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 الرئيسية الرسائل

 ف األنظمة األساسية في النصنجاز المرحلة النهائية من تكامل إومن المقرر أن يتم ، المحدد حسب الجدول الزمنيالمندمج  للبنكتكامل ال تسير عمليات

 لتكاليفلالمستقبلي مسار المن  هو واضح كما بشكل جيّد الهيكل التشغيلي للبنك ويستمر تطوّر. م2021األول من عام 

 البداية منذ. للعمالء المرّجوةالتركيز على ضمان النتائج بولكننا واجهنا اآلثار  19 كوفيد فايروس جائحةل اليقين عدم حالةو الصعوبات تستمر، 

ا تحوالا ومرونَة تشغيلية  أظهر البنك  لىع وللحفاظ مةهمال الخدمات تقديم لضمان بُعد عن للعمل جديدة ممارسات قيطبتو الفروع توسعاا لقدرات شبكةو سريعا

 تسعة مدة التأجيل لتصبح أشهر ثالثة لمدة تأجيل الدفعات مدد وقد الصغيرة التجارية للمؤسسات المالي الدعم تقديم البنك يواصل. وموظفينا عمالئنا سالمة

 .أشهر

 التالي خالل من ذلك ويتضح ،متميزة خدمات تقديم على التركيز البنك واصل فقد التحديات، هذه من الرغم على                                                                : 

o صنيفبت يحظى المصرفية الجوال للخدمات تطبيق يزال وال ،الجوال الهاتف عبر مصرفية خدمة وأفضل للعمالء رقمي بنك أفضل زةئجا على البنك حصل 

 .   لوجوج بلآ متاجر من كل في عال  

o لخدمات مزود وأفضل فريقيا،أ وشمال األوسط الشرق منطقة في التجارة في رائدكو التجاري، للتمويل مزود كأفضل زئجوا عدة على البنك حصول 

 .ةاألجنبي للعمالت مزود وأفضل النقد، وإدارة الخزينة

o في ساببنك  أحرزه الذي للتقدم تقديراا  فريقيا،أ وشمال األوسط الشرق منطقة في العام لهذا منتج أفضل مسمى على" وافر" االدخار منتج حصل 

 .2030 رؤية إطار في رئيسية مبادرة وهي األجل، طويل االدخار على التركيز مع المنتجات تطوير

o مثلوت - المملكة في أعضاء ثالثة بين من عام مقاصة كعضو للعمل" مقاصة" المالية األوراق مقاصة مركز لشركة النضمامه الموافقة على البنك حصل 

ا عنصراا ا أكثر مالي قطاع لتطوير 2030 رؤية أهداف يدعم الذي المالي القطاع تطوير برنامج من هاما  .المملكة في وفعالية تنوعا

 ذلك ويمثل م،2020 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة سعودي لاير مليون 1.112 نحو الدخل وضريبة الزكاة قبل الدخل صافي بلغ 

 وقابل اإليرادات، انخفاض إلى ذلك ويعزى. م2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة مع مقارنة ٪22 وبنسبة سعودي لاير مليون 311 بنحو انخفاًضا

ا أكثر صورة الثالث الربع نتائج يعكس. العمليات ومصاريف المتوقعة االئتمان خسائر مخصص انخفاض جزئياا ذلك  تسجيلو االندماج محاسبة من االنتهاء بعد وضوحا

 .يالحال العام بداية المرجعية الفائدة أسعار النخفاض نتيجةا  كبير بشكل اإليرادات تأثر رغم الحالي، العام من الثاني الربع في الشهرة قيمة في االنخفاض

 انخفاضإلى  أساسي بشكل ويعود ذلك سعودي لاير مليون 1.104 بنحو الضرائب قبل األرباح ارتفعت م،2020 يونيو 30 في المنتهية الثالثة باألشهر بالمقارنة 

 .األول الربع من المرجعية الفائدة أسعار النخفاض نتيجةا  اإليرادات انخفاض جزئياا قابلها التي المتوقعة االئتمان خسائر

 نوعها من صفقة أول تعتبر وهذه. م2020 يوليو شهر خالل سعودي لاير مليارات خمسة اقدره الصكوك من الثانية الشريحة إصدار ساب أكمل 

 منذ يالسعود البنكي للقطاع محلي إصدار وأكبر التاريخ في سعودي لبنك الثانية للشريحة مشترك إصدار وأكبر الدين ألدوات المال أسواق في المندمج للبنك

  .2030 رؤية المملكة رؤيةضمن  الوطني االقتصادي التحولخطط  عن اإلعالن

 األساسي المال رأس نسبة بلغت. والسيولة المال لرأس القوية المستويات ناحية من متميز بأداء المالية الفترة ساب أنهى (CET1) 18.6٪، ونسبة 

 السيولة قاعدة أن. ٪74 الطلب تحت للودائع عالية ونسبة سعودي لاير مليار 75 نحو العالية السيولة ذات الموجودات تغوبل ،¹ ٪84 الودائع إلى القروض

 . والتمويل اإلقراض نمو تدعم ووفرتها المتنوعة
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 اإلدارة مجلس رئيس كلمة

 هذا خالل أتممنا حيث .الجديد بنكنا إلطالق واألول ساب لبنكي التكامل التام في المتمثل هدفنا تحقيق من أكثر اقتربنا قد نكون 2020 عام من الثالث الربع نهاية مع

 يالحال الوقت وفي. له مخطط هو كما المقبل العام من األول النصف خالل كلياا وستتم عملية التكامل  والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات معظم انتقال الربع

 ولدينا. واحد كبنك الموعود التكامل تحقيق على ونعمل المخاطر وندير الفرص عن نبحث حيث اإلدارات، جميع في واحد وكفريق مندمج كبنك مثالي وبشكل نعمل

 .الصعبة الظروف هذه ظل في حتى للبنك مشرق مستقبل وبناء إتمام التكامل بشأن جدا عال طموح

 المملكة في بنك أفضل جائزة منها المجاالت مختلف في المرموقة الجوائز من بالعديد ساب فاز الثالث، الربع فيف .آخر بعد عاماا  بساب االحتفاء استمرارية رؤية ويسعدنا

 وأفضل العمالء لخدمة رقمي بنك أفضل جائزةحصوله على  خالل من وذلك الرقمية الريادة مجال في البنك دور تقدير جانب إلى. فاينانس لوبالج مجلة من 2020 لعام

 منطقة في التجارة في الريادة وجائزة المملكة، في العالمية للتجارة الرائد البنك بجائزة ساب فاز ،المؤسساتو الشركات لجهود قطاع وتقديراا . المحمول للهاتف تطبيق

 ضمامان تم عام، من ألكثر دامت مكثفة جهود وبعد. ةاألجنبيللعمالت  مزود أفضل وجائزة النقد، إدارةو الخزينةلخدمات  بنك أفضل وجائزة إفريقيا، وشمال األوسط الشرق

اع قط في أعمالنا تنمية في اهاما  اوعنصرا  المالي، القطاع تطوير برنامج إطار ضمن بارزاا  احدثا  يعتبر والذي ،"مقاصة" المالية األوراق مقاصة مركز شركة لعضوية ساب

 .المؤسساتو الشركات

 أهداف قلتحقي البنك يقدمها التي الرئيسية المبادرات من كواحدة األجل، طويل االدخار على تركز التي منتجاته نطاق توسيع في الفعال دوره نظير ساب تكريم تم كما

 على األفراد قطاع عمالء أشجع أن هنا وأود .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في العام منتج جائزة على الحائز" وافر" منتج خالل من وذلك ،2030 المملكة رؤية

 خدمة في للمساهمة وجهودنا قيمنا في أساسية ركيزة المالي الوعي أن وحيث. لهم المناسبة الخطط على والمبنية الرائدة االدخارية منتجاتنا من االستفادة

 .البعيد المدى على المجتمع أفراد وأهداف احتياجات على تركز التي النصائح تقديم على نحرص فإننا المجتمع،

 الستمرار تيجةن الكلية االقتصادية البيئة تحديات للبنك التشغيلي األداء يعكس أن المستغرب من ليس فإنه العام، هذا تلقيناه الذي والتقدير نجاحاتنا من الرغم وعلى

 يةالتشغيل الصعوبات والتحديات من الرغم وعلى ،على الحصص السوقية المنافسة حدة عن فضالا  العالمي، قتصاداال على السلبي وتأثيرها (19د كوفيكورونا ) جائحة

 عالرب خالل كبير بشكل االئتمان مخاطر تكلفة انخفاض نرى أن ويسعدنا عالية، وسيولة قوي مال برأس يتمتع اليزال ساب أن إال ،الظروف هذه بسبب القطاع على

 لعلياا اإلدارة وفريق اإلدارة مجلس أعضاء فإن القادمة، السنوات خالل المستقبل إلى نتطلع وبينما. حتى تاريخه للبنك االئتمان مخصصات كفاية يعكس مما الثالث

 .النمو هذا لدعم جيد وضع في البنك أن واثقون ونحن القصير، المدى على االقتصادية التوقعات حسب أقل بوتيرة ذلك كان وإن النمو بعودة متفائلون

 نحو رنسي كما. أكبر بعمق معكم الواعد مستقبلنا لمناقشة أتطلع منها االنتهاء وحين ،المدى متوسطة البنك إستراتيجية بمراجعة حالياا  اإلدارة مجلس أعضاء ويقوم

 جهوداا  ياالعل اإلدارة وفريق اإلدارة مجلس أعضاء يواصل ،كورونا المستجد يروسف تفشي فترة طوال االندماج وتكامل استراتيجيتنا على كبير بتركيز طموحاتنا تحقيق

 .والحرجة الصعبة األوقات هذه في األمثل النحو على البنك أعمال إدارة لضمان قوية

 ركزي البنك أن التأكيد أود ولكن القريب، المدى على مستمرة أنها ويبدو ،مستمرة السلبية تأثيراته تزال ال م2020 عام من الثاني الربع في 19كوفيد  جائحة ظهور ومنذ

 اتممارس وخلق التكيف على بسرعتنا اتخذناها التي اإلجراءات أن حيث. ذلك من مكنناستُ  التشغيلية مرونتنا بأن ثقة على ونحن ،ئهعمال دعم على أساسي بشكل

 التعامل خاللها من يمكن الجودة عالية رقمية قنوات وتوفير الوقائية، الحكومية اإلجراءات مع يتماشى بما فروعنا شبكة وتهيئة بعد، عن العمل مثل جديدة، عمل

 لثالثا الربع ففي. عمالئنا لتطلعات ترقى التي الخدمات من عال   مستوى تقديم من مكّنتنا جميعها الهاتف، عبر المصرفية والخدمات والجوال اإلنترنت مثل والتفاعل،

 اتناقنو استخدام في االستمرار على عمالئنا جميع أشجع أن وأود مجالها، في رائدة تعتبر والتي الرقمية، لتطبيقاتنا المستخدمين عدد في املحوظا  اارتفاعا  شهدنا

 .الرقمية

 لصعبة،ا األوقات في وخاصة عمالئنا تطلعات لتلبية الخدمات من عالية مستويات تقديم في نجاحنا إن. يكفي ال وحده هذا فإن رائعة، وعمليات تطبيقات نملك بينما

 يءالمل العام هذا خالل كبيرة اجهودا  قدموا الذين لموظفينا والتقدير الشكر بخالص أتوجه لذلك. ساب في المستويات جميع على موظفينا وجهود لتفاني نتيجة هي

 رتطوي على ومساعدتهم موظفينا لدعم وسعنا في ما كل ببذل التزامنا نجدد عمالئنا، لدعم الجهود لتلك اوتقديرا . لعمالئنا الالزم الدعم تقديم أجل من بالتحديات

 .ممكن حد أقصى إلى المهنية مسيرتهم

 واصلالمت دعمها وعلى الجائحة، فرضتها التي االقتصادية التحديات مع التعامل من مكّننا والذي السعودي العربي النقد مؤسسة من الكبير بالدعم اشيد أن أود ،اختاما 

 المستمر، الدعم هذا ومع. لالقتصاد دعمها وعلى يروس،االف انتشار لمنع المتواصلة جهودها على الرشيدة لحكومتنا األول المقام في والشكر. المصرفي للقطاع

 .الغالي ووطننا وعمالئه لساب اإشراقا  أكثر مستقبل لىإ ونتطلع تفاؤالا  يزيدنا المبدعة، الكوادر من المتفاني والعمل المتميزة، ومنتجاتنا وخدماتنا
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 لفحص مراجعي الحسابات( غير خاضعة) م2020سبتمبر  30المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في النتائج 

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةترة قائمة الدخل لف

 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 التغير م2019 م2020 

  سعودي لاير مليون سعودي لاير مليون 

 ٪ )معدلة(  

 (20) 2.670 2.141 )"اإليرادات"( إجمالي دخل العمليات

 8 (1.093) (1.001) مصاريف العمليات

 72 (182) (51) صافي االئتمان المتوقعة، خسائر مخصص

 (19) 29 23 مشترك ومشروع زميلة شركات أرباح في الحصة

 (22) 1.423 1.112 الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل / دخل )خسارة( صافي

    

 نقطة أساس ٪ ٪ الرئيسية: المالية النسب

 11.0 12.8 (1.8) (return on tangible equity) الملموسة الملكية حقوق على العائد

 46.8 41.0 5.8  (cost of efficiency) التكلفة كفاءة نسبة

 0.13 0.46 0.33 (cost of risk) تكلفة المخاطر

 18.6 16.8 1.8 (CET1) األساسي المال رأس نسبة

    

    :الرئيسية البنود

 (54) 177 82 العادلة القيمة تعديلل (unwind)الخصم  عكس

 17 (137) (114) باالندماج متعلقة مصاريف

 (8) (36) (39) ةملموسال غيراإلطفاء للموجودات 

 49 (53) (27) مصاريف لمرة واحدة

    

 
 سبتمبر 30كما في 

 التغير م2019 م2020

 ٪ سعودي لاير مليون سعودي لاير مليون 

 2 155.725 159.356 والسلف القروض إجمالي

 (2) 183.413 180.198 العمالء ودائع

 

 تطورات األعمال

 الشهرة قيمةفي  االنخفاضوإثبات  االندماج محاسبة من االنتهاء بعد نتائجلل اوضوحا  أكثر صورة م2020 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر لثالثةل المالي األداء يعكس

 ،بدءا من الربع األول، والتي انعكست على محفظة اإلقراض المرجعية الفائدة أسعاروكذلك عملية إعادة التسعير نتيجةا النخفاض  ،الحالي العام من الثاني الربع في

من التحديات الكلية غير على الرغم . 19فايروس كوفيد  لمواجهة االحترازية اإلغالق وإجراءات التجول حظر الذي شهد الثاني الربع بعد االقتصادي النشاطتحسن  ومع

نعكس تركيزنا على ضمان النتائج الصحيحة للعمالء في ا، واصل البنك إظهار قدر كبير من المرونة التشغيلية مع الحفاظ على سالمة عمالئنا وموظفينا. المسبوقة

 .لمهمة في هذا الربععدد من اإلنجازات ا

 .المملكة في أعضاء ثالثة عضو مقاصة عام من بينك للعملاألوراق المالية "مقاصة"  مقاصةالنضمامه لشركة مركز  موافقةال على البنك حصل يوليو، شهر خالل

 لتطوير "2030 رؤية" أهداف يدعم الذي المالي القطاع تطوير برنامج من اأساسيا  جزءا  تمثلو " مركز مقاصة األوراق المالية في السوق السعودي،مقاصة" تأسست

ا أكثر مالي قطاع  .المملكة في وفعالية تنوعا

 من صفقة أول تعتبروهذه . القوي رأسمالنا مركز عزز مما يوليو، شهر خالل سعودي لاير مليارات خمسة بقيمة صكوكالشريحة الثانية من ال إصدار" ساب" كملأ

 لسعوديا البنكي للقطاع محلي إصدار وأكبرفي التاريخ،  سعوديلبنك  الثانية للشريحة مشترك إصدار وأكبردوات الدين، األسواق المالية أل في المندمج للبنك نوعها

 شهد وقد. المحلية الدينية ألدوات المال ألسواقل المستمرة للتنمية بدعمه ساب ويفتخر". 2030 رؤية" برامج أحد الوطني االقتصادي التحول برنامج عن اإلعالن منذ

 والظروف التحديات رغم والمرونة القوة وكذلك ،يةالمال سواقاأل فيرائدة ال البنك مكانة من يعزز مما المستثمرين، مجموعة واسعة من من كبيراا إقباالا  اإلصدار

 .ةراهنال االقتصادية

 قةمنط في التجارة في ورائد التجارة، لتمويل مزود أفضل ذلك في بما جوائزعدة  على الحصول خالل من الشركات مجال في ريادتناب اإلشادة تتم ،الحالي الربع خالل

 يف بنك أفضل جائزة على ساب حصل ذلك، إلى باإلضافة. األجنبي للصرف مزود وأفضل النقد،إدارة و لخزينةلخدمات ا مزود وأفضل ،فريقياإ وشمال األوسط الشرق

 للمستهلك رقمي بنك أفضل بجوائزوالهاتف المحمول،  الرقمي المجال في بخبرتنا اإلشادة تم كما. فاينانس جلوبال مجلة من 2020 لعام السعودية العربية المملكة

 ل.جوجمتجري أبل و  من كل في عال   بتصنيف يحظى المصرفيةالرقمي للهاتف المحمول  تطبيق يزال ال كما المحمول،تطبيق رقمي للهاتف  وأفضل
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 لتركيزا مع المنتجات تطوير في ساب أحرزه الذي للتقدم تقديراا  إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في العام لهذا منتج أفضل لقب على"وافر"  االدخار منتج حصل

 .2030 رؤية إطار في رئيسية مبادرة وهي األجل، طويل االدخار على

 ساسيةاأل األنظمة تكامل عملية سيركما ت. الفترة خالل اتالشرك محفظة غالبية انتقال مع لها مخطط هو كما الثالث الربع في عملية التكامل للبنك المندمج تستمر

 م.2021 عام من األول النصف في اكتمالها ليتم حسب الجدول الزمني

 

 المالية األحداث

 م.2019سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في الثالثم مع 2020سبتمبر  30المنتهية في لثالثة أشهر األداء المالي لالتالي  التحليليقارن 

 311ويمثل ذلك انخفاًضا بنحو م، 2020سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في  لاير مليون 1.112نحو  الدخل وضريبة الزكاة قبل الدخل بلغ صافي 

 اتمخصصالاإليرادات، وقابل ذلك جزئياا انخفاض  نخفاضإلى ا ذلك يعزىو .المماثلة من العام السابق الفترةمع  قارنةم ٪22مليون لاير سعودي وبنسبة 

 ومصاريف العمليات. 

  ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار  ،٪20 وبنسبة سعودي لاير مليون 528قدره  بانخفاض سعودي، لاير مليون 2.141نحو  العمليات دخلبلغ

 غير العمليات دخل انخفض . كذلكم، وكذلك انخفاض المتوسط ألرصدة اإلقراض2019النصف الثاني من عام م وخالل 2020الفائدة المرجعية في الربع األول من عام 

 كما .الفرادا مصرفية قطاع في االئتمان بطاقات رسوم وانخفاض الشركات قطاعل التجاري النشاطبسبب تباطؤ  األتعاب دخل انخفاض بسبب رئيسي بشكل التمويلية

 .المنافسة وازدياد حدة القروض منح رسوم بانخفاض القطاعين كلتا تأثر

 بنحو  باالندماج متعلقة مصاريف وتضمنت ،٪8 وبنسبة سعودي لاير مليون 92بانخفاض بنحو  سعودي، لاير مليون 1.001 نحو العمليات بلغت مصاريف

 املتك االنتهاء من بمجردبطبيعتها وستنتهي  مؤقتة باالندماج المتعلقة المصاريفإن (. سعودي لاير مليون 137: م2019 عام من الثالث الربع) سعودي لاير مليون 114

رتين، ا الفتللموجودات غير الملموسة ومجموعة صغيرة من بنود المصاريف غير المتكررة في كلت واإلطفاء ،باالندماج المتعلقة مصاريفال وفي حال استبعاد. العمليات

  .٪39.9بنحو التكلفة ة وبنسبة كفاء، ٪5مليون لاير سعودي وبنسبة  46 بنحو فإن المصاريف انخفضت

 نتيجة لعكس بعض قيود  ٪72وبنسبة  يمليون لاير سعود 131مليون لاير سعودي، بانخفاض قدره  51نحو  الُمحملغ مخصص خسائر االئتمان بل

. بلغت نسبة تكلفة المخاطر للربع تاريخه حتى البنك مخصصات كفاية مدى الحالي الربع في الُمحملالمخصص  عكسي. الُمحملالمخصص المخصصات وانخفاض 

 . ٪0.13م نحو 2020الثالث لعام 

 بنحو وانخفاض السابق، العاممقارنة ب ٪2 وبنسبة سعودي لاير مليار 3.6 قدرها بزيادة سعودي لاير مليار 159.4 والسلف القروض إجمالي بلغ 

  .المدفوعات من عددل أساسي بشكل األخير الربع في التغير ويعزى .م2020 عام من الثاني الربعمقارنة ب ٪1 وبنسبة سعودي لاير مليار 1.0

 مليار 8.2 نخفاض بنحواو السابق، العام عن ٪2 وبنسبة سعودي لاير مليار 3.2 وقدره بانخفاض سعودي لاير مليار 180.2 نحو العمالء ودائع بلغت 

 .السيولةإلى ترشيد قاعدة  أساسي بشكل األخير الربع في التغيير ويعود .م2020 عام من الثاني الربع عن سعودي لاير
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 لفحص مراجعي الحسابات( غير خاضعةم )2020م مقارنة مع الربع الثاني لعام 2020الربع الثالث لعام  - ¹مراجعة األعمال 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  م مع الثالثة2020سبتمبر  30المنتهية في م، نعرض هنا خالصة األداء المالي للثالثة أشهر 2020نظراا للتطورات السريعة خالل عام 

 ما لم يذكر خالف ذلك.. إن الخالص التالية تقارن أداء الربع الحالي مع الربع السابق، م2020

 االفتراضي "اإليرادات" حسب قطاع األعمالإجمالي دخل العمليات 

  في ةالمنتهيللثالثة أشهر  

 التغير  م2020يونيو  30 م2020سبتمبر  30  

 (٪) مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي   

 (7) 824 770 مصرفية األفراد وإدارة الثروات

 (8) 1.004 924 المؤسساتو الشركاتمصرفية 

 (11) 503 448 الخزينة

 100 (14) - أخرى

 (8) 2.318 2.141 اإلجمالي

 

 صافي الدخل االفتراضي قبل الزكاة وضريبة الدخل حسب قطاع األعمال بعد استبعاد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة

 سبتمبر 30 في ةالمنتهيأشهر للثالثة  

 التغير  م2020يونيو  30 م2020سبتمبر  30  

 (٪) مليون لاير سعودي سعوديمليون لاير    

 100< (102) 361 مصرفية األفراد وإدارة الثروات

 100< (197) 492 المؤسساتو مصرفية الشركات

 (17) 460 384 الخزينة

 (12) (111) (124) أخرى

 100< 50 1.112 اإلجمالي

 

  صافي القروض االفتراضي حسب قطاع األعمال 
 في كما 

 التغير  م2020يونيو  30 م2020سبتمبر  30  

 (٪) مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي   

 1 35.889 36.381 مصرفية األفراد وإدارة الثروات

 (1) 117.063 115.505 المؤسساتو مصرفية الشركات

 - - - الخزينة

 - - - أخرى

 (1) 152.952 151.886 اإلجمالي

 

  ودائع العمالء االفتراضية حسب قطاع األعمال 
 كما في 

 التغير  م2020يونيو  30 م2020سبتمبر  30  

 (٪) مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي   

 (0) 86.411 86.289 مصرفية األفراد وإدارة الثروات

 (8) 97.885 90.299 المؤسساتو مصرفية الشركات

 (11) 4،062 3.610 الخزينة

 - - - أخرى

 (4) 188.357 180.198 اإلجمالي

 توحيد أسس قطاعات األعمال بعد االندماج. أرقام الفترة الحالية، وذلك نتيجة الستمرار علميات  عرض مع لتتناسبتم تعديل بعض أرقام الفترات الماضية  .1
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 مصرفية األفراد وإدارة الثروات

 

 األداء المالي

 م. 2020مليون لاير سعودي للربع الثاني من عام  102مقارنة بصافي خسارة قدرها مليون لاير سعودي،  361نحو صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل  بلغ

 .  اإليراداتوقابل ذلك جزئياا انخفاض ومصاريف العمليات،  ويعزى ذلك إلى انخفاض المخصصات

  ويتضمن عكس الخصم٪7ليون لاير سعودي ويمثل انخفاضاا بنسبة م 770بلغ إجمالي دخل العمليات نحو ،(unwind)   مليون  54لتعديالت القيمة العادلة بنحو

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ، ٪11وعند استبعاد هذا األثر، يكون الدخل منخفضاا بنسبة  .ملون لاير سعودي( 19م: 2020)الربع الثاني لعام  لاير سعودي

. باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات وذلك النخفاض دخل األتعاب المتعلقة وكذلك ازدياد حدة المنافسة م2020انخفاض أسعار الفائدة المرجعية منذ بداية عام 

 بالبطاقات االئتمانية. 

 قروض  ومنتجاتالنمو في القروض العقارية والبطاقات االئتمانية  إلىرئيسي  بشكلويعود ذلك  ،٪1 بنسبة بارتفاعمليار لاير سعودي  36.4صافي القروض  بلغ

 األفراد.

 والتيخالل الربع الحالي،  ٪82نسبة الودائع تحت الطلب )حسابات جارية( لتصل إلى  ارتفعتالحالي.  للربعمليار لاير سعودي  86.3 عند العمالء ودائع ثبات 

 .للبنك قوة مصدر تشكل

 

 والمؤسسات الشركات مصرفية

 

 األداء المالي

  مليون لاير سعودي للربع الثاني من العام الحالي.  197، مقارنة بصافي خسارة بنحو مليون لاير سعودي 492بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل نحو

 مصاريف العمليات.، وقابل ذلك جزئياا انخفاض اإليرادات وارتفاع اتمخصصالانخفاض ويعزي ذلك إلى 

  ويتضمن عكس الخصم ٪8ليون لاير سعودي ويمثل انخفاضاا بنسبة م 924بلغ إجمالي دخل العمليات نحو ،(unwind)  مليون  29لتعديالت القيمة العادلة بنحو

باإلضافة إلى تراجع األنشطة  ،مليون لاير سعودي(. انخفضت اإليرادات نتيجة انخفاض متوسط أرصدة اإلقراض 71: م2020الربع الثاني لعام لاير سعودي )

 التجاريةالقروض الهوامش لمحفظة القروض طويلة األجل و تانخفضالتجارية ما نتج عنها انخفاض دخل األتعاب. كذلك تأثر دخل األتعاب بانخفاض منح القروض. 

 مليون لاير سعودي 136بنحو  تعديلعالوة على ذلك، تم إثبات خسائر . كذلك الرتفاع حدة المنافسةو أسعار الفائدة المرجعية خالل العام، والتي تعكس انخفاض

عادلها وتم تعويضها بقيمة توكذلك  عرضها في "دخل العمليات األخرى"تم وتتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ ستة مليارات لاير سعودي.  ودائعمن 

  ويعود ذلك إلى أن معدل سداد القروض كان أعلى نسبياا من معدل منح للربع الحالي  ٪1بنسبة  بانخفاضمليار لاير سعودي  115.5بلغ صافي القروض نحو

 القروض. 

 تحت الودائع نسبة ارتفعت. للربع الحالي نظراا الستمرار البنك بترشيد قاعدة الودائع ٪7انخفاضاا بنسبة مليار لاير سعودي وتمثل  90.3نحو  بلغت ودائع العمالء 

 .الحالي الربع خالل ٪69 إلى لتصل( جارية حسابات) الطلب

 الخزينة

 

 األداء المالي

  انخفاضويعود ذلك إلى  ،٪17مليون لاير سعودي ونسبة  76بنحو انخفاضاا مليون لاير سعودي ويمثل  384بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل نحو 

 اإليرادات.

 انخفاض دخل المتاجرة مقارنة  إلى ذلك ويعود، ٪11 نسبةمليون لاير سعودي و 56بنحو  اانخفاضا  ويمثل سعودي لاير مليون 448 نحو العمليات دخل إجمالي بلغ

 . األسعار في كبير تقلبات شهدتبالفترة الماضية التي 
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 لفحص مراجعي الحسابات( غير خاضعة) م2020سبتمبر  30النتائج المالية االفتراضية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستترة القائمة الدخل االفتراضية لف

 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 
 التغير م2019 م2020 
 ٪ سعودي لاير مليون سعودي لاير مليون 

  )معدلة(  

 (17) 8.255 6.828 )"اإليرادات"( إجمالي دخل العمليات

 4 (3.093) (2.972) مصاريف العمليات 

 30 (2.275) (1.599) صافي االئتمان، خسائر مخصص

 - - (7.418) الشهرة قيمة في االنخفاض

 (39) 95 58 مشترك ومشروع زميلة شركات أرباح في الحصة

 (100<) 2.982 (5.102) الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل / دخل )خسارة( صافي

    

 نقطة أساس ٪ ٪ :الرئيسية المالية النسب

 7.5 9.1 (1.6) (return on tangible equity) الملموسة الملكية حقوق على العائد

 43.5 37.5 6.0  (cost efficiency ratio) التكلفة كفاءة نسبة

 1.33 1.81 0.48 (cost of risk) تكلفة المخاطر

 18.6 16.8 1.8 (CET1) األساسي المال رأس نسبة

    

    :البنود الرئيسية

 - - (7.418) الشهرة قيمة في االنخفاض

 24 214 265 العادلة القيمة تعديلل (unwind)الخصم  عكس

 - - (76) أثر خسائر برنامج تأجيل الدفعات صافي

 1 (303) (301) باالندماج متعلقة مصاريف

 (100<) (42) (117) ةملموسال غيراإلطفاء للموجودات 

 66 (127) (43) لمرة واحدةمصاريف 

    

    االفتراضية بعد استبعاد البنود الرئيسية المذكورة أعالهقائمة الدخل 

 (17) 8.041 6.639 إجمالي دخل العمليات )اإليرادات(

 4 (2.621) (2.511) مصاريف العمليات

 30 (2.275) (1.599) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 (39) 95 58 مشترك ومشروع زميلة شركات أرباح في الحصة

 (20) 3.240 2.588 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخلصافي 

 

. المندمج للبنك الفترة أداء فهم من للتمكن وذلك ،تم حسابها ألغراض توضيحية م2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في النتائج المالية االفتراضية 

 لماليةا النتائج تمثل ال وبالتالي افتراضية تعتبر المالية المعلومات فإن طبيعتها وبسبب ،م2018 يناير 1 في تم األول والبنك البريطاني السعودي البنك اندماج أن تفترض

  .في الجدول الموضح أعاله تخصيص سعر الشراء. تم تعديل النتائج لتتضمن اتفاقية لساب الفعلية

 

 ذلك. ما لم يذكر خالف م2019 سبتمبر 30م مع التسعة أشهر المنتهية في 2020سبتمبر  30يقارن التحليل التالي األداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 

 لاير مليون 2،982بنحو  الدخل وضريبة الزكاة قبل دخلال بصافي مقارنة لاير مليون 5.102نحو  الدخل وضريبة الزكاة قبل الخسارة صافي بلغ 

 العديد هناك كان. م2020عام لمليون لاير سعودي خالل الربع الثاني  7.418الشهرة بنحو  قيمة في االنخفاض االنخفاض بشكل رئيسي إلى يعزى .سعودي

 .أعاله هو موضح كما الفترتين لكلتا الدخل قائمة في المسجلة األخرى الرئيسية البنود من

منخفضاا  سعودي، لاير مليون 2.588 بنحو 2020 عام من الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة التسعة أشهر صافي يكون البنود، هذه جميع في حال استبعاد 

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص انخفاض هذا جزئياا اإليرادات، وقابل انخفاض إلى االنخفاض هذا يعزى ،م2019 عام من الفترة بنفس مقارنة ٪20 بنسبة

 البنود الرئيسية وأثرها على قائمة الدخل موضح بشكل أكبر أدناه. .العمليات مصاريف وانخفاض

 سعودي لاير مليون 265 نحو وتضمنت، ٪17 وبنسبة سعودي لاير مليون 1.427 قدره بانخفاض سعودي، لاير مليون 6.828نحو  ت اإليراداتبلغ 

تعديل بنحو ال وأيضا تضمنت خسائر سعودي(، لاير مليون 214: م2019 التسعة أشهر من عام) العادلة القيمة المتعلق بتعديل (unwind)عكس الخصم تمثل 

 ببرنامج تأجيل الدفعات لقطاع الرعاية الصحية. ةالمتعلق مليون لاير سعودي 76

سجل ساب محفظة  الشراء،تخصيص سعر عملية  المحاسبة عن االندماج من خالل بعد االنتهاء من :العادلة القيمة لتعديل (unwind) الخصم عكس

وفيما  .طةالمرتبالتعاقدية المستحقة من القروض والتي تمثل القيمة المخصومة إلى القيمة بالقيمة العادلة  المستحوذ عليها من البنك األولقروض البنك األول 

ه في ويتم إثبات للقروض فإنه سيتم عكس الخصم المطبق على مدى العمر وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي عاملة"،قروض المصنفة ضمن "لقروض يتعلق با

 ستكون على أساس تنازلي حسب إن مبالغ عكس الخصم التي سيتم إثباتها مستقبالا  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. "صافي دخل العموالت الخاصة"

 طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 كما يلي: 19وتتكون من حزمتي دعم للعمالء المتأثرين بحائجة فايروس كوفيد : الدفعات برنامجي تأجيل أثر

اص الخ القطاع تمويل لدعم السعودي العربي النقد مؤسسة برنامج اطالقبعد  - والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية للمنشآت الدفعات تأجيل برنامج (أ

ا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. قام  فتره تمديد خالل من المؤهلين أشهر للعمالء ستة لمدة بتأجيل الدفعات ساب والذي يقدم دعما

 تمديد تم ث،الثال الربع في التوجيهات بعد .المؤهلين العمالء يتحملها إضافية تكاليف أي بدون الشروط عليها تنطبق والتي الممنوحة للتسهيالت االستحقاق

 .أشهر تسعة لمدة سداد تأجيل المؤهلين العمالء ما منح أشهر ثالثة لمدةالبرنامج  هذا

 صحيال القطاع في العاملين يبذلها التي الكبيرة للجهود تقديراا – لمدة ثالثة أشهر العاملين في القطاع الصحيبرنامج تأجيل الدفعات للعمالء األفراد  (ب

 الرعاية مجال في العاملين لجميع أشهر ثالثة لمدة الدفعات تأجيل قرر البنك فقد 19 كوفيد فايروس جائحة من والمقيمين المواطنين صحة على للحفاظ

 .البنك من تسهيالت ائتمانية على والحاصلين والخاص، العام القطاعين من الصحية

خسائر إجمالي ، كتعديل على فترات الترتيب ونتج عنها 9تم معالجة التغييرات الناتجة عن برنامجي تأجيل الدفعات حسب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الربع الثالثمليون لاير سعودي و 30: م2020عام لالربع الثاني  ،ليون لاير سعوديم 170: م2020عام لمليون لاير سعودي )الربع األول  336تعديل بنحو 

 القروض والسلف بنفس القيمة. تتعلقصافي مليون لاير سعودي( تم إثباتها في "دخل العمليات األخرى" وتم تطبيق الخصم على  136: م2020عام ل

 الخاص (unwind) الخصم عكس سيتم .أشهر ثالثة لمدة بشكل رئيسي الى تمديد فترة التأجيل الثالث الربع في المدرجة اإلضافية التعديل خسائر

، وتم خالل الفترة عكس التأجيل بداية من أشهر تسعة مدى على ثابتالقسط ال أساس على والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية تالمنشأ ببرنامج

 الخاصبشكل كامل  (unwind) الخصم عكس تم". الخاصة العموالت دخل صافي" خالل من اآلن حتى سعودي لاير مليون 189 بنحو (unwind)الخصم 

سيعوض عن االنخفاض في دخل العموالت لبرنامجي تأجيل الدفعات  عديلخسائر الت (unwind)إن عكس  .الثاني الربع خالل بالكامل الصحية الرعاية ببرنامج

 الحفاظ على عائد ثابت طوال مدة العقد، وبما يتماشى مع طريقة الفائدة الفعلية. الخاصة نتيجةا لتأجيل فترة االستحقاق. وبالتالي 

 ؤسسة النقد العربي السعوديبدون عمولة من م ودائعلتعويض خسائر التعديل لبرنامج المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حصل ساب على 

ا المنفعة احتساب . وتممتعددة لفترات استحقاق مليار لاير 6.0قدرها   366الحكومية، ونتج عنها دخل إجمالي قدره  المنح عن المحاسبة لمتطلبات وفقا

 مليون لاير سعودي تم إثباتها في "دخل العمليات األخرى" وتم تأجيل إثبات المبلغ المتبقي.  273 امليون لاير سعودي، منه

 

 6،639الصحية، تكون اإليرادات بنحو  ملين في مجال الرعايةاوأثر برنامج تأجيل الدفعات للعلتعديل القيمة العادلة،  (unwind) الخصمفي حال استبعاد عكس 

، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العموالت الخاصة والذي ٪17مليون لاير سعودي وبنسة  1،403مثل انخفاضاا بنحو مليون لاير سعودي ت

تجارية التعاب من األنشطة ض األاالقروض العاملة وإعادة التسعير نتيجة لهبوط أسعار الفائدة المرجعية. انخفض صافي دخل االتعاب النخفأرصدة يعكس انخفاض 

بطاقات االئتمان نتيجة لزيادة حدة ل انخفاض أتعاب منح القروض ونزول صافي األتعابأسعار النفط و فاضوكذلك انخوالتي تعكس أوضاع االقتصاد الكلي الصعبة 

 . ةتحديات االقتصاديالالمنافسة و

  مليون لاير سعودي  301، وتشمل على ٪4مليون لاير وبنسبة  121مليون لاير سعودي، وتمثل انخفاًضا بنحو  2.972بلغت مصاريف العمليات نحو

مليون لاير سعودي  117مليون لاير سعودي( وإطفاء األصول غير الملموسة بمبلغ  303: م2019متعلقة بمصاريف تكامل االندماج )التسعة أشهر من عام 

مصاريف غير المتكررة تتعلق بالموجودات غير الملموسة التي تم إثباتها بعد االندماج. كانت ال (مليون لاير سعودي 42: م )معدلة(2019)التسعة أشهر من عام 

ة بنسبة منخفضعند الحد األدنى في الفترة الحالية، وفي حال استبعاد المصاريف غير المتكررة لكال الفترتين والبنود المذكورة أعاله، تكون المصاريف بطبيعتها 

 وتعكس تحقيق مزايا االندماج المستمرة والتي يتوقع لها أن تزداد مع مرور الوقت.   4٪

  37.8 التكلفة كفاءة نسبة تكون المتكررة، غير والمصاريف في حال استبعاد البنود الرئيسية .٪43.5كفاءة التكلفة  نسبةبلغت٪. 

 إلى ويعزى ذلك. ٪30 وبنسبة سعودي لاير مليون 676 قدره بانخفاض سعودي، لاير مليون 1.599 المتوقعة نحو االئتمان خسائر مخصص بلغ 

مليون لاير سعودي  51نحو  م2020وبلغ مخصص خسائر االئتمان في الربع الثالث من عام . المؤسساتو الشركات المتعلق بمصرفية الُمحمل المخصص انخفاض

 بعد العالمي الكلي االقتصادنتيجة لتراجع أوضاع  الُمحملالمخصص  السابق الربع تضمن حيث الربع الثاني،سعودي مقارنة مع  مليون لاير 1.258ا بنحو منخفضا 

 تكلفة بلغت. تاريخه حتى البنك مخصصات كفاية مدى الحالي الربع في الُمحملالمخصص  عكسي. وهبوط األسعار الدولية للنفط 19جائحة فايروس كوفيد 

 (.٪1.81: م2019 من أشهر التسعة) م2020لفترة التسعة أشهر من عام  ٪1.33 نحو المخاطر

 ن عام بالتسعة أشهر ممقارنة  ٪2بنسبة سعودي ومليار لاير  3.6قدره  بارتفاع سعودي،مليار لاير  159.4 والسلف القروض إجمالي بلغ

 ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو فيمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ٪1وبنسبة مليار لاير سعودي 1.3 . زادت القروض والسلف بنحوم2019

 .م2020قطاع الشركات في الربع األول من عام 

 مقارنة  ٪4بنسبة  اوانخفاضً  م2019 بالتسعة أشهر من عام مقارنه ،٪2 بنسبة سعودي وتمثل انخفاًضا لاير مليار180.2 بلغت ودائع العمالء نحو

: م2019 أشهر من عام التسعة) ٪74 إلى ساب لدى الطلب تحت الودائع نسبة قوياا، ارتفعت التمويل أستمر عام بشكل .م2020النصف األول من عام مع 

 . ديناميكية قوة السيولة لدى البنك والتي تعكس (٪72: م2020، النصف األول من عام 66٪

 بلغت نسبة رآس المال األساسي (CET1) 18.6٪ نقطة مقارنة بالنصف  0.5وزيادة  ،م2019مقارنة بفترة التسعة أشهر من عام  أساس نقطة 1.8ة دبزيا

 لتصل األساسي والمساند المال رأس نسبة إجمالي ارتفع. الحالي خالل الربع سجل. يعود ذلك بشكل رئيسي صافي الدخل المم2020األول من عام 

 سعودي. لاير مليارات خمسة بقيمة صكوكالشريحة الثانية من ال إصدار جزئي من بدعم ٪21.4 إلى
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 لفحص مراجعي الحسابات( غير خاضعة)هامش صافي دخل العموالت الخاصة 

 لتعديل القيمة العادلة (unwind) عكس الخصمبعد استبعاد  الربعيصافي دخل العموالت الخاصة 

 

 الربع المنتهي في 

  م2019 سبتمبر 30 م2020 يونيو 30 م2020 سبتمبر 30  

 مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي   

 )معدلة(   

 2،446 1.948 1.774 دخل العموالت الخاصة

 (518) (222) (198) مصاريف العموالت الخاصة

 1،928 1.726 1.576 صافي دخل العموالت الخاصة

 252.071 259.748 262.314  ¹ المتوسط للموجودات المدرة لدخل العموالت الخاصة

 ٪ ٪ ٪ 

 2.7 3.0 3.8 (Gross yield) العائد اإلجمالي

 ² (0.4) (0.4) (1.0) (Cost of funding)تكلفة التمويل 

 2.3 2.6 2.8  (spread)فارق صافي دخل العموالت الخاصة 

 2.4 2.7 3.1 (margin)هامش صافي دخل العموالت الخاصة 

 إيضاحات

صدة النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي واألرصدة لدى البنوك رحسب باستخدام المتوسط اليومي أليلدخل العموالت الخاصة  المدرةالمتوسط للموجودات  .1

 والمؤسسات المالية األخرى والقروض والسلف واالستثمارات بعد استبعاد االستثمارات في حقوق الملكية.

 . لبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة واالقتراضألرصدة االيومي كلفة التمويل باستخدام المتوسط تتحسب  .2

 نحو العادلة القيمة على للتعديالت( unwind) الخصم عكس مبلغ استبعاد بعد ،م2020 عام من الثالث للربع االفتراضي الخاصة العموالت دخل صافي هامش بلغ

 بسبب السابقة التوجهات مع يتماشى وبما. م2020 عام من الثاني بالربع مقارنة أساس نقطة 0.3 بنحو الخاصة العموالت دخل صافي هامش انخفض كما. 2.4٪

التمويل ثباتاا بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وانخفاضاا بنحو  كلفةت شهدت كما. م2020 عام من األول الربع في العالميةالمرجعية  الفائدة أسعار هبوط

 العموالت دخل صافي انخفاض ويعزى. التسعير إعادة عملية من االستفادة وكذلك ألجل الودائع خفض نتيجة م2020 عام منالثالث  بالربعنقطة أساس مقارنة  0.6

 .  للعمالء اإلقراض عمليات انخفاض إلى الخاصة

 التدفقات انخفاض مع الحالية، األوضاع إدارة بهدف اإلدارة فريق بإجراءات مدفوعة ،م2020 السيولة زيادة نتيجة العموالت لدخل المدرة للموجودات المتوسط ارتفع

 .ولدعم العمالء 19 كوفيد جائحة نتيجة آثار مواجهة في الجهود لدعم السعودي العربي النقد مؤسسة من ودائع استالم وكذلك التجزئة قطاع من الخارجة النقدية

 (NSCI Sensitivityصافي دخل العموالت الخاصة ) حساسية

 .الخاصة العموالت دخل صافي شمها على أساس نقاط 10بمعدل  أقصى بحد تأثر أن يتوقع ، فإنهالمرجعية الفائدة أسعار في أساس نقطة 25 تغيير بمعدل لكل
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 لفحص مراجعي الحسابات( غير خاضعة) م2020سبتمبر  30النتائج المالية المعلنة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

   سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عستترة الالمالية لف النقاطأبرز 

 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 
 التغير م2019 م2020 
 ٪ سعودي لاير مليون سعودي لاير مليون 

  )معدلة(  

 3 6.650 6.828 )"اإليرادات"( إجمالي دخل العمليات

 (22) (2.431) (2.972) )ال تشمل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي(مصاريف العمليات 

 14 (1.864) (1.599) صافي االئتمان، خسائر مخصص

 - - (7.418) الشهرة قيمة في االنخفاض

 (39) 95 58 مشترك ومشروع زميلة شركات أرباح في الحصة

 (100<) 2.450 (5.102) الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل / دخل )خسارة( صافي

 100< (369) 255 الزكاة وضريبة الدخل

 (100<) 2.081 (4.847) الزكاة وضريبة الدخل بعدالفترة  / دخل )خسارة( صافي

    

 نقطة أساس ٪ ٪ الرئيسية: المالية النسب

 7.5 7.9 (0.4) (return on tangible equity) الملموسة الملكية حقوق على العائد

 43.5 36.6 (6.9)  (cost of efficiency) التكلفة كفاءة نسبة

 1.33 1.82 0.49 (cost of risk) تكلفة المخاطر

 18.6 16.8 1.8 (CET1) األساسي المال رأس نسبة

    

    :الرئيسية البنود

 - - (7.418) الشهرة قيمة في االنخفاض

 24 214 265 العادلة القيمة تعديل خصم عكس

 - - (76) األول النصف خاللصافي أثر خسائر برنامج تأجيل الدفعات 

 (11) (270) (301) باالندماج متعلقة مصاريف

 (100<) (42) (117) ةملموسال غيراإلطفاء للموجودات 

    

 
 سبتمبر 30كما في 

 التغير م2019 م2020

 ٪ سعودي لاير مليون سعودي لاير مليون 

 2 155.725 159.356 والسلف القروض إجمالي

 (2) 183.417 180.198 العمالء ودائع

 

ساب بشكل قانوني مع البنك  اندمج. م2019و  م2020 سبتمبر 30في  المنتهيةأشهر  التسعةفترة لساب ل ةالمعلن الموحدة المالية القوائمالجدول أعاله  يعكس

 المالية للفترة المنتهية في النتائج بينما دمج،نالم البنك ائجنت م2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة النتائج المالية لفترة  تمثل. م2019يونيو  16 بتاريخاألول 

ألفضل بالفترات الماضية، فانه من ا مقارنة للنتائج أفضل ولفهم .المتبقية لفترةونتائج البنك المندمج ل االندماجحتى تاريخ  فقط نتائج ساب تمثل م2019 سبتمبر 30

 مراجعة النتائج االفتراضية. 

 

 ما لم يذكر خالف ذلك. م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  م مع التسعة2020سبتمبر  30المنتهية في أشهر  للتسعة المالي داءاألالتالي  التحليليقارن 

 م2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سعودي لاير مليون 5.102 بنحو الدخل وضريبة الزكاة قبل خسارة صافي ساب حقق، 

 قيمة في االنخفاض شامالً ، لنفس الفترة من العام السابق سعودي لاير مليون 2،450 بنحو الدخل وضريبة الزكاة قبل دخل بصافي مقارنة

 مليون 2،316 بنحو الدخل وضريبة الزكاة قبلفي حال استبعاد االنخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل . مليون لاير سعودي 7.418بنحو  الشهرة

ا  سعودي لاير ، وقابل ذلك جزئياا ذلك إلى ارتفاع مصاريف العمليات، ويعود بنفس الفترة من العام السابقمقارنة  ٪5 وبنسبة سعودي لاير مليون 134بنحو منخفضا

  ات.مخصصالوانخفاض العمليات ارتفاع إجمالي دخل 

 على  االستحواذالناتجة عن  اإليرادات وتشمل ،٪3مليون لاير سعودي وبنسبة  178قدره  بارتفاع سعودي،مليون لاير  6.828نحو  لعملياتدخل ا بلغ

 الحالية.  للقيمةبعكس الخصم  متعلقة لاير مليون 265 نحو شملت وكذلكاالندماج تاريخ  بعدما أعمال البنك األول 

 نتيجة  المتكبدة مصاريفالوتضمنت  ،٪22لاير سعودي وبنسبة  مليون 541قدره  بارتفاع سعودي،مليون لاير  2.972نحو مصاريف العمليات  بلغت

مليون لاير  270: م2019 سبتمبر)متعلقة باالندماج مليون لاير سعودي  301 االندماج وكذلك مصاريف بنحوتاريخ بعد  ما األول البنكاالستحواذ على أعمال 

 حال االنتهاء من تكامل العمليات. وستتوقفتعتبر المصاريف المتعلقة باالندماج مؤقتة سعودي(. 

  المخصص  كان .٪14 مليون لاير سعودي ونسبة 265مليون لاير سعودي، ويمثل انخفاًضا بنحو  1.599بلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة نحو

 يةالعالم جائحةالعكس تراجع االقتصاد الكلي نتيجة تأثير  خالل الربع الثاني والذي الُمحملالمخصص مع مقارنة  أقل بشكل كبير الربع الثالثخالل  الُمحمل

 كلفة المخاطرتبلغت البنك حتى تاريخه. مخصصات ظهر مدى كفاية خالل الربع الحالي يُ  الُمحمللمخصص إن ا أسعار النفط.انخفاض كذلك و 19فايروس كوفيد ل

 . م2020من عام  للتسعة أشهر ٪1.33حو ن
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 يتعلق بالشهرة الناتجة عن االندماج  في الربع الثاني للعام الحالي الُمحملو سعودي لاير مليون 7.418 بنحواالنخفاض في قيمة الشهرة  إن

 وكان االنخفاض في القيمة بشكل رئيسي للسببين التاليين: ويعتبر هذا االنخفاض خسارة غير نقدية وحدث محاسبي لمرة واحدة.مع البنك األول. 

 

o اقلألسو آي سي أس أم مؤشر إلى السعودية العربية المملكة امضمان بسبب وذلك االندماج بتاريخ البنك سهم سعر في والمؤقت الكبير االرتفاع 

 (MSCI). الناشئة

o القيمة في باالنخفاض المتعلقة المستقبلية العوائد توقعات نتيجة في ساهم الذي االقتصاد على وأثرها المسبوقة، غير 19 كوفيد فايروس جائحة. 

 على اقدرتن أو للبنك، التنافسية والميزات االستراتيجية القوة وال التمويل درجة وال البنك سيولة وال المال رأس على الشهرة قيمة في االنخفاض يؤثر ولن

 .مسبوقة غير ظروف في وحصل واحدة لمرة محاسبي حدث   ذلك فإن ،البنك نظر وفي. موظفينا من أي أو أو منتجاتنا الخدمة، معايير أو العمالء إقراض

 م للحصول على تفاصيل أكثر بهذا الخصوص. 2020ويمكن الرجوع لتقرير النصف األول من عام 

 

 





   
 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 م2019سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت
  السعوديــة

 م2019 ديسمبر 31

 )مدققة(

 بآالف الرياالت
  السعوديــة

 م2020سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت
  اتإيضاح  السعوديـــة

 الموجودات     )معدلة(  )معدلة(

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 5  21.510.775  21.266.892  15.690.753

 صافي ،لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد 6  4.923.876  4.987.766  6.905.661

 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 12  2.169.903  970.526  1.186.806

 استثمارات، صافي  7  64.101.919  60.483.826  58.809.978

 قروض وسلف، صافي  8  151.885.546  152.075.086  149.335.681

 مشروع مشتركوزميلة  اتفي شرك اتستثمارا 9  595.223  660.198  644.699

 ممتلكات ومعدات، صافي    3.241.215  3.308.278  3.365.825

 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة 10  10.956.532  18.462.065  18.483.246

 موجودات أخرى   4.572.572  3.772.092  4.064.204

 إجمالي الموجودات   263.957.561  265.986.729  258.486.853

        

 المطلوبات وحقوق الملكية       

 المطلوبات       

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى    14.480.455  3.652.686  3.584.376

 ودائع العمالء  11  180.198.367  192.166.524  183.413.165

 سندات دين مصدرة  23  5.028.906  1.499.752  1.516.750

 اقتراض   -  -  1.697.606

 السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة  12  3.075.982  1.317.640  1.631.617

 مطلوبات أخرى    11.386.529  11.265.936  11.526.003

 إجمالي المطلوبات   214.170.239  209.902.538  203.369.517

        

 الملكية حقوق       

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك       

 رأس المال   20.547.945  20.547.945  20.547.945

 إصدار عالوة   17.586.986  17.586.986  17.586.986

 نظامي احتياطي   11.485.841  11.485.841  11.007.305

 أخرى احتياطيات   40.860   237.429  (66.546)

 أرباح مبقاة   62.139  4.901.004  5.932.726

 أرباح مقترح توزيعها    -  1.234.454  -

 العائدة لمساهمي البنك  الملكيةإجمالي حقوق    49.723.771  55.993.659  55.008.416

 الملكية غير المسيطرة  حقوق   63.551  90.532  108.920

 إجمالي حقوق الملكية   49.787.322  56.084.191  55.117.336

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية   263.957.561  265.986.729  258.486.853

 
 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



   
 قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 )غير مدققة(

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 أشهر المنتهية في للتسعة  أشهر المنتهية في للثالثة   

  سبتمبر 30   

 م2020
 

 سبتمبر  30

 م2019

 سبتمبر  30 

 م2020
 

 سبتمبر  30

 م2019

 
 إيضاحات

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 
 الرياالت بآالف

 السعودية
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 

 الرياالت بآالف
 السعودية

 )معدلة(    )معدلة(     

 6.349.380  6.130.480  2.575.670  1.855.921   دخل العموالت الخاصة

 (1.168.244)  (755.199)  (491.374)  (198.353)   مصاريف العموالت الخاصة

 5.181.136  5.375.281  2.084.296  1.657.568   صافي دخل العموالت الخاصة

          

 920.635  991.004  370.239  342.132   دخل أتعاب وعموالت، صافي 

 365.947  384.737  154.950  124.559   أرباح تحويل عمالت، صافي

 78.339  122.222  34.628  19.799   صافي المتاجرة، دخل

 72.239  25.284  30.240  -   أرباح  توزيعاتدخل 

دين مدرجة بالقيمة العادلة من  أدوات مكاسب
 خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي

  4.694  4  31.200  40.033 

 (8.062)  (101.374)  (4.712)  (7.389)   صافي ،العمليات األخرى ائرخس

 6.650.267  6.828.354  2.669.645  2.141.363   دخل العمليات  إجمالي

 (1.864.475)  (1.598.947)  (182.049)  (51.098)  )أ(20 خسائر االئتمان المتوقعة، صافيمخصص 

 -  (7.417.776)  -  -  10 انخفاض في قيمة الشهرة

          مصاريف العمليات:

 (1.217.974)  (1.393.957)  (518.144)  (442.680)   رواتب وما في حكمها

 (49.481)  (49.005)  (28.572)  (18.118)   إيجار ومصاريف مباني

 (281.959)  (498.923)  (151.404)  (183.295)   وإطفاءاستهالك 

 (881.197)  (1.030.170)  (395.165)  (357.239)   مصاريف عمومية وإدارية 

 (2.430.611)  (2.972.055)  (1.093.285)  (1.001.332)   إجمالي مصاريف العمليات

 2.355.181  (5.160.424)  1.394.311  1.088.933   )الخسارة( من األنشطة التشغيلية / الدخل

 94.538  57.926  29.003  23.398  9 مشروع مشتركوزميلة  اتالحصة في أرباح شرك

فترة قبل الزكاة ال )خسارة(  /دخل صافي
 وضريبة الدخل

  1.112.331  1.423.314  (5.102.498)  2.449.719 

 (371.813)  (205.598)  (219.784)  (63.147)   الحالية - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 3.301  460.850  (31.884)  -   ةمؤجل –ضريبية  منفعة( / محملة)ضريبة دخل 

 الزكاة بعدالفترة  (خسارة) /خل دصافي 
 الدخل وضريبة

  1.049.184  1.171.646  (4.847.246)  2.081.207 

          : إلى العائد

 2.094.161  (4.820.265)  1.177.986  1.056.590   البنك مساهمي

 (12.954)  (26.981)  (6.340)  (7.406)   الملكية غير المسيطرة  حقوق

 الزكاة بعد الفترة( خسارةخل / )دصافي 
 الدخل وضريبة

  1.049.184  1.171.646  (4.847.246)  2.081.207 

 والمخفض األساسي( الخسارة)/  بحالر
 (السعودي بالريال) للسهم

17  0.51  0.57  (2.35)  1.22 

 

 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



   
 المرحلية الموحدةقائمة الدخل الشامل 

 )غير مدققة(

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 ة أشهر المنتهية فيسعللت  المنتهية فيللثالثة أشهر  

 سبتمبر 30 
 م2020

 الرياالت بآالف
  السعودية

 سبتمبر 30
 م2019

 الرياالت بآالف
  السعودية

 سبتمبر 30
 م2020

 الرياالت بآالف
  السعودية

 سبتمبر 30
 م2019

 الرياالت بآالف
 السعودية

 )معدلة(    )معدلة(   

 2.081.207  (4.847.246)  1.171.646  1.049.184 الزكاة وضريبة الدخلصافي دخل / )خسارة( الفترة بعد 

        الدخل / )الخسارة( الشامل األخر للفترة 

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

التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية صافي  -
 (117.339)  (199.854)  (294.727)  3.612 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(

بنود قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل المرحلية 
        الموحدة في فترات الحقة:

        دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر أدوات

 135.004  (2.436)  6.286  413.228 صافي التغير في القيمة العادلة  -

 (40.033)  (31.200)  (4)  (4.694) محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة، صافي  -

         تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 17.849  (4.631)  2.912  (3.955) صافي التغير في القيمة العادلة  -

 (399)  (1.100)  1.111  3.330 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة، صافي  -

 (4.918)  (239.221)  (284.422)  411.521 لدخل / )الخسارة( الشامل األخر للفترةإجمالي ا

 2.076.289  (5.086.467)  887.224  1.460.705 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل للفترة

        العائد إلى: 

 2.089.243  (5.059.486)  893.564  1.468.111 لبنك مساهمي ا

 (12.954)  (26.981)  (6.340)  (7.406) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 2.076.289  (5.086.467)  887.224  1.460.705  اإلجمالي

 
 

 

 
 

 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 
 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



   
 قائمة التغيرات في حقوق المليكة المرحلية الموحدة

 )غير مدققة( سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

 إصدار عالوة  س المالأر 

االحتياطي  
 النظامي

 

االحتياطيات 

  األرباح المبقاة  األخرى

األرباح المقترح 

  اإلجمالي  توزيعها

حقوق 
الملكية غير 

  المسيطرة

إجمالي 

 حقوق الملكية

 م2020

بآالف 
الرياالت 

  السعودية

 بآالف 
الرياالت 

  السعودية

بآالف 
الرياالت 

  السعودية

بآالف 
الرياالت 

  السعودية

 بآالف 
الرياالت 

  السعودية

 بآالف 
الرياالت 

  السعودية

 بآالف 
الرياالت 

  السعودية

بآالف 
الرياالت 

  السعودية

 بآالف 
الرياالت 

 السعودية

                  

 56.160.251  90.532  56.069.719  1.234.454  4.977.064  237.429  11.485.841  17.586.986  20.547.945 الرصيد في بداية الفترة كما ورد سابقا  

 (76.060)  -  (76.060)  -  (76.060)  -  -  -  - (21أثر التعديل )إيضاح 

 56.084.191  90.532  55.993.659  1.234.454  4.901.004  237.429  11.485.841  17.586.986  20.547.945 م2020يناير  1الرصيد المعدل كما في 

                  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

 (4.847.246)  (26.981)  (4.820.265)  -  (4.820.265)  -  -  -  - الدخل وضريبة الزكاة بعدالفترة  خسارةصافي 

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 
 -  -  - التدفقات النقدية 

 
(4.631)  -  -  (4.631)  -  (4.631) 

دوات حقوق ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 
الدخل  خالل منالملكية المدرجة بالقيمة العادلة 

 (199.854)  -  (199.854)  -  -  (199.854)  -  -  - خر الشامل األ

الدين  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 (2.436)  -  (2.436)  -  -  (2.436)  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

 (32.300)  -  (32.300)  -  -  (32.300)  -  -  - محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة ال

       (239.221)  (4.820.265)  -  (5.059.486)  (26.981)  (5.086.467) 

 مدرجة ملكية حقوق أدوات استبعاد مكاسب تحويل
 األرباح إلى األخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة

 -  -  -  -  3.623  (3.623)  -  -  - المبقاة

 46.275  -  46.275  -  -  46.275  -  -  - الموظفين أسهم برنامج احتياطي

م بعد خصم الزكاة 2019توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 
 وضريبة الدخل

-  -  -  -  (22.223)  (1.234.454)  (1.256.677)  -  (1.256.677) 

 49.787.322  63.551  49.723.771  -  62.139  40.860  11.485.841  17.586.986  20.547.945 في نهاية الفترة  الرصيد

 

    م2019

 

             

 32.463.097  121.874  32.341.223  1.430.954  5.135.131  (3.123)  10.778.261  -  15.000.000 الرصيد في بداية الفترة كما ورد سابقا  

 112.661  -  112.661  -  112.661  -  -  -  -  12نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي  التعديلأثر 

 32.575.758  121.874  32.453.884  1.430.954  5.247.792  (3.123)  10.778.261  -  15.000.000 م2019يناير  1كما في  المعدلالرصيد 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                 

 2.081.207  (12.954)  2.094.161  -  2.094.161  -  -  -  - )معدل( صافي دخل الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 
 17.849  -  17.849  -  -  17.849  -  -  - التدفقات النقدية 

دوات حقوق ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 

الدخل  خالل منالملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
 (117.339)  -  (117.339)  -  -  (117.339)  -  -  - خر الشامل األ

الدين  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 135.004  -  135.004  -  -  135.004  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

 (40.432)  -  (40.432)  -  -  (40.432)  -  -  - محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة ال

       (4.918)  2.094.161    2.089.243  (12.954)  2.076.289 

تحويل مكاسب استبعاد استثمارات حقوق الملكية 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ةاالمبقإلى األرباح 

-  -  -  (5.137)  5.137  -  -  -  - 

 23.062.285  -  23.062.285  -  -  (72.646)  -  17.586.986  5.547.945 (21عملية تجميع األعمال )إيضاح 

 19.278  -  19.278  -  -  19.278  -  -  - الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 -  -  -  -  (229.044)  -  229.044  -  - محول إلى االحتياطي النظامي )معدل(

م، بعد خصم الزكاة وضريبة 2018توزيعات أرباح نهائية لعام 

 (1.430.954)  -  (1.430.954)  (1.430.954)  -  -  -  -  - الدخل

م بعد خصم 2019رباح مرحلية مدفوعة لعام توزيعات أ
 (1.185.320)  -  (1.185.320)  -  (1.185.320)  -  -  -  - الزكاة وضريبة الدخل

 55.117.336  108.920  55.008.416  -  5.932.726  (66.546)  11.007.305  17.586.986  20.547.945 معدل في نهاية الفترة ال الرصيد



   
 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

 )غير مدققة( سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 اتإيضاح 

 

 

 م2020

بآالف الرياالت 

  السعودية

 م2019

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )معدلة(     األنشطة التشغيلية:

 2.449.719  (5.102.498)   الدخل وضريبة الزكاة قبل)خسارة( / دخل الفترة  صافي

 منالزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية  قبلالدخل  / التعديالت لتسوية صافي )الخسارة(

 األنشطة التشغيلية:
 

    

 (511)  32.945   ستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي( على االالخصمإطفاء العالوة / )

 281.959  498.923   وإطفاءاستهالك 

 (9.704)  4.927   ، صافيالخسارة أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمة/ )دخل( أدوات مالية مدرجة  رةخسا

 (40.033)  (31.200)   دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدواتمكاسب 

 (399)  (1.100)   مكاسب تغطية مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 (94.538)  (57.926)  9 مشروع مشتركوزميلة  اتفي أرباح شركالحصة 

 1.864.475  1.598.947  )أ(20 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 -  7.417.776  10 انخفاض في قيمة الشهرة

 19.278  46.275   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

   4.407.069  4.470.246 

      التشغيلية:التغير في الموجودات 

 (483.286)  (485.305)   وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1.427.856  74.403   صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (391.105)  (204.586)   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5.337.175  (1.344.019)   قروض وسلف، صافي

 (1.103.893)  (2.357.611)   موجودات أخرى ومشتقات

      التغير في المطلوبات التشغيلية:

 4.234.591  13.634.553   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (7.984.466)  (11.955.081)   ودائع العمالء

 (75.023)  2.454.902   صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

   4.224.325  5.432.095 

 (343.353)  (539.828)   المدفوعة الدخل وضريبة الزكاة

 5.088.742  3.684.497   األنشطة التشغيلية منصافي النقدية 

      األنشطة االستثمارية:

 2.891.242  8.511.100   الخسارةمتحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (11.158.249)  (11.664.669)   شراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 62.640  122.898   توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 2.632.553  -   تحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال مسوشبه نقدية  نقدية

 (220.352)  (339.706)   شراء ممتلكات ومعدات

 (5.792.166)  (3.370.377)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

      األنشطة التمويلية:

 17.468  3.529.154   سندات دين مصدرة

 2.298  -   اقتراض

 (2.637.394)  (1.255.300)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (2.617.628)  2.273.854   األنشطة التمويلية (لمستخدمة فيامن / )صافي النقدية 

 (3.321.052)  2.587.974   في النقدية وشبه النقدية )النقص( /صافي الزيادة 

 16.801.572  26.673.648  15 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 13.480.520  29.261.622  15 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

 6.037.910   عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة
 

6.316.452 

 1.083.939 972.001   عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

      معلومات إضافية غير نقدية:

 (4.918)  (239.221)   الموحدة المرحليةإلى قائمة الدخل  تحويالتصافي التغيرات في القيمة العادلة وال

 
 ديفيد ديو ماثيو بيرس

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



   
  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 م2020سبتمبر  30
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 عام  .1

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

ي للشرق األوسط م( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك البريطان1978يوليو  1هـ )1398رجب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ 1978يناير  21الموافق 

م كبنك تجاري 1979أكتوبر  13هـ الموافق 1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

 ركز الرئيسي لساب هو كما يلي: فرعا ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان الم 136م: 2019ديسمبر  31فرعا  ) 122من خالل شبكة فروعه وعددها 

  البنك السعودي البريطاني

  9084ص ب      

 11413الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

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

 تأسست من قبل ساب.مستقلة 

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

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

( من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. لمزيد 1)أ( ) 49م( )"نظام الشركات"(, والمادة 10/11/2015

 (.21من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى )إيضاح 

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

م(. يمتلك ساب بصورة مباشرة 2007يوليو  3هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  18وتاريخ  1010235187في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

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

ساب( داخل عة لالمملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تاب

 عربية السعودية.المملكة ال

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

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

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

 والعقارات ألغراض االستثمار. مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في شراء وبيع وتأجير األراضي

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

م(. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة 2014 ديسمبر 4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى "شركة عقارات العربية المحدودة" مسجلة في  ٪0.2وحصة قدرها  ٪99.8قدرها 

 ا واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها نيابة  عن ساب.المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات باسمه

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

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

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

ركة ساب للتكافل بتقديم م(. تقوم ش2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

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

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

م(. تم تأسيس شركة األول 2008يناير  9هـ )الموافق 1428ذي الحجة  30بتاريخ  1010242378مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

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

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

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

م(. يتمثل النشاط 2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  مسجلة

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

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

م( "الشركة تحت التصفية". يتمثل 2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 ة بالعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية الخاصة بشركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(. النشاط الرئيسي لهذه الشرك

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

محدودة مسجلة في جزر الكايمان، وتقوم بتداول األدوات المالية المشتقة وعمليات إعادة الشراء.  



   
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
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( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، شركة مساهمة مقفلة ٪49م: 2019ديسمبر  31) ٪49بصورة مباشرة حصة قدرها يمتلك ساب 

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

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

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

م: شركة 2019ديسمبر  31والتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية. تعتبر اتش اس بي سي العربية السعودية شركة زميلة لساب )

 زميلة( وشركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب.

لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على الضمانات على موجودات محددة خاصة بالمقترضين لقد شارك ساب في تأسيس ثالث منشآت 

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

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1

 شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2

 تأجير الموجوداتشركة ينبع ل   - 3

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

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

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

ويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز المالي المرحلية ممارسة سيطرته على تلك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات التم

 الموحدة لساب.

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

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

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

 سس اإلعدادأ .2

"التقرير المالي  – 34م وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 2020سبتمبر  30كما في وللفترة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك 

 األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا  إلى ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحد

 م. 2019ديسمبر  31جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للبنك كما في 

م وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 2019ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك كما في وللسنة المنتهية في 

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة من حيث السيولة.

وبات المالية بالصافي في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة يتم مقاصة الموجودات المالية والمطل

ئمة الدخل أو عندما يكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. ال يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قا

ا به في أي معيار أو تفسير محاسبي، وكما هو موضح تحديدا  في السياسات المحاسبية لساب.الموحدة ال  مرحلية ما لم يكن مطلوب ا أو مسموح 

 تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف، ما لم يرد خالف ذلك. 

 استخدام التقديرات واألحكام

لغ سياسات المحاسبية ومباتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق الي

 الموجودات والمطلوبات المسجلة، اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

م، فيما عدا مستوى التقدير 2019ديسمبر  31أي تغييرات خالل الفترة الحالية على التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام التي تم تطبيقها في  لم يكن هناك

 التوالي. على 22و  10لحالة عدم التأكد واألحكام المتعلقة باحتساب االنخفاض في قيمة الشهرة وخسائر االئتمان المتوقعة، كما هو مبين في إيضاح 

 التوحيدأسس  .3

)ويشار إليها جميعا  بـ "البنك"(. يتم  1تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب والشركات التابعة له المذكورة في اإليضاح 

عة غير باالشركات الت وبعضتكافل للاب إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة باستثناء س

لجدول با لاللتزامغرض توحيد القوائم المالية ل، على التوالي، لها مفحوصة أو أخر قوائم مالية سنوية مدققة مرحلية مالية قوائم أخر استخدامالهامة والتي تم 

.للبنكالمالية  التقاريرالزمني لتقديم 
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المستثمر فيها( والتي  الشركة) ما منشأة علىساب  يسيطربطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  عليها ساب سواء   يسيطرالشركات التابعة هي المنشآت التي 

مارسة من خالل م العوائد تلكعلى التأثير على  القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه  متغيرةلديه حقوق في الحصول على عوائد  أويتعرض بشأنها 

حيدها من عن تو التوقف ويتمالسيطرة على تلك الشركات إلى ساب  انتقالمن تاريخ  اعتبارا  شركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة ال على سلطته

 .السيطرة هذه مثل عن ساب تخليتاريخ 

 المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.  استبعادتم 

 التغيرات نتيجة تطبيق المعايير الجديدة وأثرالسياسات المحاسبية الهامة  .4

لموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة ا

 باستثناء السياسة المحاسبية المحددة أدناه: م2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 ةحكوميال المنح

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

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

يقل عن المعدالت السائدة في السوق  عمولة قاس المنفعة بمعدلت  وات المالية. األد – 9السائدة في السوق وقياسها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا  لمعيار 9األولية للوديعة المحددة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  العادلةكفرق بين القيمة 

الموحدة وفق المرحلية اإلعانة الحكومية في قائمة الدخل  إثبات. يتم واإلفصاح عن المساعدة الحكومية الحكومية المنحالمحاسبة عن  - 20المحاسبة الدولي 

عندما  منحةيتم إثبات دخل ال التكاليف المتعلقة بالمنحة التي سيتم التعويض عنها. –كمصاريف  –أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات 

 .لمستفيد النهائي، يسجل البنك فقط المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلةاهو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو  يكون البنك

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة

 :م2020يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في  فيما يلي المعايير المحاسبية المعدلة والتي بدأ تطبيقها على

  (7و المعيار الدولي للتقرير المالي  39، مـعيار المحاسبة الدولي 9إعادة هيكلة سعر الفائدة المرجعي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

  (3تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الدولي 

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

 .تعديالت على مراجع إطار المفاهيم للمعايير الدولية للتقرير المالي 

 الموجزة للبنك. على القوائم المالية المرحلية الموحدةجوهري  المذكورة أعاله أي أثر المالي للتقرير الدوليةتعديالت على المعايير ال يوجد لل

 
 التحول من اآليبور )إعادة هيكلة سعر الفائدة المرجعي(  

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

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

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

فصاح عن األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت النهائية، الصادرة في "األدوات المالية": اإل 7والقياس، والمعيار الدولي للتقرير المالي 

عر م، تعديالت على متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، بغرض اإلعفاء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إعادة هيكلة مؤشر س2019سبتمبر 

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

 الفائدة.  

خصوص عدم تأكد بالمرحلة الثانية تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار فائدة بديلة خالية من المخاطر. ويوجد حاليا  حالة  :2 المرحلة

قييم ي في األسواق المالية وفي تالتوقيت وطرق التحول المتعلقة بالمرحلة الثانية. ونتيجة لحالة عدم التأكد هذه، سيتم االستمرار بالعمل باآليبور كسعر مرجع

 األدوات المالية التي تتجاوز تواريخ استحقاقها التاريخ المتوقع لنهاية اآليبور. 

 م.2020سبتمبر  30يدعم االستمرار في محاسبة تغطية المخاطر كما في البنك أن هيكل السوق الحالي  يعتقد وبالتالي،

ل الخاصة بالبنك وتستمر بالعمل مع األطراف المعنية لدعم عملية التحول بصورة منتظمة. يتسم المشروع تعمل اإلدارة على مشروع يتعلق بأنشطة التحو

 باألهمية من ناحية الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 
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 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقدية .5

 

 

 م2020 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 م2019 ديسمبر 31

  )مدققة(

 م2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2.375.927  2.375.158  2.398.737 نقد في الصندوق

 11.334.892  10.942.082  11.427.387 وديعة نظامية

 1.628.909  7.653.718  7.534.917 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 351.025  295.934  149.734 أرصدة أخرى

 15.690.753  21.266.892  21.510.775 اإلجمالي

 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة .6

 

 
 م2020 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 م2019 ديسمبر 31

  )مدققة(

 م2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 5.223.556  4.473.830  4.699.348 حسابات جارية

 1.682.105  513.936  224.528 إيداعات أسواق المال

 6.905.661  4.987.766  4.923.876 اإلجمالي

 

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

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

أو  مشتراة
ذات  مستحدثة

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4.923.876 - - - 4.923.876 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30

 4.987.766 - - - 4.987.766 )مدققة( م2019 ديسمبر 31

 

 :ألخرىالدى البنوك والمؤسسات المالية  لألرصدة المتوقعةالختامية لمخصص خسائر االئتمان  األرصدة إلىاالفتتاحية  األرصدة من التسويات أدناهالجدول  يوضح

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 425 - - 425 م2020يناير  1كما في  الرصيد

 2.572 - - 2.572 الفترةصافي المحمل خالل 

 2.997 - - 2.997 م2020 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 

 (مدققة) م2019 ديسمبر 31 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 98 - - 98 م2019يناير  1كما في  الرصيد

 327 - - 327 صافي المحمل خالل السنة

 425 - - 425 م2019 ديسمبر 31كما في  الرصيد
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 صافي ،االستثمارات .7

 كاآلتي:  االستثمارات تصنف

  

 م2020 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 )معدلة(

 ،دين أدوات – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 صافي

12.438.711  12.708.906  11.139.918 

 حقوقأدوات  –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 الملكية

999.237  1.228.767  1.180.544 

 1.108.581  1.142.573  1.166.415 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 45.380.935  45.403.580  49.497.556 صافي المطفأة، بالتكلفة مقتناة

 58.809.978  60.483.826  64.101.919  اإلجمالي

 

 :األخر الشامل الدخلبالقيمة العادلة من خالل و المطفأة بالتكلفةالدين المقاسة  دواتأليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان 

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

أو مشتراة 
ذات مستحدثة 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 الدخلدين بالقيمة العادلة من خالل  أدوات
 صافي اآلخر،الشامل 

12.438.711 - - - 12.438.711 

 49.497.556 - - - 49.497.556 صافي ،دين بالتكلفة المطفأة أدوات

 
 

 )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

أو  مشتراة
ذات  مستحدثة

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 الدخلدين بالقيمة العادلة من خالل  أدوات
 صافي اآلخر، الشامل

12.517.887 191.019 - - 12.708.906 

 45.403.580 - - - 45.403.580 صافي ،ين بالتكلفة المطفأةد أدوات

 

 الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: دواتأل المتوقعةفي مخصص خسائر االئتمان  للتغيراتفيما يلي تحليال  

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2المرحلة  1المرحلة  

 11.066 - 115 10.951 م2020يناير  1كما في  الرصيد

 17.590 - (115) 17.705 الفترة خالل (قيد عكسالمحمل / )صافي 

 28.656 - - 28.656 م2020 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 

 )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 19.300 16.571 148 2.581 م2019يناير  1كما في  الرصيد

 8.337 - (33) 8.370 السنة خالل( قيد عكس)المحمل / صافي 

 (16.571) (16.571) - - مشطوبة مبالغ

 11.066 - 115 10.951 م2019 ديسمبر 31كما في  الرصيد
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 القروض والسلف، صافي  .8

 تتكون القروض والسلف من اآلتي:

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 

 ائتمانبطاقات  

 أفراد قروض

 أخرى

 شركاتقروض 

 اإلجمالي ومؤسسات

 124.452.748 89.173.229 33.317.653 1.961.866 ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

التي لم ينخفض مستوى العمر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 24.516.629 23.512.831 940.097 63.701 االئتمان لها

 ائتماني خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى

 6.536.277 4.972.485 1.491.286 72.506 منخفض

 3.849.906 3.662.660 186.850 396  مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض أومشتراة 

 159.355.560 121.321.205 35.935.886 2.098.469 والسلف القروض إجمالي

 (7.470.014) (5.816.268) (1.359.486) (294.260) صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 151.885.546 115.504.937 34.576.400 1.804.209 الصافي والسلف، القروض

 
 

 )معدلة( )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

 

 أخرى أفراد قروض ائتمانبطاقات  

قروض شركات 

 اإلجمالي  ومؤسسات

 131.828.811 95.922.761 624.579.33 426.326.2 ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض مستوى مدى خسائر االئتمان المتوقعة على 
 16.890.097 15.665.513 384.150.1 200.74 االئتمان لها

ائتماني  العمر ذات مستوى المتوقعة على مدى خسائر االئتمان
 5.129.371 4.223.705 399.838 267.67 منخفض

 4.229.807 4.009.222 219.472 1.113 مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض أو مشتراة

 158.078.086 119.821.201 35.787.879 2.469.006 والسلف القروض إجمالي

 (6.003.000) (4.548.045) (1.179.028) (275.927) صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 152.075.086 115.273.156 34.608.851 2.193.079 الصافي والسلف، القروض

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 5.926 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تشتمل

ترقيتها إلى فئة غير  ليتم" التحسنشهرا  من األداء "فترة  12 فترة تكمل لم لكنها عاملة تعرضاتعلى  تشتمل كما(. سعودي لاير مليون 4.247: م2019

 . القيمةمنخفضة 

 :التالية الخصائص مرحلةكل  في المسجلةالمالية  للموجودات يوجد

مخصص  إثبات خاللهايتم وبدون زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان لم ينخفض مستوى االئتمان لها:  (:1)المرحلة  ا  شهر 12المتوقعة على مدى  يةخسائر االئتمانال

 .شهرا   12على مدى  خسائر االئتمان المتوقعة

المبدئي  اإلثباتزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  شهدت (:2)المرحلة  لها االئتمان مستوى ينخفض لم التيمدى العمر  علىالمتوقعة  يةاالئتمان ئرخساال

 ؛العمر مدى علىالمتوقعة  يةاالئتمان الخسائر إثباتالذي يتم فيه 

 أو متعثرا  دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتباره (: 3مرحلة الاالئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض ) الخسائر

 ؛ والعمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر إثبات ويتم القيمة منخفض

 االئتمان ئرساخ إثباتالمتكبدة التي يتم فيها  االئتمانيةبخصم كبير يعكس الخسائر  استحداثهه أو تم شرائ مستوى ائتماني منخفض: ذات مستحدثةأو  مشتراة

 والمسجلةعاملة مستحوذ عليها من خالل االندماج مع البنك األول  غير وسلف قروض على والمستحدثةالقروض المشتراة  تشتمل. العمر مدى علىمتوقعة ال

 ترداداالس توقعات تحسنتمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لها. كما تشمل على قروض ساب المشطوبة سابقا  والتي  أيبالقيمة المنخفضة لها ولم يسجل 

 .لها
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 مقابل القروض والسلف: المتوقعة إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  يوضح

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

  منخفض ائتماني مستوى ذات لها االئتمان مستوى ينخفض لم 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6.003.000 60.502 3.142.099 2.157.375 643.024 م2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - (4.912) (30.702) 35.614 1 المرحلة إلى محول

 - - (19.868) 28.197 (8.329) 2 المرحلة إلى محول

 - - 41.853 (35.909) (5.944) 3 المرحلة إلى محول

 1.517.583 (8.689) 1.169.327 325.734 31.211 الخسارة مخصص قياس إعادةصافي 

 (50.569) - (50.569) - - مشطوبة مبالغ

 7.470.014 51.813 4.277.930 2.444.695 695.576 م2020 سبتمبر 30الرصيد في 

 
 

 )معدلة( )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

  منخفض ائتماني مستوى ذات لها االئتمان مستوى ينخفض لم 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4.750.612 42.924 2.716.152 1.624.813 366.723 م2019يناير  1الرصيد كما في 

 - - (10.660) (42.156) 52.816 1 المرحلة إلى محول

 - - (21.380) 27.070 (5.690) 2 المرحلة إلى محول

 - - 261.942 (258.312) (3.630) 3 المرحلة إلى محول

 2.141.205 17.578 1.084.862 805.960 232.805 الخسارة مخصص قياس إعادةصافي 

 (888.817) - (888.817) - - مشطوبة مبالغ

 6.003.000 60.502 3.142.099 2.157.375 643.024 م2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 :االقتصاديةالمتوقعة حسب القطاعات  االئتمانفيما يلي تحليال  بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر 

 م2020 سبتمبر 30

 (مدققة)غير 

 

القروض 

والسلف 

  العاملة

القروض 

والسلف غير 

  العاملة

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

  منخفض

خسائر  مخصص

 االئتمان

  المتوقعة

القروض 

والسلف، 

 صافي

 13.859.094  (8.765)  -  189.570  13.678.289 حكومية وشبه حكومية

 5.823.739  (118.024)  -  -  5.941.763 تمويل

 939.277  (4.432)  207.560  -  736.149 زراعة وأسماك

 20.996.605  (1.571.458)  952.355  630.483  20.985.225 تصنيع

 3.420.215  (7.970)  -  -  3.428.185 مناجم وتعدين

 6.525.148  (206.192)  465.666  194.879  6.070.795 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

 13.257.074  (1.771.177)  677.818  2.169.766  12.180.667 بناء وإنشاءات  

 32.883.220  (1.347.844)  849.296  660.160  32.721.608 تجارة

 8.258.336  (58.487)  203.368  28.543  8.084.912 واتصاالتنقل 

 7.666.577  (228.445)  20.433  4.459  7.870.130 خدمات

 36.380.609  (1.653.746)  187.246  1.218.099  36.629.010 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 1.875.652  (493.474)  286.164  829.571  1.253.391 أخرى  

 151.885.546  (7.470.014)  3.849.906  5.925.530  149.580.124 اإلجمالي 
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  م2019 ديسمبر 31
 )معدلة( )مدققة(

 

القروض والسلف 

  العاملة

القروض والسلف 

  غير العاملة

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

  منخفض

 خسائر مخصص

  المتوقعة االئتمان

القروض والسلف، 

 صافي

 11.529.790  (2.998)  -  189.570  11.343.218 حكومية وشبه حكومية

 5.843.216  (163.060)  -  -  6.006.276 تمويل

 783.027  (1.709)  227.716  -  557.020 زراعة وأسماك

 22.813.796  (1.455.641)  953.200  568.972  22.747.265 تصنيع

 2.780.464  (3.169)  -  -  2.783.633 مناجم وتعدين

 6.005.720  (177.117)  484.722  166.741  5.531.374 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

 13.505.041  (1.380.702)  821.003  1.799.436  12.265.304 بناء وإنشاءات  

 33.593.926  (1.008.722)  994.191  538.750  33.069.707 تجارة

 8.939.989  (29.405)  224.705  4.933  8.739.756 واتصاالتنقل 

 7.712.698  (156.785)  30.016  20.579  7.818.888 خدمات

 36.801.930  (1.454.955)  220.585  743.193  37.293.107 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 1.765.489  (168.737)  273.669  214.528  1.446.029 أخرى  

 152.075.086  (6.003.000)  4.229.807  4.246.702  149.601.577  اإلجمالي

  مشترك مشروعزميلة و شركاتستثمار في اال .9

 

 م2020سبتمبر  30

 )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 م2019سبتمبر  30 

 )غير مدققة(

 )معدلة(

      اتش اس بي سي العربية السعودية 

 532.597  532.597  585.987 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 105.859  138.611  55.519 الحصة في األرباح

 (62.640)  (62.640)  (122.902) توزيعات أرباح مستلمة

 -  (22.581)  - استبعادات

 575.816  585.987  518.604 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

      

      الشركة الوطنية للتأمين

 -  -  74.211 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 80.204  80.204  - مستحوذ عليه من خالل عملية تجميع األعمال

 (11.321)  (5.993)  2.408 الحصة في األرباح / )الخسارة(

 68.883  74.211  76.619 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 644.699  660.198  595.223 اإلجمالي

 

تش اس بي تش اس بي سي العربية السعودية، وهي شركة زميلة. تتمثل األنشطة الرئيسية الا( من أسهم ٪49: م2019ديسمبر  31) ٪49يمتلك ساب 

دين ال وسندات سي العربية السعودية في توفير مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية والوساطة

لمرخص ا األشخاصمن  تعتبرسعودية تش اس بي سي العربية الا. إن االختياريةوتمويل المشاريع والتمويل اإلسالمي. كما تدير صناديق االستثمار والمحافظ 

 نشطة األوراق المالية.ألهم من قبل هيئة السوق المالية لممارسة 

تش اس بي سي العربية السعودية )"األسهم"( إلى شركة اتش اس بي سي آسيا القابضة اسهم في رأس مال  1.000.000م، باع ساب 2019 أكتوبر في

 على الحوكمة وحقوق المشتركة السيطرة ساب، فقد لذلك ونتيجةتش اس بي سي العربية السعودية، صدر المن رأس المال الم ٪2بي في، وهو ما يمثل 

 .السعودية العربية سي بي إس إتش

 منتجات تقديم في للتأمين لوطنيةلشركة ال الرئيسي النشاط يتمثل. للتأمين ( في شركة الوطنية٪20: م2019 ديسمبر 31) ٪20 قدرها حصة سابيمتلك 

 .لألفراد المصرفية البنك لعروض امتدادا   التأمين
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 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة .10

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل

 

 م2020 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 )معدلة(

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 )معدلة(

      (21مبالغ ناتجة عن عملية تجميع األعمال )إيضاح 

 16.195.867  16.195.867  8.778.091 شهرة -

 1.979.640  1.943.561  1.826.504 ملموسة غير موجودات -

 13.806  13.806  13.806 تابعة شركة على االستحواذ عن ناتجة شهرة

 293.933  308.831  338.131 اآللي الحاسب برامج

 18.483.246  18.462.065  10.956.532 اإلجمالي

 

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار

الشهرة المستحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال )إيضاح  تخصيص تماختبار االنخفاض في القيمة،  لغرضم، 2020 يونيو 30 في المنتهي الربع خالل

  .مصرفية الشركات والمؤسسات، والخزينةومصرفية األفراد وإدارة الثروات،  من بالبنك( إلى الوحدات المدرة للنقد وتتكون الوحدات المدرة للنقدية 21

قيد ة القيم نموذجطريق  عن تحديدهاوالتي تم  شهرة، سجلتالبنك المدرة للنقدية والتي  وحداتلقدرة القابلة لالسترداد الم   القيمة بمقارنةإجراء االختبار  تم

 والشركات المؤسساتتم تخفيض الشهرة المخصصة لمصرفية  ،وبالتالي .للنقدية المدرةمن تلك الوحدات  لكل  األصول  لصافيالدفترية  القيمة مع ،االستعمال

 .لم تنخفض قيمة الوحدات المدرة للنقدية األخرى ،مليار لاير سعودي. وتم إثبات االنخفاض في قائمة الدخل المرحلية الموحدة 7.4بمبلغ 

للمدى القصير والمتوسط على االقتصاد  19كان بناء  على التقديرات بشأن تأثير فايروس كوفيد م 2020يونيو  30كما في  قيد االستعمالإن االنخفاض في القيمة 

. وفي الوقت م فصاعدا  2023بدءا من عام  االقتصاديةالمنافع  استردادوالبنك، وبعد ذلك بناء  على التوقعات االقتصادية للمدى طويل األجل. يفترض النموذج 

 الفتراضاتاشديد التأثر بالتغيرات في  قيد االستعمال، األمر الذي يجعل تحديد القيمة أكثر من أي وقت مضى ا كبيرا  بالمستقبل يمثل تحدي   ؤالحاضر، فإن التنب

 المتعلقة بالمدخالت.

م. وبنهاية الربع الثالث لعام 2020يونيو  30المرحلية الموحدة الموجزة بتاريخ  المالية القوائمفي  قيد االستعمال القيمة الحتسابتم عرض االفتراضات الرئيسية 

 م، لم تكن هناك مؤشرات على أي انخفاض إضافي في القيمة يقد يتطلب تعديل التقديرات التي سبق اإلفصاح عنها. 2020

 ودائع العمالء .11

 :يلي ما على العمالء ودائع تشتمل

 
 م2020 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

 )معدلة(

 121.130.637  122.517.724  132.657.631 تحت الطلب

 1.610.823  1.691.003  1.668.692 ادخار

 58.922.351  51.825.874  44.493.223 ألجل

 1.749.354  16.131.923  1.378.821 تأمينات نقدية وودائع أخرى

 183.413.165  192.166.524  180.198.367 اإلجمالي
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 المشتقات .12

تبر مؤشرا  غ اإلسمية، التي تعيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال

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

 التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. االئتمانمخاطر 

 م2019 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 )معدلة(

 م2019ديسمبر  31

 )معدلة( )مدققة(

 م2020 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة 

العادلة 
 السلبية

القيمة 

العادلة 
 اإليجابية

 

 : المتاجرةالمقتناة ألغراض          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 1.300.501 (1.299.697) 39.254.684 732.749 (709.194) 59.941.010 922.789 (880.685) 59.199.948

 الخاصة العموالتخيارات أسعار  754.434 (809.972) 18.047.074 124.349 (128.907) 13.661.863 159.371 (164.797) 14.904.068

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 55.722 (49.082) 3.361.912 33.028 (22.491) 9.059.855 24.677 (20.526) 5.674.510

 خيارات العمالت 6.461 (6.305) 1.122.503 1.102 (982) 1.673.918 8.508 (8.389) 4.847.540

 العمالت مقايضات 15.453 (6.245) 5.100000 6.995 (6.995) 487.500 8.246 (8.246) 487.500

 أخــــرى - - - 11.090 (11.090) 352.773 7.635 (7.635) 360.836

         
المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 :العادلة

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة - (894.592) 10.110.416 15.189 (425.325) 11.205.022 3.601 (521.832) 10.355.022

         
 ة:النقديالمقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 الخاصة العموالت أسعار مقايضات 30.357 (10.089) 90.000 9.195 (454) 440.000 6.007 (895) 440.000

 العمالت مقايضات 6.975 - 1.106.250 36.829 (12.202) 1.668.750 45.972 (18.612) 1.762.500

 اإلجمالي 2.169.903 (3.075.982) 78.192.839 970.526 (1.317.640) 98.490.691 1.186.806 (1.631.617) 98.031.924

 

 الدخل وضريبة الزكاة .13

مارس  14هـ )الموافق 1440رجب  7وتاريخ  2215الوزاري رقم  القرار موجبأنظمة زكوية جديدة ب والدخل لزكاة العامة الهيئة أصدرت، م2019الل مارس خ

 ظمةاألن في المذكورةحتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة الجديدة  سا  أس تشكل( والتي م2019

بة ضري حساب يتمضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين.  لنظام ساب يخضعوالتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. 

 .  للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير المساهمين حصةتطبق على  %20كات بمعدل قدره الشر علىالدخل 

. استقطاعوضريبة  إضافيةوالتي طالبت فيها الهيئة العامة للزكاة والدخل بضريبة دخل  م2009إلى  م2005استلم ساب الربوط الضريبية للسنوات المالية من 

لدى اللجنة  م2013إلى  م2006الربوط المتعلقة بالبنك األول للسنوات المالية من  إلىباإلضافة هذه الربوط المذكورة سيستمر ساب في االعتراض على 

 ليست جوهرية. ذات الصلة ات والمنازعات الضريبية ويتوقع نتائج إيجابية لهذا االعتراض. ومع ذلك، فإن المبالغفاالستئنافية للمخال

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  .14

 

 الدعاوى القانونية (أ

 

 ال توجد قضايا جوهرية مقامة ضد البنك.
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ب

 

 يما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان: ف

 (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 3 المرحلة 2 المرحلة  1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 14.556.903 104.493 260 1.519.498 12.932.652 مستندية  اعتمادات

 66.321.462 2.205.369 1.324.129 6.229.947 56.562.017 ضمان خطابات

 2.593.104 53.895 - 444.791 2.094.418 قبوالت

 3.861.641 - - 150.935 3.710.706 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 87.333.110 2.363.757 1.324.389 8.345.171 75.299.793 اإلجمالي

 
 

 )معدلة( )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

 3 المرحلة 2 المرحلة  1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 17.562.818 162.373 6.787 1.492.562 15.901.096 مستندية  اعتمادات

 86.319.874 2.234.429 1.558.202 7.752.440 74.774.803 ضمان خطابات

 3.378.533 33.931 382 420.773 2.923.447 قبوالت

 6.086.691 - - 179.584 5.907.107 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 113.347.916 2.430.733 1.565.371 9.845.359 99.506.453 اإلجمالي

 

 المالي: خارج قائمة المركز للبنود التعرضاتيوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 

 

  (مدققة)غير  م2020 سبتمبر 30 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 636.065 481.614 126.322 28.129 م2020يناير  1الرصيد في 

 - (120) (1.653) 1.773 1 المرحلة إلى محول

 - - 1.567 (1.567) 2 المرحلة إلى محول

 - 2.482 (2.026) (456) 3 المرحلة إلى محول

 41.070 (4.662) 22.677 23.055 الفترة خالل( قيد عكس)/  المحملصافي 

 677.135 479.314 146.887 50.934 م2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 
 

 )معدلة( )مدققة( م2019 ديسمبر 31 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 425.096 156.235 237.530 31.331 م2019يناير  1الرصيد في 

 - (438) ( 13.373) 13.811 1المرحلة  إلىمحول 

 - (556) 1.192 (636) 2المرحلة  إلىمحول 

 - 26.405 (26.405) - 3المرحلة  إلىمحول 

 210.969 299.968 (72.622) (16.377) السنة خاللالمحمل ( / قيد عكس)صافي 

 636.065 481.614 126.322 28.129 م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 النقدية وشبه النقدية  .15

 :اآلتيتتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من 

 

 م2020 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 م2019 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما عدا الوديعة 
 النظامية

10.083.387  10.324.810  4.355.860 

 استحقاقهاأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة 
 االقتناءأو أقل من تاريخ  أشهر ثالثةاألصلية 

19.178.235  16.348.838  9.124.660 

 13.480.520  26.673.648  29.261.622  اإلجمالي

  التشغيلية القطاعات .16

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، . االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية 

 وتمثل غالبية الرصيد.

 رفع التقارير بشأنها:  يتمفيما يلي بيانا بقطاعات البنك التي 

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتيلبي بشكل أساسي  –األفراد  مصرفية 

 .والمؤسساتلشركات لاالحتياجات البنكية  أساسيبشكل  يلبي –والشركات  المؤسساتمصرفية  

 والسيولة. االستثماريةيدير السيولة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة المحفظة  –الخزينة  

 ستثمارااليضا  أ وتشمل. للتأمين الوطنية وشركة/ شركة ساب للتكافل  ماوه زميلة تأمين وشركة تابعة تأمين شركةستثمار في تشتمل على اال – أخــــرى 

ستثمارات في األسهم واال ،س بي سي العربية السعوديةاو إتش  لالستثمار األول وهما( مشترك مشروع: م2019 سبتمبر 30) زميلة وشركة تابعة شركةفي 

 .ةبعملية االندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف المتداخلة بين شركات المجموعوالمصاريف المتعلقة 

 و م2020 سبتمبر 30جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلالمعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا  ألسعار الحواالت بالبنك. فيما يلي تحليال   تتم

 أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: التسعةلفترتي  والنتائجعمليات ، وإجمالي دخل ومصاريف الم2019

 م2020 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 
 
 األفراد مصرفية

مصرفية 
 المؤسسات
 والشركات

 
 الخزينة

 في بما) أخرى
 حذوفات ذلك

 بين متداخلة
 شركات

 (المجموعة
 

 اإلجمالي

 263.957.561 3.157.378 94.835.047 119.394.206 46.570.930 إجمالي الموجودات 

 151.885.546 - - 115.504.937 36.380.609 صافي والسلف، القروض -

 64.101.919 1.634.878 62.467.041 - - تاالستثمارا -

 214.170.239 556.718 26.752.429 96.612.769 90.248.323 إجمالي المطلوبات 

 180.198.367 - 3.610.018 90.298.882 86.289.467 العمالء ودائع -

 6.828.354 13.744 997.638 3.766.425 2.050.547 الخارجيين العمالء مندخل العمليات 

 - (870) 305.467 (720.402) 415.805 القطاعات  بين العمليات/ )مصاريف(  دخل

 6.828.354 12.874 1.303.105 3.046.023 2.466.352 إجمالي دخل العمليات 

 (1.598.947) - (20.083) (1.210.049) (368.815)  صافي المتوقعة، االئتمانمخصص خسائر 

 (7.417.776) - - (7.417.776) - نخفاض في قيمة الشهرةاال

 (2.972.055) (397.822) (133.967) (889.481) (1.550.785) مصاريف العمليات إجمالي

 مشروعزميلة و شركاتالحصة في أرباح 

 صافي مشترك،
- - - 57.926 57.926 

الفترة قبل الزكاة / )خسارة(  دخل صافي

 وضريبة الدخل
546.752 (6.471.283) 1.149.055 (327.022) (5.102.498) 
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 م2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(
 )معدلة(

 مصرفية األفراد 
 المؤسساتمصرفية 

 والشركات
 

 الخزينة

أخرى )بما في ذلك 
متداخلة  حذوفات

بين شركات 
 المجموعة(

 
 اإلجمالي

 258.486.853 5.418.170 79.888.899 125.386.558 47.793.226 إجمالي الموجودات 

 149.335.681 - - 112.013.670 37.322.011 صافي والسلف، القروض -

 58.809.978 1.938.481 56.871.497 - - تاالستثمارا -

 203.369.517 1.071.243 15.979.754 95.634.485 90.684.035 إجمالي المطلوبات 

 183.413.165 - 6.884.214 89.918.398 86.610.553 العمالء ودائع -

 6.650.267 81.951 974.830 3.867.874 1.725.612 الخارجيين العمالء مندخل العمليات 

 - 40.854 (130.536) (635.373) 725.055  القطاعات بين العمليات/ )مصاريف(  دخل

 6.650.267 122.805 844.294 3.232.501 2.450.667 العمليات دخل إجمالي

 (1.864.475) - (8.229) (1.525.823) (330.423) صافي المتوقعة، االئتمانخسائر  مخصص

 (2.430.611) (394.205) (140.375) (744.915) (1.151.116) مصاريف العمليات  إجمالي

زميلة مشروع  شركاتالحصة في أرباح 

 مشترك، صافي 
- - - 94.538 94.538 

الفترة قبل الزكاة  / )خسارة( دخل صافي

 وضريبة الدخل
969.128 961.763 695.690 (176.862) 2.449.719 

  

 للسهم  والمخفضاألساسي  )الخسارة( / الربح .17

)خسارة( وذلك بقسمة صافي  م2019 سبتمبر 30و  م2020 سبتمبر 30للسهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضالربح األساسي  )الخسارة( /تم احتساب 

 . الفترة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط علىالفترة  / دخل

 كفاية رأس المال  .18

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على مقدرة البنك  االلتزامتتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال، في 

 االقتصادية. الدورة خالل العمالء ودعم، االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارعلى 

المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى  باستخدامماله وذلك يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأس

 األرصدة المرجحة باستخدامالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتكفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 مخاطرها النسبية.  إلظهار

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات م2017 ديسمبر 3ق واف)المـ ه1439 األولربيع  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 

توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس  ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة9المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المال نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على مدى خمس سنوات.

 فايروسمواجهة ل االستثنائيةإلجراءات الدعم  نظاميةالو المحاسبية المعالجةالصادرة مؤخرا  عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن  اإلرشادات كجزء من

 م2020لمدة عامين كاملين تشمل سنة  األساسياالنتقالي إلى رأس المال  عديلمن مبلغ الت ٪100فقد تم السماح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى  ،19 كوفيد

سنوات  الثالثةمدى إلضافي تدريجيا  بطريقة القسط الثابت على ا. يجب بعد ذلك إلغاء المبلغ م2020 مارس 31 بتاريخ المالية القوائم من اعتبارا   ،م2021و 

 يمثل م2020من عام  الثالثللربع  والمساند األساسي المال رأس ونسبة األساسي المال رأسعلى نسبة  المعدلةهذه الترتيبات االنتقالية  أثر إن. الالحقة

 .أساس نقطة 43 بمقدارا تحسن  
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 م2020 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 م2019ديسمبر  31

   )مدققة(

 م2019 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 )معدلة(  )معدلة(   

      الموجودات المرجحة المخاطر

 202.784.836  205.118.642  198.393.382 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 19.265.850  19.265.850  19.064.614 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1.432.625  1.829.683  2.144.679 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 223.483.311  226.214.175  219.602.675 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

      

 37.515.445  38.450.069  40.825.023 رأس المال األساسي

 2.817.289  2.819.213  6.186.893 المساندرأس المال 

 40.332.734  41.269.282  47.011.916 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

      نسبة كفاية رأس المال ٪

 %16.79  ٪17.00  %18.59 نسبة رأس المال األساسي   

 %18.05  ٪18.24  %21.41 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .19

بموجب معاملة نظامية تتم في السوق الرئيسي )أو أسواق أكثر  التزامعند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل  استالمهالذي سيتم  المبلغالقيمة العادلة هي 

قديره باشرة أو يمكن تفائدة( بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وفق الظروف السائدة حاليا  في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة م

 بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات  باستخدام

 لمطفأة. الستثمارات بالتكلفة اإن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء وا

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

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

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

اثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مم : المستوى الثاني

 و ؛الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث
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 )غير مدققة( م2020 سبتمبر 30
القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
 العادلة 

     

 2.169.903 - 2.169.903 - 2.169.903 اإليجابية العادلة بالقيمة مشتقات

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات
 الخسارة 

1.166.415 853.560 312.855 - 1.166.415 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 صافي ،الشامل اآلخر

13.437.948 973.420 12.438.711 25.817 13.437.948 

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 
 العادلة

     

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
  صافي

4.923.876 - 4.923.876 - 4.923.876 

 50.886.852 146.359 50.740.493 - 49.497.556 صافي ،استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 151.156.910 151.156.910 - - 151.885.546 صافي ،قروض وسلف

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 3.075.982 - 3.075.982 - 3.075.982 السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 14.480.455 - 14.480.455 - 14.480.455 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 180.269.506 - 180.269.506 - 180.198.367 ودائع العمالء

 5.028.906 - 5.028.906 - 5.028.906 سندات دين مصدرة

 
 
 

 القيمة الدفترية )معدلة( )مدققة( م2019 ديسمبر 31
 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
 العادلة

     

 970.526 - 970.526 - 970.526 اإليجابية العادلة بالقيمة اتمشتق

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة 

1.142.573 847.573 295.000 - 1.142.573 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر، صافي

13.937.673 1.202.100 12.708.906 26.667 13.937.673 

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 صافي

4.987.766 - 4.987.766 - 4.987.766 

 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي
45.403.580 - 46.172.171 - 46.172.171 

 150.797.694 150.797.694 - - 152.075.086 صافي ،قروض وسلف

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 1.317.640 - 1.317.640 - 1.317.640 السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 3.652.686 - 3.652.686 - 3.652.686 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 192.261.356 - 192.261.356 - 192.166.524 ودائع العمالء 

 1.499.752 - 1.499.752 - 1.499.752 سندات دين مصدرة
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خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، وخيارات أسعار  تتم التيتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة 

 باستخدامالعادلة  العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخيارات العمالت، واألدوات المالية المشتقة األخرى. يتم تحديد هذه المشتقات بالقيمة

حظة المؤشرات القابلة للمال باستخدامة المخصومة. يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدي

 في السوق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق.

من المستوى الثاني على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق، تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ض

التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد  طرق باستخدامويتم تحديدها بالقيمة العادلة 

 وهوامش االئتمان. 

عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة ال

ألدوات المالية المدرجة ضمن المستوى الثالث خالل الفترة اعلى أساس آخر صافي قيمة موجودات مصرح عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتعلق التغير في 

 لقيمة العادلة وسداد رأس المال فقط. بالحركة في ا

ب أسالي باستخدامتحدد  فإنها المدرجة غير. أما القيم العادلة لالستثمارات السوق في السائدةاستخدام األسعار ب المدرجة لالستثماراتالعادلة  القيم تحدد

 التقييم التي تتضمن األسعار وتدفقات األرباح المستقبلة ألدوات مالية متداولة مشابهة. 

بور المتوقعة ساي بالنسبة للقروض والسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت

 بعد تعديلها بالمخاطر.

قوائم المدرجة في ال ن القيم العادلة لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى والمدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفتريةإ

ال تختلف بشكل كبير عن  المماثلة ليةأسعار العموالت الخاصة بالسوق الحالية لألدوات الما أنالمالية المرحلية الموحدة الموجزة، حيث أنها ذات آجال قصيرة و

 األسعار المتعاقد عليها. 

 النقدية اتالتدفق باستخدام تقدر لها العادلة القيمفإن  أطول، فترات على تستحق التي الودائع أما. الدفترية قيمتها تقارب الطلب تحت للودائعإن القيم العادلة 

 .مشابهة متبقية استحقاق فترة ذات لودائع المعروضة الحالية والمعدالت المخصومة

هي أدوات بعمولة عائمة يتم إعادة تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة الدفترية.  واالقتراضن سندات الدين المصدرة إ

 القيمة العادلة للمحفظة المتبقية ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الدفترية. إن

 العادلة خالل الفترة. القيمةمستويات  بين تحويالت أية لم تتم

وقيمة  سعر المعاملة إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. يشار إلى الفرق بين

تم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام طريقة التقييم بـ "ربح وخسارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن ي

. يتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرة  في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون األداة استبعادالسوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند بيانات 

مة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقييم على صافي القي

 األسعار القابلة للمالحظة في السوق.

خرى المستخدمة تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش االئتمان، والعالوات األ

 دير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.في تق

لطرق  ظة أو المدخالتيستخدم البنك طرق تقييم معروفة بشكل واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة والمعروفة. تتوفر األسعار القابلة للمالح

م المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق النظامية مثل مقايضات التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسه

قديرات ويقلل من حاالت أسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقلل من حاجة اإلدارة إلبداء األحكام وإجراء الت

لتغيرات ل المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجات واألسواق وتخضععدم التأكد 

 على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 الماليةمخاطر ال إدارة .20

 االئتمانمخاطر 

 مسئول عن إدارة المخاطر الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها.إن مجلس اإلدارة 

عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على إعداد  إطارعلى  واإلشراف باعتمادلقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة للمخاطر تقوم 

 إلجراءاتاة المخاطر وتعيين كبار المسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى وإعداد إدار واستراتيجياتاإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

 الرقابية الفعالة.

أ مالية. تنشبشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة  بالتزاماتهوالتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  االئتمانمخاطر  بإدارةيقوم البنك 

عن التعهدات  االئتمان. كما تنشأ مخاطر االستثماريةبشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة  االئتمانمخاطر 

 ، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزامات

تعثر األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك درجات تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف  احتماليقوم البنك بتقويم 

رئيسية، عند توفرها.
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 دفتهراف بصورة مستمرة. وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األط االئتمانيقوم البنك بالتقليل من مخاطر 

 تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها.  إلىسياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك 

طته المتعلقة بأنش االئتمانمخاطر ، يقوم البنك بإدارة االئتمانكما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر 

مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم  اتفاقياتالتجارية وذلك بإبرام 

ة إخفاق عقود المشتقات في حال الستبدالالمشتقات التكلفة المحتملة المتعلقة ب االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانالبنك أحيانا  بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر 

التي آلت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب  االئتمان. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهااألطراف األخرى عن الوفاء 

 المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس  االئتمانتج التركز في مخاطر ين

 رى. أو الظروف األخ أو السياسية االقتصاديةالتعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةالخصائص 

 إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة. االئتمانيشير التركز في مخاطر 

الء في أماكن أو أنشطة معينة. كما وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العم االئتمانيقوم البنك بإدارة مخاطر 

 انخفاضما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع  يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسب

 في القروض والسلف المعنية.

 .ت إضافية أخرى وفقا  للعقد المبرمتقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانا

 صافيالمتوقعة،  االئتمان خسائر مخصص (أ

القروض والسلف والبنود خارج قائمة و واالستثماراتاألخرى  المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة لقاء المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 المركز المالي:

  إيضاحات 
 م2020 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 م2019 سبتمبر 30
 (مدققة)غير 

 )معدلة(

      المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 829  2.572  6 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 7.399  17.590  7 استثمارات

 1.643.216  1.517.583  8 وسلف قروض

 151.703  41.070  14 المالي المركز قائمة خارج بنود

 61.328  20.132   سابقا   شطبها تم التي الديون من المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون

 1.864.475  1.598.947   للفترة المحمل صافي

 

 الضمانات (ب

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

بشكل رئيسي مقابل  اتثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بالضمان وموجوداتألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات 

ئتمانية المالية التي انخفضت قيمتها اال للموجوداتقيمة القابلة للتحقق. بالنسبة الرضات ذات صلة بصافي مقابل التع إدارتهاويتم  والشخصيةالقروض التجارية 

  من مخاطر االئتمان. اتالضمان هفيه هذ تقللإلى الحد الذي  كرهن االمحتفظ به ات، هناك حاجة إلى معلومات كمية حول الضمانالمالية القوائم إعداد بتاريخ

  األعمال تجميع .21

 الموجوداتصافي  تحويلذلك التاريخ، تم  وفي. األول البنك مع النظامية االندماج صفقة ساب أكمل ،م2019 يونيو 16 بتاريخ النظامية الموافقات استالم بعد

م تم إلغاء أسهو. موجودا   األول للبنك القانوني الكيان يعد لم التحويل، وبعدالمصدرة حديثا  من ساب.  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلنشطة التجارية واأل

 إصدار عن نتج. األول البنك في سهم لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلة بنسبة األولإصدار أسهم جديدة في ساب لمساهمي البنك و األولالبنك 

 األسهم عدد وزيادة سعودي لاير 20.547.945.220 إلى سعودي لاير 15.000.000.000 من ٪37 بنسبة لساب المدفوع المال رأس زيادة الجديدة األسهم

 و ٪73االندماج، أصبحت ملكية المساهمين األصليين في ساب والبنك األول تمثل  وبتاريخ. سهم 2.054.794.522 إلى سهم 1.500.000.000 من المصدرة

 على التوالي في البنك المندمج على أساس مخفض بشكل كامل.  27٪

عمليات تجميع األعمال" )المعيار( ومع اعتبار ساب بـ  – 3المحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب "المعيار الدولي للتقرير المالي  تمت

 االلتزاماتو والمطلوبات للتمييز قام ساب بتخصيص عوض الشراء إلى الموجودات القابلة"الم ستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ عليه". وفقا  لما يتطلبه المعيار، 

 . هايالمحتملة المستحوذ عل

 البنوك أفضل منم( وواحدا  2019 ديسمبر 31أكبر بنك في المملكة العربية السعودية )وفقا  إلجمالي الموجودات كما في  رابعاالندماج إلى وجود  عمليةأدت 

إلى شبكة مصرفية عالمية بهدف تسهيل تدفق االستثمارات في المملكة العربية السعودية ونمو التجارة الدولية. أصبح ساب والشركات والى الوصول  لألفراد

ا تتحقق مزاي أنلدعم االقتصاد السعودي والمواطنين السعوديين والشركات السعودية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن المتوقع  أفضلفي وضع 

م. 2019يونيو  16ثالثة أعوام من إتمام الصفقة بتاريخ  إلىعامين  منج التي نتجت بعد إتمام الصفقة بالكامل في أرباح البنك المندمج االندما
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 الشراء عوض (أ

باإلضافة إلى سهم جديد لمساهمي البنك األول  554.794.522، والذي اشتمل على إصدار سعودي لاير ألف 23.140.991تم تحديد عوض الشراء بمبلغ 

السهم المسددة على شكل حقوق ملكية و  أساسألف لاير سعودي تمثل منح أسهم من ساب إلى موظفي البنك األول بموجب برنامج الدفع على  6.060

 فيهم الخزينة(. سهم من أس 1.887.445 على الجديدةالمصدرة  األسهم تشتملالف لاير سعودي تمثل أسهم الخزينة المحولة من البنك األول ) 78.706

 لاير سعودي. ألف 23.062.285زيادة في حقوق المساهمين قدرها  تسجيل تم ،تحويل أسهم الخزينة أعقاب

لاير سعودي للسهم في  41.70 بواقعتم تحديد القيمة العادلة لألسهم الجديدة المصدرة من ساب على أساس سعر اإلقفال في السوق لألسهم العادية 

 ونتيجةجوهرية.  األسهمالمتعلقة مباشرة بإصدار  اإلصدار. لم تكن تكاليف م2019يونيو  16آخر يوم تداول قبل تاريخ االستحواذ  حسبالمالية السعودية  السوق

 التوالي.  ألف لاير سعودي، على 17.586.986 ألف لاير سعودي و 5.547.945عن االندماج زيادة في رأس المال وعالوة إصدار بمبلغ  ،لذلك نتج

 االندماج تكاليف (ب

لخدمات امدفوعة ألطراف أخرى مقابل  أتعابتكامل ومعامالت تتعلق باالندماج تتكون من  تكاليف البنك تكبد ،م2020 سبتمبر 30 في المنتهية الفترة خالل

 لاير مليون 301 بمبلغ االندماج عملية على يعملون الذين الخارجيين والمستشارين الداخليينالقانونية والتقييم والمعامالت باإلضافة إلى مصاريف الموظفين 

" في قائمة الدخل واإلدارية العمومية اريف" و "المصحكمها وما الرواتبفي " التكاليف(. وقد أدرجت هذه سعودي لاير مليون 270: م2019 سبتمبر 30) سعودي

 لاير مليون 218: م2019 سبتمبر 30) سعودي لاير مليون 229 و( سعودي لاير مليون 52: م2019 سبتمبر 30) سعودي لاير مليون 72بمبلغ  ةالمرحلية الموحد

 . التوالي على ،(سعودي

 األخرى: وسةغير الملم الموجودات –التقييم ومنهجياته  أسلوب (ج

  المدينةشراء بطاقة االئتمان  -عالقة العمالء 

طريقة الدخل، وتحديدا  طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات، وهي طريقة مقبولة بشكل " باستخدام المدينةئتمان االقّدر البنك قيمة "شراء بطاقة 

 شائع لتقييم عالقات العمالء.

 الودائع األساسية غير الملموسة 

فرق ى أساس الالبنك طريقة توفير التكلفة المخصومة، وهي شكل من أشكال طريقة اإليرادات في تقييم الوديعة األساسية غير الملموسة عل اعتمد

والعموالت( وتكلفة مصدر البنك البديل لألموال.  األتعاب دخلوالخدمة بعد خصم  الخاصة العموالتبين تكلفة الودائع األساسية للبنك )كال  من تكاليف 

 البديل.قيمة الوديعة األساسية غير الملموسة الفرق بين القيمة الحالية لمصدر األموال الحالي ومصدر التمويل  تمثل

ات واالفتراض العموالت الخاصة. تستند معدالت االستنزاف المفترضة وأسعار وألجلواالدخار  الطلب تحت الودائع من كل االعتبار بعين التحليل اخذ دقل

 والعموالت إلى تحليل تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحاليين. باألتعابالمتعلقة 

 ة.لودائع الحاليا ألساساالستحقاق  طبيعةبناء  على  ألجليستند االفتراض فيما يتعلق بالمصدر البديل لألموال إلى استبدال الودائع بالودائع 

  التجاريةالعالمة 

عالمة "األول" التجارية."، وهو شكل من أشكال الدخل، لتقييم االمتياز رسوممن  اإلعفاء" طريقةلقد اتبع البنك 
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 بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للتمييز القابلة الموجودات (د

 :االستحواذ تاريخ في بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات العادلة القيمة التالي الجدول يلخص 

 م2019يونيو  16 الموجودات

 4.933.326 السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 966.284 صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 165.849 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 15.560.922 استثمارات، صافي

 45.904.064 قروض وسلف، صافي

 80.204 في شركة زميلة استثمار

 1.464.093 ممتلكات ومعدات، صافي

 1.545.806 موجودات أخرى

 70.620.548 إجمالي الموجودات

  

  المطلوبات

 863.192 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 60.910.930 العمالء ودائع

 132.810 صافي السلبية، العادلة بالقيمة مشتقات

 3.868.798 مطلوبات أخرى

 65.775.730 إجمالي المطلوبات

  

 4.844.818 بنك األول بتاريخ االستحواذ ال موجوداتصافي 

 
 :االستحواذ عن الناتجة األولية المبالغ

 

 78.706 المستبعدة األول البنك خزينة أسهم -

 16.195.867 شهرة -

 2.021.600 أخرى ملموسة غير موجودات -

 23.140.991 الشراء عوضإجمالي 

 

 عليها المستحوذالذمم المدينة  (ه

 للتدفقات تقدير لوأفضالقبض  المستحقة التعاقدية المبالغ وإجمالي العادلة بالقيمة تحليال   يلي فيما عليها، المستحوذ المدينة الذمم من فئة بكل يتعلق فيما

 :تحصيلها يتوقع ال التي التعاقدية النقدية

 

القيمة العادلة 

للذمم المدينة 

  عليها المستحوذ

إجمالي المبلغ 

 يالتعاقد

  القبض المستحق

التدفقات النقدية 

التعاقدية التي ال 

 يتوقع تحصيلها

 59  966.343  966.284 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 36.795  15.597.717  15.560.922 صافي ،استثمارات

 12.434.960  58.339.024  45.904.064 صافي ،قروض وسلف

 -  54.204  80.204 موجودات مالية أخرى

 12.471.814  74.957.288  62.511.474 إجمالي
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 سعر الشراء توزيع (و

 : التالية التقييم تعديالتعلى  الحصر، ال المثال سبيلعلى  ،تركز والتي توزيع سعر شراء شاملةالبنك عملية  أكمل

 مشتراة؛ ائتمانية وبطاقات األساسية والودائعالتجارية  العالمة ذلك في بما الملموسة غير الموجودات إثبات 

 والسلف؛ القروض 

 والمعدات؛ الممتلكات 

 المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات الموجودات. 

 المرحلية الموحدة الموجزة.  المالية القوائم في الشراء سعر توزيعإدراج  تم

 غراضأل لالستقطاع قابلة الشهرة تعتبر. ذلك عن الناتجة والمنافععليها  المستحوذلألنشطة  المتوقعة المستقبلية باألرباح األساس في الشهرة تتعلق

 .الضريبية

م الموجودات التي تنتج عن االنتهاء من عملية توزيع سعر الشراء خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحواذ، بما فيها تعديل القيم العادلة األولية لصافي 

وحدة الم عليها من البنك األول، التأثيرات التالية على البنود المدرجة في قوائم المركز المالي، والدخل، والتغيرات في حقوق الملكية المرحليةاالستحواذ 

 م:2019ديسمبر  31م و 2019سبتمبر  30كما في وللفترات المنتهية في 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

/  في كما كما ورد سابقاً 

 30 للفترة المنتهية في

 التعديل أثر م2019 سبتمبر

 في  كما المعدل

 م2019 سبتمبر 30

 1.186.806 (3.800) 1.190.606 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 58.809.978 89.859 58.720.119 استثمارات، صافي   قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 149.335.681 (3.193.091) 152.528.772 قروض وسلف، صافي قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
زميلة ومشروع  ةاستثمارات في شرك

 مشترك
653.899 (9.200) 644.699 

 18.483.246 3.249.921 15.233.325 أخرىغير ملموسة  شهرة وموجودات قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 4.064.204 489.159 3.575.045 موجودات أخرى قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 258.486.853 622.848 257.864.005 إجمالي الموجودات قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 183.413.165 (4.220) 183.417.385 ودائع العمالء   قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 1.631.617 (4.300) 1.635.917 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 11.526.003 541.625 10.984.378 مطلوبات أخرى قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 203.369.517 533.105 202.836.412 إجمالي المطلوبات الموحدةقائمة المركز المالي المرحلية 

 11.007.305 16.205 10.991.100 احتياطي نظامي قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 (66.546) (78.706) 12.160 احتياطيات أخرى قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 5.932.726 152.244 5.780.482 أرباح مبقاة قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 55.117.336 89.743 55.027.593 إجمالي حقوق الملكية  قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 6.349.380 101.141 6.248.239 دخل العموالت الخاصة قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 (1.168.244) 18.956 (1.187.200) الخاصةمصاريف العموالت  قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 قائمة الدخل المرحلية الموحدة
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، 

 صافي  
(1.954.787) 90.312 (1.864.475) 

 (281.959) (41.960) (239.999) استهالك وإطفاء قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 قائمة الدخل المرحلية الموحدة
بعد الزكاة وضريبة الفترة  صافي دخل

 الدخل
1.912.758 168.449 2.081.207 

 1.22 0.10 1.12 األساسي والمخفض للسهمالربح  قائمة الدخل المرحلية الموحدة
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 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 كما ورد سابقاً 

  في كما 

 التعديل أثر م2019 ديسمبر 31 

 في كما المعدل

 م2019 ديسمبر 31

 152.075.086 (2.601.884) 154.676.970 قروض وسلف، صافي قائمة المركز المالي الموحدة

 18.462.065 3.116.169 15.345.896 أخرىشهرة وموجودات غير ملموسة  قائمة المركز المالي الموحدة

 265.986.729 514.285 265.472.444 إجمالي الموجودات قائمة المركز المالي الموحدة

 11.265.936 590.345 10.675.591 أخرى مطلوبات قائمة المركز المالي الموحدة

 209.902.538 590.345 209.312.193 إجمالي المطلوبات قائمة المركز المالي الموحدة

 4.901.004 (76.060) 4.977.064 أرباح مبقاة قائمة المركز المالي الموحدة

 56.084.191 (76.060) 56.160.251 إجمالي حقوق الملكية قائمة المركز المالي الموحدة

 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19)كوفيد  كورونا فايروسأثر  .22

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

الحظر الشامل وقواعد التباعد الجغرافية رغم السيطرة السابقة على التفشي من خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية المشددة وذلك بفرض قيود على السفر، و

المتبعة من قبل االجتماعي. ورغم هذا تواصل حكومة المملكة العربية السعودية السيطرة على التفشي بنجاح حتى تاريخه. ويرجع ذلك إلى فعالية اإلجراءات 

 الدولي والعدوة المعتمرين ألداء العمرة.  الحكومة والتي تلت رفع الحظر الشامل وكذلك التدرج في إجراءات العودة لألوضاع الطبيعية للسفر

ئي، والتي يمكن مالحظة أثرها الناشئ لبعض الوقت، وكذلك زعلى االقتصاد الكلي والج 19بمتابعة التحديات التي سببها تفشي فايروس كوفيد البنك  يستمر

ة والمراجع ماناتيقوم بمراقبة التعرض االئتماني بمستوى دقيق. وقد استلزم ذلك مراجعة القطاعات االقتصادية، والمناطق، واألطراف المقابلة، وحماية الض

 المناسبة للتصنيف االئتماني للعمالء، وإعادة هيكلة القروض، عند اللزوم. 

 :قام البنك بتعديل بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تتمحور هذه التعديالت حول

 و  ،فعليةالالتعثر  التدمع فيهانموذج لخسائر االئتمان المتوقعة، بما تعديل عوامل ومدخالت االقتصاد الكلي المستخدمة من قبل البنك في ال -

 قعةوالمت االئتمانخسائر عند وقوع وتحديد التعرضات بشكل فعال دعم مؤسسة النقد العربي السعودي  إجراءات المراحل بما يتماشى مع معاييرتطبيق  -

 تأجيل الدفعات. على الرغم من على مدى العمر 

ه بشكل مستمر كجزء من نموذج األعمال االعتيادية والتحسين ميتم إعادة تقييالمذكورة أعاله و اتفتراضباالال يزال نموذج خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر 

ختلفة م الفعلية، قد تكون النتائج ، وبالتالياليقين وعدم هامةأحكام اتخاذ تعتمد على واحتماالت الحدوث  التوقعات فإن ،توقعات أي مع الحال هوكما  المستمر.

 المتوقعة.  عن تلك

 السعودي العربي النقد مؤسسة ومبادرات برامج إطالق

لتقديم الدعم  م2020أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" في مارس  (،19لمواجهة فايروس كورونا المستجد )كوفيد 

بتاريخ  381000064902يم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي رقم مالتع فيلتعريف ا بحسبالصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  تآللمنشالالزم 

 هـ. يشمل بشكل أساسي البرامج التالية: 1438جمادى الثانية  16

 الدفعات؛ تأجيل برنامج 

 اإلقراض؛ تمويل برنامج 

 و التمويل؛ ضمان مجبرنا 

 اإللكترونية التجارةرسوم خدمة ونقاط البيع  دعم برنامج . 

 الممنوحة تسهيالت اإلقراضللمدة ستة أشهر  الدفعات، قام البنك بتأجيل الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي كجزء من برنامج تأجيل الدفعاتو

 وباتالصعقصير األجل لمواجهة  سيولةالدفعات بمثابة دعم  تأجيلالحجم. تعتبر عملية  ومتوسطة صغيرةو متناهية الصغر تآالمؤهلة العتبارها منش تآللمنش

تحملها العمالء. أية تكلفة إضافية ي دونوذلك بتمديد فترة القروض الممنوحة البنك بتفعيل تأجيل الدفعات  ام. قينالمحتملة للمقترض ةالنقدي اتالتدفقب المتعلقة

. الترتيب فترات علىكتعديل  9ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ئتمانية ومعالجتها وفق  الا التالمحاسبي لهذه التغييرات في فترات التسهي األثرتم تقييم 

. ويستمر البنك في االعتقاد وبأنه في حالة غياب العوامل األخرى، فإن المشاركة األخرى دخل العمليات من كجزء عرضها فيوقد تم خسائر تعديل  ذلكنتج عن 

 في برنامج تأجيل الدفعات الخاص بحد ذاته ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.  

ا، فإنه بتاريخ  للمنشآت عربي السعودي بتمديد برنامج تأجيل الدفعات وذلك بتأجيل الدفعات م، قامت مؤسسة النقد ال2020سبتمبر  1عالوة على ما ذكر سابق 

دون أية تكلفة الممنوحة  م. قام البنك بتفعيل التمديد من خالل تأجيل فترة القروض2020ديسمبر  14المؤهلة حتى تاريخ  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

 9تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات في فترات التسهيالت االئتمانية ومعالجتها وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي . إضافية يتحملها العمالء

م.2020 سبتمبر 30لفترة المنتهية في لمليون لاير سعودي  86قدرها إضافية خسائر تعديل  ذلك قيام البنك بإثباتكتعديل على فترات الترتيب. نتج عن 
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 ،هات التنظيمية األخرىبموجب برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي والج الدفعاتتأجيل  منلتعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن يتكبدها البنك و

لاير  اتمليار ستة قدرهامن مؤسسة النقد العربي السعودي  عمولة بدون على ودائع م2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  البنك حصل

ة المنح ربي السعودي، قررت إدارة البنك بأنعلى المراسالت من مؤسسة النقد الع بناء  دائع منحة حكومية. ووتعتبر هذه ال .بتواريخ استحقاق متعددة سعودي

كل المقدم على ش الدعم الحكوميمن  المنفعةتم احتساب الحكومية تتعلق بالمقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة جراء برنامج تأجيل الدفعات. 

 الدخل قائمةفي  إثباته تم مليون لاير سعودي 273إجمالي قدره  دخل عنها ونتج ،المنح الحكومية عنمحاسبة الوفق ا لمتطلبات و وفق أسس منتظمة إعانة

مليون لاير سعودي. قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام إلثبات وقياس الدخل من المنح. خالل فترة التسعة أشهر  93المرحلية الموحدة، وتم تأجيل مبلغ 

  سعودي على قائمة الدخل يتعلق بعكس الدخل المؤجل. مليون لاير 13م، تم تحميل مبلغ 2020سبتمبر  30المنتهية في 

 م لمدة سنة ونصف بموجب نفس البرنامج. 2020أكتوبر  1مليون لاير في  276وخالل الفترة التي تلت الفترة الحالية، استلم البنك وديعة إضافية قدرها 

 لاير سعودي لمدة ثالث سنوات مليون 702نقد العربي السعودي قدرها من مؤسسة ال إضافية وديعة بدون عمولةم، حصل البنك على 2020يوليو  16وفي 

 ضمن البرنامج.

لمؤسسة النقد العربي السعودي وكان األثر المحاسبي على الفترة  اإلقراض وضمان القروض تمويل البنك بعد في برامجشارك م، 2020 سبتمبر 30 فيكما 

م أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك بأنه سيتم تعويض البنك عن رسوم خدمات 2020الحالية من عام خالل الفترة ذلك،  إلى باإلضافة. غير جوهري

 لاير سعودي.  مليون 54 نقاط البيع والتجارة اإللكترونية والتي بلغت

 سعودي لاير مليار 50 ب السعودي المصرفي للقطاع السعودي العربية النقد مؤسسة من المقدم السيولة دعم

مليار لاير سعودي وذلك  50استنادا لدورها في تطبيق السياسة النقدية ودعما لالستقرار النظام النقدي، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي مبلغا قدره 

 :بهدف

  تقديم التسهيالت االئتمانية للشركات من القطاع الخاص; في دوره  مواصلةالقطاع المصرفي وتمكينه من  لدىتحسين السيولة 

 إضافيةتعاب أ ةإعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية بدون أي ; 

  دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص; و 

  البنكية التي تم التنازل عنها للعمالء. الرسومالعديد من  مقابلتقديم الدعم 

مليار  6.1من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها  عمولةحصل البنك على وديعة بدون م، 2020سبتمبر  30وفي هذا الصدد، وخالل الفترة المنتهية في 

دعم بوبناء  على المراسالت من مؤسسة النقد العربي السعودي، قررت إدارة البنك بأن المنحة الحكومية تتعلق بالمقام األول  تستحق خالل سنة. لاير سعودي

 إجماليلمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية، ونتج عنها على شكل إعانة بصورة منتظمة ووفقا   المقدم حكوميالدعم ال من المنفعةتم احتساب . السيولة

 م. 2020 سبتمبر 30كما في  المرحلية الموحدة في قائمة الدخل هتم إثبات مليون لاير سعودي 70دخل قدره 

 الصحي القطاع دعم

طواعية  قرر البنك  فقد، 19 كوفيد جائحة فايروس منمواطنين والمقيمين الصحة  للحفاظ علىالقطاع الصحي  في العاملينتقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها 

ج عن البنك. نت من يةائتمان تسهيالت، والحاصلين على العام والخاصة من القطاعين الصحي مجال الرعايةلمدة ثالثة أشهر لجميع العاملين في  دفعاتتأجيل ال

كجزء من دخل العميات األخرى. ونظر ا  م وقد تم عرضها2020مارس شهر مليون لاير سعودي في  76 تعديل لليوم األول قدرها خسارة ام البنك بإثباتذلك قي

، قام البنك بعكس األثر بالكامل  . النتهاء فترة الثالثة أشهر المتعلقة بتأجيل الدفعات طواعية 
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الصكوك  برنامجوقد تم إصدار الصكوك بموجب ، م2020يوليو  22أكمل ساب إصدار الشريحة الثانية من الصكوك بمبلغ قدره خمسة مليارات لاير سعودي في 

لموافقة على ا الحصول ذلك ويتطلبخمس سنوات،  بعد، ولدى ساب الخيار لسداد الصكوك 2030في عام  وتستحقلبنك "البرنامج المحلي" با الخاص المحلي

 .بالبنكالشرعية  لجنةالمن قبل  الصكوك اعتماد هيكل تم. البرنامجالمسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام 

 للمعدالت السائدة وفقا   لمدة ستة أشهر فعلية خاصة عمولة دخل طرحا  خاصا في المملكة العربية السعودية، وتحمل طرحها وتمهذه الصكوك غير مضمونة  إن

 سنوي.  فوتستحق السداد على أساس نص ،نقطة أساس 195 قدرهزائدا  هامش  "سايبور" السعودية العربية المملكة فيبين البنوك 
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 تماشى مع تبويب الفترة الحالية. أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي ت
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