد ویتم دفعھا إما كمصروفات أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غیر الملموسة، یتم 

رسملتھا وإما استھالكھا أو إطفائھا كجزء من التكلفة الرأسمالیة.

خدمات إدارة االستثمارذ)

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)

یتم تكوین مخصص لمكافأة نھایة الخدمة المستحقة لموظفي المجموعة عند انتھاء عملھم وفق التقییم االكتواري بموجب نظام العمل بالمملكة العربیة السعودیة 
والمتطلبات التنظیمیة المحلیة.

مخصص مكافأة نھایة الخدمةث)
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.4
20222021بآالف الریاالت السعودیة

       4,197,499       4,240,485 
     12,493,803     10,328,075 
     16,166,001     10,973,847 
          509,349            45,071 

33,366,652    25,587,478    

.5
20222021بآالف الریاالت السعودیة

       6,541,293       5,149,260 
     14,072,521     12,498,013 

(582)            (2,441)
20,613,232    17,644,832    

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولىفیما یلي تحلیالً بالتغیرات في مخصص الخسائر:
 2,441                -   -                   2,441            الرصید كما في 1 ینایر 2022م

   -                      -   -                     -محول من المرحلة الثانیھ والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
                  -   -                       -   -   
                  -   -                       -   -   

(1,859)               -   -                  (1,859)          صافي حركات أخرى
 582                   -   -                   582               الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

 5,214                -   -                   5,214            الرصید كما في 1 ینایر 2021م
   -                      -   -                     -محول من المرحلة الثانیھ والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

                  -   -                       -   -   
                  -   -                       -   -   

(2,773)               -   -                  (2,773)          صافي حركات أخرى
 2,441                -   -                   2,441            الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

اإلجمالي
ایداعات راس المال تشمل ودائع ھامشیة قدرھا 1,109 ملیون لایر سعودي (2021: 1,575 ملیون لایر سعودي).

بلغ مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للبنود أعاله 0.6 ملیون لایر سعودي كما في 31 دیسمبر 2022م (31 دیسمبر 2021م: 2.4 ملیون لایر سعودي). ویتعلق 
مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة بتعرضات المرحلة األولى.

ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

ودیعة نظامیة
إداعات مع البنك المركزي السعودي

أرصدة أخرى
اإلجمالي

طبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، یتعین على البنك االحتفاظ بودیعة نظامیة لدى البنك المركزي السعودي بنسب محددة من 
التزامات الودائع المحتسبة على المعدالت الشھریة في نھایة فترة التقریر. الودیعة النظامیة لدى البنك المركزي السعودي غیر متاحة لتمویل العملیات الیومیة للبنك ، 

وبالتالي فھي لیست جزًءا من النقد والنقد المعادل (إیضاح 29).
كان مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للبنود أعاله غیر جوھري كما في 31 دیسمبر 2022م و2021 . ویتعلق مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة بتعرضات 

المرحلة األولى.

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى، صافي

النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، صافي

حسابات جاریة
إیداعات أسواق المال

نقدیة في الصندوق 
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تتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بالعموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المقتناة لغیر أغراض المتاجرة والتي 
تحمل عمولة خاصة بسعر متغیر. تستخدم المجموعة مقایضات أسعار العموالت الخاصة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة مقابل أسعار العموالت الخاصة ھذه.

إتبعت المجموعة نظاماً شامالً لقیاس وإدارة المخاطر، والذي یتعلق جزء منھا بإدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة نتیجة التقلبات في أسعار الصرف 
األجنبي وأسعار العموالت الخاصة، وذلك لتقلیل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستویات المقبولة التي یقررھا مجلس اإلدارة بناًء على 

التوجیھات الصادرة من البنك المركزي السعودي. ولقد وضع مجلس اإلدارة مستویات معینة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف النظیرة 
والتعرض لمخاطر مراكز العمالت. وتراقب مراكز العمالت یومیاً وتستخدم استراتیجیات تغطیة المخاطر لضمان بقاء قیمة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. 

كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معیناً لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. ویتم دوریاً 
مراجعة الفجوات بین أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات بصفة دوریة وتستخدم استراتیجیات تغطیة المخاطر في تقلیل الفجوة بین أسعار 

العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.

وكجزء من إدارة موجوداتھا ومطلوباتھا، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطیة المخاطر وذلك لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار العمالت والعموالت 
الخاصة. ویتم ذلك عادة من خالل تغطیة مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتیجیة تغطیة المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة ككل.

یمكن أن ینشأ عدم فعالیة التحوط من االختالفات في توقیت التدفقات النقدیة للبنود المغطاة وأدوات التحوط، ومنحنیات أسعار الفائدة المختلفة المطبقة لخصم البنود 
المتحوط عنھا وأدوات التحوط، والمشتقات المستخدمة كأدوات تحوط ذات قیمة عادلة غیر معدومة في وقت التخصیص، إلخ.

تغطیة مخاطر القیمة العادلة
تقوم المجموعة باستخدام مقایضات أسعار العموالت الخاصة لتغطیة مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة، على وجھ الخصوص، من التعرضات الناتجة 

عن مخاطر العموالت الخاصة بسعر ثابت.
تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

المشتقات المقتناة ألغراض تغطیة المخاطر

ھي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. بالنسبة لمقایضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف المتعاقدة بتبادل دفع العموالت 
الخاصة بسعر ثابت وعائم بعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقایضات العمالت، فیتم بموجبھا تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ 

وذلك بعمالت مختلفة.
 العقود اآلجلة والمستقبلیةب)

ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو سلعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. العقود اآلجلة ھي عقود یتم تصمیمھا 
خصیصا لتلبیة احتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود الصرف األجنبي المستقبلیة وعقود أسعار العموالت الخاصة المستقبلیة، 

فیتم التعامل بھا وفق أسعار محددة في األسواق المالیة النظامیة ویتم تسدید التغیرات في قیمة العقود المستقبلیة یومیاً.
الخیاراتج)

وھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة، یمنح بموجبھا البائع (مصدر الخیار) الحق، ولیس االلتزام، للمشتري (المكتتب بالخیار) لبیع أو شراء عملة أو سلعة أو أداة 
مالیة بسعر محدد سلفاً وفي تاریخ مستقبلي محدد و في أي وقت خالل فترة زمنیة معینة.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة للمجموعة بالمبیعات وتحدید المراكز وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبیعات بطرح المنتجات للعمالء والبنوك 

لتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. یتعلق تحدید المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغیرات 
اإلیجابیة في األسعار، المعدالت أو المؤشرات. تتعلق موازنة أسعار الصرف بتحدید االستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسواق أو المنتجات المختلفة 

بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

المشتقات
تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، باستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة ولتغطیة المخاطر:

المقایضاتأ)
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القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
السالبة

إجمالي المبالغ 
 3-12خالل 3 أشھراالسمیة

شھر
5-1

سنوات
اكثر من 5 

المعدل الشھريسنوات

   2,796,918   (2,638,063)    92,709,388   12,015,196    27,345,630      44,578,700     8,769,862      74,107,729 

      165,318        (68,193)  30,295,943   14,506,684 1,100,889 -     33,550,649 

             229          (2,105)         157,019          95,503           61,516                    -                    -             112,428 

        18,323        (17,281)      1,210,279        855,163         355,116                    -                    -          1,210,279 

      564,842-         5,813,868        379,775      1,160,422        3,100,020     1,173,651        5,813,868 

      245,211      (128,643)      5,258,049        218,807         668,578        2,981,601     1,389,063        5,258,050 

   3,790,841   (2,854,285)  105,148,603   43,860,387    44,097,946      51,761,210   11,332,576 

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
السالبة

إجمالي المبالغ 
3-12خالل 3 أشھراالسمیة

شھر
5-1

سنوات
اكثر من 5 

المعدل الشھريسنوات

   1,291,830   (1,176,314)    60,865,983     6,607,823    15,133,246      27,280,754   11,844,160      46,946,957 

        96,035       (92,017)    24,057,318   18,962,292      3,729,735        1,365,291 -        23,987,117 

191(191)         113,149        113,149 -                      -                    -               40,405 

        26,459      (169,987)      5,283,720        296,855      1,019,645        2,792,732     1,174,488        5,283,720 

                -       (21,635)      1,375,000          72,857         222,619        1,079,524 -          1,375,000 

   1,414,515   (1,460,144)    91,695,170   26,052,976    20,105,245      32,518,301   13,018,648 

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة

المقتناة لتغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة:

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة

اإلجمالي

تشمل المشتقات منتجات مصرفیة غیر تقلیدیة بقیمة  10.16 ملیار لایر سعودي كما في 31 دیسمبر 2022 (31 دیسمبر 2021:  7.66 ملیار لایر سعودي).

المقتناة لتغطیة مخاطر 
القیمة العادلة:

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة
اإلجمالي

2021
باالف الریاالت السعودیة
المقتناة ألغراض المتاجرة:

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة

عقود صرف اجنبي أجلة

خیارات العملة

المبالغ االسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة

عقود صرف اجنبي أجلة

خیارات العملة

المقتناة لتغطیة مخاطر 
القیمة العادلة:

مقایضات أسعار العموالت 
الخاصة

المقتناة لتغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة:

مقایضات السلع

المقتناة ألغراض المتاجرة:

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

المشتقات (تتمة)

یبین الجدول أدناه القیمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبالغ االسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق، والمعدل الشھري. إن المبالغ 
ً على حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة بھا وبالتالي، فإن ھذه المبالغ  االسمیة، التي تعتبر مؤشرا

االسمیة ال تعبر عن مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة الموجبة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر السوق.

المبالغ االسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق
2022

باالف الریاالت السعودیة
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المشتقات (تتمة)6.

سنة - 3 إلى سنة واحدة
سنوات

5 - 3 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات 

       177,293    354,585       318,835        139,979 
       177,293    354,585       318,835        139,979 

سنة - 3 إلى سنة واحدة
سنوات

أكثر من 5 سنوات 3 - 5
سنوات 

         12,694     25,387         21,003 -   
         12,694     25,387         21,003 -   

القیمة عند بدء القیمة العادلة
القیمة العادلة المخاطرتغطیة المخاطر

الموجبة
القیمة العادلة 

السالبة

 القیمة  5,006,101     4,473,105  
العادلة

      532,996-   

 القیمة  807,766        775,921     
العادلة

        31,846-   

 التدفقات  3,883,050     4,128,261  
النقدیة

      245,211-   

 التدفقات  1,375,000     1,246,357  
النقدیة

-     (128,643)

القیمة عند بدء القیمة العادلة
القیمة العادلة المخاطرتغطیة المخاطر

الموجبة
القیمة العادلة 

السالبة

 القیمة  5,092,681     5,201,065  
العادلة

        26,459      (134,844)

 التدفقات  799,734        834,877     
النقدیة

-       (35,143)

 التدفقات  1,375,000     1,375,000  
النقدیة

-       (21,635)

قام البنك، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصة بھ، بإبرام اتفاقیة رئیسیة وفقًا لتوجیھات الرابطة الدولیة للمقایضات والمشتقات. بموجب ھذه االتفاقیة، یتم توحید 
الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤھا أو بیعھا من قبل المجموعة. كجزء من االتفاقیة الرئیسیة، تم أیًضا التوقیع على ملحق دعم االئتمان مع 

األطراف المالیة المقابلة. یسمح ملحق دعم االئتمان للمجموعة بالحصول على أسعار معدلة عن طریق تبادل القیم السوقیة نقًدا كضمان سواء لصالح البنك أو 
الطرف المقابل المالي.

بالنسبة لمقایضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبیة، یلتزم كل من البنك والطرف المقابل األوروبي بالئحة تنظیم البنیة التحتیة للسوق 
األوروبیة. الئحة تنظیم البنیة التحتیة للسوق األوروبیة عبارة عن مجموعة من التشریعات األوروبیة للمقاصة والتنظیم المركزي للمشتقات خارج األسواق النظامیة. 

تتضمن الالئحة متطلبات اإلفصاح عن عقود المشتقات وتطبیق معاییر إدارة المخاطر، وتنص على قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزیة ومستودعات التجارة. 
وعلیھ، یتم تداول جمیع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق النظامیة في البورصات ویتم مقاصتھا من خالل الطرف المقابل المركزي وفقًا لترتیبات المقاصة 

وتبادل النقد وذلك لتقلیل مخاطر االئتمان والسیولة للطرف المقابل.

2021
بآالف الریاالت السعودیة

وصف البنود المغطاة
أداة تغطیة المخاطر

مقایضات أسعار العموالت الخاصةأوراق مالیة بعمولة عائمة

استثمارات بأسعار 
عموالت ثابتة

مقایضات أسعار العموالت الخاصة

قروض بأسعار عموالت 
ثابتة

مقایضات أسعار العموالت الخاصة

استثمارات بأسعار 
عموالت ثابتة

مقایضات أسعار العموالت الخاصة

قروض بأسعار عموالت 
ثابتة

مقایضات أسعار العموالت الخاصة

أوراق مالیة بعمولة 
عائمة

مقایضات أسعار العموالت الخاصة

مقایضات أسعار العموالت الخاصةمطلوبات بعمولة عائمة

2022
بآالف الریاالت السعودیة

وصف البنود المغطاة
أداة تغطیة المخاطر

اإلجمالي
یعكس الجدول أدناه ملخصا بالبنود المغطاة مخاطرھا وطبیعة مخاطرھا وأداة تغطیة المخاطر وقیمتھا العادلة كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة
تتعرض المجموعة للتغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة للعموالت على الموجودات والمطلوبات غیر التجاریة والتي تحمل عمولة بسعر متغیر. تستخدم 

المجموعة مقایضات أسعار العموالت كتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمخاطر أسعار العموالت. أیًضا، نتیجة اللتزامات مؤكدة بالعمالت األجنبیة ، مثل دیونھ 
المصدرة بالعملة األجنبیة ، تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الصرف والعموالت التي یتم التحوط لھا من خالل مقایضات أسعار العموالت. فیما یلي الجدول الذي 

یوضح كما في 31 دیسمبر 2022م و 2021م، الفترات التي یتوقع فیھا حدوث التدفقات النقدیة المتحوط لھا ومتى من المتوقع أن تؤثر على قائمة الدخل الموحدة:

2022
بآالف الریاالت السعودیة

تدفقات نقدیة داخلة (موجودات)
اإلجمالي

2021
بآالف الریاالت السعودیة

تدفقات نقدیة داخلة (موجودات)
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 تصنف االستثمارات حسب نوع األداة المالیة كما یلي:

 (1

2021م2022م2021م2022م2021م2022م
     1,363,4191,176,774                   -   -     1,363,419      1,176,774 
     1,363,4191,176,774                   -   -     1,363,419      1,176,774 

 (2

2021م2022م2021م2022م2021م2022م
   30,172,615     28,866,331         467,889          699,258    30,640,504    29,565,589 
     2,726,4556,354,823                   -   -     2,726,455      6,354,823 
   32,899,070     35,221,154         467,889          699,258    33,366,959    35,920,412 

 (3

2021م2022م2021م2022م2021م2022م
                  -   -   16,047,992     17,466,355    16,047,992    17,466,355 
        505,758       3,316,559         911,992          757,086      1,417,750      4,073,645 
        505,758       3,316,559    16,959,984     18,223,441    17,465,742    21,540,000 

االستثمارات، صافي 58,637,186    52,196,120    18,922,699     17,427,873    39,714,487     34,768,247   

تشتمل االستثمارات أعاله على صكوك تبلغ 25.81 ملیار لایر سعودي (2021م: 18.16 ملیار لایر سعودي).
تشمل االستثمارات الدولیة أعاله محافظ استثماریة مداره من قبل مدراء خارجیین، تبلغ 1.9 ملیار لایر سعودي (2021م: 2.0 ملیار لایر سعودي).

بآالف الریاالت السعودیة 

بآالف الریاالت السعودیة 

بآالف الریاالت السعودیة 

أوراق مالیة بعمولة ثابتة
أسھم  (إیضاح 7-ج)

اإلجمالي

محلیة

اإلجمالي

اإلجماليدولیة

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
دولیةمحلیة

الصنادیق االستثماریة
اإلجمالي

استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي

أوراق مالیة بعمولة ثابتة
أوراق مالیة بعمولة عائمة

اإلجمالي

اإلجماليدولیةمحلیة

أ)

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

االستثمارات، صافي
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أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المغطاة (بآالف الریاالت السعودیة)
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

              2,168              3,449 -         5,617 
              2,701             (2,701)                       -                  -   
                (365)                365                        -                  -   
                    -   -                          -                  -   
                (482)                294                        -   (188)
              4,022              1,407 -         5,429 

            16,073                    -   -          16,073 
                    -   -                          -                  -   
             (1,312)             1,312                        -                  -   
                    -   -                          -                  -   
           (12,593)             2,137 -         (10,456)
              2,168             3,449 -            5,617 

أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (بآالف الریاالت السعودیة)
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

            38,098            35,702                38,937      112,737 
            18,240            (3,669)              (14,571)-   
             (5,928)           11,342                 (5,414)-   
             (3,351)          (12,959)               16,310 -   
           (28,459)           15,111              274,778      261,430 
            18,600            45,527              310,040      374,167 

            52,554            24,346                23,448      100,348 
            12,180            (5,338)                (6,842)-   
           (10,771)           10,771                        -                  -   
                  (51)               (631)                    682 -   
           (15,814)             6,554                21,649        12,389 
            38,098            35,702                38,937      112,737 

محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
صافي الحركات األخرى*

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

* یشمل إعادة القیاس

صافي الحركات األخرى*
الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید كما في 1 ینایر 2021م
محول من المرحلة الثانیة و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

الرصید كما في 1 ینایر 2021م
محول من المرحلة الثانیة و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي الحركات األخرى*
الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

الرصید كما في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

االستثمارات، صافي (تتمة)

تحلیل التغیرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعةب)

الرصید كما في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة و المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى و المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي الحركات األخرى*
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بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلة 
كما في 31 

دیسمبر 
2022م

القیمة العادلة 
كما في 31 

دیسمبر 2021م

توزیعات أرباح 
مثبتة خالل 2022م

توزیعات أرباح 
مثبتة خالل 

2021م

 120,011          65,599               2,931,818    84,478        تداول السعودیة ( تداول) أسھم مدرجة
   -   -                      384,741       421,280      أسھم سعودیة أخرى

 58 543 757,086       911,992      أسھم أجنبیة
 120,069          66,142               4,073,645    1,417,750   اإلجمالي

خالل عام 2022م، قامت المجموعة ببیع أسھم في تداول السعودیة (مدرجة في تداول)، وبقیمة عادلة قدرھا 2,918.4 ملیون لایر سعودي (2021م: 
239.2ملیون لایر سعودي)، وتم تحویل مكاسب قدرھا 1,012.3 ملیون لایر سعودي (2021م: مكاسب قدرھا 14.9 ملیون لایر سعودي) إلى األرباح 

المبقاة. تم إجراء عملیات البیع المذكورة أعاله كجزء من خطة التعدیل للمحفظة . بلغت الخسائر األخرى في األسھم ماقیمتة  117 ملیون لایر 
سعودي (2021م:  مكسب بقیمة 13ملیون لایر سعودي)

سندات أسھم مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرج)
قامت المجموعة بتخصیص بعض االستثمارات المبینة في الجدول التالي كسندات أسھم  مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتم 

ھذا التخصیص بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنھ من المتوقع أن یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات على المدى الطویل ألغراض 
استراتیجیة.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

االستثمارات، صافي (تتمة)

Page 34 of 86



.7

(1

اإلجماليغیر متداولةمتداولةاإلجماليغیر متداولةمتداولة
     1,363,419                  -        1,363,419      1,176,774 -        1,176,774 
     1,363,419                  -        1,363,419      1,176,774 -        1,176,774 

(2

اإلجماليغیر متداولة*متداولةاإلجماليغیر متداولة*متداولة
   16,234,149    14,406,355    30,640,504    11,180,726    18,384,863    29,565,589 
     1,382,653      1,343,802      2,726,455         842,415      5,512,408      6,354,823 
   17,616,802    15,750,157    33,366,959    12,023,141    23,897,271    35,920,412 

(3

اإلجماليغیر متداولة*متداولةاإلجماليغیر متداولة*متداولة
   16,047,992                  -      16,047,992    17,466,355 -      17,466,355 
        863,174         554,576      1,417,750      3,536,111         537,534      4,073,645 
   16,911,166         554,576    17,465,742    21,002,466         537,534    21,540,000 
   35,891,387    16,304,733    52,196,120    34,202,381    24,434,805    58,637,186 

20222021
   32,616,001    34,249,966 
   15,553,709    15,121,503 
     4,026,410      9,265,717 
   52,196,120    58,637,186 

االستثمارات، صافي

اإلجمالي
تتضمن االستثمارات مبالغ قدرھا  9,025 ملیون لایر سعودي (2021م:  9,307 ملیون لایر سعودي) مرھونة بموجب اتفاقیات إعادة شراء مع البنوك (إیضاح 19 

(د)). وقد بلغت القیمة السوقیة لھذه االستثمارات 6,900 ملیون لایر سعودي (2021م:  9,715 ملیون لایر سعودي).

* تشتمل السندات غیر المتداولة، على فواتیر وسندات خزینة حكومیة سعودیة قدرھا 13.6 ملیار لایر سعودي (2021م: 22.8 ملیار لایر سعودي).

تحلیل االستثمارات حسب األطراف األخرى:ھـ)

حكومیة وشبھ حكومیة
شركات 

بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

بآالف الریاالت السعودیة

اإلجمالي

اإلجمالي

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2022

أدوات مالیة بعمولة ثابتة
أسھم

بآالف الریاالت السعودیة
2021

استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي
20222021

أدوات مالیة بعمولة ثابتة
أدوات مالیة بعمولة عائمة

بآالف الریاالت السعودیة

اإلجمالي

فیما یلي تحلیل لمكونات االستثمار:د)
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

20222021

الصنادیق االسثماریة
بآالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

االستثمارات، صافي (تتمة)

Page 35 of 86



.8

بآالف الریاالت السعودیة
   4,192,438   1,133,417      84,958,190    151,766,818           824,920    242,875,783 
      238,237        46,259        1,264,370        2,690,618               4,478        4,243,962 
   4,430,675   1,179,676      86,222,560    154,457,436           829,398    247,119,745 
     (179,927)     (60,018)        (986,072)     (3,526,098)            (2,683)     (4,754,798)

   4,250,748   1,119,658      85,236,488    150,931,338           826,715    242,364,947 

بآالف الریاالت السعودیة
   5,277,415      823,626      75,604,907    135,611,522           831,957    218,149,427 
      344,293        29,989           872,493        2,407,175               1,015        3,654,965 
   5,621,708      853,615      76,477,400    138,018,697           832,972    221,804,392 
     (201,286)     (25,479)        (825,289)     (3,460,949)            (1,154)     (4,514,157)
   5,420,422      828,136      75,652,111    134,557,748           831,818    217,290,235 

*تشمل قروض الرھن العقاریة الشخصیة

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن إجمالي القروض والسلف (بآالف الریاالت السعودیة)

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

        628,944      1,472,072      2,413,141      4,514,157 
        104,352         (52,543)         (51,809)-   
         (11,201)          69,782          (58,581)-   
           (7,701)         (37,289)          44,990 -   
       (185,424)          97,515         328,550         240,641 
                                                                                            528,970      1,549,537      2,676,291      4,754,798 

     1,026,381         945,452      2,562,180      4,534,013 
        161,497         (35,360)       (126,137)-   
           (6,320)          41,526          (35,206)-   
           (2,542)         (16,154)          18,696 -   
       (550,072)        536,608            (6,392)         (19,856)
الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م 4,514,157      2,413,141      1,472,072      628,944                                                                                            

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة
صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة**

**تشمل مبالغ مشطوبة محملة مباشرة (القروض الشخصیة وبطاقات االئتمان) والمبالغ المشطوبة (القروض التجاریة وحسابات جاري مدین وحسابات 
أخرى)

الرصید كما في 1 ینایر 2021م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة**

تحلیل التغیرات في مخصص الخسائر إلجمالي لقروض والسلف:ب)

الرصید كما في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

تتضمـن القروض والسلف، صافي منتجات مصرفیة غیر تقلیدیة قدرھا  168.9 ملیار لایر سعودي (2021م:146.0  ملیار لایر سعودي). وكما في دیسمبر 2022م، 
تتكون إجمالي محفظة المنتجات الغیر تقلیدیة بشكل رئیسي من التورق 122.0 ملیار لایر سعودي (2021م: 102.7 ملیار لایر سعودي)، واإلجارة 20.6 ملیار لایر 

سعودي (2021م: 21.7 ملیار لایر سعودي)، والمرابحة 27.2 ملیار لایر سعودي (2021م: 23.4 ملیار لایر سعودي). وبلغ مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
للمحفظة 3.3 ملیار لایر سعودي (2021م: 3.2 ملیار لایر سعودي). خالل 2022م، بلغ دخل العموالت الخاصة للمحفظة 7.6 ملیار لایر سعودي (2021م: 5.9 ملیار 

لایر سعودي).

القروض والسلف غیر العاملة
إجمالي القروض والسلف

مخصص االنخفاض في القیمة/ الخسائر االئتمانیة 
اإلجمالي

اإلجماليأخرى

القروض والسلف العاملة 

قروض تجاریة

القروض والسلف العاملة 
القروض والسلف غیر العاملة

إجمالي القروض والسلف
مخصص االنخفاض في القیمة/ الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة
اإلجمالي

2021م
قروض شخصیة*بطاقات ائتمانجاري مدین

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

القروض والسلف، صافي
وتشمل ما یلي:أ)

اإلجماليأخرى بطاقات جاري مدین2022م
قروض تجاریةقروض شخصیة*ائتمان
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خسائر االئتمان بشأن بطاقات ائتمان (بآالف الریاالت السعودیة)
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

              7,253 4,647              13,579              25,479 
              2,847                  (1,202)             (1,645)-   
                  (65)                      110                   (45)-   
                  (54)                       (49)                  103 -   
            11,957 6,256              16,326              34,539 
            21,938 9,762              28,318              60,018 

              5,758 2,595              21,477              29,830 
              8,202                  (1,012)             (7,190)-   
                (153)                   1,653              (1,500)-   
                  (96)                     (184)                  280 -   
             (6,458)1,595 512              (4,351)
              7,253 4,647              13,579              25,479 

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولىخسائر االئتمان المتوقعة بشأن قروض شخصیة* (بآالف الریاالت السعودیة)
          250,762                107,073            467,454            825,289 
            95,641                (45,477)           (50,164)-   
             (2,531)                 17,019            (14,488)-   
             (1,252)                (19,808)             21,060 -   
           (98,010)                 28,391            230,402            160,783 
          244,610                  87,198            654,264            986,072 

          313,834                  72,984            611,750            998,568 
          145,777                (26,831)         (118,946)-   
             (2,262)                 35,968            (33,706)-   
             (1,150)                  (9,541)             10,691 -   
         (205,437)                 34,493              (2,335)         (173,279)
          250,762                107,073            467,454            825,289 

**تشمل قروض الرھن العقاریة الشخصیة

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

الرصید في 1 ینایر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

الرصید في 1 ینایر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

الرصید في 1 ینایر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید كما في 1 ینایر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل التغیرات في مخصص الخسائر إلجمالي لقروض والسلف: (تتمة)ب)

القروض والسلف، صافي (تتمة)
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خسائر االئتمان بشأن قروض تجاریة** (بآالف الریاالت السعودیة)
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

       370,929      1,360,352       1,932,108    3,663,389 
           5,864            (5,864)                   -                   -   
          (8,605)          52,653           (44,048)-   
          (6,395)         (17,432)           23,827 -   
                 -   -        (918,935)     (918,935)
        (99,371)          62,868       1,000,757       964,254 
       262,422      1,452,577       1,993,709    3,708,708 

       706,789         869,873       1,928,953    3,505,615 
           7,518           (7,517)                   (1)-   
          (3,905)            3,905                    -                   -   
          (1,296)           (6,429)             7,725 -   
      (338,177)        500,520          678,604       840,947 
                 -   -        (683,173)     (683,173)
       370,929      1,360,352       1,932,108    3,663,389 

**تشمل حسابات جاري مدین و أخرى

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
مبالغ مشطوبة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

الرصید في 1 ینایر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

مبالغ مشطوبة
صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید في 1 ینایر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل التغیرات في مخصص الخسائر إلجمالي لقروض والسلف: (تتمة)ب)

القروض والسلف، صافي (تتمة)
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اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولىإجمالي القروض والسلف (بأالف الریاالت السعودیة)
   204,058,833      13,441,444      4,304,115    221,804,392 
       1,535,196      (1,394,820)      (140,376)-   
     (2,153,875)       2,282,456       (128,581)-   
     (1,101,601)         (549,912)     1,651,513 -   
     25,940,198           135,809         158,281      26,234,288 
                   -   -      (918,935)        (918,935)
   228,278,751      13,914,977      4,926,017    247,119,745 

   176,593,045      14,916,155      4,371,448    195,880,648 
       2,394,485      (2,083,500)      (310,985)-   
     (2,342,307)       2,431,610         (89,303)-   
        (484,501)         (274,044)        758,545 -   
     27,898,111       (1,548,777)        257,583      26,606,917 
                   -   -      (683,173)        (683,173)
   204,058,833      13,441,444      4,304,115    221,804,392 

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
          777,176             46,450           29,989           853,615 
            27,826           (20,196)          (7,630)-   
            (7,097)              7,310              (213)-   
            (4,694)                (947)            5,641 -   
          258,618             48,971           18,472           326,061 
       1,051,829             81,588           46,259        1,179,676 

          626,115             53,519           30,482           710,116 
              3,586             (2,824)             (762)-   
            (2,450)              2,679              (229)-   
            (1,038)                (173)            1,211 -   
          150,963             (6,751)(713)          143,499 
          777,176             46,450           29,989           853,615 

*تشمل القروض الجدیدة والقروض المسددة والمبالغ المشطوبة وإعادة القیاس.

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

الرصید في 1 ینایر 2021م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى*

صافي التغیرات األخرى*
مبالغ مشطوبة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

بطاقات ائتمان (بأالف الریاالت السعودیة)
الرصید في 1 ینایر 2022م

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى*
الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

الرصید في 1 ینایر 2022م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى*
مبالغ مشطوبة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید في 1 ینایر 2021م

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة للقروض والسلفج)

القروض والسلف، صافي (تتمة)
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قروض شخصیة*(بأالف الریاالت السعودیة)

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

     74,447,992        1,156,915          872,493      76,477,400 
          702,907        (570,161)       (132,746)-   
         (909,139)          949,491          (40,352)-   
         (393,502)        (165,517)         559,019 -   
       9,402,265           336,939              5,956        9,745,160 
     83,250,523        1,707,667       1,264,370      86,222,560 

     61,917,840        1,509,007       1,105,749      64,532,596 
       1,160,790        (850,570)       (310,220)-   
         (570,964)          660,038          (89,074)-   
         (271,737)        (114,350)         386,087 -   
     12,212,063           (47,210)       (220,049)     11,944,804 
     74,447,992        1,156,915          872,493      76,477,400 

قروض تجاریة **(بأالف الریاالت السعودیة)

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

   128,833,665      12,238,079       3,401,633    144,473,377 
          804,463         (804,463)                   -   -   
      (1,237,639)       1,325,655          (88,016)-   
         (703,405)        (383,448)      1,086,853 -   
     16,279,315         (250,101)         133,853      16,163,067 
                    -   -       (918,935)         (918,935)
   143,976,399      12,125,722       3,615,388    159,717,509 

   114,049,090      13,353,629       3,235,217    130,637,936 
       1,230,109     (1,230,106)                  (3)-   
      (1,768,893)       1,768,893                    -   -   
         (211,726)        (159,521)         371,247 -   
     15,535,085      (1,494,816)         478,345      14,518,614 
                    -   -       (683,173)         (683,173)
   128,833,665      12,238,079       3,401,633    144,473,377 

*تشمل القروض العقاریة
**تشمل حسابات جاري مدین وأخرى

***تشمل القروض الجدیدة والمسددة والمبالغ المشطوبة وأي إعادة قیاس أخرى.

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى***

الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م
المبالع المشطوبة

الرصید في 1 ینایر 2021م

صافي التغیرات األخرى***
الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

الرصید في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى***

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م
المبالغ المشطوبة

محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

الرصید في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي التغیرات األخرى***
الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

الرصید في 1 ینایر 2021م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة للقروض والسلف (تتمة)ج)

القروض والسلف، صافي (تتمة)
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2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة
   1,599,651     1,217,921 
     (569,058)     (357,067)
   1,030,593        860,854 

*تشمل صافي المبالغ المشطوبة المحملة مباشرة

2021م2022م
 860,854          1,030,593مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان، صافي (إیضاح 8 - د)

(10,097)                (3,193)مخصص االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة األخرى، صافي
 850,757         1,027,400اإلجمالي

مبالغ مستردة لقروض وسلف مشطوبة، صافي

فیما یلي تفصیل مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى، صافي كما ھو مبین في قائمة الدخل الموحدة:ھـ)

مخصص االنخفاض، صافي (إیضاح 8-ه)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

القروض والسلف، صافي (تتمة)

یمثل مخصص االنخفاض لخسائر التمویل في قائمة الدخل الموحدة التالي:د)

المحمل خالل السنة، صافي*
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األراضي 
والمباني

موجودات 
حق االستخدام

تحسینات 
ودیكورات 

المباني

األثاث 
والتركیبات 

والمعدات

أجھزة وبرامج 
الحاسب اآللي 

ومشاریع األتمتة 
والسیارات

اإلجمالي

    1,435,204      842,940       1,069,433       566,593         3,294,733       7,208,903 
         48,258      227,495            63,381         56,210            439,646          834,990 
          (8,949)    (117,167)          (12,832)         (1,110)(250)       (140,308)
    1,474,513      953,268       1,119,982       621,693         3,734,129       7,903,585 
       194,301      290,098            89,200         95,545            628,295       1,297,439 

    (259,973)          (10,900)       (18,206)          (120,686)       (410,525)
    1,668,054      983,393       1,198,282       699,032         4,241,738       8,790,499 

االستھالك واإلطفاء المتراكمان 
       592,077      263,418          915,623       473,518         2,536,456       4,781,092 
         21,019      186,260            45,077         33,071            207,766          493,193 
          (2,436)      (60,267)          (12,828)         (1,036)(235)          (76,802)
       610,660      389,411          947,872       505,553         2,743,987       5,197,483 
         19,802      192,687            47,991         26,793            253,259          540,532 

(2)    (141,820)          (10,865)         (8,629)            (94,855)       (256,171)
       630,460      440,278          984,998       523,717         2,902,391       5,481,844 

 2,427,811       758,277            93,075         153,810          579,522      843,127       الرصید كما في 1 ینایر 2021م
 2,706,102       990,142            116,140       172,110          563,857      863,853       الرصید كما في 31 دیسمبر2021م
 3,308,655       1,339,347         175,315       213,284          543,115      1,037,594    الرصید كما في 31 دیسمبر2022م

صافي القیمة الدفتریة

تشمل األراضي والمباني والتحسینات ودیكورات المباني أعمال قید التنفیذ بمبلغ 28.9 ملیون لایر سعودي كما في 31 دیسمبر 2022 (2021: ال یوجد) و30.5 
ملیون لایر سعودي كما في 31 دیسمبر 2022م (2021م: 13.5 ملیون لایر سعودي) على التوالي. وتشمل االستبعادات عقود اإلیجار الملغاة والمنتھیة.

االستبعادات
الرصید كما في 31 دیسمبر2021م

المحمل خالل السنة
االستبعادات

الرصید في 31 دیسمبر2022م

المحمل خالل السنة

بآالف الریاالت السعودیة
التكلفة

الرصید كما في1 ینایر 2021م
اإلضافات

االستبعادات
الرصید كما في 31 دیسمبر2021م

اإلضافات
االستبعادات

الرصید كما في 31 دیسمبر2022م

الرصید كما في 1 ینایر 2021م

ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات ، صافي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

االستثمارات في شركات زمیلة 
ً جوھریاً. تتم المحاسبة عن ھذه  تتمثل االستثمارات في الشركات الزمیلة في حصة المجموعة من االستثمارات في منشآت تمارس المجموعة علیھا تأثیرا

االستثمارات، باستخدام طریقة حقوق الملكیة. وتمثل االستثمارات في الشركات الزمیلة:
أ) نسبة 48.46% (2021م: 48.46%) من حصة حقوق الملكیة في شركة "آجل للخدمات التمویلیة" المسجلة في المملكة العربیة السعودیة. وتعمل الشركة في أنشطة 
التمویل بما في ذلك التأجیر (وغیره من المنتجات ذات الصلة) للمشاریع في القطاعات الصناعیة والنقل والزراعیة والتجاریة وغیرھا، إلى جانب االیجار التمویلي 

الموجودات الثابتة والمنقولة.
بناًء على القوائم المالیة المراجعة لشركة آجل للخدمات المالیة كما في 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین 1,548 ملیون 

لایر سعودي (30 سبتمبر 2022: 1,767 ملیون لایر سعودي)، 882 ملیون لایر سعودي (30 سبتمبر 2021: 967 ملیون لایر سعودي) و 666.8 ملیون لایر 
سعودي (30 سبتمبر 2021: 800 ملیون لایر سعودي) على التوالي.

ب) نسبة 30.6% (2021م: 30.6%) من حصة حقوق الملكیة (بما في ذلك المملوكة بشكل غیر مباشر) وتمثیل في مجلس االدارة في الشركة العالمیة للتأمین 
التعاوني والمسجلة في المملكة العربیة السعودیة. تقوم الشركة بعملیات التأمین التعاوني وإعادة التأمین وجمیع األنشطة ذات الصلة وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول 

بھا في المملكة العربیة السعودیة.
ج) خالل العام ، تم اإلستحواذ على شركة رویال وصن أالینس للتأمین (الشرق األوسط) المحدودة ، التي تأسست في البحرین ، وتعمل في أعمال التأمین وإعادة 
التأمین من قبل الشركة الوطنیة للتأمین على الحیاة والتأمین العام ش.م.ع.ع. وتم لذالك تخصیص 14.35٪ من أسھم البنك في الشركة الوطنیة للتأمین على الحیاة 
والتأمین العام بقیمة عادلة تبلغ 194.3 ملیون لایر سعودي مقابل ملكیتھ في شركة رویال وصن أالینس للتأمین. كان للبنك حصة 21.4٪ في ملكیة شركة رویال 

وصن أالینس للتأمین قبل مقایضة األسھم المذكورة أعاله من قبل الشركة الوطنیة للتأمین على الحیاة والتأمین العام. قام البنك بتصنیف أسھم  الشركة الوطنیة 
للتأمین على الحیاة والتأمین العام على أنھا مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

          818,338              476,827 
       2,357,608           1,015,359 
       3,175,946           1,492,186 

.12
2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

         1,260,568             1,062,616 
       37,499,500           42,071,524 
       38,760,068           43,134,140 

.13
2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

   123,376,425       116,255,002 
       1,269,928           1,348,523 
     96,102,144         75,032,396 
     19,258,588         19,042,376 
   240,007,085       211,678,297 

2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة
       3,113,219           3,854,630 
              5,353                39,047 
       9,472,597         24,111,758 
          500,843           1,917,490 
     13,092,012         29,922,925 

أخرى
اإلجمالي

تتضمن الودائع ألجل ودائع بنكیة غیر تقلیدیة قدرھا 32,559 ملیون لایر سعودي (2021م: 31,252 ملیون لایر سعودي). كما تتضمن الودائع تحت الطلب ودائع بنكیة 
غیر تقلیدیة قدرھا 2,103 ملیون لایر سعودي (2021: 1,294 ملیون لایر سعودي). وتبلغ مصاریف العموالت الخاصة لھذه الودائع الغیر التقلیدیة لعام 2022م مبلغ 

628 ملیون لایر سعودي (2021م: 152 ملیون لایر سعودي). كما تتضمن ودائع العمالء األخرى مبالغ قدرھا 3,780 ملیون لایر سعودي (2021م: 3,522 ملیون لایر 
سعودي) كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غیر القابلة للنقض.

تتضمن الودائع أعاله ودائع بعمالت أجنبیة كاآلتي:

تحت الطلب
ادخار
ألجل

أخرى
اإلجمالي

ألجل

*تشتمل بشكل رئیسي، على مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینین متنوعین وحسابات تحت التسویة وبنود قید اإلجراء قدرھا 2,267 ملیون لایر سعودي (2021م: 788 
ملیون لایر سعودي) یتم تسویتھا في السیاق العادي لألعمال.

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

حسابات جاریة 
ودائع أسواق المال 

اإلجمالي

تتضمن ودائع أسواق المال على ودائع مقابل بیع سندات بمعدل ثابت قدرھا 8,518 ملیون لایر سعودي (2021م: 9,407 ملیون لایر سعودي) مع اتفاقیة إلعادة شرائھا 
في تواریخ مستقبلیة محددة (إیضاح 19 د). استلم البنك ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي ضمن برامج الدعم المختلفة المتعلقة بفیروس كورونا بمبلغ 

19.9 ملیار لایر سعودي (2021: 19.9 ملیار لایر سعودي)، وتم إدراجھا في ودائع أسواق المال.

ودائع أسواق المال تشمل ودائع ھامشیة قدرھا 348 ملیون لایر سعودي (2021: 854 ملیون لایر سعودي).
ودائع العمالء

تحت الطلب
ادخار

اإلجمالي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

الموجودات األخرى

ذمم مدینة
أخرى*
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 سندات الدین المصدرة وصكوك الشریحة 141.
أ) سندات الدین المصدرة

یوضح الجدول التالي الحركة في سندات الدین المصدرة  و صكوك الشریحة األولى:یوضح الجدول التالي الحركة في سندات
2021م2022م2021م2022مبأالف الریاالت السعودیة

-   -                 5,684,008           8,716,577   الرصید االفتتاحي
بنود التدفقات النقدیة

- 6,571,125    3,000,000             -                إصدار الصكوك
-   -                 32,569                41,842        حركات آخرى

   -               6,571,125    8,716,577           8,758,419   الرصید الختامي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

وخالل شھر فبرایر 2020م، أصدر البنك الشریحة الثانیة من الصكوك بسعر ثابت بالدوالر األمریكي بقیمة 1.5 ملیار دوالر أمریكي (5.63 ملیار لایر سعودي)، بموجب برنامج إلصدار سندات وصكوك 
بقیمة 3 ملیار دوالر أمریكي وتستحق في 2030م. إن ھذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالیة وتحمل عمولة خاصة بنسبة 3.174٪ سنویًا، وقابلھ لالسترداد بعد 5 سنوات بموجب شروط االتفاقیة.

وخالل شھر یونیو 2020م، قام البنك بسداد سندات الدین الثانویة (صكوك) بقیمة 4 ملیار لایر سعودي والصادرة في شھر یونیو 2015م (المستحقة في 2025م). وقد تم ذلك بالتوافق مع خیار السداد المبكر لسداد 
الصكوك بعد خمس سنوات من تاریخ اإلصدار وبعد استیفاء الموافقات المسبقة من البنك المركزي السعودي وفقًا لشروط وأحكام االتفاقیة.

ب) صكوك الشریحة األولى

صكوك الشریحة األولى سندات الدین المصدرة

خالل شھر أكتوبر 2022 ، نجح البنك ، عن طریق طرح خاص في المملكة العربیة السعودیة ، من خالل اتفاقیة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ، في إصدار صكوك إضافیة من الشریحة األولى باللایر 
السعودي بقیمة 3.75 ملیار لایر سعودي. ھذه الصكوك ھي أوراق مالیة دائمة ال یوجد تواریخ استرداد محددة. ومع ذلك ، یكون للبنك الحق الحصري في استرداد الصكوك أو طلبھا في فترة زمنیة محددة ، 

وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة الصكوك. یُدفع معدل الربح المطبق على الصكوك في كل تاریخ توزیع دوري ، باستثناء حدوث حدث عدم دفع أو اختیار عدم السداد من قبل البنك ، حیث 
یجوز للبنك وفقًا لتقدیره الخاص (وفقًا لشروط وأحكام معینة) أن یختار عدم إجراء أي توزیعات. ال یعتبر حدث عدم الدفع ھذا أو اختیار عدم الدفع تأخرا في السداد ولن تكون المبالغ التي لم یتم سدادھا تراكمیة 

أو مركبة مع أي توزیعات مستقبلیة. بدأ طرح الصكوك في 8 سبتمبر 2022م واكتمل في 5 أكتوبر 2022م.

خالل فبرایر 2022 ، أصدر البنك بنجاح صكوك خضراء من خالل ترتیبات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ، بالدوالر األمریكي من الشریحة 1 اإلضافیة ، "صكوك خضراء" بقیمة 750 ملیون دوالر 
أمریكي (2.8 ملیار لایر سعودي). ھذه الصكوك ھي أوراق مالیة دائمة ال یوجد بشأنھا تواریخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكیة غیر مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات الصكوك ، حیث یشكل كل صك 

التزاًما غیر مضمون ومشروط وثانوي للبنك مصنف ضمن حقوق الملكیة.

خالل شھر فبرایر 2021م، نجح البنك في إصدار صكوك مؤھلة كرأس مال مقومة باللایر السعودي من الشریحة الثانیة  بقیمة 3 ملیار لایر سعودي، وبعمولة خاصة سایبور - 6 أشھر زائد ھامش ربح بواقع 
150 نقطة أساس ومدتھا 10 سنوات قابلة لالسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.
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.15
2021م2022م

        507,864         828,737 
   12,591,787    12,618,152 
   13,099,651    13,446,889 

2021م2022م
 SAR'000  SAR'000 

     1,355,218      1,714,132 
        827,231         998,396 
        527,174         538,338 
        146,090         263,207 
        206,944         256,138 
        586,319         557,619 

رأس المال16.

االحتیاطي النظامي17.

.18
تغطیة 

المخاطر  
للتدفقات 

النقدیة

إعادة قیاس خطة 
التأجیل

أدوات دین 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

أدوات حقوق 
ملكیة مدرجة 

بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

اإلجمالي

       (21,635)            (134,353)301,123             1,492,301       1,637,436 
      149,612 -   (1,988,932)             (69,264)    (1,908,584)

                -                          -(86,145)         -            (86,145)

                -                          -261,430        -            261,430 
                -                201,103                    -   -            201,103 
                -                          -   -           (895,500)       (895,500)

127,977     66,750            (1,512,524)   527,537        (790,260)      

تغطیة 
المخاطر  
للتدفقات 

النقدیة

إعادة قیاس خطة 
التأجیل

أدوات دین 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

أدوات حقوق 
ملكیة مدرجة 

بالقیمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

اإلجمالي

          3,401             (208,068)986,888                963,428       1,745,649 
       (25,036)-   (386,843)               556,380          144,501 

                -                          -(311,311)       -          (311,311)

                -                          -12,389          -   12,389         
                -                  73,715                    -   -              73,715 
                -                          -   -             (27,507)         (27,507)

(21,635)      (134,353)         301,123       1,492,301     1,637,436    

مكاسب اكتواریھ
صافي االستبعادات خالل السنة

الرصید في نھایة السنة

صافي المبالغ المتعلقة باستثمارت الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

صافي الحركة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة خالل السنة
مكاسب اكتواریھ

مكاسب القیمة العادلة المؤجلة على المنحة الحكومیة

احتیاطیات المبالغ المشطوبة
مخصص الخسائر للتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

صافي االستبعادات خالل السنة

یقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للبنك تحویل ما ال یقل عن 25 % من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي إلى أن 
یساوي ھذا االحتیاطي رأس المال المدفوع للبنك.

وعلیھ تم تحویل مبلغ قدره 1,755 ملیون لایر سعودي من صافي الدخل لعام 2022م (2021م: 1,506 ملیون لایر سعودي). إن ھذا االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیع 
حالیاً.

الرصید في نھایة السنة

2021
(بآالف الریاالت السعودیة)

الرصید في بدایة السنة
صافي التغیر في القیمة العادلة

صافي الحركة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة خالل السنة

أخرى*
اإلجمالي

.یتم تسویة التأمین المستحق المتعلق بالمنتجات األخرى، والمصروفات المستحقة، واإلیرادات المقبوضة مقدًما، والبنود قید اإلجراء خالل دورة األعمال العادیة 

*تشمل بشكل رئیسي مایلي:

مخصص الزكاة 
مكافآت نھایة الخدمة

مطلوبات عقود إیجار

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

المطلوبات األخرى
بآالف الریاالت السعودیة 

ذمم دائنة

صافي المبالغ المتعلقة باستثمارت الدین المدرجة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 3,000 ملیون سھم، بقیمة قدرھا 10 لایر سعودي لكل سھم (2021م: 3,000 ملیون سھم، بقیمة 
قدرھا 10 لایر سعودي لكل سھم).

االحتیاطیات األخرى
2022

(بآالف الریاالت السعودیة)

الرصید في بدایة السنة
صافي التغیر في القیمة العادلة

Page 45 of 86



التعھدات وااللتزامات المحتملة19.
 الدعاوى القضائیة

اإلرتباطات الرأسمالیة

 التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

أ)
كما في 31 دیسمبر 2022م، كانت ھناك دعاوى قضائیة روتینیة مقامة ضد المجموعة. ولم یُجنب أي مخصص مقابل ھذه الدعاوى العتقاد اإلدارة والمستشار 

القانوني للبنك بأنھ من غیر المتوقع تكبد أي خسائر جوھریة.
ب)

كما في 31 دیسمبر 2022م، بلغت التعھدات الرأسمالیة للبنك 3,180.7 ملیون لایر سعودي (2021م:  1,587.9 ملیون لایر سعودي) تشمل مباني اإلدارة، وأجھزة 
وبرامج الحاسب اآللي ومشاریع األتمتة، وأعمال بناء وشراء معدات.

ج)
إن الغرض الرئیسي من وراء ھذه األدوات ھو ضمان توفیر األموال للعمالء عند طلبھا. إن خطابات الضمان وخطابات االعتماد االحتیاطیة - والتي تعتبر 

ضمانات غیر قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حال عدم تمكن العمیل من الوفاء بالتزاماتھ تجـاه الطرف الثالث - تحمل نفس مخاطر االئتمان التي 
تحملھا القروض والسلف. إن المتطلبات النقدیة الخاصة بخطابات الضمان واالعتمادات المستندیة تقل كثیرا عن المبلغ الملتزم بھ ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن 
یقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقاً لالتفاقیة. إن االعتمادات المستندیة التي تعتبر بمثابة تعھدات خطیة من المجموعة، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف الثالث 

بسحب كمبیاالت وفق شروط وأحكام محددة، مضمونة عادة بالبضائع التي تخصھا، وبالتالي فإنھا غالباً ما تحمل مخاطر أقل.
القبوالت تمثل تعھدات المجموعة لسداد الكمبیاالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع المجموعة تقدیم معظم القبوالت قبل سدادھا من قبل العمالء.

تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غیر المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندیة. وفیما یتعلق 
بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ یعادل إجمالي االلتزامات غیر المستخدمة، إال أن مبلغ 

ً عن إجمالي االلتزامات غیر المستخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء  الخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیده فوراً، یتوقع بأن یقل كثیرا
الحفاظ على معاییر ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدیة المستقبلیة ألن العدید من ھذه االلتزامات یتم 

إنھاؤھا أو انتھاؤھا بدون تقدیم التمویل المطلوب.
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19.

(1

أكثــر مـن 15 – 5 سنـوات3-12 شھـرخالل 3 أشھر
اإلجماليسنوات

      5,764,535     2,791,221         123,674 -           8,679,430 
    17,159,329    31,382,900    27,295,343       1,322,304       77,159,876 
      2,795,382         849,462                   -   -           3,644,844 
      9,052,818      1,137,585      5,197,469       8,976,377       24,364,249 
    34,772,064    36,161,168    32,616,486     10,298,681     113,848,399 

أكثــر مـن 15 – 5 سنـوات3-12 شھـرخالل 3 أشھر
اإلجماليسنوات

      6,255,541     2,700,604         111,636 -           9,067,781 
    18,703,364    31,248,356    19,654,004       1,664,352       71,270,076 
      2,470,786        751,809             4,227 -           3,226,822 
      5,541,782      2,871,640      4,486,696       8,607,711       21,507,829 
    32,971,473    37,572,409    24,256,563     10,272,063     105,072,508 

*وھذا حسب المدة التعاقدیة للضمان وفي حالة التعثر في السداد قد یكون مستحق الدفع عند الطلب وبالتالي یكون متداوًال بطبیعتھ.

(2
اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

          38,779           19,975          197,384            256,138 
            4,668           (4,668)                   -   -   
             (571)               571                    -   -   
                 (2)             (477)                479 -   
        (18,411)            1,963            17,327 879 
                  -   -          (50,073)            (50,073)
                                                                          24,463           17,364          165,117            206,944 

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
          47,346           39,174          198,864            285,384 
            7,323           (7,323)                   -   -   
             (745)               745                    -   -   
               (18)             (900)                918 -   
        (15,127)        (11,721)           21,047               (5,801)
                  -   -          (23,445)            (23,445)
          38,779           19,975          197,384            256,138 

تحویل إلى إحتیاطات المبالغ المشطوبة
الرصید كما في 31 دیسمبر 2021م

كما في 31 دیسمبر 2022م، بلغ رصید احتیاطیات المبالغ المشطوبة بمبلغ 586 ملیون لایر سعودي (31 دیسمبر 2021م: 558  ملیون لایر سعودي).

بآالف الریاالت السعودیة
الرصید كما في 1 ینایر 2021م

محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

الرصید كما في 31 دیسمبر 2022م

بلغ الجزء غیر المستخدم من االلتزامات غیر المؤكدة، والتي یمكن نقضھا في أي وقت من قبل المجموعة والقائمة كما في 31 دیسمبر2022م 119,241  ملیون لایر 
سعودي (2021م: 94,860 ملیون لایر سعودي).

فیما یلي تحلیٌل بالتغیرات في مخصص الخسائر للتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:
بآالف الریاالت السعودیة

الرصید كما في 1 ینایر 2022م
محول من المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة
محول من المرحلة األولى والمرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة

صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة
تحویل إلى إحتیاطات المبالغ المشطوبة

اإلجمالي

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

اعتمادات مستندیة  
خطابات ضمان*

قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غیر قابلة للنقض

اإلجمالي

2021م
بآالف الریاالت السعودیة

اعتمادات مستندیة  
خطابات ضمان*

قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غیر قابلة للنقض

فیما یلي تحلیٌل لالستحقاقات التعاقدیة للمجموعة لقاء التعھدات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالمجموعة:

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

التعھدات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)ج)
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(3
2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

      94,473,682       85,268,208 
      19,374,717       19,804,300 
    113,848,399     105,072,508 

بآالف الریاالت السعودیة
المطلوبات الموجودات

ذات العالقة
المطلوبات الموجودات

ذات العالقة
            9,025             8,518                9,307                9,407 

فیما یلي تحلیل للموجودات المرھونة كضمانات لدى بنوك أخرى:
2021م2022م

یتم إجراء ھذه المعامالت وفقًا للشروط الطبیعیة والعادیة لإلقراض واألدوات المالیة وأنشطة اإلقتراض.

استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة واستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر (اإلیضاح 7 ھـ) و12

شركات
بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

اإلجمالي

 الموجودات المرھونةد)

فیما یلي تحلیٌل لالستحقاقات التعاقدیة لقاء التعھدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

التعھدات وااللتزامات المحتملة (تتمة)
التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)ج)
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2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

 751,776              756,814        استثمارات
 672,527              956,711        - بالتكلفة المطفأة

     1,713,525           1,424,303 
        634,376                92,777 

 7,591,026           10,559,660   قروض وسلف 
   12,907,561           9,108,106 

2021م2022م
بآالف الریاالت السعودیة

        395,356                95,817 
     2,173,745              476,614 
        286,015              242,502 
     2,855,116              814,933 

.21
2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

        749,949              862,622 
        707,531              612,195 
        870,166              620,534 
        927,243              809,797 
        304,182              249,643 
     3,559,071           3,154,791 

        754,143              636,103 
          97,528              141,558 
        278,733              259,483 
     1,130,404           1,037,144 
     2,428,667           2,117,647 

- الخدمات البنكیة األخرى
إجمالي مصاریف األتعاب والعموالت 

دخل األتعاب والعموالت، صافي  

- منتجات البطاقات المصرفیة
- الخدمات البنكیة األخرى

إجمالي دخل األتعاب والعموالت
مصاریف األتعاب والعموالت على:

- منتجات البطاقات المصرفیة
- وساطة األسھم

- التسھیالت االئتمانیة واالستشارات

مصاریف العموالت الخاصة على:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

ودائع العمالء
سندات دین مصدرة 

اإلجمالي

دخل األتعاب والعموالت، صافي:

دخل األتعاب والعموالت على:
- وساطة األسھم وإدارة الصنادیق

- تمویل المتاجرة 

اإلجمالي

دخل ومصاریف العموالت الخاصة

دخل العموالت الخاصة على:
- مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م
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مكاسب بیع االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة، صافي22.
2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة

       86,145      311,311 
       35,630        96,210 
     121,775      407,521 

.23

.24

2021م2022م2021م2022م2021م2022م2021م2022م
          12         12          28,322         29,038       41,836      29,511         70,158         58,549 

        362       478        151,204       167,223       69,201      61,795       220,405       229,018 

        263       375          95,687       115,775       25,749      21,958       121,436       137,733 

     1,200      960          38,594         49,603               -   -           38,594         49,603 
     4,957    4,795     1,141,577       993,567     212,387    169,652    1,353,964    1,163,219 
     6,794    6,620     1,455,384    1,355,206     349,173    282,916    1,804,557    1,638,122 

      802,121       737,078 
   2,257,505    2,092,284 

تعتمد سیاسة المجموعة فیما یتعلق بالتعویضات على المتطلبات الوظیفیة، والممارسات في سوق العمل، وطبیعة ومستوى درجة المشاركة في اتخاذ قرارات تنم عن 
مخاطر. وتطبق ھذه السیاسة على الموظفین كافة بمن فیھم فریق اإلدارة التنفیذي، وتھدف إلى ربط أداء األفراد بإنجازات المجموعة وقوة مركزھا المالي. وتشتمل 
ھذه التعویضات على تعویضات ثابتة ومتغیرة. وترتبط مراجعة الرواتب، وحوافز األداء والحوافز األخرى باالعتماد على نتیجة تقییم وقیاس األداء واألداء المالي 

للمجموعة ومدى تحقیق أھدافھا االستراتیجیة.

موظفون بعقود خارجیة
موظفون آخرون

اإلجمالي

*التعویضات المستحقة المتغیرة خالل العام، ومنافع الموظفین األخرى ذات الصلة
مجموع الرواتب والمصاریف المتعلقة بالموظفین طبقاً لقائمة الدخل الموحدة

*تشمل منافع الموظفین األخرى التأمین، والتقاعد، ومصاریف االنتقال، ومصاریف التوظیف، والتدریب والتطویر وغیرھا.

كبار المدراء التنفیذیین (الذین یتطلب تعیینھم 
عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي)

موظفون یقومون بأنشطة مرتبطة بالمخاطر

إجمالي التعویضاتتعویضات متغیرة

موظفین یقومون بمھام رقابیة

الفئات
بآالف الریاالت السعودیة

تعویضات ثابتةعدد الموظفین

یلخص الجدول التالي فئات موظفي المجموعة المحددة وفقا لقواعد البنك المركزي السعودي المتعلقة بتعویضات الموظفین ویشمل مجموع مبالغ التعویضات الثابتة 
والمتغیرة التي دفعت للموظفین خالل السنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر 2022م و2021م، وطرق السداد:

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
بالتكلفة المطفأة 

اإلجمالي

دخل العملیات األخرى
یشمل دخل العملیات األخرى مكاسب بیع ممتلكات ومعدات بمبلغ وقدره 21.3 ملیون لایر سعودي (2021م: 0.44 ملیون لایر سعودي) ومكاسب بیع عقارات أخرى 

تم االستحواذ علیھا عند تسویة القروض والسلف المستحقة، قدرھا 18.6ملیون لایر سعودي (2021م: 25.86 ملیون لایر سعودي). 9.2 ملیون لایر سعودي تمثل 
صافي أرباح بیع محفظة وحصة في شركة زمیلة.

الرواتب والمصاریف المتعلقة بالموظفین
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.25

.26

27

وبلغت الزكاة المدفوعة خالل السنة المنتھیة 31 دیسمبر 2022م مبلغ 1,168 ملیون لایر سعودي (31 دیسمبر 2021: 1,160 ملیون لایر سعودي).

تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م بقسمة صافي دخل السنة المنسوبھ إلى حملة األسھم العادیة للبنك (معدل لتكلفة 
صكوك الشریحة األولى) على عدد األسھم القائمة البالغ 3,000 ملیون سھم.

تم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض للسھم للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2021م بقسمة صافي دخل السنة على عدد األسھم القائمة البالغ 3,000 ملیون سھم.

توزیعات األرباح 
خالل یولیو 2022م، أعلن البنك عن توزیعات أرباح مرحلیة بمبلغ 1,500 ملیون لایر سعودي 0.50 لایر سعودي للسھم (2021 م: 1,500 ملیون لایر سعودي 0.50 
لایر سعودي للسھم) .وكان تاریخ توزیع ھذه األرباح ھو 11 أغسطس 2022م. تم اقتراح توزیعات أرباح نھائیة بمبلغ 1,950 ملیون لایر سعودي 0.65 لایر سعودي 

للسھم (2021: 1,620 ملیون لایر سعودي 0.54 لایر سعودي للسھم) تم اقتراحھ لعام 2022م.

الزكاة
خالل 2018م، توصلت المجموعة إلى اتفاقیة مع ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك لتسویة المطالبات الزكویة للسنوات المالیة السابقة وحتى نھایة السنة المالیة 

2017م، مقابل دفع مبلغ 2,970 ملیون لایر سعودي. تتطلب اتفاقیة التسویة من المجموعة سداد 20% من االلتزامات الزكویة المتفق علیھا خالل عام 2018م وسیتم 
سداد االلتزامات الزكویة المتبقیة على مدى خمس سنوات. وعلیھ قامت المجموعة بتسجیل الزكاة للسنوات السابقة ولغایة نھایة السنة المالیة 2017م من خالل األرباح 
المبقاة بمبلغ قدره 753.6 ملیون لایر سعودي، إضافة إلى مبلغ قدره 440 ملیون لایر سعودي مستحق خالل النصف األول من عام 2018م. ونتیجة التفاقیة التسویة، 

وافقت المجموعة على سحب كافة االعتراضات السابقة المقدمة لدى الجھات المختصة بخصوص الزكاة.

وعلیھ، قّدر البنك مخصًصا لاللتزامات الزكویة عن السنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2022م بمبلغ 809 ملیون لایر سعودي (31 دیسمبر 2021م: 693 ملیون لایر 
سعودي).

ربح السھم

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

الرواتب والمصاریف المتعلقة بالموظفین (تتمة)
تقع على مجلس اإلدارة مسؤولیة اعتماد ومتابعة سیاسة التعویضات والحوافز بالمجموعة. وتم تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآت وتتكون من خمسة أعضاء غیر 
تنفیذیین ثالثة منھم من المجلس وعضوین خارجیین مستقلین. وتتولى اللجنة اإلشراف العام على تصمیم نظام التعویضات وتطبیقھ ومدى فاعلیتھ نیابة عن مجلس 

اإلدارة، باإلضافة إلى إعداد سیاسة التعویضات والحوافز ومراجعة وتقییم مدى كفایة وفاعلیة سیاسة التعویض بصفة دوریة للتأكد من تحقیق األھداف الموضوعة من 
أجلھا، والتأكید على تطبیقھا من خالل إطار إدارة المخاطر للمجموعة. وتشمل التعویضات الثابتة، الرواتب واألجور والمزایا والبدالت االخرى، أما التعویضات 

المتغیرة فتشمل حوافز البیع، والمكافآت المتعلقة بالمنتجات والمكافآت و مدفوعات الحوافز المرتبطة بتقییم األداء.

لقد اعتمدت المجموعة برامج التعویضات الثابتة والمتغیرة. وبالنسبة لكبار التنفیذین والموظفون الذین یقومون بأنشطة مرتبطة بالمخاطر، تستحق التعویضات 
المتغیرة خالل مدة 3 سنوات ویتم ربطھا مع مستوى المسئولیة واألداء العام للمجموعة والموظف، وكذلك مدى المخاطر المتعلقة بالوظیفة والتقییم السنوي التي 

تجریھ لجنة الترشیحات والمكافآت. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة سیاسات التعویضات ومقارنتھا مع القطاع المصرفي وتقوم بالتعدیالت الالزمة عند الحاجة.
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  وصف عام

2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة
       998,396    1,029,374 
         94,962         95,723 
         27,592         22,958 
        (92,616)       (75,944)
      (201,103)       (73,715)

 998,396       827,231       التزامات منافع محددة في نھایة السنة

2021م2022م
         94,962         95,723 
         27,592         22,958 
       122,554       118,681 

 المحمل للسنةج)

تكلفة الخدمة الحالیة 
تكلفة العمولة على التزامات المنافع المحددة 

التزامات المنافع المحددة في بدایة السنة 
تكلفة الخدمة الحالیة 

تكلفة العمولة
منافع مدفوعة

خسائر اكتواریة مثبتة في الدخل الشامل اآلخر

تم اإلفصاح عن التزام مكافأة نھایة الخدمة ضمن بند "مطلوبات أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.

فیما یلي الحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على القیمة الحالیة لھ:ب)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

خطة المنافع المحددة 
أ)

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا طبقاً لنظام العمل السعودي المعمول بھ. تقدر التزامات الخطة من قبل خبیر اكتواري خارجي مؤھل وفقا لمعیار 
المحاسبة الدولي 19 - منافع الموظفین، وباستخدام (طریقة وحدة االئتمان المتوقع).
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2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة
          (29,791)       (15,706)
             6,099          (3,412)
        (177,411)       (54,597)
        (201,103)       (73,715)

2021م2022م
5.4%2.7%
4.0%4.0%

60                60 

التغیر في 
االفتراض

الزیادة في 
االفتراض  

(بأالف الریاالت 
السعودیة)

النقص في 
االفتراض

 (بأالف 
الریاالت 

السعودیة)

0.50%(25,780)                 30,591 
0.50%           30,843        (26,261)

0.50%(47,525)                 51,383 
0.50%           50,473 (47,180)      

معدل الخصم
المعدل المتوقع لزیادة الراتب

تستند تحلیالت الحساسیة المذكورة أعاله على تغییر افتراض واحد مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.
قد ال یمثل تحلیل الحساسیة المعروض أعاله التغییر الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنھ من غیر المحتمل أن یحدث التغییر في االفتراضات بمعزل عن بعضھا  

ألن بعض االفتراضات مرتبطة ببعضھا البعض.

التأثیر على التزامات المنافع المحددة – الزیادة /(النقص)

2022م
معدل الخصم

المعدل المتوقع لزیادة الراتب

2021م

یوضح الجدول أدناه حساسیة تقییم التزام المنافع المحددة كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م لمعدل الخصم 5.4% (2021م: 2.7%)، ومعدل زیادة الرواتب %4.0 
(2021م: %4.0).

خسائر (مكاسب) اكتواریة ناتجة عن التغیر في االفتراضات السكانیة 
المكاسب الناتجة عن التغیر في االفتراضات المالیة

تتمثل االفتراضات االكتواریة الرئیسیة (الخطة المتعلقة بمنافع الموظفین) المستخدمة في التقییم كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م، في اآلتي:ھـ)

معدل الخصم للسنة
المعدل المتوقع لزیادة الرواتب للسنة

سن التقاعد االعتیادي
تم تحدید االفتراضات المتعلقة بالوفیات المستقبلیة على أساس المشورة االكتواریة وفقاً لإلحصائیات المنشورة والخبرات في المنطقة.

 حساسیة االفتراضات االكتواریةو)

مكاسب التغیر في االفتراضات المبنیة على أساس الخبرة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

خطة المنافع المحددة (تتمة)
 إعادة القیاس المدرجة في الدخل الشامل اآلخرد)
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2021م2022م
    20,872,849    15,259,413 
    20,613,232    17,147,273 
    41,486,081    32,406,686 

.30

قطاع الخزینة واالستثمار:
یقدم بصفة رئیسیة خدمات أسواق المال وخدمات التداول والخزینة ومنتجات المشتقات المالیة وكذلك إدارة المحافظ االستثماریة بالمجموعة.

نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فیما عدا الودیعة النظامیة (إیضاح 4)
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر من تاریخ االقتناء 

اإلجمالي

القطاعات التشغیلیة
تقوم المجموعة بتحدید وعرض القطاعات التشغیلیة استنادا إلى المعلومات التي تم تقدیمھا داخلیاً إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي من أجل تخصیص الموارد 

للقطاعات وتقییم أدائھا. تتم إدارة القطاعات التشغیلیة بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقاریر المالیة الداخلیة واإلداریة للمجموعة. تمارس المجموعة نشاطھا 
بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة إضافة إلى فرع دولي واحد ومكتب تمثیلي ووكالة. ومع ذلك إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعھدات ونتائج أعمال 

ھذا الفرع الخارجي والمكتب التمثیلي والوكالة ال یعتبر جوھریًا بالنسبة للقوائم المالیة الموحدة للمجموعة، ونتیجة لذلك فإنھ لم یتم اإلفصاح عنھا بشكل مستقل. تقید 
المعامالت بین القطاعات التشغیلیة للمجموعة وفقاً لنظام أسعار التحویل بالمجموعة.  ھذا وال توجد إیرادات ومصاریف أخرى جوھریة بین القطاعات التشغیلیة.

فیما یلي بیان لقطاعات المجموعة التي یتم رفع التقاریر بشأنھا طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 8:
قطاع مصرفیة األفراد:

ویشمل الودائع والقروض والمنتجات االستثماریة لألفراد والشركات الصغیرة إلى متوسطة  الحجم.
قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

یشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتیب وتقدیم المشورة وحفظ األوراق المالیة.
قطاع مصرفیة الشركات:

یتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجاریة والودائع الخاصة بالشركات وتقدیم القروض والحسابات الجاریة المدینة والتسھیالت االئتمانیة األخرى.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

النقدیة وشبھ النقدیة
تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة من اآلتي:

بآالف الریاالت السعودیة
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قطاع مصرفیة 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفیة 
الشركات

قطـــــاع 
الخزینة 

واالستثمار

اإلجمالـي

101,042,509   4,510,664      162,042,320  92,057,364  359,652,857        
102,058,965   771,268         174,405,485  26,243,790  303,479,508        

3,996,626      1,020,900      5,638,051      2,943,789     13,599,366          
(68,874)          220,977         (256,994)         104,891        -

3,824,546      245,882         4,147,506      1,834,511     10,052,445          
207,884         726,162         1,478,020      16,601          2,428,667            

3,212,087      287,306         1,794,723       396,576        5,690,692            
396,010         30,848           87,661            26,013          540,532               

295,164          5,380             727,717          (861)  1,027,400            

-                --                  253,115        253,115               
-                --                  (80,238)         (80,238)                

784,539         733,594         3,843,328      2,466,975    7,828,436            

قطاع مصرفیة 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفیة 
الشركات

قطـــــاع 
الخزینة 

واالستثمار

اإلجمالـي

89,582,744     3,077,143      145,839,326  87,236,605  325,735,818        
97,884,761     950,050         153,532,485  26,068,751  278,436,047        
3,747,019      972,893         4,314,395      2,533,534     11,567,841          

(57,195)          182,273         (365,799)         240,721        -
3,675,371      194,792         3,042,705      1,380,305     8,293,173            

103,146         759,852         1,231,061      23,588          2,117,647            
2,538,951      278,540         1,842,867       156,925        4,817,283            

378,540         29,204           74,131            11,318          493,193               

(65,761)          -919,281         (2,763)          850,757               

-                --                  1,927            1,927                   
-                --                  (32,498)         (32,498)                

1,208,068      694,353         2,471,528      2,344,111    6,718,060            

قطاع مصرفیة 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفیة 
الشركات

قطـــــاع 
الخزینة 

واالستثمار

اإلجمالـي

98,244,997     3,071,831      161,195,836   91,577,324           354,089,988 
--                      67,701,341 -             67,701,341 
-                --         7,229,062             7,229,062 

قطاع مصرفیة 
األفراد

قطـاع خدمات 
االستثمار 
والوساطة

قطاع مصرفیة 
الشركات

قطـــــاع 
الخزینة 

واالستثمار

اإلجمالـي

87,164,337     1,837,054      145,337,308   83,654,088           317,992,787 
--                      64,888,615 -            64,888,615 
-                -                  -                        4,320,606             4,320,606 

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
التعھدات وااللتزامات المحتملة 

المشتقات 
إن مخاطر االئتمان تتضمن القیمة الدفتریة للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ماعدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، واالستثمارات في 

الشركات الزمیلة، والممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام صافي، والعقارات األخرى. تم إدراج المعادل االئتماني لمخاطر التعھدات وااللتزامات المحتملة 
والمشتقات وفقا للطریقة المقرره بھا من قبل البنك المركزي السعودي في مخاطر االئتمان.

2021م
بآالف الریاالت السعودیة

- مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجودات المالیة 
األخرى، صافي

- مخصص االنخفاض في قیمة االستثمارات، صافي
الحصة في (خسائر)  الشركات الزمیلة، صافي

الدخل  قبل الزكاة

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
التعھدات وااللتزامات المحتملة 

المشتقات 

إجمالي الموجودات

فیما یلي بیان بمخاطر االئتمان التي تتعترض لھا المجموعة حسب القطاعات التشغیلیة:ب)

إجمالي دخل العملیات، صافي شامالً:
-  إیرادات (مصاریف) ما بین القطاعات 

- صافي دخل العموالت الخاصة
- دخل أتعاب وعموالت، صافي  

إجمالي مصاریف العملیات، صافي شامالً: 
-استھالك ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات

إجمالي المطلوبات 

- مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجودات المالیة 
األخرى، صافي

- مخصص االنخفاض في قیمة االستثمارات، صافي
الحصة في خسائر الشركات الزمیلة، صافي

2021م
بآالف الریاالت السعودیة

الدخل  قبل الزكاة

إجمالي مصاریف العملیات، صافي شامالً: 
-استھالك ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات

- دخل أتعاب وعموالت، صافي  

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

القطاعات التشغیلیة (تتمة)
فیما یلي بیان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 31 دیسمبر، وإجمالي دخل ومصاریف العملیات الخاصة بھا، وصافي دخلھا للسنتین المنتھیتین أ)

في ھذین التاریخیین حسب القطاعات التشغیلیة:
2022م

بآالف الریاالت السعودیة

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات 

إجمالي دخل العملیات، صافي شامالً:
-  إیرادات (مصاریف) ما بین القطاعات 

- صافي دخل العموالت الخاصة
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إدارة المخاطر المالیة31.

تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات بشكل مستمر وتطلب ضمانات إضافیة طبقا لالتفاقیات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات التي تم 
الحصول علیھا أثناء مراجعتھا لمدى كفایة مخصص خسائر االنخفاض في القیمة. تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة سیاسات وانظمة إدارة المخاطر لتعكس 

التغیرات في منتجات األسواق واتباع أفضل الممارسات المستجدة.
تم اإلفصاح عن الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة للمجموعة واالعتمادات المستندیة وخطابات الضمان والقبوالت في اإلیضاح (31.3 (أ)). تمثل أدوات الدین 

المدرجة في المحفظة االستثماریة، غالبا، مخاطر دیون سیادیة، ویتم تحلیل االستثمارات حسب األطراف األخرى في اإلیضاح  7(ھـ)، ولمزید من التفصیل 
حول مكونات القروض والسلف، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (8). كما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات في اإلیضاح 
(6)، بینما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعھدات وااللتزامات المحتملة في اإلیضاح (19). ان الحد االقصى لمخاطر االئتمان للمجموعة، والذي یمثل 
بشكل أفضل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي یتم التعرض لھا في نھایة السنة المالیة مع عدم األخذ باالعتبار أیة ضمانات أو تعزیزات ائتمانیة أخرى، ال 

یختلف جوھریاً عن مخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغیلیة في اإلیضاح (30 (ب)). كما یتضمن اإلیضاح (36) إفصاح عن الموجودات المرجحة المخاطر 
الخاصة بالمجموعة التي تم احتسابھا وفقا ألطر عمل بازل 3.

تسعى المجموعة للسیطرة على مخاطر االئتمان من خالل وضع معاییر قبول المخاطر االئتمانیة مثل أدوات فحص المخاطر االئتمانیة ووضع الھیكل االئتماني 
المناسب وإجراءات المراجعة االئتمانیة ومراقبة التعرض االئتماني بعد الصرف ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المعنیة، وتقییم مالءة ھذه 

األطراف األخرى بصورة مستمرة. یتم تصمیم سیاسات إدارة المخاطر بحیث تمكن من تحدید المخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودھا. كما تتم مراقبة 
التعرضات الفعلیة التي یتم التعرض لھا یومیاً، باإلضافة لمراقبة حدود االئتمان. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتھا التجاریة وذلك بإبرام 

اتفاقیات مقاصة رئیسة والدخول في ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. وقد تقوم المجموعة في 
بعض الحاالت بإقفال المعامالت أو التنازل عنھا لصالح أطراف أخرى لتقلیل مخاطر االئتمان.

تمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا أخفقت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتھا. وللتحكم في مستوى 
المخاطر التي یمكن ان تتحملھا المجموعة، تقوم المجموعة بتقویم األطراف األخرى باستخدام نفس األسالیب التي تتبعھا في تقییم أنشطة اإلقراض الخاصة بھا.

یشیر تركیز المخاطر إلى المخاطر الناشئة عن التوزیع غیر المتكافئ ألطراف أخرى في االئتمان أو عالقة تجاریة أخرى أو من التركیز في قطاعات أعمال 
أو مناطق جغرافیة. وفقاً لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانیة من خالل عدم التوازن في توزیع التمویل على: (أ) االقتراض الفردي (التركز الفردي)، 
(ب) قطاع الصناعة/ القطاع االقتصادي (تركز القطاع) و (ج) المناطق الجغرافیة (التركز اإلقلیمي). ویشیر التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة 

ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنیفات التركز.
وتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنویع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العمالء في أماكن أو 

أنشطة معینة، كما تقوم المجموعة أیضاً بأخذ الضمانات، حسبما ھو مالئم، كما تسعى المجموعة للحصول على ضمانات إضافیة من األطراف األخرى بمجرد 
مالحظة مؤشرات تدل على انخفاض في القروض والسلف الفردیة ذات العالقة.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر االئتمان31.1
تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن أنشطة اإلقراض للمنتجات البنكیة التقلیدیة والغیر التقلیدیة التي تنتج عنھا القروض والسلف، وعن األنشطة االستثماریة. 
كما تنشأ مخاطر االئتمان عن األدوات المالیة خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض. تقوم المجموعة باستخدام أنظمة تصنیف ائتماني داخلي لتقویم 

الموقف االئتماني لألطراف األخرى وتخصیص التصنیفات االئتمانیة وفقاً لذلك. كما تستخدم المجموعة أنظمة تصنیف مخاطر خارجیة صادرة عن وكاالت 
تصنیف رئیسیة، عند توفرھا. وقد تنشأ خسائر االئتمان المحتملة لعدم وجود التحلیل االئتماني المالئم للمالءة المالیة للمقترضین وعدم قدرتھم على خدمة الدین، 

وعدم وجود المستندات المناسبة وخالف ذلك.
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

المملكة العربیة 
السعودیة

دول مجلس 
التعاون 

الخلیجي 
األخرى 

ومنطقة الشرق 
األوسط

أمریكاأمریكا الشمالیةأوروبا
الالتینیة

جنوب شرق 
اإلجماليدول أخرىآسیا

33,366,645-7                   -                -                  -                  -         33,366,652 

 4,197,499           -                  -                  -                -                   7   -4,197,492نقدیة بالصندوق
أرصدة لدى البنك المركزي 

 السعودي
29,169,153                  -   -                  -                -                  -                  -         29,169,153 

     10,514,247         497,994     2,358,785       5,733,105 -     1,193,893      315,208       20,613,232 

 6,541,243         6,586          23,303          - 5,335,223       101               7,119              1,168,911       حسابات جاریة
 14,071,989       308,622      1,170,590     - 397,882          2,358,684     490,875          9,345,336       ودائع اسواق المال

          791,820            50,872     2,948,149                   -                -                  -                  -           3,790,841 

     34,768,247       1,449,164       8,004,881    961,615      470,148   3,203,389       52,196,120 
   مدرجة بالقیمة العادلة من 

 1,363,419           -                  -                  -                -                     -                    -                   1,363,419       خالل قائمة الدخل

  مدرجة بالقیمة العادلة من 
  خالل الدخل الشامل اآلخر

          505,758       1,344,331     3,338,676       7,641,825    961,615      470,148   3,203,389       17,465,742 

 33,366,959         -                  -                  -              363,056         -104,833 32,899,070      مقتناة بالتكلفة المطفأة
          371,215                   -   -                  -                -                  -                  -              371,215 
   231,306,659       5,546,444     4,716,933794,676              -   -            235     242,364,947 

 4,250,748           -                  -                  -                -                     -                    -                   4,250,748       حساب جاري مدین
 1,119,658           -                  -                  -                -                     -                    -                   1,119,658       بطاقات ائتمان

 85,236,488         -                  -                  -                -                     -                    -                   85,236,488     قروض شخصیة
 150,931,338     235            -   -              4,716,933794,676     5,546,444       139,873,050   قروض تجاریة

 826,715              -                  -                  -                -                     -                    -                   826,715           أخرى
       3,175,946                   -                    -                     -                -                  -                  -           3,175,946 

 3,175,946           -                  -                  -                -                     -                    -                   3,175,946       مدینون وأخرى

   314,294,779       7,544,474   13,362,550     14,532,662    961,615   1,664,041   3,518,832     355,878,953 

     24,380,837      8,301,048     5,819,887          147,281 -          23,495        87,520       38,760,068 

 1,260,568         58,933        23,495          - 65,501            707,480        405,051          108                 حسابات جاریة
 37,499,500       28,587       -   -              5,112,40781,780     7,895,997       24,380,729     ودائع أسواق المال

       1,393,849          133,519     1,221,885102,828              -   -         2,204         2,854,285 
239,301,017-       706,068                   -                -                  -                  -       240,007,085 

 123,376,425       -                  -                  -                -                   22,073            - 123,354,352       تحت الطلب
 1,269,928           -                  -                  -                -                     -                    -                   1,269,928           ادخار
 96,102,144         -                  -                  -                -                   683,995          - 95,418,149         ألجل

 19,258,588         -                  -                  -                -                     -                    -                   19,258,588         أخرى
       8,758,419                   -                    -                     -                -                  -                  -           8,758,419 
     13,045,634                  -            35,698            18,167              -               152 -         13,099,651 

 13,099,651         - 152               -              18,167            35,698            -                   13,045,634     دائنون وأخرى
   286,879,756      8,434,567     7,783,538          268,276 -          23,647        89,724     303,479,508 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
األخرى

القیمة العادلة السالبة للمشتقات
ودائع العمالء

سندات دین مصدرة
مطلوبات أخرى

اإلجمالي

المطلوبات

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك  

    المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
المالیة األخرى

القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

استثمارات، صافي

استثمارات في شركات زمیلة
قروض وسلف، صافي

موجودات أخرى

اإلجمالي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

التركیز الجغرافي31.2
فیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة وحسابات مخاطر االئتمان:أ)
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للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.
التركیز الجغرافي (تتمة)31.2

2022م
المملكة العربیة السعودیةبآالف الریاالت السعودیة

دول مجلس التعاون 
الخلیجي األخرى 
ومنطقة الشرق 

األوسط

اإلجماليدول أخرىجنوب شرق آسیاأمریكا الالتینیةأمریكا الشمالیةأوروبا

التعھدات وااللتزامات المحتملة

85,062,235                1,768,334 9,254,288 9,908,527                        -                    5,694,119            2,160,896 113,848,399 

 8,679,430 3,079 14,328   -                        6,167 15,855   -                             8,640,001  اعتمادات مستندیة
 77,159,876 2,153,721            5,676,706                    -                        5,784,925 9,198,035 659,587 53,686,902خطابات ضمان

 3,644,844 4,096 3,085   -                        1,784 1,640 3,878 3,630,361 قبوالت
  التزامات لمنح االئتمان 

غیر قابلة للنقض
19,104,971                1,104,869 38,758 4,115,651                        -                                 -                           -   24,364,249 

 7,229,062   -                           -                                 -                          -                                 4,771,910 210,113 2,247,039المشتقات
 6,421,758   -                           -                                 -                        3,989,606 210,113 2,222,039   المقتناة ألغراض المتاجرة

  مقتناه  لتغطیة مخاطر 
القیمة العادلة

                                   -                               -   436,579                                 -                          -                                 -                           -   436,579 

  مقتناه  لتغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة

25,000                             -   345,725                                 -                          -                                 -                           -   370,725 

التعھدات وااللتزامات 
المحتملة

50,392,615 964,505 5,774,800 5,662,152                        -                    3,556,167            1,351,102 67,701,341 

 3,755,646 1,332 6,199   -                        2,669 6,861   -                             3,738,585   اعتمادات مستندیة
 48,205,316 1,345,674            3,546,883                    -                        3,614,500 5,747,058 412,119 33,539,082   خطابات ضمان

 3,644,844 4,096 3,085   -                        1,784 1,640 3,878 3,630,361   قبوالت
  التزامات لمنح االئتمان 

 12,095,535   -                           -                                 -                        2,043,199 19,241 548,508 9,484,587غیر قابلة للنقض

2021م
المملكة العربیة السعودیةبآالف الریاالت السعودیة

دول مجلس التعاون 
الخلیجي األخرى 

ومنطقة الشرق 
األوسط

اإلجماليدول أخرىجنوب شرق آسیاأمریكا الالتینیةأمریكا الشمالیةأوروبا

الموجودات
نقدیة وأرصدة لدى البنك 

المركزي السعودي
25,587,468                             -   10                                 -                          -                               -                           -   25,587,478 

 4,240,485   -                           -                                 -                          -                                 10   -                             4,240,475   نقدیة بالصندوق
   أرصدة لدى البنك 
المركزي السعودي

21,346,993                             -                                   -                                   -                          -                                 -                           -   21,346,993 

أرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالیة األخرى

10,841,747 184,542 1,403,258 5,024,952                        -   3,028               187,305 17,644,832 

 5,148,960 87,387                 3,028   -                        4,838,433 108,168 88,250 23,694  حسابات جاریة
 12,495,872 99,918                   -                                 -                        186,519 1,295,090 96,292 10,818,053   ودائع اسواق المال

القیمة العادلة الموجبة 
للمشتقات

837,419 27,872 548,877 347                        -                                 -                           -   1,414,515 

 58,637,186 3,692,971            1,497,310                  554,785              8,352,701 3,828,477 996,454 39,714,488استثمارات، صافي
   مدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل
1,176,774                             -                                   -                                   -                          -                                 -                           -   1,176,774 

مدرجة بالقیمة العادلة من   
خالل الدخل الشامل اآلخر

3,316,560 828,165 3,828,477 8,352,701              554,785                  1,497,310            3,162,002 21,540,000 

 35,920,412 530,969                 -                                 -                          -                                   -                                 168,289 35,221,154  مقتناة بالتكلفة المطفأة

 649,720   -                           -                                 -                          -                                   -                                 197,324 452,396استثمارات في شركات زمیلة                                         
 217,290,235 306   -                               -                        649,515 2,031,111 4,967,038                209,642,265قروض وسلف بالصافي

 5,420,422   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             5,420,422   حساب جاري مدین
 828,136   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             828,136   بطاقات ائتمان

 75,652,111   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             75,652,111   قروض شخصیة
 134,557,748 306   -                                 -                        649,515 2,031,111 4,967,038                126,909,778   قروض تجاریة

 831,818   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             831,818   أخرى
 1,492,186   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             1,492,186موجودات أخرى
 1,492,186   -                           -                                 -                          -                                   -                                   -                             1,492,186 مدینون وأخرى

 322,716,152 3,880,582            1,500,338                  554,785              14,027,515                  7,811,733 6,373,230                288,567,969اإلجمالي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (مبینة بالمعادل االئتماني وفقا للطریقة المقررة بھا من قبل البنك المركزي السعودي)

فیما یلي التوزیع الجغرافي للفئات الرئیسیة للموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات المحتملة وحسابات مخاطر االئتمان (تتمة):
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

المملكة العربیة السعودیة

دول مجلس التعاون 
الخلیجي األخرى 

ومنطقة الشرق 
األوسط

اإلجماليدول أخرىجنوب شرق آسیاأمریكا الالتینیةأمریكا الشمالیةأوروبا

  25,585,537   10,397,428   6,524,577   223,158 -    10,848   392,592   43,134,140 

 1,062,616   65,317   10,848    - 11,634    612,175   362,642    -  حسابات جاریة
 42,071,524   327,275    -   - 211,524   5,912,402   10,034,786   25,585,537  ودائع أسواق المال

  123,099   11,079   1,316,368   9,598 -   -   -    1,460,144 

  210,001,193  -    1,677,104 - -   -   -    211,678,297 
 116,255,002    -   -   - - 14,232    -  116,240,770      تحت الطلب

 1,348,523    -   -   - -  -   -  1,348,523      ادخار
 75,032,396    -   -   - -  -  73,369,524      ألجل

 19,042,376    -   -   - -  -   -  19,042,376      أخرى
  8,716,577  -   -  - -   -   -    8,716,577 

  13,387,359  -    48,263    11,188 -    79  -    13,446,889 
 13,446,889    -  79    - 11,188    48,263    -  13,387,359  دائنون وأخرى

  257,813,765   10,408,507   9,566,312   243,944 -    10,927   392,592   278,436,047 

  77,660,647   1,562,118   11,570,734   11,229,652 -    2,897,878   151,479   105,072,508 

 9,067,781   34,312   68,246    - 1,200   274,433   222,242    8,467,348    اعتمادات مستندیھ
 71,270,076   100,270   2,721,146    - 7,766,471   10,906,101   734,815    49,041,273    خطابات ضمان

 3,226,822   16,897   106,975     - 3,770   68,265   48,172   2,982,743    قبوالت
  التزامات لمنح ااالئتمان غیر 

 21,507,829    - 1,511    - 3,458,211   321,935   556,889    17,169,283  قابلة للنقض

  1,383,019    112,166   2,790,202    35,219 -   -   -    4,320,606 
 3,960,395    -   -   - 17,219    2,447,991   112,166    1,383,019  المقتناة ألغراض المتاجرة

   مقتناه  لتغطیة مخاطر القیمة 
العادلة

-  -    305,211 - -   -   -    305,211 

   مقتناه  لتغطیة مخاطر 
التدفقات النقدیة

-  -    37,000    18,000 -   -   -    55,000 

  47,528,754    903,573   7,569,754   6,848,694 -    1,939,839   98,001   64,888,615 

 3,876,331   14,668   29,174    - 513   117,316   95,005   3,619,655    اعتمادات مستندیھ
 47,221,360   66,436   1,802,948    - 5,145,825   7,226,047   486,866    32,493,238    خطابات ضمان

 3,226,822   16,897   106,975     - 3,770   68,265   48,172   2,982,743    قبوالت
  التزامات لمنح االئتمان غیر 

 10,564,102    - 742    - 1,698,586   158,126   273,530    8,433,118  قابلة للنقض

التعھدات وااللتزامات المحتملة

مطلوبات أخرى

اإلجمالي

التعھدات وااللتزامات المحتملة

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (مبینة بالمعادل االئتماني وفقا للطریقة المقررة بھا من قبل البنك المركزي السعودي)
المشتقات

سندات دین مصدرة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

التركیز الجغرافي (تتمة)31.2

2021م
بآالف الریاالت السعودیة

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 

األخرى

القیمة العادلة السالبة للمشتقات

ودائع العمالء
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

بأالف الریاالت السعودیة
2021م2022م2021م2022م

(1,466,496)    (1,508,132)               2,752,483                  2,933,333          قروض تجاریة*
(481,034)       (682,582)                  902,482 1,310,629          قروض شخصیة**

   -                     -   -                                 -قروض تجاریة*
          4,243,962                  3,654,965               (2,190,714)    (1,947,530)

(1

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ینخفض 
مستوى االئتمان لھا

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر وذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

 49,007,134      -   -                               49,007,134        الدرجة االستثماریة (التصنیف االئتمانيBBB  أو أعلى)
             775,841                               -   -           775,841 

 49,782,975      -   -                               49,782,975        القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ینخفض 
مستوى االئتمان لھا

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر وذات مستوى 
اإلجماليائتماني منخفض

 37,447,375      -   -                               37,447,375        الدرجة االستثماریة (التصنیف االئتمانيBBB  أو أعلى)
          1,546,901                               -   -        1,546,901 

 38,994,276      -   -                               38,994,276        القیمة الدفتریة 
الدرجة غیر استثماریة

یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للموجودات المالیة كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م. تمثل المبالغ الظاھرة في الجدول إجمالي القیم أ)
الدفتریة للموجودات المالیة، مالم یرد خالف ذلك بشكل محدد:

األرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

2022م
بأالف الریاالت السعودیة

الدرجة غیر استثماریة

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

تحلیل جودة االئتمان31.3

*تشمل حساب جاري مدین والقروض األخرى
**تشمل القروض العقاریة الشخصیة والبطاقات االئتمانیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

التركیز الجغرافي (تتمة)31.2
فیما یلي التوزیع حسب التركز الجغرافي للقروض والسلف غیر العاملة ومخصص خسائر االئتمان:ب)

 مخصص خسائر االئتمانقروض وسلف غیر عاملة، صافي

المملكة العربیة السعودیة

دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى ومنطقة الشرق األوسط

اإلجمالي
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 235,794,370      129,259 7,386,360 228,278,751     مخاطر منخفضة - مقبولة

 7,081,413          552,796 6,528,617   -تحت المراقبة
 2,523,245          2,523,245                  -                                    -دون القیاسیة
 1,295,438          1,295,438                  -                                    -مشكوك فیھا

 425,279             425,279   -                                    -خسارة
 247,119,745      4,926,017                13,914,977                 228,278,751     القیمة الدفتریة                                                                                             

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 

– ذات مستوى ائتماني 
غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 210,217,215      48,874 6,109,508 204,058,833     مخاطر منخفضة - مقبولة

 7,932,212          600,276 7,331,936   -تحت المراقبة
 2,028,768          2,028,768                  -                                  -دون القیاسیة
 979,954             979,954   -                                  -مشكوك فیھا

 646,243             646,243   -                                  -خسارة
 221,804,392      4,304,115                13,441,444                 204,058,833     القیمة الدفتریة                                                                                             

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 1,081,369         -29,540 1,051,829         مخاطر منخفضة - مقبولة

 52,048                 -52,048                          -تحت المراقبة
 32,982               32,982   -                                    -دون القیاسیة
 13,277               13,277   -                                    -مشكوك فیھا

   -                         -   -                                    -خسارة
 1,179,676          46,259 81,588 1,051,829         القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 

– ذات مستوى ائتماني 
غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 795,972            -18,796 777,176            مخاطر منخفضة - مقبولة

 27,654                 -27,654                          -تحت المراقبة
 25,010               25,010   -                                    -دون القیاسیة
 4,966 4,966   -                                    -مشكوك فیھا

 13 13   -                                    -خسارة
 853,615             29,989 46,450 777,176            القیمة الدفتریة                                                    

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
تستخدم المجموعة تصنیفاتھا الداخلیة لتصنیف جودة االئتمان لمحفظتھا وتستخدم الفئات التالیة:

مخاطر منخفضة – مقبولة: موجودات عاملة ذات جودة عالیة/ جیدة.
تحت المراقبة: موجودات أظھرت عالمات أولیة على وجود انخفاض في جودة االئتمان في الماضي القریب، ومن المحتمل أن تخضع لمستویات متزایدة في مخاطر 

االئتمان.
دون القیاسیة: موجودات تظھر بشكل رئیسي مستویات عالیة في مخاطر االئتمان.

مشكوك فیھا: موجودات متعثرة (منخفضة القیمة)، لكن التزال تظھر بعض التوقعات الستردادھا بشكل جزئي في المستقبل.
خسارة: موجودات منخفضة جنب لھا مخصص بالكامل وھناك توقعات منخفضة الستردادھا.

2)  إجمالي القروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة
2022م

بأالف الریاالت السعودیة

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

2)   (أ)   بطاقات االئتمان، إجمالي
2022م

بأالف الریاالت السعودیة
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 83,969,214       -718,691 83,250,523       مخاطر منخفضة - مقبولة

 988,976               -988,976                         -تحت المراقبة
 682,300             682,300   -                                    -دون القیاسیة
 433,813             433,813   -                                    -مشكوك فیھا

 148,257             148,257   -                                    -خسارة
 86,222,560        1,264,370                1,707,667 83,250,523       القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 74,794,537       -346,545 74,447,992       مخاطر منخفضة - مقبولة

 810,370               -810,370                         -تحت المراقبة
 436,695             436,695   -                                    -دون القیاسیة
 243,806             243,806   -                                    -مشكوك فیھا

 191,992             191,992   -                                    -خسارة
 76,477,400        872,493 1,156,915 74,447,992       القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتماني غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 150,743,787      129,259 6,638,129 143,976,399     مخاطر منخفضة - مقبولة

 6,040,389          552,796 5,487,593   -تحت المراقبة
 1,807,963          1,807,963                  -                                    -دون القیاسیة
 848,348             848,348   -                                    -مشكوك فیھا

 277,022             277,022   -                                    -خسارة
 159,717,509      3,615,388                12,125,722                  143,976,399     القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 134,626,706      48,874 5,744,167 128,833,665     مخاطر منخفضة - مقبولة

 7,094,188          600,276 6,493,912   -تحت المراقبة
 1,567,063          1,567,063                  -                                    -دون القیاسیة
 731,182             731,182   -                                    -مشكوك فیھا

 454,238             454,238   -                                    -خسارة
 144,473,377      3,401,633                12,238,079                  128,833,665     القیمة الدفتریة                                                                                            

تشمل القروض العقاریة الشخصیة*
تشمل حسابات جاري مدین وقروض أخرى**

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

2)   (ج)    القروض التجاریة، إجمالي**

2022م
بأالف الریاالت السعودیة

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3

2)   ( ب)  القروض الشخصیة، إجمالي*

2022م
بأالف الریاالت السعودیة
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
على مدى العمر وذات 

اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

     31,125,136                                    -   -       31,125,136 
         1,197,433                                    -   -         1,197,433 
            944,261 105,558-      1,049,819 
     33,266,830 105,558-    33,372,388 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
على مدى العمر وذات 
اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

       33,584,032                                    -   -       33,584,032 
         1,925,619                                    -   -         1,925,619 
            234,835 181,543-         416,378 
     35,744,486 181,543-    35,926,029 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
على مدى العمر وذات 

اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

                     -   -                                          -   -   
         9,383,854                                 --         9,383,854 
         4,334,535 1,640,626 688,977       6,664,138 
     13,718,389 1,640,626 688,977     16,047,992 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
على مدى العمر وذات 
اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

                     -   -                                          -   -   
       10,094,232 659,731-    10,753,963 
         5,189,076 1,436,794 86,522       6,712,392 
     15,283,308 2,096,525 86,522     17,466,355 

الدرجة اإلستثماریة 
الدرجة غیر األستثماریة 

 القیمة الدفتریة 

سندات التنمیة الحكومیة وصكوك أذونات خزینة
الدرجة األستثماریة 

الدرجة غیر اإلستثماریة 
 القیمة الدفتریة 

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

سندات التنمیة الحكومیة وصكوك أذونات خزینة

2022م
بأالف الریاالت السعودیة

سندات التنمیة الحكومیة وصكوك أذونات خزینة
الدرجة اإلستثماریة 

الدرجة غیر اإلستثماریة 
 القیمة الدفتریة 

2022م
بأالف الریاالت السعودیة

سندات التنمیة الحكومیة وصكوك أذونات خزینة
الدرجة اإلستثماریة 

الدرجة غیر اإلستثماریة 
 القیمة الدفتریة 

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

3)  (ب)  سندات استثمار الدیون (مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
3)  (أ)  االستثمارات (مدرجة بالتكلفة المطفأة – أدوات دین)
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 
– ذات مستوى ائتماني 

غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 86,518,957       8,137 2,214,663 84,296,157      مخاطر منخفضة - مقبولة

 2,198,607         31,403 2,167,204   -تحت المراقبة
 429,442            429,442   -                                     -دون القیاسیة
 54,529                54,529   -                                     -مشكوك فیھا

 282,615              282,615   -                                     -خسارة
 89,484,150       806,126 4,381,867 84,296,157      القیمة الدفتریة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 
مدى 12 شھر

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى العمر 

– ذات مستوى ائتماني 
غیر منخفض

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر وذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
 79,062,818       119 2,086,475 76,976,224      مخاطر منخفضة - مقبولة

 3,871,571         59,360 3,812,211   -تحت المراقبة
 311,787            311,787   -                                     -دون القیاسیة
 50,832                50,832   -                                     -مشكوك فیھا

 267,671              267,671   -                                     -خسارة
 83,564,679       689,769 5,898,686 76,976,224      القیمة الدفتریة 

2022م
بأالف الریاالت السعودیة

2021م
بأالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
4)   یوضح الجدول التالي جودة االئتمان لالعتمادات المستندیة وخطابات الضمان والقبوالت كما في 31 دیسمبر 

2022م و2021م.
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة – الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمانب)

المرحلة األولى: في حالة إثبات قروضھا ألول مرة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شھر. كما تشتمل 
المرحلة األولى على التسھیالت التي تظھر مخاطر االئتمان المتعلقة بھا تحسناً، وأن القرض قد أعید تصنیفھ من المرحلة الثانیة أو الثالثة.

المرحلة الثانیة: عنما یظھر القرض زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ استحداثھ ولكن لیس ذي مستوى ائتماني منخفض، تقوم المجموعة بتسجیل 
مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. كما تشتمل قروض المرحلة الثانیة على تسھیالت التي تظھر مخاطر االئتمان المتعلقة بھ تحسناً، وأن 

القرض قد أعید تصنیفھ من المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة: تعتبر القروض ذات مستوى ائتماني منخفض. تقوم المجموعة بتسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3

عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر على أداة مالیة ما قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار المعلومات 
المعقولة الداعمة التي تكون ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. ویشتمل ذلك على معلومات كمیة ونوعیة وتحالیل تستند على الخبرة السابقة 

للمجموعة وتقویم االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.
یھدف التقویم إلى تحدید فیما إذا وقعت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:

-  درجة مخاطر االئتمان في تاریخ التقریر مع درجة مخاطر االئتمان عند المنشأ  ألي انخفاض جوھري في التصنیف.
-  احتمال التعثر على مدى العمر في تاریخ التقریر مع احتمال التعثر على مدى العمر في تاري المنشأ ألي زیادة جوھریة في مخاطر التعثر عن السداد.

تقوم المجموعة بتصنیف قروضھا ضمن المرحلة األولى والثانیة والثالثة كما ھو موضح أدناه:
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة – الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)ب)

السندات المتداولة، وأسعار مقایضة التعثر في 
االئتمان للجھة المقترضة، عند توفرھا.

أنواع وعدد المنتجات المحتفظ بھا على مستوى 
العمیل.

طلبات ومنح تأجیل السداد.

التغییرات الھامة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة 
والتنظیمیة والتكنولوجیة للمقترض أو في أنشطتھ 

التجاریة.

التغیرات الحالیة والمتوقعة في األعمال 
التجاریة والمالیة واالقتصادیة.

المعلومات التي یتم الحصول علیھا خالل المراجعة 
الدوریة لملفات العمالء – مثل القوائم المالیة المدققة، 

وحسابات اإلدارة، والموازنات والتوقعات. ومن 
األمثلة على النواحي التي تتطلب تركیز معین: 

إجمالي ھوامش الربح، معدالت الرفع المالي، تغطیة 
خدمة الدین، االلتزام بالتعھدات، إدارة الجودة 

النوعیة، والتغیرات في اإلدارة العلیا.

المعلومات التي یتم الحصول علیھا داخلیاً وسلوك 
العمیل – مثل استخدام تسھیالت البطاقات االئتمانیة.

سجل السداد – یشمل ذلك حاالت التأخر عن 
السداد ومجموعة من المتغیرات المتعلقة 

بمعدالت السداد.

بیانات من وكاالت االئتمان المرجعیة، والمقاالت 
الصحفیة والتغیرات في درجات التصنیف الخارجیة.

سلوك السداد للعمیل المبني على بیانات مجمعة 
داخلیاً، مثل دورات التأخر عن السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.

كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفرادالتعرضات المتعلقة بالشركات  

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3

درجات تصنیف مخاطر االئتمان
ً إلى مختلف البیانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبیق األحكام والتقدیرات المتعلقة  تقوم المجموعة بتخصیص درجة ائتمان لكل تعرض استنادا

باالئتمان المبنیة على الخبرة. تحدد درجات تصنیف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت ھذه العوامل بحسب طبیعة 
التعرضات ونوعیة المقترض وأنشطة أعمالھ.

یتم تحدید درجات تصنیف مخاطر االئتمان، ویتم معایرتھا بحیث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزاید عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما یكون الفرق في 
مخاطر التعثر بین درجات التصنیف 1 و 2 أقل من الفرق بین درجات تصنیف االئتمان 2 و 3.

تحدد درجة تصنیف مخاطر االئتمان لكل تعرض لشركة معینة عند اإلثبات األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجھة المقترضة. تخضع التعرضات 
للمراقبة المستمرة. وقد ینتج عن ذلك نقل التعرض لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البیانات التالیة.

Page 66 of 86



إدارة المخاطر المالیة (تتمة)31.

المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة – الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
ب)

1) إنشاء ھیكل أحكام الحتمال التعثر عن السداد
تعتبر درجات تصنیف مخاطر االئتمان المدخل الرئیسي لتحدید ھیكل احكام الحتمال التعثر عن السداد للتعرضات. تقوم المجموعة بجمع معلومات األداء 

والتعثر المتعلقة بتعرضھا لمخاطر االئتمان وتحلیلھا حسب المنتج والجھة المقترضة باإلضافة إلى تصنیف مخاطر االئتمان. یتم أیًضا استخدام المعلومات التي 
یتم الحصول علیھا من الوكاالت المرجعیة االئتمانیة الخارجیة بالنسبة لبعض المحافظ.

تستخدم المجموعة نماذج إحصائیة في تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا واجراء تقدیرات الحتمال التعثر المتبقي على مدى العمر للتعرضات والكیفیة التي 
یتوقع أن تتغیر بھا نتیجة مرور الوقت.

یشتمل التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وتحالیل عمیقة ألثر بعض العوامل األخرى (مثل الخبرات 
السابقة فیما یتعلق بتأجیل السداد) المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشتمل عوامل االقتصاد الكلي األساسیة على معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي وأسعار النفط والتضخم والعرض النقدي. بالنسبة للتعرضات المتعلقة بصناعات محددة و / أو مناطق معنیة، یمكن أن یشتمل التحلیل على أسعار 

السلع المعنیة أو / وأسعار العقارات.

2) تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري
تتفاوت ضوابط تحدید فیما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوھري بحسب المحفظة وتشمل تغیرات كمیة في احتماالت التعثر ودرجات مخاطر االئتمان 

وعوامل نوعیة، بما في ذلك الدعم بعد تجاوز تاریخ االستحقاق.
تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات معینة بأنھا ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا إذا اذا كان تصنیف المخاطر الكمیة للمجموعة ونماذج 

احتمال التعثر یشیران إلى قصور جوھري في مخاطر االئتمان.
باإلضافة إلى وباستخدام التقدیرات التي أجراھا الخبراء لدیھا، وبناًء على الخبرة السابقة، یمكن للمجموعة أن تقرر بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل 

جوھري بناًء على مؤشرات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل في التحالیل الكمیة بصورة منتظمة .
وفیما یتعلق بتجاوز تاریخ االستحقاق، ترى المجموعة كنوع من الدعم بأن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد تأخر السداد ثالثین یوماً من 

تاریخ االستحقاق. تحدد أیام التأخر عن السداد عن طریق القیام بعد أیام التأخر منذ التاریخ المستحق فیما یتعلق بعدم استالم كامل الدفعة الزائدة عن حد األھمیة 
النسبیة. یحدد تاریخ االستحقاق دون األخذ بعین االعتبار أي فترة سماح متاحة للجھة المقترضة.

تقوم المجموعة بمراقبة فعالیة الضوابط المستخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان عن طریق القیام بمراجعات دوریة للتأكد من:
- الضوابط قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.

- ال تتوافق المعاییر مع نقطة زمنیة معینة الذي یصبح فیھ األصل متأخر السداد لمدة 30 یوماً، و
ً (المرحلة األولى) واحتمال التعثر عن السداد على  - عدم وجود تقلبات غیر مبررة في مخصص الخسائر من التحول بین احتمال التعثر عن السداد لمدة 12 شھرا

مدى العمر (المرحلة الثانیة).

3)  الموجودات المالیة المعدلة
یمكن تعدیل الشروط التعاقدیة لقرض ما ألسباب عدة، منھا تغیر الظروف في السوق والقدرة على االحتفاظ بالعمیل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدھور االئتماني 

الحالي أو المحتمل للعمیل أو خضوعھ لظروف مالیة صعبة. یجوز إلغاء إثبات القرض الحالي الذي تم تعدیل شروطھ ویتم االعتراف بالقرض الذي أعید 
التفاوض علیھ كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقاً للسیاسة المحاسبیة. 

في حالة تعدیل شروط أصل مالي ما ولم ینتج عن التعدیل إلغاء اثبات األصل المالي، فإن تحدید فیما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان لألصل 
یتم بمقارنة: احتمال التعثر في السداد الواقعة في تاریخ اعداد القوائم المالیة (باالستناد إلى الشروط التعاقدیة المعدلة)؛ واحتمال التعثر في السداد الواقعة المتوقعة 

بناء على البیانات المتاحة عند اإلثبات األولي وباالستناد إلى الشروط التعاقدیة األصلیة.

وبناًء على توصیة الخبیر االقتصادي بالمجموعة، وبعد األخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجیة الفعلیة والمتوقعة، تقوم المجموعة بإعداد 
تصورھا لـ "الحالة األساسیة" لالتجاه المستقبلي للتغیرات االقتصادیة المعنیة ومجموعة من تصورات التوقعات المحتملة األخرى (انظر التفاصیل أدناه المتعلقة 

بإدراج المعلومات المستقبلیة). ثم تقوم المجموعة باستخدام ھذه التوقعات لتعدیل تقدیراتھا الخاصة الحتمال التعثر عن السداد.
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المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة – الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
ب)

3)  الموجودات المالیة المعدلة (تتمة)
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة (یشار إلیھا بـ "أنشطة اإلمھال في السداد") لزیادة فرص 

التحصیل وتقلیل مخاطر التعثر. وبموجب سیاسة المجموعة لإلمھال من السداد، یمنح اإلمھال في سداد القروض على أساس انتقائي إذا كان المدین حالیًا في 
حالة تعثر في السداد أو إذا كان ھناك احتمال كبیر للتعثر عن السداد، مع وجود أدلة على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للوفاء وفق الشروط التعاقدیة 

األصلیة وأنھ یتوقع بأن یكون المدین قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.

4)  تعریف التعثر في السداد
ً في السداد، عندما: تعتبر المجموعة بأن األصل المالي ُمتعثرا

-  من غیر المحتمل أن تفي الجھة المقترضة بالتزاماتھا االئتمانیة إلى المجموعة بشكل كامل، دون قیام المجموعة بإجراءات معینة مثل تسییل الضمانات (إن 
وجدت) ؛ أو

-  تجاوز الجھة المقترضة موعد االستحقاق لما یزید عن 90 یوماً للوفاء بأي التزام جوھري ائتماني تجاه المجموعة. تعتبر السحوبات على المكشوف بأنھ تم 
تجاوز موعد استحقاقھا عند خرق العمیل ألي حد تم اشعاره بھ، أو تم اشعاره بحد یقل عن المبلغ القائم الحالي. 

وعند تقویم فیما إذا كانت الجھة المقترضة متعثرة في السداد، فإن المجموعة تنظر في المؤشرات التالیة:
- نوعیة - مثل خرق االتفاقیة.

-  كمیة - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس المصدر للمجموعة.
-  استناًدا إلى بیانات معدة داخلیاً أویتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.

إن المدخالت المستخدمة لتقییم ما إذا كان أحد األدوات المالیة في حالة تعثر في السداد وأھمیتھا قد تتغیر مع مرور الوقت لتعكس التغیرات في الظروف.

تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمدید فترة االستحقاق، وتغییر العمولة البنكیة، وتغییر توقیت دفعات العمولة، وتعدیل شروط اتفاقیة القرض. تخضع كل من 
القروض الممنوحة للشركات واألفراد لسیاسة اإلعفاء في السداد. وتقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بإجراء مراجعة دوریة لتقاریر عن أنشطة اإلعفاء في السداد.
بالنسبة للموجودات المالیة المعدلة كجزء من سیاسة اإلعفاء في السداد بالمجموعة، فإن تقدیر احتمال التعثر عن السداد یعكس فیما إذا أدى التعدیل إلى تحسین 
أو استعادة قدرة المجموعة على تحصیل العمولة وأصل القرض وخبرة المجموعة السابقة تجاه إجراءات اإلعفاء في السداد المماثلة. وكجزء من ھذه العملیة، 

تقوم المجموعة بتقویم أداء الوفاء للجھة المقترضة مقابل الشروط التعاقدیة المعدلة وتنظر في المؤشرات السلوكیة المختلفة.
ً نوعیاً على وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان، وأن توقع اإلعفاء في السداد قد یعتبر دلیالً على أن  وبشكل عام، یعتبر "اإلعفاء في السداد" مؤشرا

التعرض منخفض القیمة /متعثر. یحتاج العمیل إلى إظھار سلوك جید متعلق بالسداد على مدى فترة من الوقت قبل أن یعد التعرض غیر منخفض القیمة/ غیر 
متعثر أو أن یعتبر احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر یتم قیاسھ بمبلغ مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شھراً.
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5) إدراج المعلومات المستقبلیة
تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلیة عند تقویم فیما إذا كانت مخاطر االئتمان ألیة أداة قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا وعند قیاس الخسائر 

االئتمانیة المتوقعة لھا. تستخدم المجموعة نماذج مختلفة لالقتصاد الكلي للمساعدة في تقدیر معدالت التعثر في السداد لقطاع الشركات واالستثمارات واألفراد للسنوات 
المستقبلیة

تم حساب تنبؤات عوامل اإلقتصاد الكلي عبر أربعة سیناریوھات غیر أساسیة، بما في ذلك سیناریوھات التحمل الثالثة المذكورة أدناه في الجدول. تم توفیر التنبؤات 
الخاصة بالعوامل الوطنیة من قبل البنك وبالنسبة للعوامل العالمیة تم إنشاء التنبؤات داخلیا. تمت صیاغة ھذه السیناریوھات من خالل النظر في التوقعات االقتصادیة 

األخیرة لصندوق النقد الدولي كخط أساس. وھناك أیًضا سیناریو متفائل وھو "تحسن معتدل" وھو عكس سیناریو (االنكماش المعتدل). تم استخدام االحتمالیة التالیة لحدوث 
السیناریو للوصول إلى تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة:

- األساس - %40
- معتدل حتى - %30

- معتدل - %10
- متوسط - %10

- حاد - %10

لغرض إنشاء نماذج االقتصاد الكلي، تم تجمیع عوامل / متغیرات االقتصاد الكلي من مصادر محلیة و ومصادر خارجیة أخرى ، مثال الھیئة العامة لإلحصاء في المملكة 
العربیة السعودیة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغیرھا . بدأت المجموعة من 50 متغیًرا اقتصادیًا كلیًا لغرض الحصول على بیانات وتم تقلیصھا إلى 11 عامالً 

لتغییر نماذج اإلقتصاد الكلي، وباستخدام أقوى التقنیات اإلحصائیة مثل التراجع الخطي والتراجع متعدد العوامل، واختارت المجموعة أخیرا أفضل مجموعة مناسبة من 
المتغیرات المتعلقة بالمحافظ المعنیة (التي سیتم تطبیق النموذج علیھا). ثبت إحصائیًا أن المتغیرات االقتصادیة الكلیة المختارة التالیة تؤثر على معدل التخلف في السداد 

لمخاطر االئتمان للمجموعة ضمن المحافظ المختلفة:

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني(%)
التضخم (كنسبة من مؤشر أسعار المستھلك)

عرض النقود -م3 (ملیون لایر سعودي)
اسعار النفط الخام (بالدوالر األمریكي)
القروض العقاریة(ملیون لایر سعودي)

معدل الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (أسعار ثابتة)
اإلستثمار (%من الناتج المحلي اإلجمالي الدولي)
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2025م2024م2023م2025م2024م2023م
8.964.671.837.122.83-0.01

25.641.242.4917.35-7.05-5.80
2.82.12.14.53.83.8

2,495,834         2,620,626      2,751,657      2,331,137   2,455,929      2,586,960      
100.894.689.482.876.671.4

689,113            819,277         951,546         594,687      724,851         857,121         

3.22.73.21.81.21.8

27.327.627.726.927.227.4

سیناریو الحالة األساسیة المتأثر بمقدار +/- 5٪ مع التغیر المقابل في الصعود المعتدل

انخفاض في االستثمار (٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي) 10٪
السیناریوھات محتملة الحدوث

سیناریو الحالة األساسیة المتأثر بمقدار +/- 5٪ مع التغیر المقابل في الھبوط المعتدل

701 

8,283 
7,671 

2,307 
4,814 

170 
347 
349 

انكماش في القروض العقاریة (ملیون لایر سعودي) 5٪
انكماش في القروض العقاریة (ملیون لایر سعودي) 10٪

انخفاض في االستثمار (٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي) 5٪

انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (ملیون لایر سعودي) 5٪
انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (ملیون لایر سعودي) ٪.10

انكماش في عرض النقود - م 3 (ملیون لایر سعودي) 20٪
انخفاض في أسعار النفط (دوالر أمریكي لكل برمیل) 5٪

انخفاض في أسعار النفط (دوالر أمریكي لكل برمیل) 10٪

26,150 
33,168 
68,834 

زیادة في التضخم (الرقم القیاسي ألسعار المستھلك) 5٪
زیادة في التضخم (الرقم القیاسي ألسعار المستھلك) 10٪

انكماش في عرض النقود - م 3 (ملیون لایر سعودي) 10٪

9,051 
18,468 
13,017 

عوامل االقتصاد الكلي
انكماش في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني (ملیون لایر سعودي) 5٪

انكماش في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني (ملیون لایر سعودي) 10٪
16,954 
34,608 

حساسیة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
بالنظر إلى عدم الیقین االقتصادي الحالي واالعتماد على عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في تحدید التعثر المتوقع للمقترضین، ینبغي اعتبار الخسائر االئتمانیة المتوقعة أفضل تقدیر ضمن 

نطاق تقدیرات االقتصاد الكلي المحتملة.

ویستمر التأثیر المحتمل للتباطؤ اإلقتصادي العالمي، والضغوط التضخمیة ، والتقلبات في اسعاد الطاقة ، وبیئة اسعار الفائدة المرتفعة اضافة حالة من عدم التیقن في التقدیرات فیما یتعلق بقیاس 
مخصص المجموعة للخسائر االئتمانیة المتوقعة. لذلك، من الضروري قیاس حساسیة تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق بالحركة في عوامل االقتصاد الكلي.

أجرت المجموعة تحلیالً لحساسیة التغیرات في المتغیرات االقتصادیة المستخدمة في نماذج احتمالیة التعثر في نقطة من الزمن، وكذلك للتغیرات في السیناریوھات المرجحة المستخدمة في 
حساب المتوسط المرجح الحتماالت التعثر في نقطة من الزمن. تستخدم المجموعة نماذج اقتصادیة مختلفة / محافظ فرعیة مختلفة لحاالت التعرض المتعلقة بقروض الشركات واألفراد 

واالستثمارات وبالتالي یعكس تحلیل الحساسیة التغیرات في قیمة متغیر (متغیرات) معین من االقتصادي الكلي المستخدم (المستخدمة) في ھذه النماذج وتأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على 
محفظة (محافظ) معنیة. وبمالحظة أن تعدیل االقتصاد الكلي إلى نموذج احتمالیة التعثر في السداد عن نقطة زمنیة قد یتضمن أكثر من متغیر اقتصادي مستقل واحد كمدخل نموذج، فقد أجري 

تحلیل حساسیة مستقل لتأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة. أجري تحلیل الحساسیة مع األخذ في االعتبار األھمیة النسبیة لحاالت التعرض التي تمت تغطیتھا ضمن نموذج اقتصاد كلي معین:

حساسیة االفتراضات
(بأالف الریاالت السعودیة)

 أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعام 
2022م

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 
لعام 2022م (خط األساس)

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة لعام 2022م (الجھد الشدید)

المؤشرات االقتصادیة
األسعار الثابتة لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الوطني 

األسعار الحالیة لمعدل الناتج المحلي الوطني (%)
التضخم (كنسبة من مؤشر أسعار المستھلك)

عرض النقود - م 3 (ملیون لایر سعودي)

القروض العقاریة (ملیون لایر سعودي)
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (األسعار الثابتة)

اإلستثمار (% من الناتج الملحي اإلجمالي العالمي)

أسعار النفط الخام (بالدوالر األمریي للبرمیل)

استخدمت المجموعة توقعات خط األساس المتعلقة بمتغیرات االقتصاد الكلي، وألغراض المقارنة، تم أیًضا عرض توقعات الجھد الشدید أدناه:

للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
ب)

5) إدراج المعلومات المستقبلیة (تتمة)
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المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة – الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان (تتمة)

 وعند تقویم أي مؤشر على أساس جماعي، یتم تجمیع األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:
- نوع األداة / المنتج

- درجة تصنیف مخاطر االئتمان
- نوع الضمانات

- معدالت االسترداد والتحسن
- تاریخ االثبات األولي

- الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق
- الموقع الجغرافي للجھة المقترضة

- القطاعات االقتصادیة

یخضع ملف مخاطر المجموعة وأعمالھا لمراجعة منتظمة للتأكد بأن المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة تبقى متجانسة بشكل مالئم. 
بالنسبة للمحافظ التي تتوفر للبنك بشأنھا بیانات تاریخیة محدودة، تستخدم بیانات مرجعیة خارجیة لدعم البیانات المتاحة داخلیاً.

6)  قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
تمثل المدخالت األساسیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھیكل شروط العوامل التالیة:

1)   احتمال التعثر في السداد.
2)  الخسارة عند التعثر في السداد.
3)  التعرض عند التعثر في السداد.

یتم استخراج ھذه المعطیات عموماً من نماذج إحصائیة معدة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات المستقبلیة كما ھو مبین أعاله.

إن تقدیرات احتماالت التعثر تعتبر تقدیرات بتاریخ معین یتم احتسابھا وفق نماذج تصنیف إحصائیة ویتم تقویمھا باستخدام أدوات تصنیف مصممة وفقاً 
لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. وتستند ھذه النماذج اإلحصائیة إلى بیانات مجمعة داخلیاً وخارجیاً تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. وعند 

توفرھا، یمكن أیضاً استخدام بیانات السوق الستنتاج احتمال التعثر للشركات الكبیرة. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات 
التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغیر في تقدیر احتمال التعثر المعني. یتم تقدیر احتماالت التعثر بعد األخذ بعین االعتبار تواریخ االستحقاق التعاقدیة 

للتعرضات.

تمثل الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدیر مؤشرات الخسارة عند التعثر في السداد بناًء على 
تاریخ معدالت االسترداد للمطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج الخسارة عند التعثر بعین االعتبار الھیكل والضمان وأقدمیة المطالبة، والصناعة التي 

ً ال یتجزأ من األصل المالي. تقوم تقدیرات الخسارة عند التعثر بإعادة معاییره مختلف  یعمل بھا الطرف اآلخر وتكالیف استرداد الضمان الذي یعتبر جزءا
التصورات االقتصادیة، ویتم احتسابھا على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.

یمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة عند وقوع التعثر. تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر في السداد" من التعرضات الحالیة 
إلى الطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. یمثل التعرض عند التعثر في السداد ألصل مالي 
اجمالي القیمة الدفتریة لھ. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالیة والبطاقات االئتمانیة لألفراد، یشتمل "التعرض عند التعثر في السداد" على المبلغ 

المسحوب والمبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا وفق بیانات تاریخیة وتوقعات مستقبلیة. بالنسبة لبعض الموجودات 
المالیة، یحدد التعرض عند التعثر في السداد عن طریق وضع نماذج لنتائج التعرض المحتملة في نقاط زمنیة مختلفة باستخدام تصورات وتقنیات احصائیة.

كما تم وصفھ أعاله، وشریطة استخدام احتمال التعثر لمدة 12 شھر كحد أقصى للموجودات المالیة التي لم تزداد مخاطر االئتمان بشأنھا بشكل جوھري، 
تقیس المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة التي یتعرض على مداھا لمخاطر االئتمان، حتى لو 

كانت المجموعة تستخدم مدد أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد أقصى فترة تعاقدیة إلى التاریخ الذي یحق للمجموعة فیھ طلب سداد دفعة مقدماً أو إنھاء 
إلتزام القرض أو الضمان.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)31.3
ب)
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فیما یلي تحلیل بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادیة

غیر العاملةالعاملة
 مخصص انخفاض 

خسائر االئتمان
القروض والسلف، 

غیر العاملةالعاملةصافي
 مخصص انخفاض 

خسائر االئتمان
القروض والسلف، 

صافي
            441,615 -(772)           440,843                      -                 -                      -   -   

       12,101,125-            (15,177)      12,085,948         9,334,300         2,108           (28,396)      9,308,012 

         2,824,724                 -              (3,557)        2,821,167         2,339,051 -               (3,412)      2,335,639 

       26,063,183         288,122        (828,558)      25,522,747       26,434,029     468,686         (903,221)    25,999,494 
         7,676,613                294            (4,348)        7,672,559         9,594,059            320           (11,153)      9,583,226 

       13,011,079           17,027          (18,221)      13,009,885         8,141,975       10,440           (18,691)      8,133,724 

       18,520,949     (1,460,447)      17,819,514       15,994,266  1,171,339      (1,734,406)    15,431,199 

       50,272,634      1,247,666        (976,812)      50,543,488       51,900,765  1,024,198         (867,075)    52,057,888 
         6,177,580             4,357            (7,572)        6,174,365         5,813,073         4,671             (9,539)      5,808,205 

       15,983,998         616,527        (392,306)      16,208,219       11,917,468       70,721           (87,238)    11,900,951 
       86,091,607      1,310,629     (1,046,090)      86,356,146       76,428,533     902,482         (850,768)    76,480,247 

         3,710,676               328               (938)        3,710,066            251,908               -   (258)         251,650 
     242,875,783      4,243,962     (4,754,798)    242,364,947     218,149,427  3,654,965      (4,514,157)  217,290,235 

2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة
   101,110,339     89,785,862 
       5,820,259       2,480,368 
       2,738,536       1,761,356 

109,669,134 94,027,586    

تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة ومن خالل أنشطة اإلقراض، باالحتفاظ بضمانات كتأمین للحد من مخاطر االئتمان على القروض والسلف. تشتمل ھذه 
الضمانات غالبا على ودائع ألجل، وتحت الطلب ونقدیة أخرى، وضمانات مالیة، وأسھم دولیة ومحلیة، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. ویتم االحتفاظ بھذه 

الضمانات بصفة أساسیة مقابل القروض التجاریة والشخصیة ویتم إدارتھا لمواجھة المخاطر ذات العالقة بصافي القیمة البیعیة لھا، وتراقب اإلدارة القیم السوقیة 
للضمانات وتطلب ضمانات إضافیة وفقا لالتفاقیات المبرمة عندما یكون ذلك ضروریاً. فیما یلي تحلیٌل للقیمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة مقابل 

القروض والسلف لكل فئة:

قروض جیدة
قروض متأخرة ولكن عاملة

قروض غیر عاملة
اإلجمالي

اإلجمالي

الضماناتب)

أخرى

بآالف الریاالت 
السعودیة

حكومیة وشبھ 
حكومیة

بنوك ومؤسسات 
مالیة أخرى

زراعھ وصید أسماك

تصنیع
مناجم وتعدین

كھرباء وماء 
وغازوخدمات صحیة

بناء وانشاءات

تجارة
نقل واتصاالت

خدمات
قروض شخصیة 
وبطاقات ائتمان

2021م2022م

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

جودة االئتمان للقروض والسلف (تتمة)31.4
أ)
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مخاطر أسعار 
الصرف 
األجنبي

مخاطر أسعار 
العموالت 

الخاصة
مخاطر أسعار 

المخاطر الكلیةاألسھم
1.857.573.4111.32
1.706.964.2811.56
2.7811.397.1519.06
0.823.372.546.06

مخاطر 
أسعار 

الصرف 
األجنبي

مخاطر أسعار 
العموالت 

الخاصة
مخاطر أسعار 

المخاطر الكلیةاألسھم
0.982.294.197.46
2.002.295.229.50

16.0810.517.6623.88
0.560.113.485.35

القیمة المعرضة للمخاطر كما في 31 دیسمبر 2021م
متوسط القیمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م

الحد األقصى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م
الحد األدنى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 2021م

2021م

ً للتغیر السلبي المحتمل في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى معین من الثقة وعلى مدى فترة زمنیة محددة. تستخدم  تعتبر طریقة القیمة المعرضة للمخاطر تقدیرا
المجموعة طریقة "التغیر – التغیر المشترك" الحتساب القیمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجاریة بناًء على البیانات التاریخیة (لمدة سنة). یتم تصمیم نماذج طریقة 
القیمة المعرضة للمخاطر عادة لقیاس مخاطر السوق في ظل ظروف السوق العادیة وبالتالي ھناك قصور في استخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر ألنھا مبنیة 

على معدالت ارتباط تاریخیة وعلى التغیرات في أسعار السوق وتفترض بأن تكون الحركات المستقبلیة على شكل بیان إحصائي.

یقوم البنك باحتساب القیمة المعرضة للمخاطر وفقاً لآلتي:
1)  فترة احتفاظ لمدة 10 ایام عند مستوى ثقة 99% ألغراض احتساب رأس المال النظامي.

2) فترة احتفاظ لمدة یوم واحد عند مستوى ثقة 99% ألغراض إعداد التقاریر الداخلیة واالفصاح.
إن طریقة القیمة المعرضة للمخاطر التي تتبعھا المجموعة عبارة عن تقدیرات موضوعة باستخدام مستوى ثقة 99% من الخسائر المحتملة التي ال یتوقع تجاوزھا في 

حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة یوم أو 10 أیام. إن استخدام نسبة 99% على مدى یوم واحد یوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ القیمة المعرضة 
للمخاطر یجب أال تحدث – في المتوسط – أكثر من مرة كل مائة یوم. 

تمثل "القیمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتھاء یوم عمل ما، وال تأخذ بعین االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن النتائج 
ً ذا معنى عن األرباح والخسائر خالل  التجاریة الفعلیة قد تختلف عن عملیات احتساب القیمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عملیات االحتساب ھذه ال تعطي مؤشرا

أوضاع السوق غیر العادیة.
وللتغلب على القصور أعاله المتعلق بطریقة القیمة المعرضة للمخاطر، تستخدم المجموعة أیضاً اختبارات الجھد لكل من مخاطر المحافظ غیر التجاریة والتجاریة 
للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتیادیة باستخدام ستة سیناریوھات الختبارات الجھد لكامل المجموعة، ویتم إصدار تقاریر دوریة منتظمة 

إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة توضح الخسائر المحتمل حدوثھا للنظر فیھا.
فیما یلي البیانات المتعلقة بالقیمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر 2022م و2021م باستخدام فترة احتفاظ لیوم واحد وعند 

مستوى ثقة 99%. إن كافة المبالغ ھي بمالیین الریاالت السعودیة:
2022م

القیمة المعرضة للمخاطر كما في 31 دیسمبر 2022م
متوسط القیمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م

الحد األقصى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م
الحد األدنى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 2022م

ً (لكل من طریقة القیمة المعرضة للمخاطر ولمستویات المخاطر التي یتم التعرض لھا) لمستویات المخاطر المقبولة إلدارة المحفظة  وضعت المجموعة حدودا
التجاریة. وإلدارة مخاطر السوق للمحفظة التجاریة، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة القیمة المعرضة للمخاطر لتقویم مراكز مخاطر السوق ولوضع تقدیرات للخسائر 

االقتصادیة المحتملة بناًء على مجموعة من االفتراضات والتغیرات في الظروف السائدة في السوق.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات التي تحدث في السوق مثل تغیرات أسعار 

العموالت الخاصة وأسعار تحویل العمالت األجنبیة وأسعار السلع واألسھم. تصنف المجموعة مخاطر السوق كمحفظة تجاریة أو محفظة غیر تجاریة / مصرفیة. تتم 
إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحفظة التجاریة باستخدام طریقة القیمة المعرضة للمخاطر وتتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق للمحفظة غیر التجاریة باستخدام مزیج 

من طریقة القیمة المعرضة للمخاطر واختبارات الجھد وتحلیل الحساسیة.

32.1  مخاطر السوق– المحفظة التجاریة
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 (1

2022م

6 أشھـر أو 
أقل

سنة واحدة    
1 – 5 سنوات    أو أقل

أكثر من 5 
سنوات

+ 100494.42-                  --                        --   
+ 100               (152.04)             (0.26)             (0.20)           (42.00)            (551.07)             (593.53)
+ 100(3.44)-                  --                        --   
+ 100(5.61)-                  --                        --   
+ 100-                  --                        --   
+ 100                        --                  --                        --   

6 أشھـر أو 
أقل

سنة واحدة    
1 – 5 سنوات    أو أقل

أكثر من 5 
سنوات

- 100(570.50)-                  --                        --   
- 100                 206.95               0.26               0.20             42.00              551.07                593.53 
- 1002.08-                  --                        --   
- 1002.70-                  --                        --   
- 100                        --                  --                        --   
أخرى   --                        --                  --                        100 -

النقص في 
نقاط األساس

حساسیة على 
صافي دخل 

العموالت الخاصة

حساسیة حقوق الملكیة

اإلجمالي

العملة

لایر سعودي
دوالر امریكي

یورو
جنیھ إسترلیني

ین یاباني

أخرى

ویوضح الجدول التالي أثر الحساسیة تجاه التغیرات المحتملة والمعقولة في أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء المتغیرات األخرى، على قائمة الدخل الموحدة 
أو حقوق الملكیة.

تمثل الحساسیة المتعلقة بالدخل أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة عام، على الموجودات 
والمطلوبات المالیة المقتناة لغیر اغراض المتاجرة كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م شامال أثر التغطیة المتعلقة بھا.

تم احتساب الحساسیة المتعلقة بحقوق الملكیة وذلك بإعادة تقییم الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعمولھ ثابتة بما في 
ذلك أثر تغطیة المخاطر المتعلقة بھا كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م والناتجة عن أثر التغییرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة. ویتم تحلیل 

الحساسیة المتعلقة بحقوق الملكیة حسب تاریخ استحقاق الموجودات أو المقایضات. ویتم تحلیل ومراقبة مخاطر المحافظ المصرفیة حسب تركزات العمالت 
ویتم اإلفصاح عن اآلثار المتعلقة بھا بمالیین الریاالت السعودیة.

العملة

الزیادة في 
نقاط األساس

حساسیة على 
صافي دخل 

العموالت الخاصة

حساسیة حقوق الملكیة

اإلجمالي
لایر سعودي

دوالر امریكي
یورو

جنیھ إسترلیني
ین یاباني

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة الحتمال تأثیر التغیرات في اسعار العموالت الخاصة على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات 
المالیة. وقد أقرت المجموعة حدودا " لصافي دخل العموالت الخاصة المعرض للمخاطر " و " القیمة السوقیة المعرضة للمخاطر" والتي یتم مراقبتھا بواسطة 

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة. ویوجد حدود للفجوات لتغطیة مخاطر عملیات الصرف األجنبي اآلجلة وعملیات أسواق المال بالدوالر 
األمریكي واللایر السعودي وعمالت رئیسیة أخرى. وتراقب المجموعة المراكز یومیاّ وتستخدم استراتیجیات التغطیة لضمان بقاء على ھذه المراكز ضمن 

الحدود المقررة لھذه الفجوات.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة:

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 (1
2021م

6 أشھـر أو أقل
سنة واحدة       

1 – 5 سنوات أو أقل
أكثر من 5 

سنوات
+ 100603.70-                    -                   -                  -   -   
+ 100              (178.08)                (7.78)                 0.45           (89.00)       (547.15)           (643.48)
+ 100(12.73)-                     -   -                   -   -   
+ 100(16.20)-                     -   -                   -   -   
+ 100                        -   -                     -   -                   -   -   
+ 100                        -   -                     -   -                   -   -   

6 أشھـر أو أقل
سنة واحدة       

1 – 5 سنوات أو أقل
أكثر من 5 

سنوات
- 100571.04-                    -                   -                  -   -   
- 100              (135.23)                 7.78                 (0.45)            89.00         547.15             643.48 
- 1000.09-                     -   -                   -   -   
- 10012.35-                     -   -                   -   -   
- 100                        -   -                     -   -                   -   -   
- 100                        -   -                     -   -                   -   -   

لایر سعودي
دوالر امریكي

یورو

أخرى

حساسیة أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تدیر المجموعة أثار التقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة، تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 

العموالت نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات بین قیم الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سیتم تجدید أسعارھا 
في فترة محددة. وتقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بمطابقة إعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات من خالل استراتیجیات إدارة المخاطر.

جنیھ إسترلیني
ین یاباني

العملة

النقص في 
نقاط األساس

حساسیة على 
صافي دخل 

العموالت الخاصة

حساسیة حقوق الملكیة

اإلجمالي

أخرى

العملة

الزیادة في 
نقاط األساس

حساسیة على 
صافي دخل 

العموالت الخاصة

حساسیة حقوق الملكیة

لایر سعودي
دوالر امریكي

یورو
جنیھ إسترلیني

ین یاباني

اإلجمالي

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة (تتمة)

مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)

Page 75 of 86



.32

 (1

1- 5  سنوات3-12 شھرخالل 3 أشھر
أكثر من 5 

سنوات
غیر مرتبطة 

اإلجماليبعمولة خاصة

    16,166,000                  -                       -   -          17,200,652       33,366,652 
                   -                    -                       -   -            4,197,499         4,197,499 
    16,166,000                  -                       -   -          13,003,153       29,169,153 
    19,029,388                  -                       -   -            1,583,844       20,613,232 
      4,957,399                  -                       -   -            1,583,844         6,541,243 
    14,071,989                  -   -                       -   -         14,071,989 

       104,042         674,001        2,941,218 -           3,790,841 
      1,214,314     4,183,099       9,469,887      34,547,651          2,781,169       52,196,120 
                   -                    -                       -   -            1,363,419         1,363,419 
           39,577        229,798       6,493,969        9,284,648          1,417,750       17,465,742 
      1,174,737    3,953,301       2,975,918      25,263,003 -         33,366,959 
                   -                    -                       -   -               371,215            371,215 
    93,615,579  66,084,434     37,016,352      45,648,582 -       242,364,947 
      4,250,748                  -   -                       -   -           4,250,748 
      1,119,658                  -   -                       -   -           1,119,658 
      3,949,400  10,976,701     27,372,022      42,938,365 -         85,236,488 
    83,469,058  55,107,733       9,644,330        2,710,217 -       150,931,338 
         826,715                  -   -                       -   -              826,715 
                   -                    -                       -   -               465,249            465,249 
                   -                    -                       -   -            3,308,655         3,308,655 
         817,863                  -                       -   -            2,358,083         3,175,946 
         817,863                  -                       -   -            2,358,083         3,175,946 
  130,914,724   70,371,575     47,160,240      83,137,451        28,068,867     359,652,857 

      9,453,587   13,977,592     13,434,373           633,948          1,260,568       38,760,068 
                   -                    -                       -   -            1,260,568         1,260,568 
      9,453,587  13,977,592     13,434,373           633,948 -         37,499,500 
           47,531         61,267          594,506        2,150,981 -           2,854,285 
    80,412,372   23,615,761       4,287,547        1,422,353      130,269,052     240,007,085 
    12,968,096                  -                       -   -        110,408,329     123,376,425 
         667,793                  -                       -   -               602,135         1,269,928 
    66,776,483  23,615,761       4,287,547        1,422,353 -         96,102,144 
                   -                    -                       -   -          19,258,588       19,258,588 

-                    -   -   8,758,419-        8,758,419 
                   -                    -                       -   -          13,099,651       13,099,651 
                   -                    -                       -   -          13,099,651       13,099,651 
                   -                    -                       -   -          56,173,349       56,173,349 
    89,913,490   37,654,620     18,316,426      12,965,701      200,802,620     359,652,857 

    41,001,234  32,716,955     28,843,814      70,171,750    (172,733,753)-   

      5,957,151    1,584,398      (2,546,289)     (4,995,259)-   

    46,958,385   34,301,353     26,297,525      65,176,491    (172,733,753)
    46,958,385  81,259,738   107,557,263    172,733,754 - 

إجمالي الفجوة الخاضعة لحساسیة أسعار العموالت الخاصة
الموقف التراكمي الخاضع لحساسیة أسعار العموالت الخاصة

مطلوبات أخرى
دائنون وأخرى

حقوق المساھمین وصكوك الشریحة األولى
اجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

حساسیة أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود داخل 
قائمة المركز المالي

حساسیة أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود خارج 
قائمة المركز المالي

   سندات دین مصدرة

   إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساھمین

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
  حسابات جاریة

   ودائع اسواق المال
القیمة العادلة السالبة للمشتقات

ودائع العمالء
   تحت الطلب

   ادخار
   ألجل

   أخرى

   مدینون وأخرى

استثمارات في شركات زمیلة
قروض وسلف، صافي

    حساب جاري مدین
    بطاقات ائتمان

    قروض شخصیة
    قروض تجاریة

    أخرى
   عقارات أخرى

   ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات, صافي 
موجودات أخرى

مقتناة بالتكلفة المطفأة 

الموجودات 
 نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

     نقدیة في الصندوق
    أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
   حسابات جاریة

    ودائع اسواق المال
القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

استثمارات، صافي
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة (تتمة)

یلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة ویتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق المساھمین بالمجموعة المسجلة بالقیمة الدفتریة مصنفة 
حسب تاریخ تجدید األسعار أو تاریخ االستحقاق التعاقدي، أیھما یحدث أوالً.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
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مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)2) 

1- 5    سنوات3-12 شھرخالل 3 أشھر
أكثر من 5 

سنوات
غیر مرتبطة 
اإلجماليبعمولة خاصة

    10,973,837 -                      -   -         14,613,641       25,587,478 
                   -   -                      -   -           4,240,485         4,240,485 
    10,973,837 -                      -   -         10,373,156       21,346,993 
    15,198,374          146,218                    -   -           2,300,240       17,644,832 
      2,848,720 -                      -   -           2,300,240         5,148,960 
    12,349,654          146,218 -                       -   -         12,495,872 
           40,299           38,152          430,086           905,978 -           1,414,515 

      1,455,645       9,833,910      26,104,345         5,250,419       58,637,186 
                   -   -                      -   -           1,176,774         1,176,774 
           33,369          288,482       6,960,745      10,183,759         4,073,645       21,540,000 

    15,959,498      1,167,163       2,873,165      15,920,586 -         35,920,412 
                   -   -                      -   -              649,720            649,720 
    82,013,817    66,001,889     38,700,747      30,573,782 -       217,290,235 
      5,420,422                    -   -                       -   -           5,420,422 
         828,136                    -   -                       -   -              828,136 
      4,171,698    12,792,905     28,702,343      29,985,165 -         75,652,111 
    70,761,743    53,208,984       9,998,404           588,617 -       134,557,748 
         831,818                    -   -                       -   -              831,818 
                   -   -                      -   -              313,564            313,564 
                   -   -                      -   -           2,706,102         2,706,102 

         476,827 -                      -   -           1,015,359         1,492,186 
         476,827 -                      -   -           1,015,359         1,492,186 
  124,696,021     67,641,904     48,964,743      57,584,105       26,849,045     325,735,818 

    14,240,715       7,441,084     19,755,892           633,833         1,062,616       43,134,140 
                   -   -                      -   -           1,062,616         1,062,616 
    14,240,715      7,441,084     19,755,892           633,833 -         42,071,524 
           82,080           17,068          470,323           890,673 -           1,460,144 
    63,335,023     14,564,913       1,724,366           730,553     131,323,442     211,678,297 
      4,611,610 -                      -   -       111,643,392     116,255,002 
         710,849 -                      -   -              637,674         1,348,523 
    58,012,564    14,564,913       1,724,366           730,553 -         75,032,396 
                   -   -                      -   -         19,042,376       19,042,376 

-                      -   -   8,716,577-        8,716,577 
                   -   -                      -   -         13,446,889       13,446,889 
                   -   -                      -   -         13,446,889       13,446,889 
                   -   -                      -   -         47,299,771       47,299,771 
    77,657,818     22,023,065     21,950,581      10,971,636     193,132,718     325,735,818 

    47,038,203     45,618,839     27,014,162      46,612,469    (166,283,673)
-   

      3,525,653            37,575      (1,275,409)      (2,287,819)                     -   

    50,563,856     45,656,414     25,738,753      44,324,650    (166,283,673)

الموقف التراكمي الخاضع لحساسیة أسعار العموالت الخاصة   - 166,283,673    121,959,023   96,220,270     50,563,856    

دائنون وأخرى
حقوق المساھمین

اجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین
حساسیة أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود 

داخل قائمة المركز المالي
حساسیة أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود 

خارج قائمة المركز المالي
إجمالي الفجوة الخاضعة لحساسیة أسعار العموالت الخاصة

مطلوبات أخرى

المطلوبات وحقوق المساھمین
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

  حسابات جاریة
   ودائع اسواق المال

القیمة العادلة السالبة للمشتقات
ودائع العمالء

   تحت الطلب
   ادخار
   ألجل

   أخرى
   سندات دین مصدرة

   إجمالي الموجودات

استثمارات في شركات زمیلة
قروض وسلف، صافي
حساب جاري مدین

بطاقات ائتمان
قروض شخصیة
قروض تجاریة

أخرى
   عقارات أخرى

    ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، 
صافي

    موجودات أخرى
مدینون وأخرى

 نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
    نقدیة في الصندوق

    أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

    حسابات جاریة
    ودائع اسواق المال

القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
استثمارات، صافي

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
مقتناة بالتكلفة المطفأة 

الموجودات 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة (تتمة)

2021م
بآالف الریاالت السعودیة
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± 1±2.148
± 1±0.097

0.257±1 ±جنیة إسترلیني
0±1 ±ین یاباني

0±1 ±أخرى

± 1±7.1
± 1±0.0006

0.014±1 ±جنیة إسترلیني
0±1 ±ین یاباني

0±1 ±أخرى 

 (4

بآالف الریاالت السعودیة

2022م
 طویلة االجل

(قصیرة االجل)

2021م
 طویلة االجل

(قصیرة االجل)
  (718,731) (762,308)

 209   232 
 17  14 
(86) 83 

 11,907  27,113 

ً لمراكز العمالت والتي  تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا
.یتم مراقبتھا بشكل یومي، كما یتم استخدام استراتیجیات تغطیة المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة

 ویظھر الجدول أدناه العمالت التي تتعرض لھا المجموعة بشكل جوھري كما في 31 دیسمبر 2022م و2021م على الموجودات والمطلوبات النقدیة المقتناة 
 لغیر أغراض المتاجرة، والتدفقات النقدیة المتوقعة. ویحسب التحلیل أثر التغیرات المحتملة والمعقولة في أسعار العمالت مقابل اللایر السعودي، مع بقاء باقي

 المتغیرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة، (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة المقتناة لغیر أغراض المتاجرة الخاضعة لحساسیة
 العمالت) وعلى حقوق المساھمین (نتیجة التغیر في القیمة العادلة لمقایضات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة والمستخدمة لتغطیة مخاطر التدفقات
 النقدیة). ویظھر التأثیر اإلیجابي الزیادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق الملكیة، بینما یظھر التأثیر السلبي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل

. الموحدة أو قائمة حقوق الملكیة الموحدة

یورو
جنیة إسترلیني

أخرى

 األثر على صافي
الدخل

التعرض لمخاطر العمالت
كما في 31 دیسمبر 2022م
بمالیین الریاالت السعودیة

 التغیر في سعر
% العملة

 األثر على صافي
الدخل

دوالر أمریكي
یورو

التعرض لمخاطر العمالت
كما في 31 دیسمبر 2021م
بمالیین الریاالت السعودیة

 التغیر في سعر
% العملة

طویلة االجل یقصد بھ ان الموجودات بعملة اجنبیة أكثر من المطلوبات لنفس العملة و(قصیرة االجل) یمثل العكس.

دوالر أمریكي
یورو

مخاطر العمالت األجنبیة
تدیر المجموعة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة. ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى 

المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت للیلھ واحده وخالل الیوم وحیث یتم مراقبتھا یومیاً. ولدى المجموعة كما في نھایة السنة صافي 
المخاطر الجوھریة المسجلة بعمالت أجنبیة:

دوالر أمریكي
ین یاباني

مخاطر العمالت

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة (تتمة)
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 (5

 التغیر في قیمة
% المؤشر

 االثر (بمالیین
 الریاالت

ة

 التغیر في قیمة
%المؤشر

 االثر (بمالیین
 الریاالت

+5                    -+5             127.85 
+10-+10             255.71 
-5--5           (127.85)
-10--10           (255.71)

33

 إن جمیع السیاسات واإلجراءات المرتبطة بكفایة السیولة یتم مراجعتھا واعتمادھا بواسطة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالبنك. یتم تقدیم تقاریر تغطي موقف
.السیولة للمجموعة ویتم تزوید لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات دوریا بتقریر موجز یشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصحیحیة التي تمت

وطبقاً لنظام مراقبھ البنوك وكذلك التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، یحتفظ البنك لدى البنك المركزي السعودي بودیعة نظامیة تعادل 7% (2021م: 
%7) من متوسط الودائع تحت الطلب، و4% (2021م: 4%) من متوسط ودائع االدخار والودائع ألجل. كما یحتفظ البنك باإلضافة إلى الودیعة النظامیة باحتیاطي 

سیولة ال یقل عن 20% من التزامات ودائعھ، ویتكون ھذا االحتیاطي من النقد أو الذھب أو سندات الحكومة السعودیة أو سندات الخزینة أو الموجودات التي یمكن 
تحویلھا إلى نقد خالل فترة ال تزید عن ثالثین یوماً. كما یمكن للبنك االحتفاظ بمبالغ إضافیة من خالل تسھیالت اعادة الشراء لدى البنك المركزي السعودي من %85 

الى 100% من القیمة االسمیة للسندات المحتفظ بھا لدى البنك.

تداول السعودیة (تداول)

مخاطر السیولة
 تمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة المجموعة على تلبیة صافي متطلبات التمویل الخاصة بھا. ویمكن أن تحدث مخاطر السیولة عند وجود اضطراب في السوق أو
 ،انخفاض مستوى درجات التصنیف االئتماني مما یؤدي إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمویل. وللتقلیل من ھذه المخاطر، قام البنك بتنویع مصادر التمویل

وإدارة الموجودات بعد األخذ بعین االعتبار توفر السیولة، والحفاظ على رصید كاٍف للنقدیة وشبھ النقدیة واألوراق المالیة القابلة للتداول

 تقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات للتأكد من كفایة السیولة الالزمة لھا. ویتم مراقبة موقف السیولة یومیا ویتم إجراء اختبارات جھد منتظمة بشأن السیولة باستخدام
سیناریوھات متعددة تغطي الظروف االعتیادیة وغیر االعتیادیة في السوق

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السوق (تتمة)
32.2 مخاطر السوق – المحفظة غیر التجاریة أو المحفظة المصرفیة (تتمة)

المحفظة المصرفیة – مخاطر أسعار األسھم

31 دیسمبر2021م31 دیسمبر 2022ممؤشرات السوق

 تشیر مخاطر أسعار األسھم إلى انخفاض القیمة العادلة لألسھم في محفظة االستثمارات المقتناة لغیر أغراض المتاجرة نتیجة للتغیرات المحتملة والمعقولة في
مؤشرات األسھم وقیمة األسھم الفردیة

لم یكن لدى المجموعة أسھم مدرجة في تداول السعودیة (تداول) في 31 دیسمبر 2022. التأثیر على استثمارات األسھم المحلیة للمجموعة المحتفظ بھا بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات حقوق الملكیة مع اإلحتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة في 2021 م كما یلي:
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1-5 سنوات3-12 شھرخالل 3 شھور
أكثــر من 5 

اإلجماليسنـــــوات

       10,811,108     14,046,570     13,444,877            634,604        38,937,159 
         1,260,568 -                      -   -            1,260,568 
         9,550,540     14,046,570     13,444,877            634,604        37,676,591 
     208,040,185     24,861,997       5,542,904         1,574,171      240,019,257 
     123,376,437 -                      -   -        123,376,437 
     123,376,437 -                      -   -        123,376,437 
       66,784,784     23,618,767       4,288,156         1,422,592        96,114,299 
       16,609,031       1,243,230       1,254,748            151,579        19,258,588 

 11,237,480        9,626,902         1,288,462       241,587          80,529              سندات دین مصدرة
          (313,894)        (995,162)                  51 -          (1,309,005)
     218,617,928     38,154,992     20,276,294       11,835,677      288,884,891 

1-5 سنوات3-12 شھرخالل 3 شھور
أكثــر من 5 

اإلجماليسنـــــوات

       15,320,485       7,454,281     19,768,378            637,146        43,180,290 
         1,062,616 -                      -   -            1,062,616 
       14,257,869      7,454,281     19,768,378 -          42,117,674 
     192,407,060     15,916,869       2,809,546            894,321      212,027,796 
     116,255,022 -                      -   -        116,255,022 
         1,348,528 -                      -   -            1,348,528 
       58,106,054     14,675,465       1,834,247            766,104        75,381,870 
       16,697,456       1,241,404          975,299            128,217        19,042,376 
            146,393          184,248          982,655         9,502,712        10,816,008 
              44,891            55,974          161,057              12,369             274,291 
     207,918,829     23,611,372     23,721,636       11,046,548      266,298,385 

أخرى

حسابات جاریة
ودائع اسواق المال

تحت الطلب
ادخار
آلجل

أدوات مالیة مشتقة
اجمالي المطلوبات المالیة غیر المخصومة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
حسابات جاریة

ودائع اسواق المال
ودائع العمالء

تحت الطلب
ادخار
آلجل
أخرى

سندات دین مصدرة

المطلوبات المالیة

أدوات مالیة مشتقة 

2021م
بآالف الریاالت السعودیة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السیولة (تتمة)
یلخص الجدول أدناه على تواریخ استحقاقات المطلوبات المالیة للمجموعة في 31 دیسمبر 2022م و2021م بناء على االلتزامات التعاقدیة للسداد غیر المخصومة. أ)

حیث ان العموالت الخاصة المدفوعة، مدرجة في الجدول حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي، فإن المبالغ االجمالیة ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة. تم 
تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة حتى تواریخ االستحقاقات التعاقدیة، وال تأخذ بعین االعتبار تاریخ 

االستحقاق الفعلي المتوقع. ال تتوقع المجموعة أن یطالب العمالء بالسداد في التاریخ المبكر المطلوب من المجموعة السداد فیھ، كما أن الجدول ال یؤثر على 
التدفقات النقدیة المتوقعة حسبما تظھره الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. والمبالغ الموضحة بالجدول ادناه تمثل تواریخ استحقاق المطلوبات 

المالیة غیر المخصومة.

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

المطلوبات المالیة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

ودائع العمالء

اجمالي المطلوبات المالیة غیر المخصومة
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1-5 سنوات3-12 شھرخالل 3 شھور
أكثــر من 5 

سنـــــوات
بدون تاریخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

     20,872,849 -                      -   -       12,493,803       33,366,652 
       4,197,499                    -   -                      -   -           4,197,499 
     16,675,350 -                      -   -       12,493,803       29,169,153 
     20,613,232                    -   -                      -   -         20,613,232 
       6,541,243                    -   -                      -   -           6,541,243 
     14,071,989                    -   -                      -   -         14,071,989 
            71,580         104,042          674,001       2,941,218 -           3,790,841 
          134,320       3,016,473     11,173,990     35,090,168       2,781,169       52,196,120 

-                      -   -         1,363,419         1,363,419 
            39,577          229,798       6,493,969       9,284,648       1,417,750       17,465,742 

            94,743      2,786,675       4,680,021     25,805,520 -         33,366,959 
                    -   -                      -   -            371,215            371,215 
     39,959,279    49,410,745     74,714,225     78,280,698 -       242,364,947 
       4,250,748                    -   -                      -   -           4,250,748 
       1,119,658                    -   -                      -   -           1,119,658 
            85,497         451,851     27,802,865     56,896,275 -         85,236,488 
     33,676,661    48,958,894     46,911,360     21,384,423 -       150,931,338 
          826,715                    -   -                      -   -              826,715 
                    -   -                      -   -            465,249            465,249 
                    -   -                      -   -         3,308,655         3,308,655 

          817,863 -                      -   -         2,358,083         3,175,946 
          817,863 -                      -   -         2,358,083         3,175,946 
     82,469,123     52,531,260     86,562,216   116,312,084     21,778,174     359,652,857 

     10,714,155    13,977,592     13,434,373          633,948 -         38,760,068 
       1,260,568                    -   -                      -   -           1,260,568 
       9,453,587    13,977,592     13,434,373          633,948 -         37,499,500 
            47,531           61,267          594,506       2,150,981 -           2,854,285 
   208,031,867    24,858,991       5,542,295       1,573,932 -       240,007,085 
   123,376,425                    -   -                      -   -       123,376,425 
       1,269,928                    -   -                      -   -           1,269,928 
     66,776,483    23,615,761       4,287,547       1,422,353 -         96,102,144 
     16,609,031      1,243,230       1,254,748          151,579 -         19,258,588 
          116,169                    -   -   8,642,250-        8,758,419 
       1,476,749          592,756          352,949          453,488     10,223,709       13,099,651 
       1,476,749          592,756          352,949          453,488     10,223,709       13,099,651 
                    -   -                      -   -       56,173,349       56,173,349 
   220,386,471     39,490,606     19,924,123     13,454,599     66,397,058     359,652,857 

مطلوبات أخرى
دائنون وأخرى

حقوق المساھمین  وصكوك الشریحة األولى
إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

ودائع العمالء
تحت الطلب

ادخار
ألجل

أخرى
سندات دین مصدرة

القیمة العادلة السالبة للمشتقات

قروض تجاریة
أخرى

عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، صافي

موجودات أخرى
مدینون وأخرى

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساھمین 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

حسابات جاریة
ودائع اسواق المال

قروض شخصیة

ودائع أسواق المال 
القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

استثمارات، صافي
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مقتناة بالتكلفة المطفأة 
استثمارات في شركات زمیلة

قروض وسلف، صافي
حساب جاري مدین

بطاقات ائتمان

حسابات جاریة

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السیولة (تتمة)
یوضح الجدول أدناه تحلیالً للموجودات والمطلوبات حسب التواریخ التي یتوقع سدادھا أو استردادھا فیھا.ب)

2022م
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات 
نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

نقدیة في الصندوق
   أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
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یوضح الجدول أدناه تحلیالً للموجودات والمطلوبات حسب التواریخ التي یتوقع سدادھا أو استردادھا فیھا (تتمة).

1-5 سنوات3-12 شھرخالل 3 شھور
أكثــر من 5 

سنـــــوات
بدون تاریخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

    15,259,403 -                     -   -         10,328,075        25,587,478 
      4,240,485                   -   -                      -   -            4,240,485 
    11,018,918 -                     -   -         10,328,075        21,346,993 
    17,498,614          146,218 -                      -   -          17,644,832 
      5,148,960                   -   -                      -   -            5,148,960 
    12,349,654          146,218 -                      -   -          12,495,872 
           40,299           38,152          430,086          905,978 -            1,414,515 
    11,491,423          802,560     14,508,926     26,519,299         5,314,978        58,637,186 

-                     -   -           1,176,774          1,176,774 

           33,369          288,482       6,960,745     10,183,759         4,073,645        21,540,000 

    11,458,054          514,078       7,548,181     16,335,540              64,559        35,920,412 
                  -   -                     -   -              649,720             649,720 
    43,254,418    33,625,068     69,029,829     71,380,920 -        217,290,235 
      5,420,422                   -   -                      -   -            5,420,422 
         828,136                   -   -                      -   -               828,136 
           96,268         465,569     27,367,529     47,722,745 -          75,652,111 
    36,077,774    33,159,499     41,662,300     23,658,175 -        134,557,748 
         831,818                   -   -                      -   -               831,818 
                  -   -                     -   -              313,564             313,564 
                  -   -                     -   -           2,706,102          2,706,102 
         476,827 -                     -   -           1,015,359          1,492,186 
         476,827 -                     -   -           1,015,359          1,492,186 
    88,020,984     34,611,998     83,968,841     98,806,197       20,327,798      325,735,818 

    15,303,331      7,441,084     19,755,892          633,833 -          43,134,140 
      1,062,616                   -   -                      -   -            1,062,616 
    14,240,715      7,441,084     19,755,892          633,833 -          42,071,524 
           82,080           17,068          470,323          890,673 -            1,460,144 
  192,313,545    15,806,317       2,699,665          858,770 -        211,678,297 
  116,255,002                   -   -                      -   -        116,255,002 
      1,348,523                   -   -                      -   -            1,348,523 
    58,012,564    14,564,913       1,724,366          730,553 -          75,032,396 
    16,697,456      1,241,404          975,299          128,217 -          19,042,376 
           84,977                   -   -   8,631,600-         8,716,577 
           43,866       1,300,281          925,192          706,397       10,471,153        13,446,889 
           43,866       1,300,281          925,192          706,397       10,471,153        13,446,889 
                  -   -                     -   -         47,299,771        47,299,771 
  207,827,799     24,564,750     23,851,072     11,721,273       57,770,924      325,735,818 

حقوق المساھمین 
إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطیة التزامات القروض القائمة على النقدیة، واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والبنود تحت 
التحصیل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. وقد تم بیان تواریخ استحقاق التعھدات وااللتزامات المحتملة في اإلیضاح رقم 

(19 -ج).

ادخار
ألجل

أخرى
سندات دین مصدرة

مطلوبات أخرى
دائنون وأخرى

تحت الطلب

عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات وحق إستخدام الموجودات، صافي

موجودات أخرى
مدینون وأخرى

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساھمین 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى
حسابات جاریة

ودائع اسواق المال
القیمة العادلة السالبة للمشتقات

ودائع العمالء

أخرى

القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
استثمارات، صافي

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
مقتناة بالتكلفة المطفأة 

استثمارات في شركات زمیلة
قروض وسلف، صافي
حساب جاري مدین

بطاقات ائتمان
قروض شخصیة
قروض تجاریة

ودائع أسواق المال 

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

مخاطر السیولة (تتمة)
ب)

2021
بآالف الریاالت السعودیة

الموجودات 
نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي 

نقدیة في الصندوق
   أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى
حسابات جاریة
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 1,363,419          -                    -                     1,363,419        استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 1,363,419          -                    -                     1,363,419        - صنادیق إستثماریة

 17,465,742      554,576          - 16,911,166      استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 16,047,992        -                    -                     16,047,992       - سندات بعمولة ثابتة

 1,417,750        554,576          - 863,174            - أسھم
 3,790,841          -                  3,790,841          -القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 

 2,854,285          -                  2,854,285          -   القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 1,176,774          -                    -                     1,176,774        استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 1,176,774          -                    -                     1,176,774        - صنایق إستثماریة

 21,540,000      537,534          - 21,002,466      استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 17,466,355        -                    -                     17,466,355       - سندات بعمولة ثابتة

 4,073,645        537,534          - 3,536,111         - أسھم
 1,414,515          -                  1,414,515          -القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 

 1,460,144          -                  1,460,144          -   القیمة العادلة السالبة للمشتقات

إن القیمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى وودائع العمالء وسندات الدین المصدرة كما في 
31 دیسمبر 2022م و 2021م  تقارب القیمة الدفتریة لھذه األرصدة.

لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات القیمة العادلة.

مطلوبات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة

بلغت القیمة العادلة للقروض والسلف  240,552 ملیون لایر سعودي (2021م: 222,745 ملیون لایر سعودي).
تستخدم اإلدارة طریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي معدالً بھامش مخاطر االئتمان للوصول إلى القیمة العادلة للقروض والسلف 

المصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. تم االفتراض أنھ القیمة العادلة للنقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي واألرصدة لدى 
البنوك التي تقل فترة استحقاقھا عن 90 یوما والذمم المدینة قصیرة االجل األخرى والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى قیمھ عادلة تقارب بشكل معقول 

ً لقصر األجل لھذه الحسابات. تم احتساب القیمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، باستخدام طریقة التقییم الخاصة بقیاس المستوى  قیمتھا الدفتریة نظرا
الثاني، والتي بلغت 30,742 ملیون لایر سعودي (2021: 36,074 ملیون لایر سعودي).

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثاني
بآالف الریاالت السعودیة

موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة

المستوى األول

موجودات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة

مطلوبات مالیة تم قیاسھا بالقیمة العادلة

2021

- المستوى الثالث: طرق التقییم التي تستند على مدخالت ھامة ال ترتكز على بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا.
یبین الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بمستویاتھا في التسلسل الھرمي لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:

القیمة العادلة ومستویات القیمة العادلة
المستوى المستوى الثانيالمستوى األول2022م

الثالث
اإلجمالي

بآالف الریاالت السعودیة

- المستوى الثاني: األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابھة أو طرق تقییم اخرى بحیث تستند جمیع المدخالت الھامة على بیانات السوق 
التي یمكن مالحظتھا.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة
تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا:

- المستوى األول: األسعار المتداولة في السوق: أدوات مالیة بأسعار متداولة غیر معدلة ألدوات مطابقة في أسواق نشطة.
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2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة 
         537,534         454,710 

            (8,907)         (34,998)
          (18,801)           (1,028)
           44,750         118,850 
         554,576         537,534 

.35

2021م2022م
أ)

         335,000         105,550 
    21,560,183    27,547,597 
            (2,805)            4,792 
         915,000         894,450 

ب)
           18,859      1,647,213 
           45,685      2,745,044 
             2,139      3,255,922 

 28,649           27,070           مكافأة نھایة الخدمة للمدراء التنفیذیین
ج)

           61,667         150,333 
         254,486           29,031 
         613,333-   

 ودائع عمالء  500,000         590,000         
صنادیق المجموعة االستثماریة :

أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفي اإلدارة العلیا
قروض وسلف
ودائع العمالء

 التعھدات وااللتزامات المحتملة (غیر قابلة للنقض)

الشركات التابعة والزمیلة

ودائع العمالء
التعھدات واإللتزامات المحتملة (غیر قابلة للنقض)

یقصد بموظفي اإلدارة العلیا أولئك األشخاص -بما في ذلك أي مدیرغیر تنفیذي -الذین لدیھم السلطة ویتحملون المسؤولیة فیما یتعلق بالتخطیط والتوجیھ والرقابة 
واالشراف على أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

قروض وسلف

 التعھدات وااللتزامات المحتملة (غیر قابلة للنقض)

مشتریات
الرصید الختامي

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ من بیع اصل او تحویل التزام من معاملة نظامیة بین متعاملین بالسوق في تاریخ القیاس، ویستند قیاس القیمة العادلة 
بإفتراض ان بیع األصل أو تحویل االلتزام سیحدث في: 

 أ. السوق الرئیسة للموجودات والمطلوبات، أو
 ب. في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غیاب السوق الرئیسي.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة مع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود المنصوص علیھا في نظام مراقبة البنوك 

والتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. األرصدة الناتجة عن ھذه المعامالت في 31 دیسمبر كاآلتي:
بآالف الریاالت السعودیة

 كبار المساھمین
قروض وسلف
ودائع العمالء

موجودات مشتقة (بالقیمة العادلة)

حركات أخرى

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)

بالرغم من اعتقاد المجموعة بأن تقدیراتھا للقیمة العادلة الستثماراتھا المدرجة بالمستوي الثالث مالئمة، إال أن استخدام طرق تقییم أو افتراضات مختلفة قد یؤدي 
الى قیاسات مختلقة للقیمة العادلة. یتضمن المستوى الثالث استثمارات في أسھم محلیة ودولیھ غیر متداولة. وتعتمد المجموعة في تقییمھا على قیمة صافي 
الموجودات وطریقة السعر إلى القیمة الدفتریة بناًء على أحدث القوائم المالیة المدققة المتاحة لتحدید القیمة العادلة لتلك االستثمارات. ومن الطرق األخرى 

المستخدمة لتحدید قیمة ھذه السندات استخدام نماذج التدفقات النقدیة المخصومة على أساس توزیعات األرباح المتوقعة والتي ال یتوفر بشأنھا معلومات. وبناء على 
ذلك، فإن التأثیر المحتمل الستخدام أسالیب تقییم معقولة بافتراضات بدیلة ال یمكن تحدیدھا.

 تسویة حركة المستوى الثالث:

الرصید االفتتاحي
إجمالي األرباح أو الخسائر

 - مدرجة في الدخل الشامل اآلخر
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2021م2022م
                17,162               44,610 
              686,816             108,162 
              405,746             376,195 

6,843                 6,795 
              123,719             124,445 

3,672                 5,064 
                32,209             167,552 

.36

بآالف الریاالت السعودیة 
النسبة %رأس المالالنسبة %رأس المال

%%

         56,036,158 18.1%         47,306,359 15.8%
           9,316,463            9,388,920 
         65,352,621 21.1%         56,695,279 19.0%

2021م2022مبآالف الریاالت السعودیة 
الموجودات المرجحة للمخاطر

       283,847,741      274,628,117 
         21,401,471        19,649,357 
           5,175,650          4,197,387 
       310,424,862      298,474,861 

المستوى الموحد األعلى
رأس المال األساسي
رأس المال المساند

إجمالي رأس المال النظامي (أساسي ومساند)

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة للمخاطر التشغیلیة

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركیزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفایة رأس المال باستخدام المنھجیات والنسب المقررة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي والتي تبناھا البنك المركزي السعودي، 
بغیة الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لدعم تنمیة أعمالھا وتلبیة متطلبات رأس المال النظامي كما ھو محدد من البنك المركزي السعودي.

تقیس ھذه النسب كفایة رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤھل للمجموعة مع قائمة مركزھا المالي الموحدة الموجودات والتعھدات وااللتزامات المحتملة 
والمبلغ االسمي للمشتقات بمبلغ مرجح لتعكس مخاطر االئتمان النسبیة ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة.

 یطلب البنك المركزي السعودي من البنك االحتفاظ بمستوى الحد األدنى من رأس المال النظامي واالحتفاظ بنسبة إجمالي رأس مال نظامي إلى الموجودات 
المرجحة المخاطر في مستوى عند أو أكثر من الحد األدنى المنصوص في بازل وھو 8%.  یتم احتساب رأس المال النظامي لكل من مخاطر االئتمان، والسوق 

والعملیات والتي تمثل الحد األدنى المطلوب لكفایة رأس المال الركیزة األولى.

ً من 1 ینایر 2013م،  أصدر البنك المركزي السعودي إطار عمل وارشادات بشأن تنفیذ اإلصالحات المالیة وفق معاییر (بازل 3) والتي سرى مفعولھا اعتبارا
وطبقا لذلك، فقد تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة طبقاً إلطار عمل لجنة بازل (3)

یلخص الجدول التالي الركیزة األولى الموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي (الشریحة األولى)، ورأس المال المساند (الشریحة الثانیة)، ومعدل 
2021م2022م

رواتب ومكافآت المدراء التنفیذیین
مكافأة نھایة الخدمة للمدراء التنفیذیین

مصاریف أخرى

كفایة رأس المال
تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على 

االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة والحفاظ على وجود رأس مال قوي.

دخل عموالت خاصة 
مصاریف عموالت خاصة 

أتعاب خدمات بنكیة، صافي 
مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منھ

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
للسنتین المنتھیتین في 31 دیسمبر2022م و2021م

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
فیما یلي تحلیل باإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:-

بآالف الریاالت السعودیة
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