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 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

  إيضاح 

2020 
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

2019 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

      

 3,990,680  4,203,951   صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة

      

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة  –الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 الدخل الموحدة:
     

 

 موجودات مالية )أسهم( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
     

 544,165  ( 684,948)   التغير في القيمة العادلة  -

 ( 115,314)  ( 109,267)  15 التغيرات بسبب إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين -

      

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة  –الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 الدخل الموحدة:
     

 ( 47,594)  ( 6,974)   فروقات ترجمة العمليات الخارجية

      

)سندات دين( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل موجودات مالية 

 اآلخر:
     

 2,082,473  1,721,191    صافي التغير في القيمة العادلة  -

 ( 77,668)  (1,372,584)   مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

 32,868  26,474   التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة -

      

      تغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 121,576  334,624   صافي التغير في القيمة العادلة  -

 ( 33,502)  ( 180,573)   مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة -

 2,507,004  (272,057)   )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

 6,497,684  3,931,894   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      العائد إلى:

 6,500,474  3,928,941   مساهمي البنك

 ( 2,790)  2,953   حقوق الملكية غير المسيطرة

 6,497,684  3,931,894   اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  43إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 



 المالية مجموعة سامبا 

 

Public 

12 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 2019و  2020ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين  في 

 

  الملكية العائدة لمساهمي البنكحقوق    
 

 
   

 احتياطيات القيمة العادلة وأخرى
   

 
  

       2020 

 بآالف الرياالت السعودية      

 

 رأس المال 
االحتياطي  

 النظامي 

  
االحتياطي 

 العام 

احتياطي  
تحويل عمالت 

 أجنبية

موجودات  
مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 

احتياطي برنامج 
 منافع الموظفين

األرباح  
 المبقاة 

األرباح 
المقترح 
 توزيعها

أسهم 
 اإلجمالي الخزينة

حقوق 
الملكية غير 

 المسيطرة
إجمالي   

 إيضاح حقوق الملكية

 

تغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية 

 45,448,832 90,012 45,358,820 (962,080) 1,393,898 3,696,851 (115,314) (11,723) 3,186,098 (307,021) 130,000 18,348,111 20,000,000  الرصيد في بداية السنة

 صافي التغيرات في أسهم الخزينة
 

- - - - - - - 20,975 - 42,750 63,725 - 63,725 

 - - - - - (1,050,988) - - - - - 1,050,988 - 17 محول إلى االحتياطي النظامي

 (1,393,898) - (1,393,898) - (1,393,898) - - - - - - - -  2019توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 44,118,659 90,012 44,028,647 (919,330) - 2,666,838 (115,314) (11,723) 3,186,098 (307,021) 130,000 19,399,099 20,000,000  اإلجمالي الفرعي

 4,203,951 3,130 4,200,821 - - 4,200,821 - - - - - - -  صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة

 (272,057) (177) (271,880) - - 59,171 (109,267) 154,051 (365,755) (10,080) - - - 18 الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

- - - (10,080) (365,755) 154,051 (109,267) 4,259,992 - - 3,928,941 2,953 3,931,894 

 48,050,553 92,965 47,957,588 (919,330) - 6,926,830 (224,581) 142,328 2,820,343 (317,101) 130,000 19,399,099 20,000,000  الرصيد في نهاية السنة

 

 2019 

 بآالف الرياالت السعودية

 

       

 

 

    

 42,305,935 92,802 42,213,133 (996,093) 1,998,000 3,669,995 - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 17,193,239 20,000,000  المعّدل -الرصيد في بداية السنة  

 80,713 - 80,713 34,013 - 46,700 - - - - -  - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 - - - - - (1,154,872) - - - - - 1,154,872 - 17 محول إلى االحتياطي النظامي

 - - - - 1,393,898 (1,393,898) - - - - - - -  2019توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام 

 (1,437,500) - (1,437,500) - - (1,437,500) - - - - - - -  2019توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 

 (1,998,000) - (1,998,000) - (1,998,000) - - - - - - - -  2018توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 38,951,148 92,802 38,858,346 (962,080) 1,393,898 (269,575) - (99,797) 592,891 (275,102) 130,000 18,348,111 20,000,000  اإلجمالي الفرعي

 صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة
 

- - - - - - - 3,984,295 - - 3,984,295 6,385 3,990,680 

 2,507,004 (9,175) 2,516,179 - - (17,869) (115,314) 88,074 2,593,207 (31,919) - - - 18 الدخل الشامل اآلخر للسنة

 6,497,684 (2,790) 6,500,474 - - 3,966,426 (115,314) 88,074 2,593,207 (31,919) - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 45,448,832 90,012 45,358,820 (962,080) 1,393,898 3,696,851 (115,314) (11,723) 3,186,098 (307,021) 130,000 18,348,111 20,000,000  الرصيد في نهاية السنة

               

 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 43إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019و  2020ديسمبر  31 للسنتين المنتهيتين  في

 
 عــــام     - 1
 

بتاريخ   3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/  -شركة مساهمـة سعودية    -تأسست مجموعة سامبا المالية )"البنك"(  
م( بعد  1980يوليو    12هـ )الموافق  1400شعبان   29م(. وقد بدأ البنك أعماله بتاريـخ  1980فبراير    12هـ )الموافق  1400ربيع األول    26

 4الصادر بتاريخ  1010035319أن انتقلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
ة السعودية و ثالثة  فرعا ( في المملكة العربي  73: 2019فرعا  ) 73م( من خالل فروعه البالغة 1980ديسمبر  13هـ )الموافق 1401صفر 

 3.614: 2019موظفا  ) 3.609: فرعين(. بلغ عدد موظفي البنك وفروعه بالخارج بدوام كامل في نهاية السنة 2019فروع في الخارج )
، 11421الرياض    833موظف ا(. إن البنك مدرج في سوق األسهم السعودية، وعنوان مركزه الرئيسي هو: طريق الملك عبدالعزيز، ص. ب  

 ملكة العربية السعودية. الم
 

 ة. تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمي 
 
 ل جماعي بـ "المجموعة"(.  تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة )والتي يشار إليها فيما بعد بشك 
 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال( 
 

ة سامبا  طبقا  لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل باسم/ شرك 
  19هـ )الموافق 1428شعبان  6الصادر من الرياض بتاريخ  1010237159التجاري رقم لألصول وإدارة االستثمار بموجب السجل 

( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة،  2007أغسطس  
. وقد تم  2008يناير  19ة السوق المالية، وبدأت بمباشرة أعمالها اعتبارا  من وحفظ األوراق المالية. وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئ 

(، أي  2017أبريل  25هـ )1438رجب   28تحويل سامبا كابيتال من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ 
 تاريخ القيد في السجل التجاري للشركة المساهمة المقفلة. 

 
، قامت سامبا كابيتال بتأسيس شركة تابعة مملوكة لها بالكامل باسم "شركة سامبا لالستثمار العقاري" التي تم تأسيسها في  2017خالل عام 

  17هـ )الموافق  1438شوال    23الصادر من مدينة الرياض بتاريخ    1010715022المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
شركة كشركة ذات مسئولية محدودة، وتقوم بإدارة المشاريع العقارية وبالنيابة عن صندوق استثماري تديره شركة  (. تم تأسيس ال2017يوليو  

 سامبا كابيتال.   
 

، قامت شركة سامبا كابيتال بتأسيس منشأتين ذات غرض خاص هما صندوق سامبا يو اس لوجيستيكس ال بي، شركة  2020خالل عام 
يوليو   7، وصندق سامبا يو اس لوجستيكس جي بي، شركة معفاة، تأسست في 2020سبتمبر  9تاريخ ، مسجلة ب معفاه تضامن محدودة

 . تخضع المنشأتين لقوانين جزر الكايمان وتم تأسيسهما لغرض امتالك وإدارة االستثمارات الرئيسية. 2020
 
 سامبا بنك ليميتد، الباكستان )اس بي إل(  
 

٪، تأسست في باكستان للقيام بأعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة، وهي مدرجة في  84.51شركة تابعة مملوكة للبنك بنسبة 
 سوق األسهم في باكستان. 

 
 إنفست أوف شور كابيتال ليميتد )سي أو سي إل(  – شركة كو 

 
ستثمارات في الخارج من خالل شركة  وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست وفقا  لقوانين جزر الكايمن لغرض إدارة بعض اال

انفستمنت كابيتال )كايمن( ليمتد )أي سي سي إل(، شركة مملوكة بالكامل لشركة سي أو سي إل. استثمرت شركة أي سي سي إل ما يقارب  
بإدارة هذه   ٪ في رأس مال شركة أكسس كو انفست ليمتد وهي أيضا  شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جزر الكايمان، وتقوم 41.2

 االستثمارات في الخارج. 
 

 شركة سامبا للعقارات 
 

الصادر من   1010234757وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
ذات مسؤولية محدودة بعد الحصول على    (. وقد تأسست الشركة كشركة2007يونيو    24هـ )الموافق  1428جمادى الثاني    9الرياض بتاريخ  

 موافقة البنك المركزي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقارية نيابة عن البنك.
 

 شركة سامبا لألسواق العالمية المحدودة 
 

بغرض إدارة   2016فبراير  1وهي شركة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن بتاريخ 
 .2016معامالت الخزينة. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الرابع لعام  بعض

 
 شركة سامبا للتمويل المحدودة 

 
، 2019يونيو    19وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب قوانين جزر الكايمن بتاريخ  

ض الرئيسي لها في توفير السيولة للبنك من خالل إصدار سندات الدين. بدأت الشركة عملياتها التجارية في الربع الثالث لعام  ويتمثل الغر
2019. 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة     -2
 

 الموحدة. فيما يلي بيانا  بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية 
 
 بيان االلتزام  2-1 
 

 وفقا  لـ:  2019و 2020ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنتين المنتهيتين في 
 
الهيئة السعودية  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  -

 للمحاسبين القانونيين، و
 أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.     -

 
 أسس القياس والعرض  2- 2

 
للمشتقات والموجودات والمطلوبات المالية  يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العادلة 

  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
التفصيل في اإليضاحات ذات العالقة، فإن  ومنافع الموظفين المبينة بالقيمة الحالية اللتزاماتها. باإلضافة إلى ذلك، وطبقا  لما هو مبين ب 

لة التي  الموجودات والمطلوبات المالية المغطاة المخاطر في عالقة تغطية مخاطر بالقيمة العادلة يتم تعديلها لتسجيل التغيرات في القيمة العاد
 تعزى إلى المخاطر التي يتم تغطية مخاطرها. 

 
 ( من النظام األساسي للبنك، يتبع البنك التقويم الميالدي ألغراض إعداد القوائم المالية الموحدة. 37بمقتضى المادة ) 
 
 تظهر هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.  

 
 أسس توحيد القوائم المالية  3- 2

 
المالية   تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها. يتم إعداد القوائم

انفست أوفشور كابيتال ليمتد التي تم   -لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة، فيما عدا شركة كو  للشركات التابعة
مجموعة. يتم  إعداد قوائمها المالية لغاية نهاية الربع السابق لغرض توحيد القوائم المالية وااللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية لل

أية تغيرات جوهرية خالل الفترة المرحلية ألغراض توحيد القوائم المالية. إضافة إلى ذلك، يتم عند الضرورة إجراء التعديالت على  تسوية  
 القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم المالية الموحدة للبنك. 

 
 القوائم المالية. وقد تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد 

 
الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. يكون للمجموعة سيطرة على منشأة ما عندما تتعرض لمخاطر أو يكون لديها  

ها على تلك  الحق في العوائد المتغيرة من خالل تعاملها مع المنشأة ويكون لديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرت 
من   المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلى المجموعة ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا

وحدة اعتبارا   تاريخ انتقال السيطرة من المجموعة. تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السنة في قائمة الدخل الم
 تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم. 

 
تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر،  

الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل  من قبل المجموعة في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في قائمة الدخل  
 منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

 
تستخدم طريقة الشراء المحاسبية عند المحاسبة عن استحواذ البنك على الشركات التابعة. تقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للعوض   

الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة بالقيمة العادلة بتاريخ  المدفوع بتاريخ التبادل. تقاس 
ير  االستحواذ. تسجل تكلفة الشراء الزائدة عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمييز المستحوذ عليها كموجودات غ

 شهرة.   –ملموسة 
 

(، فإن البنك طرف في منشآت ذات غرض خاص، وهي شركة رأس  1ة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله ضمن اإليضاح )باإلضاف
في كل منشأة. تم تأسيس هذه المنشآت بموجب موافقة البنك   ٪50الزور لتأجير الموجودات وشركة كيان لتأجير الموجودات وذلك بنسبة 

يبات التمويل المتوافقة مع الشريعة. وقد تبين للبنك أن هذه المنشآت ال يمكن توحيدها لعدم سيطرته  المركزي السعودي فقط لتسهيل بعض ترت 
 عليها. ومع ذلك، تم إدراج تعرضات هذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة بالبنك.

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  2-4 

 
. تبين لإلدارة  2020يناير  1تسري التعديالت أدناه على المعايير والتفسيرات المحاسبية على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم 

 (: تعريف األعمال 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
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 (: تعريف "األهمية النسبية" 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •

 ايير الدولية للتقرير المالي التعديالت على المراجع المتعلقة باإلطار المفاهيمي في المع •

(: إحالل سعر  7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 الفائدة المرجعي 

 
 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي( 

 
ية  يتم حالي ا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدول 

 بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة. 
 

 المرحلة األولى 
 

"األدوات المالية":   39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
  :  "األدوات المالية: اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم 7اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 

، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاء  من اآلثار المحتملة لعدم  2019التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر 
ا من  ، وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة أدوات تغطية  2020يناير  1التأكد الناتجة عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتبار 

 مخاطر التي تأثرت مباشرة  بإحالل سعر الفائدة بين البنوك. ال
 
 المرحلة الثانية  
 
  تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات  

ق المبكر لها. وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية، وسوف يقوم  ويسمح بالتطبي  2021يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
لية من  البنك بإكمال تقييمه لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع البنك مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك إلى األسعار الخا

ات الجديدة. تقدم تعديالت المرحلة الثانية جوانب جديدة من األحكام، ويتعين على المخاطر من أجل التعجيل بتنفيذ برامجه لتطبيق المتطلب 
المجموعة التأكد من تطبيق السياسات المحاسبية واجراءات الحوكمة المناسبة. وفيما يتعلق باإلفصاحات اإلضافية، سيتعين على المجموعة  

 ر المالي لجمع المعلومات المطلوبة وتقديمها.تقييم وتنفيذ التحديثات المطلوبة في أنظمة وإجراءات التقري 
 

تعمل اإلدارة حالي ا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم  
 والعمليات الداخلية.   التحول بصورة منظمة. يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة 

 
عد يوضح الجدول أدناه تعرض البنك في نهاية السنة ألسعار الفائدة المرجعية بين البنوك الهامة التي تخضع لإلحالل ولم يتم التحول منها ب 

ومن ثم القيام بالتحول  إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر. ستظل هذه التعرضات قائمة حتى تتوقف أسعار الفائدة المرجعية بين البنوك 
في المستقبل، على سبيل المثال، يستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول  

 مطلوب ا.   
 

 2020ديسمبر   31
بآالف الريـــاالت  

 السعوديـــــــة

القيمة الدفترية للموجودات المالية غير  
 المشتقة 

القيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير  
 المشتقة 

القيمة االسمية  
 للمشتقات 

 - - 965,670 إيبور بالدرهم اإلماراتي

 - - 218,412 يوريبور باليورو 

 132,486,887 2,531,250 25,075,830 اليبور بالدوالر األمريكي

 93,586,678 394,400 79,971,434 سايبور باللاير السعودي 

 
 قياس القيمة العادلة  2-5 

 
 إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين

تحويل المطلوبات قد تمت إما في السوق  بالسوق في تاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو 
 الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. 

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

يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في اسواق نشطة على أساس األسعار المتداولة  
يمة العادلة  في السوق أو عروض األسعار من المتعاملين. بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى غير المتداولة في األسواق النشطة، تحدد الق

ل  باستخدام طرق التقييم المالئمة وفقا  للظروف. تشتمل طرق التقييم على طريقة السوق )أي باستخدام آخر معامالت تمت وفقا  لشروط التعام
ي تحليل  مع األطراف األخرى بعد تعديلها عند الضرورة، وعلى أساس القيمة السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تماما ( وطريقة الدخل )أ 

التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات باستخدام بيانات السوق المتوفرة والمؤيدة بطريقة ممكنة معقولة(. إن قياس القيمة  
العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل  

 واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق يقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. 
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م التحويل  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا ت 

لهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة  بين مستويات التسلسل ا
 ككل( في نهاية كل فترة مالية. 

 
ة  ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المتعلق

 بها وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
 

 
 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  6- 2

 
لتقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض ا 

ام  واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحك
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقويم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة  
البنك وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف  

 والمعطيات. 
 

على خسائر االئتمان المتوقعة باإلضافة إلى تحليل اآلثار    19-لمجموعة بممارسة األحكام عند تقييم/ تحديد األثر الناتج عن كوفيد  قامت ا 
 الناتجة عن برامج دعم البنك المركزي السعودي. 

 فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:  
 
خسائر انخفاض االئتمان على األدوات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   (أ

 الشامل اآلخر 

ع سنوي، بمراجعة محافظ الموجودات المالية الخاصة بها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تمثل المعلومات  تقوم المجموعة، بشكل رب 
المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالمجموعة مخرجات طرق معقدة باستخدام عدد من االفتراضات المعنية من  

 )ب( لمزيد من المعلومات.  30تمد على بعضها البعض. يرجى الرجوع إلى اإليضاح أجل اختيار مختلف المدخالت واألمور التي تع
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة   (ب

تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التقييم. وفي حالة استخدام طرق التقييم، بما في 
النماذج، في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم التحقق من صحتها، ومراجعتها دوريا  من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الجهة التي  ذلك 

قامت بالتقييم. يتم معايرة كافة طرق التقييم للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. وبقدر المستطاع،  
 . لتقييم البيانات القابلة للمالحظة فقط تستخدم طرق ا

 
 مبدأ االستمرارية  (ج

ارد  وقد قامت إدارة البنك بتقييم مقدرة البنك على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية، وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى البنك المو
هامة قد تثير شكوكا  جوهرية حول مقدرة    الكافية لمواصلة أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد

 ارية. البنك على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية. عليه، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ االستمر
 

 محاسبة تاريخ التسوية  2-7 
 

ة يتم إثـبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشــــراء وبيع األدوات المالية بتاريخ التســــوية. إن العمليات االعتيادي 
المتعلقة بشــراء وبيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تســليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك 

رف عليها في الســـوق. بالنســـبة لألدوات المالية المقتناة بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة باحتســـاب أي تغير في القيمة العادلة بين المتعا
 تاريخ التداول وتاريخ إعداد القوائم المالية.

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  8- 2

 
ــتقة  ــم يتم قياس األدوات المالية المشـ ــوق وطرق خصـ ــعار المتداولة بالسـ بالقيمة العادلة. وتحدد القيمة العادلة عادة  بالرجوع إلى األسـ

 التدفقات النقدية وطرق التسعير األخرى، حسبما هو مالئم.
 

ج أية تصــنف األدوات المالية المشــتقة كـــــــ "مشــتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءا  من عالقة تغطية مخاطر فعالة. تدر
 تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

 
، يحظر فـصل المـشتقات المدمجة 9يمكن دمج المـشتقات في ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئيـسي(. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المعيار. وبدال  من ذلك، يتم تقويم كامل األداة المالية المختلطة ألغراض التصنيف. في عقود يكون مضيفها أصل مالي يقع ضمن نطاق  
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 محاسبة تغطية المخاطر

 
تصنف عمليات تغطية المخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة  

إثباتها و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء   للموجودات أو المطلوبات التي تم 
 كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة. 

 
فعالية عالية عند بداية التغطية، بحيث  ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنها تتطلب بأن تكون تغطية المخاطر ذات  

  يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند 
المخاطر، يجب توثيق   الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية

استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة  
يتم   تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل المجموعة. والحقا ، يجب تقييم تغطية المخاطر وتحديد مدى فعاليتها بصورة مستمرة. 

 التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند التوقف عن تخصيصها أو عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو عندما
 لم تعد مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. 

 
مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة   بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية 

طية  قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم تسوية التغير في القيمة العادلة للبند الذي تمت تغ
ها تغطية مخاطر القيمة العادلة  مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند، ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف في 

لألدوات المالية المرتبطة بعمولة خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية الناتجة عن  
 التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي للبند المغطى مخاطره. 

 
لعمليات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح    أما بالنسبة

أو الخسارة الناتجة عن تغطية أداة تغطية المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعّالة، في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق  
ات الجزء غير الفعّال من التغطية، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة. من المتوقع أن تكون تغطية المخاطر  المساهمين، على أن يتم إثب 

  ذات فعالية عالية إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بتغطية المخاطر خالل الفترة التي تم فيها تسوية 
٪ وكان من المتوقع أن تتحقق هذه التسوية في الفترات المستقبلية. يتم إثبات عدم  125٪ إلى  80دود  المخاطر من قبل أداة التغطية في ح 

فعالية التغطية في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل المتاجرة. يتم، في األصل، تحويل األرباح أو الخسائر المثبتة في االحتياطيات  
 يؤثر فيها البند المغطى مخاطرة على قائمة الدخل الموحدة.  األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة التي

 
 العمالت األجنبية  2-9 

 
الت  يتم إظهار وعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا  العملة الوظيفية للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعم

السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة  األجنبية لرياالت سعودية بأسعار الصرف  
ي  بالعمالت األجنبية في نهاية السنة )عدا البنود النقدية التي تعتبر جزءا  من صافي االستثمارات في العمليات الخارجية( لللاير السعود 

مالية الموحدة. تحّول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة  بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم ال
سجلة  أجنبية بأسعار التحويل الفورية السائدة بالتاريخ الذي تحدد فيه القيمة العادلة. تدرج أرباح أو خسائر تحويل البنود غير النقدية الم

عادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب الموجودات المالية المعنية.  بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة ال
ريخ تحّول الموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بعملة اجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار الصرف السائدة كما في تا

 المعاملة األولية. 
 
 و الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة. تقيّد أو تحّمل األرباح أ  
 

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالفروع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية  
بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل السنة. وعند توحيد القوائم المالية،  الموحدة. تحول قوائم الدخل للفروع والشركات التابعة  

تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجية ضمن حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الشامل  
 الموحدة. 

 
 المقاصة  10- 2

 
ــة  اتفاقيات البنك  لدى ــلة  ذات االئتمان  مخاطر  إلدارة  أخرى  أطراف مع  مختلفة  مقاصـ ــية  بصـــورة الترتيبات  هذه  وتشـــمل.  الصـ  رئيسـ

 لألطراف عام  بوجه تتيح  المماثلة والترتيبات هذه  المقاـصة  اتفاقات إن.  النظامية  األـسواق  خارج تتم التي  والمـشتقات  المتداولة  المـشتقات
ــوية  األخرى ــت   المتاحة  الموجودات مقابل  االلتزامات  تســ  ويتم.  اآلخر  الطرف تعثر  حالة  في  أو/و  العادية  األعمال  دورة  خالل لمةالمســ
 ملزم نـظامي  حق  وجود عـند  الموـحدة الـمالي المركز ـقائـمة  في صـــــافيـها وـيدرج الـمالـية  والمطلوـبات  الموجودات بين  المـقاصـــــة  إجراء
 آن  في  المطلوبات  وتسـديد  الموجودات بيع  أو  الصـافي  أسـاس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسـوية نية  المجموعة  لدى يكون وعندما
 .واحد

 
 إثبات اإليرادات  11- 2

 
 تطبق المجموعة نموذج واحد شامل بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء. 

 
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة، بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا  مكمال  من العائد الفعلي ألي أداة مالية، في قائمة   

الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. يتم تسوية دخل العموالت الخاصة عن  
 لسلف المستلمة وغير المحققة مقابل الموجودات ذات العالقة. القروض وا
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يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي   

إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك القروض عند استخدامها.  غالبا  ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم  
زمني، طبقا  لعقود الخدمات المعنية. أما    - يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى، على أساس نسبي  

الحفظ والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي   األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات
ا  يتم تقديمها على مدى فترة معينة، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنه

 واإلقرار بأحقية استالمها. يُصنف دخل األتعاب المستلم وغير المتحقق كـ "مطلوبات أخرى". 
 
 

إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات  
والتي تمثل جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة بشراء أو إصدار موجودات  

 مطلوبات مالية. أو 
 

يتم إثبات أرباح تحويل العمالت األجنبية عند نشأتها. وألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة، تشتمل "أرباح تحويل العمالت  
األجنبية، صافي" على أرباح وخسائر التحويل الناتجة عن األدوات المالية المشتقة وعن تحويل الموجودات والمطلوبات المسجلة  

 الت األجنبية. بالعم
 
 

  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 12- 2
  تستمر المجموعة في إثبات األوراق المالية المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة شراء( في قائمة 
المركز المالي الموحدة، ويتم قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة، واالستثمارات  

ة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، وسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المقتناة المدرج
سسات  بالتكلفة المطفأة. يتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه االتفاقيات في "األرصدة للبنوك والمؤ 

مالية األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسبما هو مالئم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة،  ال
 ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي. 

 
بلي محدد )اتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز المالي  ال يتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستق

الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في النقدية واألرصدة  
حسبما هو مالئم. ويتم اعتبار الفرق بين  لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو القروض والسلف، 

 سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على أساس العائد الفعلي. 
 

 تصنيف الموجودات المالية  13- 2
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة  عند اإلثبات األولي له، يصنف األصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة، أو  
 العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 
 خل: تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد 

 

 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  •

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على   •
 المبلغ األصلي القائم. 

 
 وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الم
 

بالقيمة العادلة   مدرجةتقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير 
 من خالل قائمة الدخل: 

 

هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية،  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق  •
 و

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على   •
 المبلغ األصلي القائم. 

 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة  إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة  

عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة  
 الدخل الموحدة. 
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 الملكية أدوات حقوق 

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة  

 فيه عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل االخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

تصنف كافة الموجودات المالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يمكن أن يشمل ذلك أدوات حقوق  
أو بـ "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    الملكية المقتناة ألغراض المتاجرة، وسندات الدين غير المصنفة كمدرجة بـ "التكلفة المطفأة" 

 اآلخر". 
 

والذي بخالف ذلك يفي   –إضافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أي أصل مالي 
من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك   بالقيمة العادلة –بمتطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 عدم التماثل المحاسبي والذي ينشأ خالف ذلك.  - بشكل جوهري   –يزيـل أو يقلص 
بعد االثبات األولي لها، باستثناء خالل الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمال إدارة   –ال يعاد تصنيف الموجودات المالية  

 الموجودات المعنية. 
 

 م نموذج األعمال تقوي
 

تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة  
 إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي تم أخذها بالحسبان ما يلي: 

 

المحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليا . وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة  السياسات واألهداف الموضوعة بشأن  •
تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة  

 ن خالل بيع الموجودات، المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية م

 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة،  •

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

تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات  كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا  •
 النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من   •
بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقويم الكلي لكيفية تحقيق األهداف الموضوعة من قبل    ذلك، فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها

 المجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 
 

ت "أسوأ  يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورا 
حالة" أو "حالة ضغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد اإلثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة األصلية، فإن  
المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال تلك، لكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند  

 ج األعمال للموجودات المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثا .تقويم نموذ
 

ألغراض المتاجرة، التي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل قائمة   يتم قياس الموجودات المالية المقتناة
الدخل حيث ال يتم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

 الموجودات المالية. 
 

 نقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة تقويم التدفقات ال 
 

ابل  ألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مق
خرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف  القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسية األ 

 اإلقراض األساسية األخرى مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح. 
 

وط  وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشر
التعاقدية لألداة، ويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال  

 تستوفى هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقويم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما يلي: 
 

 ت النقدية، األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقا  •

 خصائص الرفع المالي،  •

 السداد المبكر وشروط التمديد، •

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

 والت. الخصائص التي تُعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العم •
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 االستثمارات  14- 2
 

 تصنف االستثمارات على النحو التالي: 
سندات دين مقاسه بالتكلفة المطفأة. يتم في األصل قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت المباشرة    •

 العرضية، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي،

الل قائمة الدخل أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  سندات الدين وأدوات حقوق الملكية المقاسة إلزاميا  بالقيمة العادلة من خ  •
 الدخل. يتم قياس هذه األدوات بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغيرات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة،

 سندات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و  •

 خالل الدخل الشامل اآلخر.   أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من •
 
 
 

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات المكاسب أو الخسائر في الدخل الشامل اآلخر  
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: باستثناء البنود التالية والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة بنفس الطريقة المتبعة بشأن 

 دخل العموالت الخاصة باستخدام طريقة العائد الفعلي،  •

 خسائر االئتمان المتوقعة وعكس القيد، و  •

 أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية. •
 
 

الشامل األخر، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة  وفي حالة التوقف عن إثبات سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر من قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة. 

 
وق الملكية  لقد اختارت المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حق

غير المقتناة ألغراض المتاجرة. يتم هذا االختيار على أساس كل أداه على حده عند االثبات األولي وهو غير قابل لإللغاء. ال يعاد  
تصنيف أرباح وخسائر االستثمارات في أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة على االطالق، وال يتم اثبات أي انخفاض  

يمة في قائمة الدخل الموحدة. يتم اثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة ما لم تمثل بصورة واضحة استردادا  لجزء من  في الق
خر  تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر. تحول األرباح والخسائر التراكمية المثبتة في الدخل الشامل اآل

 اح المبقاة عند استبعاد هذا االستثمار.إلى األرب 
 

 القروض والسلف 2-15
 

تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة، ويتم في األصل قياس هذه القروض والسلف بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعامالت المباشرة  
 الفعلي. العرضية، وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-16

 
ل  تقوم المجموعة بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال

 قائمة الدخل: 
 

 الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين، •

 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان،التعهدات  •

 القروض والسلف، و  •

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى.  •
 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات المالية التالية والتي  
 شهرا :  12االئتمان المتوقعة لها على مدى يتم قياس خسائر 

 

 سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و  •

األدوات المالية األخرى )فيما عدا مديني عقود اإليجار( التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات   •
 األولي لها. 
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 
 تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرا  احتماله مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي: 

 
الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين  •

 قات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(،التدف
ة  الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالي  •

 للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، 
لتزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام  ا •

 والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، و 
 استردادها.  عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا  أية مبالغ تتوقع المجموعة •
 

 الموجودات المالية المعدلة 
 

في حالة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية  
المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على    يواجهها

 النحو التالي: 
 
األصل  إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن  •

 المالي المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي، و 
إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفقات   •

ا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي  نقدية نهائية من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثباته. يدرج هذ
الحالي الذي يتم خصمه اعتبارا  من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة  

 الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي. 
 

 المالية  والمطلوبات المالية  الموجودات  تعديل 
 

 المالية  وجودات الم
 
  كانت  وإذا. جوهريا   مختلفة المعدل  لألصل  النقدية التدفقات  كانت إذا  ما بتقويم المجموعة تقوم ما، مالي  أصل شروط  تعديل حالة  في

 يتم الحالة،  هذه وفي . منتهية األصلي  المالي  األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية  الحقوق اعتبار يتم جوهريا ، مختلفة  النقدية  التدفقات
 .العادلة بالقيمة الجديدة  المالية الموجودات إثبات ويتم  األصلية، المالية الموجودات  اثبات عن التوقف 

 
  عن التوقف  إلى  يؤدي  ال التعديل فإن جوهري، بشكل المطفأة  بالتكلفة المثبت  المعدل  المالي  األصل  من النقدية  التدفقات  تختلف لم  وإذا 

  عن الناتج المبلغ وإثبات  المالي لألصل  الدفترية القيمة  إجمالي احتساب  بإعادة المجموعة  تقوم  الحالة، هذه وفي . المالي األصل  إثبات
  مالية صعوبات  بسبب التعديل هذا إجراء  حالة وفي . الموحدة  الدخل  قائمة في تعديل خسائر أو كمكاسب الدفترية  القيمة  إجمالي تعديل

  مع عرضها يتم األخرى،  الحاالت وفي. القيمة في  االنخفاض خسائر  مع سويا   الخسائر أو المكاسب عرض  يتم المقترض، يواجهها
 . للتعديل األساسي بالسبب  ارتباط ا  األكثر الحساب 

 
 المالية   المطلوبات 
 

  بشكل  المعدل لاللتزام النقدية التدفقات تختلف وعندما  شروطه تعديل يتم عندما وذلك ما مالي التزام إثبات عن بالتوقف المجموعة تقوم
  الدفترية   القيمة   بين  الفرق   إدراج  يتم.  العادلة  بالقيمة  المعدلة   الشروط   على   بناء    جديد   مالي  التزام   اثبات  يتم  الحالة،  هذه  مثل   وفي .  جوهري 

 . الموحدة الدخل  قائمة  في  المعدلة  الشروط  مع الجديدة المالية والمطلوبات  استنفاذها، تم التي  المالية للمطلوبات 
 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض 
 

  وسندات  المطفأة  بالتكلفة المسجلة المالية  الموجودات كانت  إذا مما  للتأكد تقويم بإجراء  مالية، قوائم كل  اعداد بتاريخ المجموعة، تقوم
 ائتماني  مستوى   ذو  بأنه  المالي  األصل  يعتبر.  منخفض  ائتماني  مستوى  ذات  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة   بالقيمة  المدرجة  الدين

 . المالي لألصل  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات  على  ضار تأثير له  أكثر أو حدث وقوع  عند منخفض
 

 البيانات الممكن مالحظتها التالية: ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، 
 
 صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو الُمصدر، •
 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،  •
 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير مالئمة للمجموعة،  •
 ة مالية أخرى، أو احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكل •
 اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.  •
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إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة المقترضة يعتبر عادة ذو مستوى ائتمان منخفض ما لم يكن هناك دليال  

هري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة.  على أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جو 
 يوما  فأكثر قروضا  منخفضة القيمة.  90إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة 

 
االعتبار العوامل  عند إجراء تقويم لتحديد ما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذو مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تأخذ بعين  

 التالية:
 
 تقويم السوق للجدارة االئتمانية. •
 تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •
 مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد.  •
 السداد طوعا  أو كرها . احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من  •
آليات الدعم الدولي المعمول بها لتقويم الدعم الالزم كـ "مقرض أخير" لذلك البلد، باإلضافة إلى الهدف المعلن عنه في البيانات   •

العامة للحكومات والوكاالت الستخدام تلك اآلليات. ويتضمن ذك تقويم عمق تلك اآلليات، بغض النظر عن الهدف السياسي،  
 يد فيما إذا كان هناك قدرة على استيفاء المعايير المطلوبة. وتحد

 
 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 

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

 
 المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات،الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة   •
 التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص، وتصنف ضمن "المطلوبات األخرى"،  •
سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي   •

وحدة ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في  الم
 احتياطي القيمة العادلة. 

 
 الشطب 

 
عادة  عندما تحدد  يتم شطب القروض وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ويكون ذلك  

المجموعة أنه ال يوجد لدى الجهة المقرضة موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تحقق تدفقات نقدية كافة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.  
 ال تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة التعزيز امتثاال  إلجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. 

 
 العقارات األخرى المملوكة  17- 2

 
تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك مقابل سداد القروض والسلف المستحقة. وتعتبر هذه العقارات  

لة الحالية  موجودات معدة للبيع، وتظهر عند اإلثبات األولي، بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والسلف المعنية أو القيمة العاد
 للعقارات المعنية ناقصا  تكاليف البيع، أيهما أقل. 

 
وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إعادة تقييم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة الممكن  

الخسائر المحققة عن االستبعاد والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة  تحققها، أيهما أقل. يُقيد أو يُحمل دخل اإليجار وكذلك األرباح أو  
 تقييم العقارات األخرى على قائمة الدخل الموحدة. 

 
 الممتلكات والمعدات 2-18

 
ــتهلك تكلف ــي المملوكة. تُسـ ــتهالك األراضـ ــتهالك المتراكم. ال يتم اسـ ــم االسـ ة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصـ

 -الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:

 سنة 33  المباني
 سنوات(، أيهما أقصر 10فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي )  تحسينات العقارات المستأجرة 
 سنوات 7حتى   األثاث والمعدات والسيارات 

 
بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا لزم األمر. تدرج  يتم، 

 المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة. 
 
 محاسبة عقود اإليجار  19- 2

 
جموعة عند نشأة العقد بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يكون  عند اإلثبات األولي، تقوم الم 

العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محدده مقابل عوض لذلك.  
 لمنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام هذه الموجودات. يتم تحديد السيطرة في حالة تدفق معظم ا
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 أصول حق االستخدام 
 

 تطبق المجموعة نموذج التكلفة، وتقوم بقياس أصل حق االستخدام بالتكلفة: 
 
ا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و  •  ناقص 
 المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار.   •
 

وبشكل عام، يجب أن يكون أصل حق االستخدام مساو اللتزام اإليجار. ومع ذلك، فإن أية تكاليف إضافية مثل تجهيز الموقع، والتأمينات  
بالمعامالت وما إلى ذلك، يجب إضافتها إلى قيمة أصل حق  غير القابلة لالسترداد، ورسوم التسجيل، وأية مصاريف أخرى متعلقة 

 االستخدام. 
 

 التزام اإليجار    
 

،  عند اإلثبات األولي، يجب احتساب التزام اإليجار بالقيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار
 يجب على المجموعة قياس التزام اإليجار من خالل: 

 
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس مصروف العمولة الخاصة على التزام اإليجار، •
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و  •
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد اإليجار.  •

 
 الشهرة -الموجودات غير الملموسة  2-20

 
في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة البنك في الموجودات القابلة للتمييز والمطلوبات وااللتزامات المحتملة  تمثل الشهرة الزيادة 

ة  الخاصة بالشركة التابعة المشتراة بتاريخ الشراء. تظهر الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكم والتي يتم تحميلها على قائم
ء اختبار للشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة في السنة أو أكثر وذلك عندما تشير  الدخل الموحدة. يتم إجرا 

األحداث أو التغيرات في الظروف إلي إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية. ال يمكن عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة مقابل  
 الشهرة. 

 
 المطلوبات المالية 2-21 

 
  تقوم المجموعة، في األصل، بإثبات المطلوبات المالية بتاريخ استحداثها. يتم إثبات  كافة األدوات المالية األخرى )بما في ذلك عمليات 

 اة. الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية( بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألد
 
من   يتم، في األصل، قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ، في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة  

خالل قائمة الدخل، تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة  بشرائها أو إصدارها. تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، بخالف الضمانات  
ة والتزامات القروض، كمقاسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات  المالي 

 المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.
 

 التزامات القروض وعقود الضمان المالي  22- 2
 
تقوم المجموعة، خالل دورة األعمال االعتيادية، بتقديم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت. يتم في   

ة.  األصل، إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة العالوة المستلم
اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات المجموعة تجاه كل ضمان بالعالوة غير المطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي    وبعد

 ضمان مالي، ناتجة عن الضمانات، أيهما أعلى. يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة الضمان. 
 

 المخصصات 2-23
 

ت المخصصات عند إجراء تقدير موثوق به ألي التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة ومن المحتمل أن يتطلب  يتم إثبا
 استخدام الموارد لسداد االلتزام.  األمر

 
 النقد وما في حكمه 24- 2

 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك المركزية واتفاقيات إعادة الشراء  
العكسي، )باستثناء الوديعة النظامية(. كما يشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها ثالثة اشهر أو  

 أقل. 
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 التوقف عن إثبات األدوات المالية 2-25

 
ل  يتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا األصل أو تحويله وأن التحوي 

حّولت موجودات مالية، يتم التوقف عن  سيكون مؤهال  للتوقف عن االثبات. في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة 
اإلثبات في حال قيام المجموعة بتحويل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل وال  

لمجموعة عن السيطرة  اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي ا
على الموجودات المالية. تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق وااللتزامات  

 الناتجة عن هذه العمليات أو االحتفاظ بها. 
 

المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم  ( العوض 1وعند التوقف عند إثبات أصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل، و )
( أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقا  ضمن الدخل الشامل  2الحصول عليه مطروحا  منه أي التزام جديد تم التعهد به(، و )

 اآلخر يجب أن يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة. 
 
الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة   ال يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر تراكمية مثبتة في 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات. يتم إثبات أي حصة في الموجودات  
 االحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة. المالية المحولة المؤهلة للتوقف عن اإلثبات والتي تم إنشائها و

 
 مدته. يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء  
 
 
 

 الدفعات على أساس األسهم 2-26
 

المؤهلين برنامج تحفيزي محسوب على أساس الدفعات المسددة على أساس األسهم )البرنامج( والمعتمد من قبل البنك يقدم البنك لموظفيه  
 المركزي السعودي. 

 
وبموجب شروط برنامج المكافأة طويلة األجل المحسوب على أساس األسهم، يُمنح الموظفين المؤهلين بالبنك أسهم بأسعار محددة سلفا   

بتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، يسلم البنك األسهم المخصصة المعنية للموظفين، شريطة إكمال  ولفترة محددة. و
 شروط االكتساب بصورة مرضية. 

 
  هم تقاس تكلفة البرنامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح األسهم. تحدد القيمة العادلة للبرنامج بالرجوع إلى القيمة السوقية لألس

 في بداية البرنامج باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة. 
 

يين يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين المعن 
  - البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االكتساب  األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه  

مقيد  المدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب وأفضل تقدير للبنك لعدد األسهم التي يتم اكتسابها في نهاية المطاف. يمثل المبلغ المحمل أو ال
 المثبتة في بداية ونهاية تلك الفترة. على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، الحركة في المصاريف التراكمية 

 
يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية وذلك فقط  

البنك، في أي وقت من   إلدارة مخاطر األسعار المتعلقة بتلك األسهم بموجب البرنامج أعاله. وطبقا  لشروط هذه االتفاقية، لن يكون
 األوقات، المالك القانوني لألسهم المعنية.

 
 التزامات منافع الموظفين 2-27

 
لدى البنك برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه. وطبقا  لهذا البرنامج، يتم احتـساب المخـصـصات وفق عمليات تقويم إكتوارية اللتزامات 

 البنك طبقا  ألحكام نظام العمل السعودي والمتطلبات النظامية المحلية المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في الخارج.
 

تخدام معدالت العمولة على تحدد القيمة الحالية   تقبلية المقدرة باـس اللتزامات منافع الموظفين وذلك بخصـم التدفقات النقدية الصـادرة المـس
ــروط االلتزام المعني. يتم إثبات  ــروط تقارب شـ ــتدفع بها المنافع، ولها شـ ــجلة بالعملة التي سـ ــندات الحكومية عالية الجودة والمسـ السـ

 يف األخرى المتعلقة بالتزامات المنافع المحددة في قائمة الدخل الموحدة.مصاريف العموالت الخاصة والمصار
 
يتم اثبات مكاســب وخســائر إعادة القياس الناتجة عن االفتراضــات االكتوارية في الدخل الشــامل االخر، وتدرج في األرباح المبقاة في  

 موحدة.قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وفي قائمة المركز المالي ال
 

 أسهم الخزينة 2-28
 
تقيد أـسهم الخزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخـصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح وأرباح أو  

 خسائر بيع هذه األسهم. وبعد شرائها، يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.
 

بشـــراء هذه األســـهم بعد الحصـــول على موافقة البنك المركزي الســـعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب البرامج يقوم البنك 
 التحفيزية للدفعات المسددة على أساس األسهم، وتشتمل أيضا  على األسهم المشتراة عند سداد دين العميل.
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 الزكاة وضريبة الدخل 2-29

 
 للفترة الحاليةالزكاة وضريبة الدخل 

 
يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة وفقا  لألسس التي تنص  
عليها األنظمة الزكوية. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب في صافي دخل السنة. يقوم البنك باحتساب التزامات  

 اة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. الزك
 

تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك. تخضع الفروع والشركات التابعة في الخارج لضريبة الدخل وفقا  لألنظمة  
المعالجات الضريبية. إن طبيعة وأسس  والقوانين في البلدان التي تعمل فيها. تقوم المجموعة بإجراء أحكام هامة عند تحديد عدم التأكد من  

 احتساب الزكاة تختلف عن تلك المتعلقة بضريبة الدخل وبالتالي فإن مخصص الضريبة المؤجلة ال ينطبق ألغراض احتساب الزكاة. 
 

 الضريبة المؤجلة 
 

ي تنشأ بين القيمة الدفترية للموجودات  يتم إثبات الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك لكافة الفروقات المؤقتة الرئيسية الت 
والمطلوبات المستخدمة ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح  

الصادرة أو السارية   التي يتوقع تطبيقها على المساهمين الخاضعين للضريبة للفترة وذلك عند عكس الفروقات على أساس الشرائح
ضعة  المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا  خا 

 للضريبة في المستقبل وأنه يمكن مقابلها استخدام الموجودات. 
 
 

جلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة، وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن يتوفر  تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤ 
 فيه أرباحا  خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. 

 
ة مع مطلوبات  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالي 

الضريبة الحالية، وأن أرصدة الضريبة المؤجلة تتعلق بنفس السلطة الضريبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما  
يكون للبنك حق نظامي في تسويتها، وتنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس الصافي أو بيع الموجودات  

 طلوبات في آن واحد. وسداد الم 
 

حدة أو  تم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل الموحدة باستثناء القدر الذي يتعلق بالبنود المثبتة في قائمة الدخل الشامل المو 
الموحدة أو مباشرة  في  مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق المليكة. وفي هذه الحالة، يتم إثبات الضريبة أيضاَ في قائمة الدخل الشامل 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. 
 

 خدمات إدارة االستثمار  30- 2
 

يقدم البنك لعمالئه خدمات إدارة االستثمارات وخدمات استشارية من خالل إحدى الشركات التابعة. تتضمن هذه الخدمات إدارة المحافظ  
الصناديق االستثمارية بالتنسيق مع مستشاري استثمار متخصصين. يدرج استثمار البنك على أساس اختياري وغير اختياري، وإدارة 

في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل أو االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة خالل الدخل  
 مع األطراف ذات العالقة. الشامل اآلخر. كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت 

 
يتوقف التأكد فيما إذا كان البنك يقوم بالسيطرة على صندوق االستثمار عادة على تقييم إجمالي الحصص االقتصادية للبنك في الصندوق  

في جميع الحاالت  وحق المستثمر بإقالة مدير الصندوق. واستنادا  إلى التقييم الذي أجراه البنك، فقد تبين أنه يعمل كوكيل للمستثمرين 
 ولذلك لم يتم توحيد هذه الصناديق في هذه القوائم المالية. 

 
  إضافة إلى ذلك، ال تعتبر الموجودات المودعة لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة التابعة له، 

 وبالتالي ال تدرج في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. 
 

 المنحة الحكومية  31- 2
 

متعلقة  يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط ال
حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات  بها. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة 

األدوات المالية. يتم قياس المنفعة بمعدالت    –  9الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  
يدها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي  تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة الدفترية األولية للوديعة والتي يتم تحد

. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل  20، والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 9
يتم التعويض عنها. يتم إثبات  الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة التي س

حقة  دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو البنك. أما إذا كان العميل هو المستفيد النهائي، فإن البنك يسجل فقط المبالغ المست 
  القبض أو الدفع ذات الصلة. 
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 المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية   32- 2

 
لهيئة  إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من قبل ا

 الشرعية. 
 

مالي المعتمدة في  يتم معالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية محاسبيا  باستخدام المعايير الدولية للتقرير ال
 المملكة العربية السعودية وطبقا  للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة. 

 
المرابحة هي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها البنك إلى العميل سلعة أو أصل تم شراؤه أو االستحواذ عليه في األساس من قبل البنك  

 ميل بشرائه. يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه. بناء على وعد صادر من الع
 

  اإلجارة هي عبارة عن اتفاقية يكون بموجبها البنك بمثابة مؤجر ألصل يقوم بشرائه أو إنشائه وفق ا لطلب العميل )المستأجر(، وذلك بناء  
 دة و التي يمكن أن تنتهي بنقل ملكية األصل المؤجر  إلى المستأجر. على وعد منه باستئجار األصل نظير إيجار متفق عليه لمدة محد

 
هو شكل من أشكال المرابحة يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة ما وبيعها للعميل. ويقوم العميل بدوره ببيع السلعة المعنية فورا ،   التورق

 واالستفادة من متحصالت البيع في الوفاء بمتطلبات التمويل الخاصة به. 
  



 مجموعة سامبا المالية 

Public 

28 

 
 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية .3

 

2020 
بآالف الرياالت  

  ة السعوديـــ

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 1,225,927  1,329,173 نقد في الصندوق
 9,243,954  11,397,462 وديعة نظامية
 525,547  1,347,019 حسابات جارية

 7,142,653  8,780,634 إيداعات أسواق المال

 18,138,081  22,854,288 اإلجمالي

 
مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك  يتعين على المجموعة، وفقا  لنظام 

المركزي السعودي وبنوك مركزية أخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واالدخار، والودائع ألجل والودائع األخرى، تحسب  
لنظامية لدى البنك المركزي السعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك. تمثل  على أساس المتوسط الشهري لألرصدة. إن الوديعة ا

 إيداعات أسواق المال أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية إعادة بيع )إعادة شراء عكسي( مع البنك المركزي السعودي. 
 
 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي  .4

 

2020 
الرياالت  بآالف 

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 2,609,176  1,677,314 حسابات جارية
 1,022,832  1,998,245 إيداعات أسواق المال

 3,675,559  3,632,008 
 (3,617)  (11,511) مخصص انخفاض االئتمان

 3,628,391  3,664,048 اإلجمالي

 
 مليون لاير سعودي( وفق الشريعة اإلسالمية. 100:2019مليون لاير سعودي ) 1,000أسواق المال مبلغ يتضمن أعاله في إيداعات 

 
 استثمارات، صافي  .5

 
 تصنف االستثمارات كاآلتي: (أ

 
 ( مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل1

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة 

 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

 2,496,515 1,553,637 143,381 - 2,353,134 1,553,637 سندات بعمولة ثابتة
 - 408,928 - 408,928 - - بعمولة عائمة سندات 

 178,856 95,922 178,856 95,922 - - استثمارات مركبة 
 1,963,836 2,372,389 1,963,836 2,372,389 - - صناديق تحوط
 1,078,155 2,014,441 1,078,155 2,014,441 - - أسهم خاصة

 382,750 483,373 7,332 223,290 375,418 260,083 أسهم 

 بالقيمة المدرجة االستثمارات إجمالي
 الدخل  قائمة خالل من العادلة

 
1,813,720 

 
2,728,552 

 
5,114,970 

 
3,371,560 

 
6,928,690 

 
6,100,112 

 

 (  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة 

 

2020 
الرياالت بآالف 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

 33,787,917 62,511,826 4,247,912 10,757,271 29,540,005 51,754,555 سندات بعمولة ثابتة
 27,420,187 18,708,806 8,687,561 10,232,667 18,732,626 8,476,139 سندات بعمولة عائمة 

 4,083,927 3,566,499 331,749 544,872 3,752,178 3,021,627 أسهم 

 بالقيمة المدرجة االستثمارات إجمالي
 65,292,031 84,787,131 13,267,222 21,534,810 52,024,809 63,252,321 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 

 ،( سـعودي   لاير مليون 17.8  قدرها  خسـارة: 2019)  سـعودي  لاير مليون 41.3  قدرها  مكاسـب  وحقق  األسـهم بعض ببيع البنك  قام  السـنة،  خالل
 .المبقاة األرباح إلى وتحويلها اآلخر الشامل الدخل في بالفعل إدراجها تم والتي
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مليون لاير   78.5عن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  2020بلغت توزيعات األرباح المثبتة خالل 
 مليون لاير سعودي(.  132.8: 2019سعودي )

 
 (  االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة، صافي3

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة 

 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

 13,625,057 9,513,757 107,785 75,559 13,517,272 9,438,198 سندات بعمولة ثابتة
 (3,947) (4,445) - - (3,947) (4,445) مخصص انخفاض االئتمان

إجمالي االستثمارات المقتناة 
 13,621,110 9,509,312 107,785 75,559 13,513,325 9,433,753 بالتكلفة المطفأة

 85,013,253 101,225,133 16,746,567 26,725,339 68,266,686 74,499,794 إجمالي االستثمارات، صافي

 

 فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات:  (ب

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة  اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 49,905,542 11,408,589 38,496,953  63,126,175 6,501,917 56,624,258 سندات بعمولة ثابتة

 27,420,187 15,352,632 12,067,555  29,280,270 15,455,134 13,825,136 سندات بعمولة عائمة 

 5,544,832 1,078,154 4,466,678  5,088,040 2,014,441 3,073,599 أسهم 

 2,142,692 1,925,405 217,287  3,730,648 3,576,662 153,986 أخرى 

 85,013,253 29,764,780 55,248,473  101,225,133 27,548,154 73,676,979 اإلجمالي

  
تشتمل السندات غير المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة وسندات خزينة وصناديق  

واستثمارات خاصة. ونظرا  لطبيعة سوق هذه السندات، تحدد قيمتها الدفترية باستخدام إما نموذج التسعير المالئم أو صافي قيمة  تحوط 
الموجودات المعلن من قبل أطراف ثالثة مستقلة. تشتمل السندات بعمولة ثابتة أعاله على سندات مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى  

مليون   8,056: 2019) 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  18,875ين. بلغت القيمة الدفترية لهذه السندات بنوك وعمالء آخر
 )د(.  19لاير سعودي(. انظر أيضا  اإليضاح رقم 

 
 فيما يلي تحليالً لألرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة:  (ج

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019  بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة() 2020 

 
القيمة  
 الدفترية 

إجمالي األرباح  
 غير المحققة 

إجمالي الخسائر  
 القيمة الدفترية   القيمة العادلة  غير المحققة 

إجمالي األرباح  
 غير المحققة 

إجمالي الخسائر  
 القيمة العادلة  غير المحققة 

 13,926,778 (18,138) 323,806 13,621,110  10,384,489 - 870,732 9,513,757 سندات بعمولة ثابتة

 13,926,778 ( 18,138) 323,806 13,621,110  10,384,489 - 870,732 9,513,757 اإلجمالي الكلي 

 

 فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى:  (د

 

2020 
بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 62,737,078  76,469,706 حكومية وشبه حكومية
 11,262,654  8,824,448 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 7,271,807  7,102,013 قطاع الشركات
 1,963,836  2,372,389 صناديق تحوط

 1,777,878  6,456,577 أخرى

 85,013,253  101,225,133 اإلجمالي

 

 االستثمارات المتوافقة مع الشريعة  (ه

 فيما يلي تحليال  لالستثمارات المتوافقة مع الشريعة بما في ذلك الصكوك: 
 

 اإلجمالي بعمولة عائمة بعمولة ثابتة  

 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
الرياالت بآالف 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 2,496,515 1,553,740 - - 2,496,515 1,553,740 الدخل 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 25,872,955 36,633,934 3,397,626 3,438,639 22,475,329 33,195,295 اآلخر الدخل الشامل 

 2,900,859 2,895,702 - - 2,900,859 2,895,702 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 31,270,329 41,083,376 3,397,626 3,438,639 27,872,703 37,644,737  اإلجمالي
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 سلف، صافي القروض وال  .6

 والسلف كمقتناه بالتكلفة المطفأة على النحو التالي: تصنف القروض  (أ
 

 قروض شخصية بطاقات ائتمان  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020
قروض وسلف  

 اإلجمالي أخرى تجارية

 157,618,812 745,847 133,759,406 21,859,555 1,254,004 القروض والسلف العاملة 
 2,378,508 4,897 2,352,824 20,787 - العاملة القروض والسلف غير 

 159,997,320 750,744 136,112,230 21,880,342 1,254,004 اإلجمالي
 (3,973,401) (4,417) (3,534,959) (330,246) (103,779) مخصص انخفاض االئتمان

 156,023,919 746,327 132,577,271 21,550,096 1,150,225 القروض والسلف، صافي 

 قروض شخصية بطاقات ائتمان  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019
قروض وسلف  

 اإلجمالي أخرى تجارية

 142,770,665 392,066 123,831,533 17,117,939 1,429,127 القروض والسلف العاملة 
 1,924,208 5,485 1,882,584 36,139 - القروض والسلف غير العاملة 

 144,694,873 397,551 125,714,117 17,154,078 1,429,127 اإلجمالي
 (3,099,628) (4,950) (2,704,018) (285,758) (104,902) مخصص انخفاض االئتمان

 141,595,245 392,601 123,010,099 16,868,320 1,324,225 القروض والسلف، صافي 

 

 النحو التالي: كانت حركة مخصص انخفاض االئتمان على  (ب
 

 قروض شخصية بطاقات ائتمان  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020
قروض وسلف  

 اإلجمالي أخرى تجارية

 3,099,628 4,950 2,704,018 285,758 104,902 الرصيد في بداية السنة 
 1,089,421 211 1,045,235 45,098 (1,123) مجنب خالل السنة، صافي

 (213,867) (46) (213,799) (22) - معدومة مشطوبةديون 
 (1,781) (698) (495) (588) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 3,973,401 4,417 3,534,959 330,246 103,779 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019
بطاقات  
 قروض شخصية ائتمان

قروض وسلف  
 اإلجمالي أخرى تجارية

 2,609,982 5,428 2,166,952 316,978 120,624 الرصيد في بداية السنة 
 1,069,410 - 1,114,835 (29,703) (15,722) مجنب خالل السنة، صافي

 (568,695) - (568,695) - - ديون معدومة مشطوبة
 (11,069) (478) (9,074) (1,517) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 3,099,628 4,950 2,704,018 285,758 104,902 الرصيد في نهاية السنة 

 
مليون لاير سعودي( على قائمة الدخل الموحدة    1.103:  2019مليون لاير سعودي )  1.399قامت المجموعة خالل السنة، بتحميل مبلغ قدره  

المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة مباشرة، والذي يتضمن  ضمن مخصص انخفاض االئتمان والذي تم إظهاره بعد خصم  
مليون لاير سعودي(، استثمارات قدرها   12.8: عكس قيد قدره 2019مليون لاير سعودي ) 7.8مبالغ تتعلق باألرصدة لدى البنوك قدرها 

مليون لاير سعودي   232.5روض وعقود ضمان مالي قدرها مليون لاير سعودي(، والتزامات ق 8.2: 2019مليون لاير سعودي ) 26.9
 مليون لاير سعودي(.  9.6: 2019)

 الجودة االئتمانية للقروض والسلف  (ج

 ( تحليل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغير المنخفضة القيمة 1

 قروض شخصية بطاقات ائتمان )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020
وسلف قروض 

 اإلجمالي تجارية

 2,588,802 1,566,202 946,888 75,712 يوما   90أقل من 
 444,770 332,362 85,133 27,275 يوما  فأكثر 90

 3,033,572 1,898,564 1,032,021 102,987 اإلجمالي

 
 

 قروض شخصية بطاقات ائتمان )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019
قروض وسلف 

 اإلجمالي تجارية

 3,703,757 2,462,571 1,154,902 86,284 يوما   90أقل من 
 259,725 179,960 56,044 23,721 يوما  فأكثر 90

 3,963,482 2,642,531 1,210,946 110,005 اإلجمالي
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 القروض والسلف ومخصص انخفاض االئتمان حسب القطاعات االقتصادية:  فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات( 2

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف 

 غير العاملة
مخصص انخفاض 

 االئتمان
القروض والسلف، 

 صافي

 7,390,537 8,758 - 7,399,295 حكومية وشبه حكومية
 8,400,893 11,828 - 8,412,721 ومؤسسات مالية أخرىبنوك 

 2,679,194 19,689 3,242 2,695,641 زراعة وأسماك
 16,674,308 570,568 170,362 17,074,514 تصنيع

 2,926,061 8,598 93 2,934,566 مناجم وتعدين
 15,192,324 62,041 13,838 15,240,527 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

 14,996,075 1,639,435 1,286,066 15,349,444 بناء وإنشاءات
 19,511,092 677,040 693,732 19,494,400 تجارة

 13,620,070 38,524 1,402 13,657,192 نقل واتصاالت
 5,720,788 31,846 4,054 5,748,580 خدمات

 22,700,321 434,025 20,787 23,113,559 قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 26,212,256 471,049 184,932 26,498,373 أخرى

 156,023,919 3,973,401 2,378,508 157,618,812 اإلجمالي

 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف 

 غير العاملة
مخصص انخفاض 

 االئتمان
القروض والسلف، 

 صافي

 934,501 520 - 935,021 حكومية وشبه حكومية

 9,635,096 16,888 - 9,651,984 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 4,562,602 22,880 3,260 4,582,222 زراعة وأسماك

 13,890,481 442,319 152,581 14,180,219 تصنيع

 3,582,445 8,319 414 3,590,350 مناجم وتعدين

 13,521,661 55,677 14,311 13,563,027 ماء ، غاز ، وخدمات صحية كهرباء ، 

 14,325,730 1,055,300 1,171,653 14,209,377 بناء وإنشاءات

 18,097,318 621,585 469,363 18,249,540 تجارة

 11,450,825 54,229 1,402 11,503,652 نقل واتصاالت

 4,402,934 54,742 21,279 4,436,397 خدمات

 18,192,545 390,660 36,139 18,547,066 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 28,999,107 376,509 53,806 29,321,810 أخرى

 141,595,245 3,099,628 1,924,208 142,770,665 اإلجمالي

 

 الضمانات  (د
 

 مقابل كل فئة من فئات القروض والسلف:فيما يلي تحليال  بالقيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها لدى البنك 

 

2020 
بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 75,724,960  86,996,452 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 11,661,949  6,180,183 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 391,871  767,926 منخفضة القيمة

 87,778,780  93,944,561 اإلجمالي
 

تشتمل الضمانات على ودائع، وضمانات مالية، وأوراق مالية متداولة، وعقارات. يقوم البنك بقبول تلك الضمانات غير القابلة للتحويل  
تتغير سياسات المجموعة المتعلقة بالحصول  إلى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض التصرف بها في حالة إخفاق العميل في السداد. لم 

على الضمانات بصورة جوهرية خالل السنة، وال يوجد أي تغير جوهري في الجودة الكلية للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة منذ  
 السنة الماضية. 

 

 القروض والسلف المتوافقة مع الشريعة   (ه
 
 فيما يلي تحليل القروض والسلف المتوافقة مع الشريعة:  

  

 2020 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 74,095,438  87,082,555   مرابحة/ تورق
 7,269,400  7,115,345  إجاره

 81,364,838  94,197,900  اإلجمالي
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 معدات، صافي الممتلكات وال .7

 

 والمباني األراضي
 الرياالت بآالف)

 (السعودية

 
 حق موجودات
 بآالف) االستخدام

 (السعودية الرياالت

 العقارات تحسـينات
 بآالف) المستأجرة

 (السعودية الرياالت

 والمعدات األثاث
 بآالف) والسيارات

 (السعودية الرياالت

2020 
 بآالف) اإلجمالي

 الريـــاالت
 ( السعوديـــــــة

      التكلفة

 4,953,488 1,326,983 1,067,563 438,148 2,120,794 السنة  بداية في الرصيد
 119,188 62,632 12,108 44,448 - إضافات

 (20,170) (20,122) (48) - - استبعادات 
 (518) (526) 8 - - عمالت تحويل تسويات

 5,051,988 1,368,967 1,079,631 482,596 2,120,794 السنة نهاية في الرصيد

      المتراكم االستهالك
 2,577,418 1,242,654 635,743 78,546 620,475 السنة  بداية في الرصيد
 228,989 55,800 59,693 66,013 47,483 للسنة   المحمل

 (13,255) (13,255) - - - استبعادات 
 28 20 8 - - عمالت تحويل تسويات

 2,793,180 1,285,219 695,444 144,559 667,958 السنة نهاية في الرصيد

 ديسمبر 31في كما الدفترية القيمة صافي
2020 1,452,836 338,037 384,187 83,748 2,258,808 

 1,152,888     التنفيذ تحت الرأسمالية األعمال

 3,411,696     اإلجمالي

 

 

األراضي والمباني 
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 
موجودات حق 

االستخدام )بآالف 
 الرياالت السعودية(

تحسـينات العقارات 
المستأجرة )بآالف 
 الرياالت السعودية(

األثاث والمعدات 
والسيارات )بآالف 
 الرياالت السعودية(

2019 
اإلجمالي )بآالف 

الريـــاالت 
 السعوديـــــــة( 

      التكلفة
 3,059,540 1,450,074 689,018 - 920,448 الرصيد في بداية السنة 

 2,085,885 64,345 382,974 438,148 1,200,418 إضافات
 (185,287) (180,786) (4,429) - (72) استبعادات 

 (6,650) (6,650) - - - تسويات تحويل عمالت

 4,953,488 1,326,983 1,067,563 438,148 2,120,794 الرصيد في نهاية السنة

      االستهالك المتراكم
 2,553,847 1,355,490 601,297 - 597,060 الرصيد في بداية السنة 

 204,299 63,499 38,839 78,546 23,415 المحمل للسنة 
 (183,960) (179,567) (4,393) - - استبعادات 

 3,232 3,232 - - - تسويات تحويل عمالت

 2,577,418 1,242,654 635,743 78,546 620,475 الرصيد في نهاية السنة

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في
2019 1,500,319 

359,602 
431,820 84,329 2,376,070 

 690,788     األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

 3,066,858     اإلجمالي

 
مليون لاير سعودي(. تمثل موجودات   405: 2019مليون لاير سعودي ) 510تتضمن الممتلكات والمعدات موجودات غير ملموسة قدرها 

 . 16طبق ا للمعيار الدولي للتقرير المالي  المسجلة حق االستخدام بشكل رئيسي عقود اإليجار الخاصة بالفروع وأجهزة الصراف اآللي 
 

مليون لاير سعودي التكاليف المتكبدة حتى تاريخه بشأن مشاريع مختلفة    1,153الرأسمالية تحت التنفيذ أعاله والبالغ قدرها  تتضمن األعمال  
  بما في ذلك النظام البنكي والمشاريع الرأسمالية األخرى. ويتوقف تنفيذ بعض هذه المشاريع على نتيجة صفقة االندماج المقترحة والمبينة

. وقد قامت اإلدارة بمراجعة هذه المشاريع على أساس العمليات المستمرة المستقلة، وتبين لها وفق ا لذلك عدم وجود  41ضاح  تفاصيلها في اإلي 
 .2020ديسمبر  31انخفاض في القيمة كما في 

 
 الموجودات األخرى  .8

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 373,490  294,135 ذمم مدينة
 4,345  127,745 عقارات أخرى، صافي

 15,279  14,774  شهرة
 2,265,009  1,663,900 تأمينات نقدية بشأن مشتقات

 676,638  775,370 أخرى

 3,334,761  2,875,924 اإلجمالي
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 مشتقات ال .9
 

 المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة وتغطية المخاطر: تقوم المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، باستخدام األدوات 
 

تمثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف   المقايضات:
ل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل  األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تباد

  العموالت بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل 
 المبلغ زائدا  دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

 
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في   العقود اآلجلة والمستقبلية: 

قود  المستقبل. إن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما ع
 صرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية. ال
 
وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها بشكل فردي خارج األسواق المالية   اتفاقيات أسعار العموالت اآلجلة:  

لى أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ خالل  النظامية وتنص ع
 الفترة الزمنية المتفق عليها.

 
يار( لبيع أو  هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشتري )المكتتب بالخ الخيارات: 

 شراء عملة أو بضاعة أو أسهم أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المحددة. 
 

هي عبارة عن خيارات على المقايضـــات والتي تتطلب وجود خيارات على مكونات المقايضـــة بســـعر ثابت. تمنح   خيارات المقايضــــات: 
 خيارات المقايضات المشتري أو المكتتب بالخيار الحق، وليس االلتزام، إلبرام المقايضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة بسعر

 عائم بتاريخ مستقبلي.
 

 ناة ألغراض المتاجرةالمشتقات المقت
 

عار الصـرف . تتعلق المبيعات  تقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصـة بالمجموعة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أـس تتعلق معظم المـش
ــتقبلية . ويتعلق أخذ المراكز بإدا رة مخاطر مراكز بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمسـ

الســوق مع توقع الحصــول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األســعار أو المعدالت أو المؤشــرات . وتتضــمن موازنة أســعار الصــرف 
 التحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.

 
يوم العمل. بالنسبة للمشتقات التي تٌدار وفق ا لــــ "التسوية على أساس السوق"، يتم تسوية التغيير في القيمة العادلة نقدا بشكل يومي قبل انتهاء 
بإدارتها وفق ا  وعليه، فإن القيمة الدفترية لهذه المـشتقات تمثل فقط األرـصدة المـستدعاة ولم يتم تـسويتها بعد.  وتـشمل المنتجات التي يقوم البنك

واق النظامية ومقايضـات العمالت األجنبية  وق عقود الصـرف اآلجلة المتداولة والخيارات ومعدل الفائدة خارج األـس اس الـس وية على أـس للتـس
 التي يتم تسويتها خالل مركز لندن للمقاصة.

 
 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر العمالت  
وأسعار العموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة  

إن التغطية اإلستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات  المركز المالي ككل. 
 مقتناه ألغراض المتاجرة . 

 
تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت لتغطية مخاطر عمالت محددة. كما تستخدم المجموعة مقايضات أسعار  

ت والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأسعار ثابتة. وتستخدم  العموال
المجموعة أيضا  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم. وفي مثل هذه  

ق عالقة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا  ، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر، ويتم قيد هذه  الحاالت، يجب توثي 
 المعامالت كتغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . 

 
تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق.  يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع 

قبلية  إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المست 
االئتمان، التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة  المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعبر عن مخاطر  

 اإليجابية للمشتقات، أو مخاطر السوق. 
 
ات مقاصة  يتم إظهار كافة المشتقات في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار كافة العقود المشمولة باتفاقي  

، حيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي القيمة العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة من أو المدفوعة إلى  رئيسية بالصافي
 الطرف اآلخر بموجب اتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعول. 
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 لى أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق: فيما يلي تحليال  لألدوات المالية المشتقة والقيمة العادلة والمبالغ اإلسمية لها ع

 
 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق    

2020 

القيمة العادلة  
 اإليجابية 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

القيمة العادلة  
 السلبية 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

 المبلغ االسمي
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

أشـهر   3خالل 
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

شهر  3-12
)بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة( 

1-5 
 سنوات 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

 5أكثر من 
 سنوات 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

        المقتناة ألغراض المتاجرة:

 55,504,527 117,401,811 32,281,862 9,148,514 214,336,714 4,053,653 6,495,620 العموالت مقايضات أسعار 
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت  

 14,705,185 3,130,576 1,937,834 19,773,595 101,425 104,391 والخيارات 
 
- 

 - 1,685,304 3,038,555 17,994,387 22,718,246 110,742 109,419 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - 366,922 3,677,780 2,295,959 6,340,661 70,683 78,873 خيارات العمالت 

 - - - 750,000 750,000 4,101 5,091 خيارات المقايضة

 - 680,038 90,210 421,832 1,192,080 78,044 52,338 خيارات األسهم والسلع 

        لتغطية مخاطر القيمة العادلة: المقتناة

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت  
 7,651,875 7,651,875 520 13,079 والخيارات 

 
- - - 

        مقايضات أسعار العموالت 

        المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 - 4,900,000 - - 4,900,000 4,046 31,466 مقايضات أسعار العموالت 

 55,504,527 139,739,260 42,218,983 40,200,401 277,663,171 4,423,214 6,890,277 اإلجمالي

 

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق    

2019 

القيمة العادلة  
 اإليجابية

بآالف الرياالت   
 السعوديـــة 

القيمة العادلة  
 السلبية

بآالف الرياالت  
 السعوديـــة 

 المبلغ االسمي
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

أشـهر   3خالل 
)بآالف الرياالت 

 السعودية(

شهر  3-12
)بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة( 

1-5 
 سنوات 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

 5أكثر من 
 سنوات 

)بآالف الرياالت 
 السعودية(

        المقتناة ألغراض المتاجرة:

 38,994,831 90,219,621 27,022,383 1,977,196 158,214,031 3,114,767 4,540,146 مقايضات أسعار العموالت 
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار  

 110,454 15,994,070 1,401,750 414,466 17,920,740 65,930 77,300 العموالت والخيارات 

 - 4,578,588 9,950,346 11,868,037 26,396,971 92,914 46,339 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - - 367,351 955,474 1,322,825 8,654 10,965 خيارات العمالت 

 - - 468,750 - 468,750 7,427 3,539 خيارات المقايضة

 - - 2,384,568 - 2,384,568 36,084 65,787 األسهم والسلع خيارات  

 - - - -    المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار  

 - - - - العموالت والخيارات 
- 

- - 

 - - - - - - - مقايضات أسعار العموالت 

 - - - -    لتغطية مخاطر التدفقات النقدية: المقتناة

 6,600,000 - - - 6,600,000 131,419 7,583 مقايضات أسعار العموالت 

 45,705,285 110,792,279 41,595,148 15,215,173 213,307,885 3,457,195 4,751,659 اإلجمالي

 
 اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة، وتتكون مما يلي: تشتمل الجداول أعاله على مقايضات معدالت األرباح 

 

 2020 
 المقتناة ألغراض المتاجرة:

 القيمة العادلة اإليجابية
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 القيمة العادلة السلبية 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 المبلغ االسمي
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 3,833,969 38,307 86,844 األرباح اإلسالميةمقايضات معدالت 
 1,539,618 21,996 93 اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية

 5,373,587 60,303 86,937 اإلجمالي
 
 
 

2019 
 المقتناة ألغراض المتاجرة:

 القيمة العادلة اإليجابية
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 القيمة العادلة السلبية
بآالف الرياالت   

 السعوديـــة 

 المبلغ االسمي
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 2,706,752  22,418 25,672 مقايضات معدالت األرباح اإلسالمية
 1,157,412 7,739 258 اتفاقيات أسعار العموالت اإلسالمية

 3,864,164 30,157 25,930 اإلجمالي

 
  



 مجموعة سامبا المالية 

Public 
35 

 
 بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة: تعكس الجداول أدناه ملخصا  

 

 أداة التغطية طبيعة التغطية القيمة العادلة  وصف البنود المغطاة  
القيمة العادلة  

 اإليجابية
القيمة العادلة  

 السلبية

      )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020
 4,046 31,466 مقايضات أسعار العموالت  تدفقات نقدية 3,627,200 بعمولة عائمة سندات 

 القيمة العادلة  9,791,229 سندات بعمولة ثابتة
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت  

 520 13,079 والخيارات 
      )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019

 131,419 7,583 مقايضات أسعار العموالت  تدفقات نقدية 3,600,000 سندات بعمولة عائمة 
 

 
 تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة   تتعرض المجموعة للتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة
خاصة بسعر متغير. تستخدم المجموعة بشكل عام مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأداة للتحوط ضد مخاطر أسعار العموالت الخاصة  

العموالت الخاصة المغطاة  هذه. ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية، تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار  
 بمقايضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة. 

ديسمبر، الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية من البند المغطى والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر    31يبين الجدول أدناه، كما في   
 فيه على قائمة الدخل الموحدة: 

 

 
( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية، بينما أبرم ٪78: 2019) ٪49تم إبرام ما نسبته 

 في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. ٪( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع أطراف أخرى كما  18: 2019) ٪49أقل من 
 

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   .10

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 620,929  1,262,173 حسابات جارية
 15,025,879  20,287,066 ودائع أسواق المال

 15,646,808  21,549,239 اإلجمالي

 
مليون لاير   7.023: 2019مليون لاير سعودي ) 5.095تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع مقابل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها 

 سعودي( مع اتفاقية إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة. 
 
مليون   45: 2019مليون لاير سعودي ) 1.374يشتمل البند اإليضاح أعاله على ودائع أسواق المال )مرابحة( متوافقة مع الشريعة بمبلغ  

 لاير سعودي(. 
 

 ودائع العمالء  .11
 

 تصنف ودائع العمالء على النحو التالي:

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 93,714,867  118,853,798 تحت الطلب 
 7,563,306  8,889,424 ادخار 
 73,668,526  73,541,303 ألجل 
 5,218,981  6,421,234 أخرى 

 180,165,680  207,705,759 اإلجمالي 

 
:  2019مليون لاير سعودي ) 34.687بمبلغ قدره تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة بموجب عقود منتجات بنكية متوافقة مع الشريعة 

 مليون لاير سعودي(.  28,056
 

مليون ريـال سعودي( مع   15: 2019مليون ريـال سعودي ) 1.235تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقابل بيع سندات بعمولة ثابتة قدرها 
 اتفاقيات إلعادة شرائها في تواريخ مستقبلية محددة. 

 

 اإلجمالي سنوات 5 أكثر من سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  السعودية( )بآالف الريـــاالت 2020

 453,314 46,295 360,723 36,059 10,237 التدفقات النقدية الواردة

 اإلجمالي سنوات 5 أكثر من سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  )بآالف الريـــاالت السعودية( 2019

 1,128,734 266,794 690,424 123,413 48,103 الواردةالتدفقات النقدية 
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مليون لاير سعودي( مصنفة كـ   700: 2019مليون لاير سعودي ) 449جل على ودائع عمالء مرتبطة بالسوق قدرها تشتمل الودائع أل  

"مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل". تصنف الودائع على هذا النحو عندما تشتمل على نوع واحد أو أكثر من المشتقات  
خرى، أو يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة وفقا  الستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة لدى المجموعة.  المالية المدرجة ضمن أدوات مالية أ

 .2019و  2020لم يكن هناك أرباح أو خسائر جوهرية تعود للتغيرات في مخاطر االئتمان على هذه الودائع خالل عامي  
 

مليون لاير سعودي( كضمانات محتجزة   1.432: 2019ليون لاير سعودي )م 1.526كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره 
 لقاء التسهيالت الممنوحة للعمالء. 

 
 تشتمل الودائع أعاله على ودائع عمالء متوافقة مع الشريعة، وتتكون مما يلي: 

 

 

 2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 7,745,000  8,525,000 حسابات جارية 
 30,351  42,199 ودائع إدخار مضاربة 
 27,407,388  34,687,371 ودائع مرابحة ألجل 

 35,182,739  43,254,570 اإلجمالي 

 
 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي: 

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 6,981,406  12,491,713 تحت الطلب 
 646,522  721,067 ادخار 
 19,669,565  15,040,426 ألجل 
 393,624  310,907 أخرى 

 27,691,117  28,564,113 اإلجمالي 
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 قرض ألجل  ال .12

 
سنوات   3مليون دوالر أمريكي مدته  575بمبلغ قدره  2019يوليو  17أبرم البنك ترتيب قرض مشترك غير مضمون بعمولة عائمة في 

لألغراض البنكية العامة، وتم تصنيفه كمقتنى بالتكلفة المطفأة. يحمل القرض ألجل عمولة بمعدالت متغيرة على أساس السوق. كانت الحركة  
 في القرض ألجل خالل السنة على النحو التالي: 

 

 2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
الرياالت  بآالف 

 السعوديـــة 

 -  2,168,095 الرصيد في بداية السنة 
 2,156,250  - قرض ألجل مستلم خالل السنة 

 27,843  33,906 مصاريف عمولة خاصة مستحقة خالل السنة 
 (15,998)  (42,264) مصاريف عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة 

 2,168,095  2,159,737 الرصيد في نهاية السنة 

 
 مصدرةالدين السندات  .13

 
  بموجب  2019 أكتوبر 2 بتاريخ أمريكي دوالر مليار 1 بقيمة األمريكي بالدوالر سندات إصدار خاص، لغرض منشأة خالل من البنك، أتم

  أمريكي   دوالر  مليون  500  البالغ  الثاني  اإلصدار   إتمام  تم  وقد.  أمريكي  دوالر   مليار  5  قدره   والبالغ  باليورو  األجل   المتوسطة   السندات  برنامج
  ثابتة  بمعدالت  عمولة  وتحمل  سنوات سبع لمدة  البرنامج هذا بموجب  إصدارها وتم مضمونه  غير السندات هذه إن . 2020 يناير 29 في

  تصنيفها وتم األيرلندية األسهم سوق  في  مدرجة  السندات هذه إن . اإلصدار وأحكام شروط  وفق  البنك خيار  بحسب المبكر لالسترداد  وتخضع
 : السنة خالل المصدرة الدين سندات في الحركة  بيان يلي فيما.  المطفأة بالتكلفة كمقتناة

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 -  3,746,454 الرصيد في بداية السنة 
 3,750,000  1,875,000 سندات دين مصدرة خالل السنة 

 (3,546)  153,987 مصاريف عمولة خاصة مستحقة خالل السنة 
 -  (130,161) مصاريف عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة 

 -  (56,403)  تسويات أخرى 

 3,746,454  5,588,877 الرصيد في نهاية السنة 

 
 خرىاألمطلوبات ال .14

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 1,117,344  1,185,194 مستحقات ومخصص الزكاة والضريبة
 1,482,280  1,111,709 ب(  27مبالغ مستحقة الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اتفاقية التسوية )إيضاح 

 718,268  759,072 توزيعات أرباح مستحقة 
 602,136  725,751 (15التزامات منافع الموظفين )ايضاح  

 489,150  721,733 ج(  30مخصص انخفاض االئتمان مقابل التزامات القروض وعقود الضمان المالي )إيضاح 
 860,076  706,985 ذمم دائنة

 1,659,438  543,484 تأمينات نقدية بشأن مشتقات 
 370,048  351,194 اإليجار )انظر اإليضاح أدناه بشأن تحليل تواريخ االستحقاق( القيمة الحالية اللتزامات 
 259,322  256,680 دخل أتعاب غير مكتسب 

 126,997  9,154 ودائع عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام 
 1,210,125  1,096,950 أخرى )أنظر اإليضاح أدناه( 

 8,895,184  7,467,906 اإلجمالي 
 

 فيما يلي تحليال لتواريخ استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة اللتزامات اإليجار: 

 

 2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 15,362  14,494 أقل من سنة 
 89,522  116,879 سنوات  5سنة إلى 
 387,342  468,364 سنوات  5أكثر من 
 492,226  599,737 اإلجمالي 

 
مليون لاير   103.3: 2019مليون لاير سعودي ) 112.6تشتمل المطلوبات األخرى على مبلغ يمثل برنامج ادخار تحفيزي للموظفين قدره 

  الموحدة، فيما يتعلق بهذا البرنامج.مليون( على قائمة الدخل  7.5:  2019مليون لاير سعودي ) 8.9سعودي(. وقد تم تحميل مبلغ قدره  
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 التزامات منافع الموظفين  .15

 

ة  لدى البنك برنامج لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه طبقا  لنظام العمل السعودي. يتم احتساب المستحقات وفق تقويم إكتواري باستخدام طريق
استحقاقها. فيما يلي بيان ا بالمبالغ المدرجة  في قائمة المركز المالي الموحدة    وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند

 والحركة في االلتزام خالل السنة بناء  على قيمته الحالية: 

  

 2020 
 بآالف الرياالت 
  السعوديـــة 

2019 
 بآالف الرياالت 
 السعوديـــة 

 512,880  602,136  الرصيد في بداية السنة
 44,643  52,740  الخدمة الحالية تكلفة 

 21,166  21,467  مصاريف العموالت الخاصة 
 (91,867)  (59,859)  منافع مدفوعة 

     خسارة اكتوارية 
 30,788  47,774  مالية -
 84,526  61,493  الخبرة -

 602,136  725,751  الرصيد في نهاية السنة 
 

مستقل خالل الربع الرابع من كل سنة من أجل تقييم مدى كفاية المخصص المجنب. بلغت قيمة المخصص المجنب   يتم إجراء تقييم إكتواري 
مليون لاير سعودي(. هناك العديد من االفتراضات   720: 2019مليون لاير سعودي ) 725لقاء التقييم االكتواري كما في نهاية السنة 
مات المنافع المحددة وبموجبها تم اعتبار معدل الخصم ومستوى زيادة الرواتب افتراضا  أساسيا   المستخدمة في تحديد القيمة الحالية اللتزا

 ٪(، على التوالي. 2: 2019٪ )2٪( و3.75: 2019٪ )2.5ويفترض أن يكون بنسبة 
 

لخصم المستخدم في  لاير سعودي( فيما لو انخفض معدل ا 639: 2019مليون لاير سعودي ) 778ستزداد االلتزامات االكتوارية إلى  
مليون لاير سعودي( فيما لو ازداد معدل الخصم   569: 2019مليون لاير سعودي ) 680٪ وستنخفض االلتزامات إلى 1االفتراض بنسبة 

مليون لاير سعودي(    639:  2019مليون لاير سعودي )   777٪. وبالمثل، ستزداد االلتزامات االكتوارية إلى  1المستخدم في االفتراض بنسبة  
  569: 2019مليون لاير سعودي ) 679٪ وستنخفض االلتزامات إلى 1فيما لو ازداد معدل زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة 

٪. يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع  1مليون لاير سعودي( فيما لو انخفض معدل زيادة الرواتب المستخدم في االفتراض بنسبة 
 ت تقريبا .سنوا  10المحددة 

 

 رأس المال  .16
 

لاير    10مليون سهم(، قيمة كل سهم    2,000:  2019مليون سهم )  2,000يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  
 سعودي. 

 

 االحتياطي النظامي واالحتياطيات العامة   .17
 

٪ من صافي دخل السنة  25والنظام األساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقل عن بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية 
البنك   إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي رأسمال البنك المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا . خالل السنة، قام

 ون لاير سعودي( إلى االحتياطي النظامي من األرباح المبقاة. ملي  1.154: 2019مليون لاير سعودي ) 1.051بتحويل مبلغ قدره 
 

 كما يقوم البنك بتجنيب مبالغ لالحتياطي العام لمواجهة المخاطر البنكية العامة عندما يرى ذلك مالئما . 
 

 احتياطيات القيمة العادلة وأخرى   .18
 

 المتعلقة بمساهمي المجموعة كاآلتي: كانت حركة احتياطيات القيمة العادلة واألخرى خالل السنة 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

تغطية مخاطر  
 التدفقات النقدية 

موجودات  
مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 

 
 
 
 

احتياطي برنامج  
 اإلجمالي   منافع الموظفين 

 2,752,040 ( 115,314) 3,186,098 ( 11,723) ( 307,021) بداية السنة، كما ورد سابقا  الرصيد في 

 1,317,831 ( 109,267) 1,092,474 334,624 - التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

ربح بيع استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة  
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - (59,171 ) - (59,171 ) 

 ( 26,474) - ( 26,474) - - التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ( 1,553,157) - ( 1,372,584) ( 180,573) - محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 ( 10,080) - - - ( 10,080) فروقات ترجمة العمليات الخارجية 

 2,420,989 ( 224,581) 2,820,343 142,328 ( 317,101) الرصيد في نهاية السنة 
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 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

 
 
 
 

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية

 
 
 
 

تغطية مخاطر  
التدفقات  
 النقدية 

 
موجودات  

مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 

 
 
 
 

احتياطي  
برنامج منافع  

 الموظفين 

   
 
 
 
 
 

 اإلجمالي 

 الرصيد في بداية السنة، كما ورد سابقا  

 
(275,102 ) (99,797 ) 592,891 

 
- 217,992 

 2,692,136 ( 115,314) 2,685,874 121,576 - التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

خسارة بيع استثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة  
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
- - 17,869 

 
- 17,869 

 ( 32,868) - ( 32,868) - - التغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ( 111,170) - ( 77,668) ( 33,502) - محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 فروقات ترجمة العمليات الخارجية 
 
 (31,919 ) - - 

 
- (31,919 ) 

 2,752,040 ( 115,314) 3,186,098 ( 11,723) ( 307,021) الرصيد في نهاية السنة 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  .19
 

 الدعاوى القضائية (أ

ن البنك  يوجد لدى البنك خالل دورة أعماله العادية العديد من القضايا القانونية القائمة والمرفوعة ضده كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. إ
محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وقد ادعى المدعون في تلك القضية بأن البنك قد قام  مدعى عليه في قضية قانونية محددة في 

عن علم بتسوية ديونه مع أحد العمالء مقابل حصص معينة كانت محتجزة كضمان وقد كان من المزعوم أنها محتجزة بموجب اتفاق  
لبنك مسؤول عن قيمة الضمانات المستلمة كتسوية من العميل والمبالغ  استئماني من قبل العميل لصالح المدعيين. ويزعم المدعون أن ا

مليون دوالر أميركي تقريبا  )أي ما يعادل    425األخرى ذات الصلة. وتبلغ القيمة المتوقعة للضمانات، بما في ذلك العمولة ذات الصلة،  
 معقولة األخرى. مليون لاير سعودي كما بتاريخ إعداد القوائم المالية( والتكاليف ال 1.594

 

، أصــدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكما  برفض مطالبة المدعيين بالكامل اســتناد ا إلى  2021يناير  15بعد نهاية الســنة في  
األنظـمة المطبـقة ذات الصـــــلة بالمـطالـبة دون أي التزام على البـنك. وعلـيه، لم تقم اإلدارة بتجنـيب أي مخصــــص لـقاء هذه الدعوى في 

 . وللمدعيين الحق في االعتراض على هذا القرار.2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 التعهدات الرأسمالية (ب

مليون لاير سعودي(.   527: 2019) 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  469.3بلغت التعهدات الرأسمالية للمجموعة 
 وشراء معدات. والبرمجيات ت تعاقدية بشأن إنشاء مباني وتمثل هذه التعهدات التزاما

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج

 

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندية، والضمانات، والقبوالت، وااللتزامات  
غير القابلة للنقض لمنح االئتمان. إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان  

التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته    –دات المستندية  واالعتما
تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والسلف . إن االعتمادات المستندية )التي تعتبر بمثابة تعهدات    -تجاه األطراف الثالثة  

موعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة( مضمونة عادة  بالبضاعة التي  خطية من المج
  تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. تتوقع 

قبل سدادها من قبل العمالء. أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم به    المجموعة تقديم معظم القبوالت 
 ألن المجموعة تتوقع بأن يفي العمالء بالتزاماتهم األساسية. 

 

وسلف وضمانات واعتمادات    تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من التسهيالت المعتمدة لمنح االئتمان على شكل قروض 
مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل  

ل بكثير من إجمالي  إجمالي االلتزامات غير المستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، من المتوقع أن يكون أق
  االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات 

انتهاؤها بدون تقديم  القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم انهاؤها أو 
 التمويل المطلوب. 
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 فيما يلي تحليال  لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة:  (1
 

 اإلجمالي سنوات5أكثر من  سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020

 5,664,860 - 200,267 2,364,968 3,099,625 اعتمادات مستندية

 29,671,067 39,314 6,222,225 15,733,917 7,675,611 خطابات ضمان

 2,002,534 4,684 381,059 426,999 1,189,792 قبوالت

 4,225,502 406,113 2,399,205 967,255 452,929 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 1,312,159 1,274,459 29,114 8,586 - أخرى

 42,876,122 1,724,570 9,231,870 19,501,725 12,417,957 اإلجمالي

 

 
 اإلجمالي سنوات5أكثر من  سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

 4,708,760 - 717,966 1,991,279 1,999,515 اعتمادات مستندية

 30,163,571 - 8,254,669 14,010,403 7,898,499 خطابات ضمان

 1,111,786 - 189,825 366,021 555,940 قبوالت

 3,522,439 377,678 1,952,618 520,561 671,582 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 928,719 871,470 49,255 7,994 - أخرى

 40,435,275 1,249,148 11,164,333 16,896,258 11,125,536 اإلجمالي
 

   2020ديسمبر  31والقائمة كما في  - التي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعة  -بلغ الجزء غير المستخدم مـن االلتزامات 
 مليون لاير سعودي(.  115,309: 2019مليون لاير سعودي ) 185.838

 
 األطراف األخرى: فيما يلي تحليال  للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان حسب  (2

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 34,745,530  36,251,460 قطاع الشركات
 5,670,390  6,543,978 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 19,355  80,684 أخرى

 40,435,275  42,876,122 اإلجمالي
 

 الموجودات المرهونة  (د
 تحليال  للموجودات المرهونة لدى المؤسسات المالية األخرى وغيرها كضمانات للقروض: فيما يلي 

 

 
2020 

  السعوديـــة بآالف الرياالت
2019 

 السعوديـــة بآالف الرياالت

 الموجودات 
المطلوبات ذات 

 الموجودات  العالقــة
المطلوبات ذات 

 العالقــة

  خالل  من العادلة  بالقيمة كمدرجة مصنفة استثمارات
  خالل  من العادلة  بالقيمة ومدرجة  / اآلخر  الشامل  الدخل 
 7,889,750 8,056,166  18,118,405 18,875,954 الدخل  قائمة

 
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  .20

 دخل العموالت الخاصة على: 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

    استثمارات: 
 2,002,174  1,833,155  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 317,424  359,765 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 2,192,920  2,319,598 
 349,553  112,880 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 5,757,633  5,139,212 قروض وسلف 

 8,426,784  7,445,012 اإلجمالي 

 
    مصاريف العموالت الخاصة على: 

 366,277  283,991 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
 1,630,521  1,301,580 ودائع العمالء

 53,338  187,026 قرض ألجل وسندات دين مصدرة 

 2,050,136  1,772,597 اإلجمالي 
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 على دخل ومصاريف عموالت خاصة متعلقة بمنتجات متوافقة مع الشريعة: يشتمل البند أعاله 

 

 

 2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 896,401  1,211,022 استثمارات
 3,085,937  2,816,685 قروض وسلف 

 4,027,707  3,982,338 
    

 662,282  368,929 ودائع العمالء 

 
 دخل األتعاب والعموالت، صافي  .21

 

 دخل األتعاب والعموالت على: 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 271,458  370,422 تداول األسهم وإدارة الصناديق 
 272,412  239,551 تمويل تجاري 

 150,925  126,537 تمويل شركات واستشارات 
 783,489  714,660 خدمات بنكية أخرى 

 1,478,284  1,451,170 اإلجمالي 

 
    : على والعموالت   األتعاب مصاريف
 (140,632)  (97,514) بطاقات 

 (69,246)  (101,389) خدمات بنكية أخرى 

 ( 209,878)  ( 198,903) اإلجمالي 

 1,268,406  1,252,267 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 
 

 المتاجرة، صافي دخل  .22
 

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 189,718  162,268 سندات دين
 (19,514)  86,447 مشتقات وأخرى

 170,204  248,715 اإلجمالي

 
 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي الدين ال مكاسب سندات  .23

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 77,668  1,372,584 سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 77,668  1,372,584 اإلجمالي

 
 دخل العمليات األخرى، صافي  .24

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 187,827  148,530 توزيعات أرباح
 7,020  16,128 إيرادات أخرى

 1,816  310 مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات

 196,663  164,968 اإلجمالي
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 موظفين وما في حكمها الرواتب  .25

 
والمعايير الدولية لمنتدى االستقرار المالي فيما يتعلق  تتوافق سياسة التعويضات الخاصة بالبنك مع متطلبات البنك المركزي السعودي 

ر  بالتعويضات. تطبق هذه السياسة على جميع األعمال عبر المجموعة في المملكة العربية السعودية وفروعها وشركاتها التابعة في الخارج بقد 
 ل فيها المجموعة. ما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المضيفة المعنية التي تعم

 
دائهم تحدد السياسة المتبعة من قبل البنك في هذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفين اللذين يتم تحديد أهدافهم وقياس أدائهم وعملية تقييم أ 

راء  وفق نظام نقاط متوازن يربط تقييم األداء المالي مع المخاطر المصاحبة لذلك على مستوى البنك. تتكون فئة كبار الموظفين من كبار المد
التنفيذيين )المدراء الذين يتولون مناصب قيادية وال يخضع تعيينهم ألي اعتراض من قبل البنك المركزي السعودي(، والموظفين األساسيين 
الذين يقومون بمهام تنطوي على مخاطر )المدراء الذين قد يكونون أو ال يكونون في مناصب عليا ولكنهم يقومون بشكل مباشر أو غير مباشر  

حمل المخاطر نيابة عن المجموعة( والمراقبين الذين يقومون بمهام تشمل على مخاطر )المدراء الذين قد يكونون أو ال يكونون في مناصب  بت 
 عليا ولكنهم يقومون بشكل مباشر أو غير مباشر في أدوار تشمل على مخاطر نيابة عن المجموعة(. 

 
ت ثابتة تتمثل بالراتب األساسي والبدالت والمزايا إضافة إلى )ب( مكونات متغيرة تتمثل يتكون هيكل التعويضات في المجموعة من )أ( مكونا

في مكافآت األداء والدفعات على أساس األسهم. تم تصميم هذه المكونات لتعكس مستوى مسؤولية ودور الموظف، وكذلك المجال التجاري  
 الذي يعمل فيه الموظف. 

 
ة بالمجموعة مشتقة من صافي الدخل المعدَّل بالمخاطر الخاصة بالمجموعة، والذي يأخذ في االعتبار  إن حزمة التعويضات المتغيرة الخاص

ية  المخاطر الجوهرية والمحتملة الهامة من أجل حماية كفاية رأسمال المجموعة والتقليل من مخاطر الخسائر المستقبلية المحتملة. وتوجد عمل
ة أقساط سنوية للموظفين الرئيسيين. كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة حسب  توزيع مدفوعات تعويضات متغيرة على ثالث 

أقدمية و/ أو درجة مسئولية الموظف الرئيسي. كما يتم منح جزء من التعويضات المتغيرة المؤجلة على شكل أسهم وفق "نظام مكافأة طويلة  
ائف رقابية مثل إدارة المخاطر واالئتمان واالمتثال والمراجعة الداخلية والرقابة المالية  األجل". يتم تحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظ

والقانونية وغيرها بشكل مستقل عن وحدات األعمال التي يتم مراقبتها من قبلهم. وعالوة على ذلك، يتم إدراج ترتيبات استرداد المبالغ  
سمح بالمكافآت المضمونة. ومن خالل هذه اآلليات، نجحت المجموعة في تحقيق أهداف هذه  المدفوعة لمواجهة األداء المستقبلي السلبي. وال ي 

ة  السياسة لضمان أخذ التعويض المتغير العام في االعتبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي والتعديالت على التعويضات المؤجلة مع مراعا
 اذها خالل الفترة الحالية. أي تأثير سلبي مستقبلي ناشئ عن القرارات التي تم اتخ

 
شكل  تدفع التعويضات المتغيرة للموظفين المؤهلين نقدا  أو في شكل أسهم أو كالهما معا . تحدد نسبة التعويضات المتغيرة المراد دفعها بأي 

رقابية  أو نشاطات تشتمل    بحسب درجة المسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و بما يتناسب مع أدائه وقدرته على القيام بنشاطات 
 على مخاطر. 

 
  وطبقا  للمتطلبات النظامية المتعلقة بحوكمة الشركات، قام مجلس إدارة البنك بتشكيل لجنة للترشيحات والتعويضات مكونة من ثالثة مدراء 

و/ أو نظام التعويضات ومتابعته.    غير تنفيذيين ويرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل. إن هذه اللجنة مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على
 2020تقوم اللجنة دوريا  بمراجعة سياسة التعويضات لضمان مالءمتها وفعاليتها. وبناء  على ذلك، تم تنقيح هذه السياسة في شهر يوليو 

شأن مستوى ومكونات التعويضات  لتعكس الهيكل التنظيمي المعدل والتسلسل الهرمي للموافقة. كما تقوم اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة ب 
بعد األخذ بعين االعتبار مدخالت إدارة المخاطر بالمجموعة. كما تقوم اللجنة دوريا  بالتأكد من مدى تطبيق سياسة التعويضات وتحقيق  

 األهداف الموضوعة في ضوء التوجيهات الصادرة. 
 

 : 2019و  2020فيما يلي تحليال  للتعويضات المدفوعة لموظفي المجموعة لعامي 
 

  عدد الموظفين  
التعويضات الثابتة )بآالف 

 التعويضات المتغيرة المدفوعة )بآالف الرياالت السعودية(  الرياالت السعودية(

 2019 2020 2019 2020 2019 2020  2019 2020  2019 2020 الفئة

 اإلجمالي أسهم نقًدا       
كبار المدراء التنفيذيين 

)*( 29 26  47,257 33,313  49,318 33,748 15,930 8,343 65,248 42,091 
موظفون يقومون 

بنشاطات تشتمل على 
 78,523 95,657 12,196 17,213 66,327 78,444  338,271 387,146  946 964 مخاطر 

موظفون يقومون 
 30,409 35,397 5,358 6,310 25,051 29,087  218,816 259,847  908 959 بنشاطات رقابية

 5,875 8,070 154 217 5,721 7,853  217,225 245,368  1,734 1,657 موظفون آخرون
موظفون آخرون بعقود 

 491 988 - - 491 988  31,531 50,663  377 395 خارجية

 157,389 205,360 26,051 39,670 131,338 165,690  839,156 990,281  3,991 4,004 اإلجمالي

التعويضات المتغيرة وتكاليف الموظفين األخرى  
 648,329 572,088  المستحقة أو المدفوعة خالل السنة**

 
      

        1,487,485 1,562,369 إجمالي رواتب الموظفين وما في حكمها

 

 أولئك اللذين يتطلب تعيينهم موافقة البنك المركزي السعودي. يقصد بكبار المدراء التنفيذيين  *   
تشتمل تكاليف الموظفين األخرى على أقساط التأمين المدفوعة، واشتراكات التأمينات االجتماعية، ومصاريف النقل، واالستقدام،   ** 

  اليف الموظفين األخرى غير المتكررة. والتدريب، والتطوير وبعض التكاليف األخرى المتعلقة بموظفي سامبا بنك ليمتد  وبعض تك
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 ربح السهم األساسي والمخفض  .26

 
م  تم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بتقسيم صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة العائد لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسه

مليون   2.000السنة بعد الزكاة والضريبة العائد لمساهمي البنك على  القائمة خالل السنة. يتم احتساب ربح السهم المخفض بقسمة صافي دخل  
 سهم. 

 

 فيما يلي تفاصيل ربح السهم األساسي والمخفض: 
 ربح السهم المخفض  ربح السهم األساسي  

 2020 2019  2020 2019 

 2,000,000 2,000,000  1,957,249 1,957,694 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(
 1.99 2.10  2.04 2.15  ربح السهم )باللاير السعودي(

 
 الزكاة والضريبة  .27

 
 األرباح  توزيعات  ( أ
 

  توزيعات  عن  نتج وقد . 2019 لعام سعودي  لاير  مليون 1,394 قدرها نهائية أرباح  توزيعات  صافي للمساهمين الجمعية العمومية  اعتمدت
  األرباح  توزيعات صافي  إجمالي ويبلغ  .البنك في السعوديين للمساهمين موزع للسهم سعودي لاير 0.7 قدره ربح صافي النهائية األرباح
.  السابقة   السنة   خالل   مرحلية  أرباح  كتوزيعات   سعودي   لاير  0.72  دفع  منها  تم  للسهم،  سعودي  لاير  1.42  السعوديين  للمساهمين  السابقة  للسنة
  للسنة  األرباح توزيعات صافي  إجمالي  يبلغ وبهذا سعودي لاير مليون 1,438: 2019 خالل المرحلية األرباح توزيعات إجمالي  بلغ وقد

 . سعودي  لاير مليون 2.832 بأكملها
 

 الزكاة والضريبة الحالية  (ب

  على  ، "(األنظمة )" الزكاة احتساب  أنظمة  السعودية  العربية المملكة في  والدخل للزكاة العامة  الهيئة  أصدرت ،2019 مارس 14 بتاريخ
  من  الفترات  على وتسري  الزكاة  لجباية  التنفيذية لالئحة  وفق ا  األنظمة  إصدار   تم. السعودي المركزي البنك قبل  من  المرخصة  التمويل  شركات 

ا  األنظمة   قدمت  الزكاة،  وعاء   لحساب   جديد  أساس  توفير   إلى   باإلضافة .  2019  يناير  1   أقصى   وحد  الدخل   صافي   أضعاف   4  بـ  أدنى   حدا  أيض 
 . الزكاة  وعاء تحديد  عند الدخل  صافي أضعاف  8 بواقع

 

(. تم  ٪98.78:  2019)  ٪98.78تم حساب االلتزامات الزكوية للسنة الحالية على المساهمين السعوديين وذلك عن حصص ملكيتهم البالغة   
 (.٪1.22: 2019) ٪1.22احتساب التزامات ضريبة الدخل على المساهمين األجانب عن حصتهم في دخل السنة الحالية والتي تقارب  

 
 وف الزكاة للسنة: فيما يلي تحليال  لمصر 

 
 الزكاة  

2020 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 576,867 611,322 زكاة للفترة الحالية  -

 576,867 611,322 اإلجمالي 

 
 : للسنة  صافي،   والمؤجلة،  الحالية  الضريبة لمصروف  تحليال   يلي فيما
 
 الضريبة  

2020 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 12,133 12,293 حالية   -محلية   -
 47,880 88,844 في الخارج  -
 (8,073) 567 مؤجلة  -

 51,940 101,704 اإلجمالي 

 
 كاآلتي: وات كانت الحركة في موجودات ومطلوبات الضريبة المرحلية للسن 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020 

مثبته في قائمة   يناير 1في 
 الدخل

مثبته في الدخل الشامل 
 اآلخر

 31كما في  
 ديسمبر

 46,016 11,467 ( 1,375) 35,924 فروقات مؤقتة قابلة لالستقطاع
     

 1,633 ( 248) ( 807) 2,688 فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة
 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

مثبته في قائمة  يناير 1في 
 الدخل

مثبته في الدخل الشامل 
 اآلخر

 31كما في  
 ديسمبر

 35,924 ( 8,288) 8,165 36,047 فروقات مؤقتة قابلة لالستقطاع
     

 2,688 - 92 2,596 فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة
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 الزكوية للسنوات السابقةتسوية االلتزامات ج( 

، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية )"االتفاقية"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك تمشيا  مع التوجيهات الصادرة بالمرسوم  2018خالل عام   
  12هـ )الموافق 5/4/1440وتاريخ   1260(، والقرار الوزاري رقم 2018نوفمبر  28هـ )الموافق 20/3/1440وتاريخ  26الملكي رقم م/

مليون لاير   2.316وذلك بمبلغ إجمالي ونهائي قدرة  2017حتى  2006( لتسوية االلتزامات الزكوية القائمة للسنوات من 2018ديسمبر 
. وقد سبق وأن قام البنك بدفع ثالثة أقساط قدرها  2023ديسمبر    1أقساط على مدى خمس سنوات تنتهي في    6سعودي، ويستحق السداد على  

. أعيد تصنيف المبلغ المستحق الدفع إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن "المطلوبات  2020اية شهر ديسمبر  مليون لاير سعودي لغ  1.204
وفق   2018األخرى" في القوائم المالية الموحدة. وبموجب االتفاقية، اتفق البنك والهيئة العامة للزكاة والدخل أيضا  على سداد الزكاة لعام 

وم الملكي والقرار الوزاري. ونتيجة لهذه االتفاقية، تمت تسوية كافة النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة العامة  إطار التسوية الوارد بالمرس
 .2017حتى  2006للزكاة والدخل للسنوات من 

 

 الربوط الزكوية والضريبية د( 

بشأن الزكاة وللسنوات   2005 – 2004سنوات من سيستمر البنك في االعتراض لدى اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية لل
 بخصوص ضريبة الدخل. إن البنك على ثقة بأن نتيجة االعتراض ستكون في صالحه.  2009حتى  2004من 

 

لك  قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وسدد الزكاة وضريبة الدخل عن جميع السنوات حتى وبما  في ذ
 )ب( أعاله.   27، باستثناء المبالغ التي تم االتفاق عليها كالتزامات والمدرجة في االيضاح 2019عام 

 
 

 النقد وما في حكمه  .28
 

 - ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من اآلتي:
 

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 8,894,127  11,456,826 (3نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية فيما عدا  الوديعة النظامية )إيضاح 
 2,661,082  3,664,048  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 11,555,209  15,120,874 اإلجمالي 

 

 

 القطاعات التشغيلية  .29

 

 -تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

 

ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب واالدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات االئتمان والمنتجات   -قطاع األفراد 

 االستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية. 

 

ع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب الخاصة بالشركات والحسابات الجارية المدينة والقروض  ويشمل الودائ  - قطاع الشركات  

 والتسهيالت االئتمانية األخرى والمشتقات والخدمات االستشارية المالية الخاصة بالشركات. 

 

ويقوم بشكل رئيسي بإدارة أسواق المال، والصرف األجنبي، والمتاجرة بأسعار العموالت، والمشتقات للشركات وكبار   – قطاع الخزينة 

ة  العمالء ولحساب المجموعة نفسها. كما أنه مسؤول عن تمويل عمليات المجموعة، والحفاظ على السيولة وإدارة المحفظة االستثمارية للمجموع 

 وقائمة المركز المالي. 

 

: ويتضمن خدمات إدارة االستثمارات وإدارة األصول المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة  قطاع الخدمات البنكية االستثمارية 

 مار. ث وحفظ األوراق المالية. تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل منشأة ذات كيان قانوني مستقل وهي/ شركة سامبا لألصول وإدارة االست 

 

ج تتم النشاطات الرئيسية للمجموعة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى فرعين في الخارج وأربع شركات تابعة في الخارج. إن نتائ 

 العمليات الخارجية ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة ككل. 

  العالقة  ذات المصاريف  أو واإليرادات األموال  تخصيص  إعادة  تم. الداخلي التحويل  أسعار سةلسيا وفقا   القطاعات  بين المعامالت  إجراء يتم

 .المقترضين لقطاع  جوهرية   مصاريف أو إيرادات  وجود  عدم عنه نتج مما ثابتة، أسس  وفق األصلي القطاع  إلى
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، باإلضافة إلى دخل العموالت الخاصة،  2019و    2020ديسمبر    31فيما يلي تحليال  إلجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في   (أ

صافي، وإجمالي دخل العمليات وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص انخفاض االئتمان وصافي الدخل بعد الزكاة و الضريبة   
 سنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: والمصاريف الرأسمالية واالستهالك لل

 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020 

 قطاع األفراد
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع الخزينة

قطاع 
الخدمات 
البنكية 

 االستثمارية

 اإلجمالي

      

 296,945,285 1,120,904 123,118,651 132,594,470 40,111,260 إجمالي الموجودات
 248,894,732 159,816 36,827,003 104,458,808 107,449,105 إجمالي المطلوبات

 5,672,415 58,459 1,554,391 2,303,247 1,756,318 دخل العموالت الخاصة، صافي
 9,425,097 546,253 3,551,942 3,088,917 2,237,985 إجمالي دخل العمليات

 4,508,119 207,781 233,226 2,078,829 1,988,283 إجمالي مصاريف العمليات، منه:
 228,989 5,208 718 122,318 100,745 استهالك -
 1,399,841 - 34,865 1,294,368 70,608 مخصص انخفاض االئتمان -

 4,203,951 289,561 2,854,745 841,700 217,945 صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة
 573,668 2,165 237,688 256,303 77,512 مصاريف رأسمالية

 
 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

 قطاع األفراد
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع الخزينة

قطاع 
الخدمات 
البنكية 

 االستثمارية

 اإلجمالي

      
 259,528,248 106,028 103,641,106 121,232,449 34,548,665 إجمالي الموجودات
 214,079,416 166,209 25,775,899 95,815,353 92,321,955 إجمالي المطلوبات

 6,376,648 63,394 1,363,340 2,374,898 2,575,016 دخل العموالت الخاصة، صافي
 8,600,351 500,703 1,854,488 3,037,178 3,207,982 إجمالي دخل العمليات

 3,980,864 229,970 162,530 1,606,392 1,981,972 إجمالي مصاريف العمليات، منه:
 204,299 6,341 1,847 73,752 122,359 استهالك -
 1,103,036 - ( 4,680) 1,055,513 52,203 مخصص انخفاض االئتمان -

 3,990,680 268,190 1,459,723 1,137,461 1,125,306 صافي دخل السنة بعد الزكاة والضريبة
 579,683 4,554 11,839 456,909 106,381 مصاريف رأسمالية

 
 فيما يلي تحليال  لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:  (ب

 الخزينة قطاع الشركات قطاع األفـراد قطـاع (السعوديـــــــة الريـــاالت بآالف) 2020

 الخدمات قطاع
 البنكية

 اإلجمالي االستثمارية

      
 المركز قائمة في المدرجة الموجودات مخاطر
 257,157,363  100,954,782 133,496,266 22,726,315 المالي

 27,759,168 - 1,377,032 26,109,507 272,629 المحتملة وااللتزامات التعهدات
 12,970,586 - 10,845,180 1,956,735 168,671 مشتقات

      
      (السعوديـــــــة الريـــاالت بآالف) 2019
 المركز قائمة في المدرجة الموجودات مخاطر
 226,143,701  84,314,216 123,606,844 18,222,641 المالي

 24,712,085 - 1,050,411 23,424,612 237,062 المحتملة وااللتزامات التعهدات
 10,848,474 - 8,256,056 1,309,881 1,282,537 مشتقات

 
ا  تشتمل مخاطر الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي على القيمة الدفترية للموجـودات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، فيم 

والمشتقات، والممتلكات والمعدات، والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة  عدا النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية 
 بالتعهدات وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لها طبقا  للتعليمات الصادرة عن البنوك المركزية. 
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 إدارة المخاطر المالية .30

 
 مخاطر االئتمان  (أ

 
 االئتمان عدم مقدرة عميل ما على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تمثل مخاطر 

 
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن طريقة إدارة المخاطر بشكل كلي واعتماد سياسات ومبادئ إدارة المخاطر. قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة  

لمراقبة عملية المخاطر الكلية بالبنك، وهي مسؤولة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل  إدارة المخاطر بالمجلس  
 والسياسات والحدود. 

 
المجموعة  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئها يوفون بالحد األدنى من متطلبات االئتمان التي تحددها إدارة  

ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو نشاطات  
 معينة. كذلك تقوم المجموعة بتقييم ومراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر االئتمان المحتملة بصورة منتظمة. 

 
قبة حدود مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة  إضافة لمرا

رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة  
 وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية.  أحيانا  بإقفال المعامالت 

 
ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية  

دوث التغيرات في الظروف  أو يكون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند ح
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر  

متدرجة   على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. كما تقوم المجموعة بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة
 بشأن الفترات الطويلة، وأخـذ الضمانات، حسبما هو مالئم، لتقليل المخاطر. 

 
تستخدم المجموعة درجات تصنيف داخلية لتصنف جودة االئتمان لمحفظتها. يوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالجودة النوعية  

 الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات 
 

 موجودات عاملة لم تظهر انخفاضا  جوهريا  في جودة االئتمان منذ نشأتها. مخاطر منخفضة إلى مقبولة:
 

موجودات أظهرت عالمات أولية على وجود انخفاض في جودة االئتمان في الماضي القريب، وتخضع لمستويات متزايدة    تحت المراقبة:
 في مخاطر االئتمان.

 
 موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان، وتعتبر قابلة للتعثر.  دون القياسيه: 

 
 ال تزال تظهر بعض التوقعات الستردادها بشكل جزئي من حيث المبدأ في المستقبل. موجودات متعثرة )منخفضة(، لكن  مشكوك فيها: 

 
 موجودات منخفضه جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.  خساره: 

 
المـصنفة بالقيمة العادلة يوـضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بجودة ائتمان الموجودات المالية المقاـسة بالتكلفة المطفأة وـسندات الدين 

من خالل الدخل الشـــامل اآلخر. وما لم يظهر خالف ذلك، بالنســـبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ الظاهرة في الجدول إجمالي القيمة 
 الدفترية.

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة

 
نسبة احتمال  

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى 

ي ائتمان
 منخفض

 اإلجمالي

 3,675,559 - - 3,675,559 ٪20.2إلى  0 مخاطر منخفضة إلى مقبولة
 - - - -  تحت المراقبة
 - - - -  دون القياسية
 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  3,675,559 - - 3,675,559 
 11,511 - - 11,511  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 3,664,048 - - 3,664,048  اإلجمالي
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 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة

 
نسبة احتمال  

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

العمر والتي مدى 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 3,632,008 - - 3,632,008 ٪20.2إلى  0 مخاطر منخفضة إلى مقبولة 
 - - - -  تحت المراقبة
 - - - -  دون القياسية
 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  3,632,008 - - 3,632,008 
 3,617 - - 3,617  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 3,628,391 - - 3,628,391  اإلجمالي

 

 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة 

 
نسبة احتمال 

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 9,513,757 - - 9,513,757 ٪12إلى  0.06 مقبولة مخاطر منخفضة إلى 
 - - - -  تحت المراقبة
 - - - -  دون القياسية
 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  9,513,757 - - 9,513,757 
 4,445 - - 4,445  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 9,509,312 - - 9,509,312  اإلجمالي

 

 بالتكلفة المطفأة سندات دين 

 
نسبة احتمال 

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

العمر ذات مدى 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 13,625,057 - - 13,625,057 ٪12إلى  0.06 مخاطر منخفضة إلى مقبولة 
 - - - -  تحت المراقبة
 - - - -  دون القياسية
 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  13,625,057 - - 13,625,057 
 3,947 - - 3,947  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 13,621,110 - - 13,621,110  اإلجمالي 

 

 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
نسبة احتمال 

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 81,220,632 - - 81,220,632 % 9.7إلى  0 مخاطر منخفضة إلى مقبولة 

 - - - -  تحت المراقبة

 - - - -  دون القياسية

 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  81,220,632 - - 81,220,632 

 59,342 - - 59,342  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 81,161,290 - - 81,161,290  اإلجمالي 
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 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
نسبة احتمال 

التعثر على مدى  
 شهر 12

  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 61,208,104 - - 61,208,104 % 9.7إلى  0 مقبولةمخاطر منخفضة إلى 

 - - - -  تحت المراقبة

 - - - -  دون القياسية

 - - - -  مشكوك فيها 

 - - - -  خساره

  61,208,104 - - 61,208,104 

 32,869 - - 32,869  ناقصا : مخصص انخفاض االئتمان

 61,175,235 - - 61,175,235  اإلجمالي 

 

 

 المطفأة بالتكلفة ئتمانال شخصية ويطاقات اال قروضال

 
نسبة احتمال التعثر 

 شهر 12على مدى 
  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

االئتمان خسائر 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 22,280,553 - - 22,280,553 ٪2.08إلى  1,02 مخاطر منخفضة إلى مقبولة 
 639,319 - 639,319 - ٪34.8إلى  1,02 تحت المراقبة
 131,665 131,665 - - ٪100  دون القياسية
 82,809 82,809 - - ٪100 مشكوك فيها 

      

  22,280,553 639,319 214,474 23,134,346 
 434,025 160,837 76,139 197,048  ناقصاً: مخصص انخفاض االئتمان

 22,700,321 53,636 563,179 22,083,505  اإلجمالي

 

 بالتكلفة المطفأة ئتمانال شخصية ويطاقات االقروض ال

 
نسبة احتمال التعثر 

 شهر 12على مدى 
  

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر والتي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على  

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

 اإلجمالي

 17,657,111 - - 17,657,111 ٪2.08إلى  1,02 مقبولة مخاطر منخفضة إلى 
 729,044 - 729,044 - ٪34.8إلى  1,02 تحت المراقبة
 154,594 154,594 - - ٪100  دون القياسية
 42,456 42,456 - - ٪100 مشكوك فيها 

      

  17,657,111 729,044 197,049 18,583,205 
 390,660 138,891 106,598 145,170  االئتمانناقصا : مخصص انخفاض 

 18,192,545 58,158 622,446 17,511,941  اإلجمالي

 

 المطفأة   بالتكلفة وأخرى التجارية  والسلف  القروض

 
 شهًرا  12

  عن  التعثر نطاق 
 السداد 

 (السعوديـــــــة  الريـــاالت  بآالف) 2020  ديسمبر  31

  االئتمان  خسائر 
  12 لمدة المتوقعة 

 شهًرا 

  االئتمان  خسائر
  مدى  على المتوقعة 

  لم  والتي العمر 
  مستوى  ينخفض
 لها  االئتمان

  االئتمان  خسائر
  مدى  على المتوقعة 

  مستوى  ذات  العمر 
 منخفض  ائتماني 

 اإلجمالي 

 126,120,998 - - 126,120,998 ٪20.2 إلى 0 مقبولة  إلى منخفضة  مخاطر 

 1,859,421 - 1,859,421 - ٪34.8 إلى 1 المراقبة تحت 

 6,880,742 1,032,305 5,848,437 - ٪100 إلى 1.1 القياسية  دون  

 1,528,591 1,528,591 - - ٪100 فيها مشكوك 

 473,221 472,229 992 - ٪100 إلى 2.25 خساره  

   126,120,998 7,708,850 3,033,126 136,862,973 

  ً  3,539,376 2,027,763 826,790 684,824  االئتمان   انخفاض  مخصص: ناقصا

 133,323,597 1,005,363 6,882,060 125,436,174  اإلجمالي  
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 المطفأة  بالتكلفة  وأخرى التجارية  والسلف القروض 

 
 شهًرا  12

  عن التعثر  نطاق  
 السداد 

 (السعوديـــــــة الريـــاالت   بآالف) 2019  ديسمبر 31 

  االئتمان  خسائر
  12  لمدة المتوقعة 

 شهًرا 

  االئتمان  خسائر
  على المتوقعة 

  والتي  العمر   مدى
  ينخفض  لم

  االئتمان  مستوى
 لها 

  االئتمان  خسائر
  على المتوقعة 

  ذات  العمر   مدى
  ائتماني  مستوى

 منخفض 

 اإلجمالي 

 117,119,170 - - 117,119,170 ٪20.2 إلى 0 مقبولة  إلى منخفضة  مخاطر 

 1,729,283 - 1,729,283 - ٪34.8 إلى 1 المراقبة  تحت

 5,383,332 1,228,889 4,154,443 - ٪100 إلى 1.1 القياسية  دون

 1,530,399 1,530,399 - - ٪100 فيها مشكوك

 349,484 349,484 - - ٪100 إلى 2.25 خسارة 

  117,119,170 5,883,726 3,108,773 126,111,668 

 2,708,968 1,783,801 436,291 488,877  االئتمان  انخفاض  مخصص : ناقصاً 

 123,402,700 1,324,972 5,447,435 116,630,293  اإلجمالي 

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  (ب
 

منذ االثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري  
االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية مثل تصنيف  

المقترضة. تستند هذه المعلومات إلى    المخاطر والتأخر في السداد، ومعلومات نوعية وتحاليل مستخدمة في تقويم التصنيف المحدد للجهة 
 خبرة المجموعة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية. 

 
 درجات تصنيف مخاطر االئتمان 

 
تقوم المجموعة بتخصيص درجة ائتمان لكل خطر استنادا  إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وأثناء تطبيق األحكام  
والتقديرات المتعلقة باالئتمان المبنية على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر  

 وت هذه العوامل بحسب طبيعة التعرضات ونوع الجهة المقترضة. التعثر. تتفا
 

يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل 
 . 3و  2اطر االئتمان أقل من الفرق بين درجات مخ 2و  1عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر 

 
تحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل شركة عند االثبات األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع  

للمراقبة المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام   التعرضات
 البيانات التالية:

 

 كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات  •

مثل القوائم المالية المراجعة، وحسابات اإلدارة،  –العميل 

والموازنات التقديرية والتوقعات.  ومن األمثلة على النواحي 

التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش الربح، معدالت 

الرفع المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة 

العليا / خطة إحالل  الجودة النوعية، والتغيرات في اإلدارة

 الموظفين.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية  •

 أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية  •

والتنظيمية والتكنولوجية للجهة المقترضة أو في أنشطتها 

 التجارية.

 

تم الحصول عليها البيانات التي ي •

مثل  –داخليا  وسلوك العميل 

استخدام تسهيالت البطاقات 

 االئتمانية.

 مقاييس المالءة. •

بيانات خارجية من وكاالت ائتمان  •

 مرجعية.

يشمل ذلك حاالت  –سجل السداد   •

التأخر عن السداد ومجموعة من 

 المتغيرات المتعلقة بمعدالت السداد.

 استخدام الحدود الممنوحة. •

 طلبات ومنح االعفاء من السداد. •

تغيرات حالية ومتوقعة في ظروف  •

 العمل والظروف المالية واالقتصادية.

 
 وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد 

شهر المستخرجة من واقع نماذج تصنيف داخلية معتمدة المدخل الرئيسي لتحديد شروط   12تعتبر احتماالت التعثر عن السداد لمدة 
احتماالت التعثر عن السداد. بالنسبة لبعض المحافظ، يتم أيضا  استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية  

 خارجية. 
 

المجموعة باستقراء احتماالت التعثر هذه عن طريق استخدام عوامل االقتصاد الكلي ومقاييس التحول من أجل عمل تقديرات الحتمال  تقوم  
 التعثر على مدى العمر المتبقي والكيفية التي يتوقع أن تتغير فيها نتيجة مرور الزمن. 

 
في نسب التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وتحاليل معمقة ألثر بعض العوامل  يشتمل هذا التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات  

األخرى )مثل الخبرة المتعلقة باإلعفاء من السداد( المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنسبة لمعظم التعرضات، تشتمل عوامل االقتصاد الكلي  
 ط. األساسية على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم وأسعار النف
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وبناء  على نصيحة الخبراء االقتصاديين بالمجموعة، وبعد األخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية الخارجية   

والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تصورها لـ "الحالة األساسية" وحاالت "االرتفاع" و "االنخفاض" التي يكون عليها التوجه المستقبلي  
قتصادية المعنية ومجموعة نموذجية من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى )أنظر التفاصيل أدناه المتعلقة بإدراج  للمتغيرات اال

 المعلومات المستقبلية(. تستخدم المجموعة هذه التوقعات في تعديل تقديراتها الحتمال التعثر عن السداد. 
 

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري 
فاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر معبرا   تت 

عنها على شكل تصنيف، و/ أو تغيرات في احتمال التعثر الذي يقع منذ االثبات األولي وكما تحدده ضوابط التصنيف الخاصة بالمجموعة  
اس التأخر عن السداد. وبشكل مستمر، تقوم اإلدارة بمراجعة الضوابط المستخدمة ويتم اجراء التغيرات المالئمة  وتقويم نوعي على أس

 على احتمال التعثر. لم ينتج عن التغيرات التي تم إجراؤها خالل السنة أي أثر جوهي على القوائم المالية الموحدة. 
 
وباستخدام التقديرات التي أجراها خبراء االئتمان لديها وبناء  على الخبرة السابقة، يمكن للمجموعة أن تحدد بأن مخاطر االئتمان قد   

ازدادت بشكل جوهري بناء  على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة  
ذلك توقعات االعفاء من السداد التي تحدث، وأحداث عالية المخاطر، )مثل خرق التعهدات .... إلخ(. وتعثر الجهات  منتظمة. ويشمل 

 المقترضة، والتصنيف ضمن درجة تحت المراقبة. 
 

دثت بعد ثالثين وفيما يتعلق باحتمال التعثر عن السداد الخاص بالمحفظة، ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد ح
يوما  من تاريخ التأخر عن السداد. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أسبق تاريخ استحقاق مضى لم يتم 

 فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل. تحدد تواريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة المقترضة. 
 
وم المجموعة بمراقبة أداء الجهات المقترضة بانتظام وذلك فيما يتعلق بالتصنيف المحدد سلفا  / مؤشرات التأخر عن السداد للتأكد من  تق

 فعاليتها ومالئمتها ولتتأكد بأن:

 الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،  •

 يوما ، و  30تفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة الضوابط ال ت  •

( والتعثر عن السداد على مدى  1شهرا  )المرحلة  12ثبات وعدم تغير مخصص الخسائر من التحول بين التعثر عن السداد لمدة   •
 (. 2العمر )المرحلة 

 
 

 الموجودات المالية المعدلة
أخرى ال تتعلق بالتدهور    يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل

االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل. يجوز التوقف عن اثبات القروض الحالية التي تم تعديل شروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد 
 التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا  للسياسة المحاسبية. 

 
منوحة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "نشاطات االعفاء من  تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن القروض الم 

السداد" ( لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر. وطبقا  لسياسة اإلعفاء من السداد الخاصة بالمجموعة، يتم إعفاء العمالء من  
عن سداد دينة أو، في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد،  السداد بشأن القروض على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين  

وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على 
 الوفاء بالشروط المعدلة. 

 
قاق، وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط المتعلقة بالتعهدات المتعلقة بالقرض  تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستح

 وتنفيذ سياسة اإلعفاء من السداد التفصيلية من قبل المجموعة. 
 
داد يعكس  بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة المجموعة بشأن إعفاء العمالء من السداد، فإن تقدير احتمال التعثر عن الس  

فيما إذا أدى التعديل إلى تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل العمولة وأصل المبلغ وخبرة المجموعة السابقة تجاه إعفاءات  
ت  مماثلة. وكجزء من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقويم أداء السداد للجهة المقترضة مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وتنظر في المؤشرا

 السلوكية المختلفة. 
 

وبشكل عام، يعتبر "إعفاء العمالء من السداد" مؤشرا  نوعيا  على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وأن توقع اإلعفاء من السداد  
التعرضات  قد يعتبر دليال  على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض أو وجود تعثر. وبالتالي يجب االستمرار في قياس كافة 

باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، وأنه يجب على العميل أن يدلل بشكل ثابت على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة  
من الوقت قبل أن تعد خسائر االئتمان قد انخفضت أو وجود تعثر في السداد أو احتمال التعثر قد انخفض وأن مخصص الخسائر سيعاد  

 شهر.  12مساو لمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  قياسه بمبلغ
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 تعريف التعثر عن السداد 

يوم أو وقوع أحداث قد تفضي إلى قيام المجموعة العتبار الجهة المقترضة   90يعرف التعثر بأنه عدم سداد التزام مالي جوهري لمدة 
تقويم فيما إذا كانت الجهة المقرضة متعثرة عن السداد، فإن المجموعة  غير قادرة على سداد التزامات االئتمان إلى المجموعة. وعند 

 تنظر في مؤشرات: 
 

 مثل أي خرق للتعهدات،  - نوعية  •

 مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة، و - كمية  •

 ن مصادر خارجية. تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الحصول عليها م •
 

المستخدم من قبل المجموعة مع التعريف المطبق من قبل   9يتفق تعريف التعثر عن السداد الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 المجموعة ألغراض رأس المال النظامي. 

 
 إدراج المعلومات المستقبلية 

ئر االئتمان المتوقعة. وبناء  على نصيحة لجنة الخبراء االقتصاديين ودراسة  تقوم المجموعة بإدراج المعلومات المستقبلية في قياسها لخسا
مختلف المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات، تقوم المجموعة بإعداد تصورا  لـ "الحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات  

تطلب هذه العملية إعداد تصورين اقتصاديين إضافيين )ارتفاعا   االقتصادية المعنية ومجموعة نموذجية من التوقعات المحتملة األخرى. ت 
أو انخفاضا ( ودراسة االحتماالت المتعلقة لكل نتيجة. تشتمل المعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من قبل جهات  

 لخاص. حكومية وسلطات النقد في المملكة وخبراء توقعات وأكاديميين مختارين من القطاع ا
 

تمثل "الحالة األساسية" النتيجة األكثر احتماال ، وتتفق مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط  
االستراتيجي والموازنة. تمثل التصورات األخرى نتائج أكثر تفاؤال  وأكثر تشاؤما . وبشكل دوري، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات جهد  

 صدمات شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات األخرى. ألكثر ال
 

تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات األساسية لمخاطر االئتمان وانخفاض االئتمان لكل محفظة أدوات مالية، وباستخدام تحليل  
ذه  البيانات التاريخية، تقوم المجموعة بتقدير العالقة المقدرة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وانخفاض االئتمان. تشتمل ه

على مجموعة من المؤشرات األساسية مثل، نمو الناتج المحلي   2019و  2020ديسمبر  31القتصادية المستخدمة في التصورات ا
 االجمالي وأسعار النفط والتضخم والبيانات المتعلقة باإلنفاق المالي وغيرها.

 
والخسارة لمختلف محافظ الموجودات المالية استنادا   تم تطوير العالقات المتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية ومعدالت التعثر  

 سنة الماضية.  25إلى تحليل البيانات التاريخية على مدى الـ 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية: 

 

 احتمال التعثر عن السداد، •

 ر عن السداد، و نسبة الخسارة عند التعث  •

 التعرض عند التعثر عن السداد.  •
 

يتم استخراج هذه المؤشرات أعاله عموما  من نماذج إحصائية معدة داخليا  وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها لتعكس المعلومات  
 المستقبلية، كما تم تبيانها أعاله. يتم تفعيل هذه النماذج سنويا  لضمان جودة المخرجات الصادرة. 

 
إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات تصنيف  
مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة داخليا  وخارجيا  تشتمل على  

ية. وعند توفرها، يمكن أيضا  استخدام بيانات السوق للحصول على احتمال التعثر للشركات الكبرى. وفي حالة انتقال  عوامل كمية ونوع
 الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. 

 
حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات نسبة الخسارة   تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد

عند التعثر عن السداد بناُء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف األخرى المتعثرة. تأخذ نماذج نسبة الخسارة عند التعثر  
 ن الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المالي. بعين االعتبار هيكل المطالبة وتكاليف استرداد الضما

 
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر. تقوم المجموعة باستخراج "التعرض عند التعثر عن   

بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.   السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية، يشتمل  

قد والتي يتم تقديرها "التعرض عند التعثر عن السداد" على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب الع
 وفق عوامل تحويل ائتمان محددة ونظامية لغير عمالء التجزئة ووفق مالحظات سابقة بالنسبة لمحفظة التجزئة. 
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شهر بالنسبة للموجودات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل    12كما تم وصفه أعاله، وباستخدام احتمال التعثر لمدة   

جوهري، تقوم المجموعة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصوى )بما في  
ارات التمديد للجهة المقترضة( التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان حتى لو، ألغراض إدارة المخاطر، أخذت المجموعة  ذلك خي 

باالعتبار فترة أطول. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء التزام القرض أو  
 الضمان. 

 
ات المكشوفة وتسهيالت بطاقات االئتمان الخاصة باألفراد التي تشتمل على كل من القرض ومكون االلتزام غير المسحوب،  بالنسبة للحساب 

ا. ال يوجد لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة، ويتم إدارتها    12تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى   شهر 
مجموعة إلغاؤها فورا ، لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما  على أساس جماعي. ويمكن لل

تصبح المجموعة على علم بأي زيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل. يتم تقدير هذه الفترة األطول بعد األخذ بعين االعتبار 
وقع المجموعة اتخاذها والتي من شأنها التقليل من مخاطر االئتمان المتوقعة. يشمل ذلك تخفيض  إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تت 

 في الحدود المقررة، وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد القائم من القرض إلى قرض بتواريخ سداد محددة. 
 

 خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على: وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي، يتم تصنيف األدوات المالية على أساس 
 

 نوع األداة،  •

 السلوك المتعلق بالسداد،  •

 خصائص مكتب االئتمان الخارجي،  •

 تاريخ اإلثبات األولي،  •

 الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، و  •

 الظروف الديموغرافية للعميل.  •
 

 يخضع التصنيف لمراجعة منتظمة للتأكد من بقاء التعرضات، ضمن محفظة معينة، متجانسة بشكل مالئم. 
 

 الضمانات 
يستخدم البنك مجموعة متنوعة من األساليب لتقليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض الخاصة به؛ ومن األساليب الهامة لتقليل مخاطر  

ات التغطية المالئمة. يقوم البنك بالتأكد من أن الضمانات المحتفظ بها تتسم بالسيولة الكافية وسارية  االئتمان قبول الكفاالت والضمانات ذ
لبنك  نظامي ا ويتم تقييمها بانتظام. تعتمد طريقة وتكرار إعادة التقييم على طبيعة الضمانات المعنية. تشمل أنواع الضمانات المقبولة لدى ا

األخرى والضمانات المالية واألسهم والعقارات والموجودات الثابتة األخرى والتنازل عن الراتب في حالة  الودائع ألجل والودائع النقدية 
األفراد. يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل رئيسي مقابل التمويل التجاري وتمويل األفراد وتدار مقابل التعرضات ذات الصلة بصافي قيمها  

لقيمة السوقية للضمانات وطلب ضمانات إضافية وفق ا لالتفاقيات المعنية. وكلما كان ذلك ممكنا ، يتم القابلة للتحقيق. يقوم البنك بمراقبة ا 
ضمان التمويل بأشكال مقبولة من الضمانات من أجل تقليل مخاطر االئتمان. تتمثل سياسة البنك في اإلقراض مقابل التدفقات النقدية  

 رئيسي للسداد. ال تعتبر الضمانات التي يقدمها العميل عادة إال كمصدر ثانوي للسداد. للمنشأة التجارية العاملة كخطوة أولى ومصدر 
 

 : 19- االعتبارات الناتجة عن كوفيد
 

تخضع نماذج احتمال التعثر والتعرض عند التعثر عن السداد ونسبة الخسارة عند التعثر عن السداد لسياسة المخاطر المتبعة من قبل  
النماذج والتي تنص على المراقبة الدورية للنماذج، وإعادة التحقق بصفة دورية وتحديد إجراءات الموافقة والصالحيات وفق ا  البنك بشأن 

 لألهمية النسبية للنماذج. 
له أن مستوى  وتبين  9خالل الفترة، قام البنك بإعداد العديد من النماذج األساسية وعمليات التحقق وفق ا للمعيار الدولي للتقرير المالي  

المخصصات كان كافي ا في جميع قطاعات األعمال المختلفة، وعليه لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية في منهجية خسائر  
 االئتمان المتوقعة الحالية. 

 
 حساسية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: 

 
ا من عدم ال  19- تقدم حالة عدم التأكد من تأثير كوفيد ا كبير  تأكد من التقديرات المتعلقة بقياس مخصص البنك لخسائر االئتمان المتوقعة.  قدر 

المتغيرة وردود فعل الحكومة والشركات والمستهلكين إلى إجراء تعديالت جوهرية على المخصص في   19-وقد تؤدي ظروف كوفيد
 السنوات المالية المستقبلية. 

ية واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة في تحديد التعثر المتوقع للمقترضين في  وبالنظر إلى عدم التأكد الحالي من اآلثار االقتصاد
 الفترات المستقبلية، يجب اعتبار خسائر االئتمان المتوقعة المفصح عنها من قبل البنك كأفضل تقدير ضمن نطاق التقديرات المحتملة. 

 
٪  12.5 بنسبة التغير يؤدي قد. المتوقعة االئتمان خسائر في التغير تقييم أجل من الكلي االقتصاد  تأثير على  الحساسية تحليل  إجراء تم
 . المتوقعة االئتمان خسائر مركز في٪ 1.3 بنسبة  تغير إلى النفط  سعر  في
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يوـضح الجدول التالي تـسويات من األرـصدة االفتتاحية إلى األرـصدة الختامية لمخـصص انخفاض االئتمان حـسب فئة األدوات  (ج

 المالية:
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 
 2020يناير  1الرصيد كما في 

3,617 - - 3,617 

 119 - - 119 صافي قياس مخصص الخسارة 
 9,065 - - 9,065 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (1,290) - - (1,290) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 11,511 - - 11,511 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة 
 المطفأة

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

والتي لم العمر 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 
 2019يناير  1الرصيد كما في 

16,499 - - 16,499 

 ( 7,372) - - ( 7,372) صافي قياس مخصص الخسارة 

 15,425 - - 15,425 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 ( 20,935) - - ( 20,935) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 3,617 - - 3,617 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة  
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 3,947 - - 3,947 2020يناير  1الرصيد كما في 

 1,772 - - 1,772 صافي قياس مخصص الخسارة 

 23 - - 23 مجددةموجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو 

 (1,297) - - (1,297) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 4,445 - - 4,445 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة  
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 3,090 - - 3,090 2019يناير  1الرصيد كما في 
 (37) - - (37) صافي قياس مخصص الخسارة 

 4,148 - - 4,148 مشتراة أو مجددةموجودات مالية جديدة مستحدثة أو 
 (3,254) - - (3,254) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 3,947 - - 3,947 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

االئتمان خسائر 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 32,869 - - 32,869 2020يناير  1الرصيد كما في 
ا  12المتوقعة لمدة محول إلى خسائر االئتمان    - -  شهر 

 9,120   9,120 صافي قياس مخصص الخسارة 
 34,714 - - 34,714 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (17,361) - - (17,361) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 59,342 - - 59,342 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

ذات مستوى العمر 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 25,524 - - 25,524 2019يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة    - -  شهر 

 1,068   1,068 صافي قياس مخصص الخسارة 
 43,841 - - 43,841 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (37,564) - - (37,564) التوقف عن إثباتهاموجودات مالية تم 

 32,869 - - 32,869 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 القروض الشخصية وبطاقات االئتمان بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 390,660 138,892 106,598 145,170 2020يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (3,668) (50,250) 53,918 شهر 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم  
 ينخفض مستوى االئتمان لها 

(7,645) 9,998 (2,353) - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى  
 ائتماني منخفض

(2,338) (9,915) 12,253 - 

 37,001 70,318 23,321 (56,638) صافي قياس مخصص الخسارة 
 123,431 14,802 20,121 88,508 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (117,067) (69,406) (23,734) (23,927) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 434,025 160,838 76,139 197,048 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 القروض الشخصية وبطاقات االئتمان بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

مستوى العمر ذات 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 418,853 164,845 104,526 149,482 2019يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (3,540) (33,503) 37,043 شهر 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  
 مستوى االئتمان لها 

(7,654) 11,066 (3,412) - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(2,127) (8,211) 10,339 - 

 (64) 43,200 20,600 (63,863) صافي قياس مخصص الخسارة 
 107,226 13,261 36,570 57,395 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (135,355) (85,800) (24,449) (25,106) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 390,660 138,891 106,598 145,170 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 القروض والسلف التجارية واألخرى بالتكلفة المطفأة
االئتمان خسائر 

المتوقعة لمدة  
 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 2,708,968 1,783,800 436,291 488,877 2020يناير  1الرصيد كما في 
ا  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة محول إلى    - - 100 (100) شهر 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  
 مستوى االئتمان لها 

(42,758) 42,758 - - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(8) (7,670) 7,678 - 

 675,407 377,365 193,594 104,448 قياس مخصص الخسارة صافي 
 1,592,159 655,312 466,201 470,646 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (1,223,359) (582,594) (304,484) (336,281) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 (213,799) (213,799) - - مبالغ مشطوبة

 3,539,376 2,027,762 826,790 684,824 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 القروض والسلف التجارية واألخرى بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 2,191,129 1,276,610 379,434 535,085 2019يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (6,533) (129,092) 135,625 شهر 

االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  محول إلى خسائر 
 مستوى االئتمان لها 

(93,669) 109,028 (15,359) - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(281) (281,272) 281,552 - 

 731,693 503,490 371,349 (143,146) صافي قياس مخصص الخسارة 
 1,737,132 717,260 369,648 650,224 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (1,382,291) (404,525) (382,805) (594,961) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 (568,695) (568,695) - - مبالغ مشطوبة

 2,708,968 1,783,801 436,290 488,877 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 التزامات القروض وعقود الضمان المالي
 االئتمان خسائر
  12 لمدة المتوقعة

 شهًرا

 االئتمان خسائر
  على المتوقعة

 والتي العمر مدى
 ينخفض لم

 االئتمان مستوى
 لها 

 االئتمان خسائر
  على المتوقعة

 ذات العمر مدى
 ائتماني مستوى

 منخفض

 اإلجمالي

 489,150 319,128 89,015 81,007 2020يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - - (3,215) 3,215 شهر 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  
 مستوى االئتمان لها 

(19,683) 19,714 (31) - 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(32) (4,254) 4,286 - 

 263,541 51,234 215,871 (3,569) صافي قياس مخصص الخسارة 
 64,010 32,280 13,344 18,386 التزامات قروض وضمانات مالية جديدة مستحدثة أو مجددة

 (94,968) (50,433) (23,185) (21,350) التزامات قروض وضمانات مالية تم التوقف عن إثباتها
  - - - مبالغ مشطوبة

 721,733 356,469 307,290 57,974 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 الماليالتزامات القروض وعقود الضمان 
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 1,635,951 1,441,275 119,917 74,759 2019يناير  1الرصيد كما في 
ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - - (22,765) 22,765 شهر 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  
 مستوى االئتمان لها 

(12,173) 15,712 (3,539) - 

ائتماني محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى 
 منخفض

(339) (11,911) 12,250 - 

 (210,324) (211,136) 3,132 (2,320) صافي قياس مخصص الخسارة 
 179,269 101,868 9,530 67,871 التزامات قروض وضمانات مالية جديدة مستحدثة أو مجددة

 40,709 134,865 (24,600) (69,556) التزامات قروض وضمانات مالية تم التوقف عن إثباتها
 (1,156,455) (1,156,455) - - مبالغ مشطوبة

 489,150 319,128 89,015 81,007 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى للمساعدة في توضيح أهميتها  (د
 للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة. 

 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 3,632,008 - - 3,632,008  2020يناير  1الرصيد كما في 
 (1,104,874) - - (1,104,874) صافي قياس مخصص الخسارة 

 3,662,618 - - 3,662,618 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة
 (2,514,193) - - (2,514,193) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 3,675,559 - - 3,675,559 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة
االئتمان خسائر 

  12المتوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 17,638,525 - - 17,638,525  2019يناير  1الرصيد كما في 
 (1,580,563) - - (1,580,563) الخسارة صافي قياس مخصص 

 3,764,862 - - 3,764,862 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة
 (16,190,816) - - (16,190,816) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 3,632,008 - - 3,632,008 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة 
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 13,625,057 - - 13,625,057  2020يناير  1الرصيد كما في 
 (316,334) - - (316,334) صافي قياس مخصص الخسارة 

 63,971 - - 63,971 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة
 (3,858,937) - - (3,858,937) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 9,513,757 - - 9,513,757 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 سندات دين بالتكلفة المطفأة 
خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 10,730,818 - - 10,730,818 2019يناير  1الرصيد كما في 
 (91,881) - - (91,881) صافي قياس مخصص الخسارة 

 13,538,818 - - 13,538,818 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة
 (10,552,698) - - (10,552,698) التوقف عن إثباتهاموجودات مالية تم 

 13,625,057 - - 13,625,057 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 
 2020يناير  1الرصيد كما في 

 61,208,104 - - 61,208,104 

 (271,000) - - (271,000) صافي قياس مخصص الخسارة 

 52,934,220 - - 52,934,220 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (32,650,692) - - (32,650,692) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 81,220,632 - - 81,220,632 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 السعوديـــــــة( )بآالف الريـــاالت  2019ديسمبر  31 

 سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شهًرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 
 2019يناير  1الرصيد كما في 

47,107,352 - - 47,107,352 

 - - - - صافي قياس مخصص الخسارة 

 59,077,445 - - 59,077,445 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (44,976,693) - - (44,976,693) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 61,208,104 - - 61,208,104 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2020ديسمبر  31 

 القروض الشخصية وبطاقات االئتمان بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 

  12المتوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     

 18,583,205 195,581 642,117 17,745,507 2020يناير  1الرصيد كما في 

ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (6,196) (263,339) 269,535 شهر 

االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  محول إلى خسائر 
 مستوى االئتمان لها 

(384,963) 391,733 (6,770) 
- 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى  
 ائتماني منخفض

(116,672) (64,140) 180,812 
- 

 (2,839,968) (58,464) (97,628) (2,683,876) صافي قياس مخصص الخسارة 

 10,581,839 13,101 143,734 10,425,004 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (3,190,730) (104,502) (143,824) (2,942,404) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 23,134,346 213,562 608,653 22,312,131 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019ديسمبر  31 

 القروض الشخصية وبطاقات االئتمان بالتكلفة المطفأة
خسائر االئتمان 

  12المتوقعة لمدة 
 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

مستوى العمر ذات 
 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 17,593,226 250,805 533,476 16,808,945 2019يناير  1الرصيد كما في 

ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (6,763) (156,294) 163,058 شهر 
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  

 االئتمان لها مستوى 
(388,501) 395,377 (6,876) 

- 

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى  
 ائتماني منخفض

(87,237) (43,228) 130,465 
- 

 (2,823,772) (66,163) (107,651) (2,649,958) صافي قياس مخصص الخسارة 
 7,078,897 19,342 149,463 6,910,092 مجددةموجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو 

 (3,265,146) (125,228) (129,026) (3,010,892) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها

 18,583,205 195,581 642,117 17,745,507 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 السعوديـــــــة( )بآالف الريـــاالت  2020ديسمبر  31 

 القروض والسلف التجارية واألخرى بالتكلفة المطفأة
 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 126,111,667 3,045,562 5,884,666 117,181,439 2020يناير  1الرصيد كما في 

ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - - (24,548) 24,548 شهر 
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  

 مستوى االئتمان لها 
(1,472,366) 1,472,366 - 

- 

إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى  محول 
 ائتماني منخفض

(982) (60,183) 61,165 
- 

 (2,925,620) 47,909 52,273 (3,025,802) صافي قياس مخصص الخسارة 
 96,371,033 986,820 3,967,293 91,416,920 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (82,324,206) (802,195) (3,638,339) (77,883,672) مالية تم التوقف عن إثباتهاموجودات 
 (369,901) (369,901) - - مبالغ مشطوبة

 136,862,973 2,969,360 7,653,528 126,240,085 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 السعوديـــــــة( )بآالف الريـــاالت  2019ديسمبر  31 

 القروض والسلف التجارية واألخرى بالتكلفة المطفأة
 

خسائر االئتمان 
  12المتوقعة لمدة 

 شهًرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر والتي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

     
 98,725,318 1,599,204 4,263,116 92,862,998 2019يناير  1الرصيد كما في 

ا  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة   - (10) (595) 606 شهر 
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر والتي لم ينخفض  

 مستوى االئتمان لها 
(949,591) 952,843 (3,252) 

- 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى  محول إلى  
 ائتماني منخفض

(18,775) (1,126,119) 1,144,894 
- 

 (3,893,461) (43,588) (63,456) (3,786,417) صافي قياس مخصص الخسارة 
 96,450,427 898,485 3,801,208 91,750,734 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة أو مجددة

 (65,170,617) (550,172) (1,942,331) (62,678,114) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 -  - - مبالغ مشطوبة

 126,111,667 3,045,560 5,884,666 117,181,441 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى:يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان دون األخذ  (ه

  

2020 
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

2019 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

     الموجودات
 3,628,391  3,664,048  أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 80,546,575  97,175,261  استثمارات، صافي
 141,595,245  156,023,919  وسلف، صافيقروض 

 373,490  294,135  موجودات أخرى معرضة لمخاطر االئتمان

 226,143,701  257,157,363  اإلجمالي

 24,712,085  27,759,168  التعهدات وااللتزامات المحتملة
 10,848,474  12,970,586  مشتقات

 261,704,260  297,887,117  اإلجمالي
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 التركيز الجغرافي .31
 

 :والمشتقات المحتملة وااللتزامات بالتعهدات المتعلقة االئتمان ومخاطر والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيما (أ
 

)بآالف الريـــاالت  2020
 السعوديـــــــة( 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس   
الخليجي  التعاون

األخرى  ومنطقة 
 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

جنوب شرق 
 اإلجمالي دول أخـرى آسيـا 

         الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك 

 22,854,288 173,418 - - - - 1,252,978 21,427,892 مركزية
أرصده لدى البنوك والمؤسسات  

 3,664,048 334,422 5,512 - - 474,103 963,190 1,886,821 األخرى، صافيالمالية 

 101,225,133 2,075,690 62,922 - 15,976,468 5,619,183 2,630,853 74,860,017 استثمارات، صافي

 6,890,277 14,910 - - 2,468,387 - 1,121,760 3,285,220 مشتقات 

 156,023,919 2,373,776 - - 1,124,260 117,616 18,634,447 133,773,820 قروض وسلف، صافي

 290,657,665 4,972,216 68,434 - 19,569,115 6,210,902 24,603,228 235,233,770 اإلجمالي

         المطلوبات 
أرصدة للبنوك والمؤسسات  

 21,549,239 1,368,346 4,666 - 4,242,070 476,409 5,949,450 9,508,298 المالية األخرى 

 207,705,759 1,912,845 2,095 555 328,026 26,562 1,202,673 204,233,003 ودائع العمالء 

 2,159,737 - 2,159,737 - - - - - قرض ألجل 

 5,588,877 - - - - 5,588,877 - - سندات دين مصدرة

 4,423,214 18,250 - - 2,699,396 - 2,783 1,702,785 مشتقات 

 241,426,826 3,299,441 2,166,498 555 7,269,492 6,091,848 7,154,906 215,444,086 اإلجمالي

 
       )مبينة بالمعادل االئتماني لها(  مخاطر االئتمان

 27,759,168 738,585 1,401,568 24,228 696,848 1,734,141 4,116,757 19,047,041 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 12,970,586 30,472 - - 7,323,695 - 4,195,516 1,420,903 مشتقات

 40,729,754 769,057 1,401,568 24,228 8,020,543 1,734,141 8,312,273 20,467,944 اإلجمالي 

         
 

 
)بآالف الريـــاالت  2019

 السعوديـــــــة( 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس   
التعاون الخليجي 
األخرى  ومنطقة 

 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط
جنوب شرق 

 اإلجمالي دول أخـرى آسيـا 

         الموجودات
نقدية وأرصدة لدى بنوك 

 18,138,081 133,869 - - - - 450,106 17,554,106 مركزية
أرصده لدى البنوك والمؤسسات  

 3,628,391 133,024 3,396 - 1,926,612 389,978 173,244 1,002,137 األخرى، صافيالمالية 

 85,013,253 1,716,568 163,524 63,040 6,074,535 5,321,891 1,956,564 69,717,131 استثمارات، صافي

 4,751,659 42,860 - - 1,218,895 360,401 3,129,503 - مشتقات 

 141,595,245 3,338,616 - - 2,682,586 137,082 14,003,921 121,433,040 قروض وسلف، صافي

 253,126,629 5,364,937 166,920 63,040 11,902,628 6,209,352 19,713,338 209,706,414 اإلجمالي

         المطلوبات 
أرصدة للبنوك والمؤسسات  

 15,646,808 954,554 3,494 - 5,576,624 714,665 8,151,393 246,078 المالية األخرى 

 180,165,680 1,749,200 699 419 419,056 40,809 932,149 177,023,348 ودائع العمالء 

 2,168,095 - 2,168,095 - - - - - قرض ألجل 

 3,746,454 - - - - 3,746,454 - - سندات دين مصدرة

 3,457,195 - - - 2,376,254 - 213,298 867,644 مشتقات 

 205,184,232 2,703,754 2,172,288 419 8,371,933 4,501,928 9,296,840 178,137,070 اإلجمالي

 
       )مبينة بالمعادل االئتماني لها(  مخاطر االئتمان

 24,712,085 728,577 946,530 14,541 588,143 1,317,331 3,161,048 17,955,915 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 10,848,474 207,049 - - 2,754,583 814,472 7,072,370 - مشتقات 

 35,560,559 935,626 946,530 14,541 3,342,726 2,131,803 10,233,418 17,955,915 اإلجمالي

         
 
 

 السعودي. إن مخاطر االئتمان مبينة بالمعادل االئتماني لها طبقا  لما حدده البنك المركزي 
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 فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص انخفاض االئتمان: (ب

 

 مخصص انخفاض االئتمان  القروض والسلف غير العاملة بآالف الرياالت السعودية

  2020  2019  2020  2019 

 2,941,323  3,782,613  1,696,632  2,143,694 المملكة العربية السعودية
دول مجلس  التعاون الخليجي األخرى  ومنطقة 

 الشرق األوسط
 

171,737  
 

162,897  122,042  95,887 

 62,418  68,746  64,679  63,077 دول أخـرى

 3,099,628  3,973,401  1,924,208  2,378,508 اإلجمالي
 

 

 مخاطر السوق  .32
 

تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ على األسعار  تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن  
في السوق مثل أسعار العموالت الخاصة وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم. تصنف المجموعة مخاطر السوق التي تتعرض لها كمخاطر  

 المتاجرة/ العمليات المصرفية. تتعلق بعمليات المتاجرة أو غير 
 

 عمليات المتاجرة –مخاطر السوق  (أ
ــوق المتعلقة بعمليات المتاجرة، فإن  ــتوى المخاطر المقبولة في إدارة عمليات المتاجرة. وإلدارة مخاطر السـ ــع حدود لمسـ قامت المجموعة بوضـ

ائر االقتصـادية المحتملة المجموعة تقوم بـشكل دوري بتطبيق طريقة )القيمة المعرضـة للمخاطر(   لتقييم مخاطر الـسوق القائمة وأيضـا  لتقدير الخـس
 بناء  على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة في السوق.

 

ــتوى معين من ا  ــوقية للمحفظة عند مس ــلبي المحتمل في القيمة الس لثقة وعلى وبموجب طريقة "القيمة المعرضــة للمخاطر"، يتم تقدير التغير الس
اء  على مدى فترة زمنية محددة. تسـتخدم المجموعة طرق محاكاة عند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السـوقية لعمليات المتاجرة بن 

ي هناك قيود على البيانات التاريخية. تصـمم طريقة "القيمة المعرضـة للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السـوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتال
لطريقة استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه ا

 بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل توزيع إحصائي.
 

من الخسـائر المحتملة التي  ٪99عة تمثل تقديرا  وذلك باسـتخدام مسـتوى ثقة قدره  إن طريقة "القيمة المعرضـة للمخاطر" المتبعة من قبل المجمو 
على مدى يوم واحد يوضـح بأن  ٪99ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السـائدة بالسـوق لمدة يوم واحد. إن اسـتخدام مسـتوى الثقة بنسـبة 

  تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم.الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال
 

تمـثل "القيـمة المعرضـــــة للمـخاطر" مـخاطر المحفـظة عـند انتـهاء يوم عـمل ـما، وال ـتأـخذ بعين االعتـبار الخســـــائر التي تـحدث ـخارج فترة الثـقة  
لمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي المحددة. لكن النتائج التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتـساب القيمة المعرـضة ل

لمعرـضة مؤـشرا  ذو معنى عن األرباح أو الخـسائر خالل أوـضاع الـسوق غير العادية. وللتغلب على القيود أعاله المتعلقة باـستخدام طريقة "القيمة ا
تي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ للمـخاطر"، تقوم المجموعة أيضــــا  بإجراء اختـبارات الجـهد للمحفـظة للوقوف على الظروف ال

 لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل اختبارات الجهد لمراجعتها.
 

 :2019و  2020ديسمبر  31فيما يلي المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة للسنتين المنتهيتين في 
 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020
مخاطر تحويل 
 العمالت األجنبية

مخاطر أسعار 
 اإلجمالي العمولة الخاصـة

 24,717 7,064 17,653 ديسمبر 31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 
 45,075 21,918 23,157 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

    
    )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

 49,554 32,547 17,007 ديسمبر 31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 
 45,351 29,928 15,423 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر خالل السنة

 
 المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أو بالعمليات المصرفية –مخاطر السوق 

 تمثل مخاطر الســــوق المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أو بالعمليات المصــــرفية المخاطر الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على أســــعار العموالت
 الخاصة والعمالت األجنبية وأسعار األسهم.

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة (1
ــة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  ــعار العموالت الخاصـ ــة عن احتمال تأثير التغيرات في أسـ ــعار العمولة الخاصـ ــأ مخاطر أسـ تنشـ

الزمنية المقررة. تقوم المســــتقبلية لألدوات المالية. تقوم المجموعة بوضــــع حدود للفجوات في أســــعار العموالت الخاصــــة خالل الفترات  
 المجموعة بمراقبة المراكز يوميا ، وتستخدم استراتيجية تغطية المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

 

ــعار العموالت الخاصــة، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، على قائ   مة يوضــح الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أس
ــعار العموالت الخاصــة على صــافي  الدخل الموحدة للمجموعة أو حقوق الملكية. إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضــة في أس

 31دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لغير أغراض المتاجرة بعمولة عائمة كما في  
ما في ذلك أثر أدوات التغطية. يتم احتسـاب األثر على حقوق الملكية وذلك بإعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ديسـمبر، ب 

ديسـمبر على أثر التغيرات المفترضـة في أسـعار العموالت  31من خالل الدخل الشـامل اآلخر بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في  
 قد تم تحليل األثر على حقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة.الخاصة. و
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 يتم مراقبة جميع العمليات المصرفية وتحليلها حسب تركز العمالت، وفيما يلي تحليال  لآلثار المتعلقة بها:

 

 العملة

الزيادة/  
النقص في 
 نقاط األساس

األثر على دخل  
العموالت 
 الخاصة

 )بآالف الرياالت
 السعوديـــة( 

  األثر على حقوق الملكية 

 شهًرا 12-6 أشهر أو أقل 6
1-5 

 سنوات 
  أكثر من

 سنوات 5

 2020اإلجمالي 
)بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة( 

 ( 34,902) ( 20,038) ( 11,314) ( 1,680) ( 1,870) ( 48,796) 1+  لاير سعودي

 -1 48,796 1,870 1,680 11,314 20,038 34,902 

 ( 6,359)  (2,183)  (2,536)  ( 778)  ( 862)  4,211 1+  دوالر أمريكي

 -1 (4,211 )  862   778   2,536   2,183   6,359 

 ( 404)  ( 76)  ( 255)  ( 37)  ( 36)  ( 473) 1+  يورو 

 -1 473  36   37   255   76   404 
 

 العملة 

الزيادة/  
النقص في 
 نقاط األساس

دخل  األثر على 
العموالت 
 الخاصة

)بآالف الرياالت 
 السعوديـــة( 

  األثر على حقوق الملكية 

 شهًرا 12-6 أشهر أو أقل 6
1-5 

 سنوات 
  أكثر من

 سنوات 5

 2019اإلجمالي 
)بآالف الريـــاالت 

 السعوديـــــــة( 

 ( 22,483) ( 11,942) ( 8,019) ( 1,171) ( 1,351) ( 35,002) 1+  لاير سعودي

 -1 35,002 1,351 1,171 8,019 11,942 22,483 

 ( 7,107) ( 2,734) ( 3,385) ( 466) ( 522) ( 5,529) 1+  دوالر أمريكي

 -1 5,529 522 466 3,385 2,734 7,107 

 ( 399) ( 102) ( 235) ( 31) ( 31) ( 471) 1+  يورو

 -1 471 31 31 235 102 399 
 

التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. يشتمل  تتعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة بأثر 
الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالت التي تتعرض لها المجموعة. كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيم 

اريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال . تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة  الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار أو تو
عارها لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أس

رة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات  خالل فترة زمنية محددة. تقوم المجموعة بإدا
 إدارة المخاطر. 

 

)بآالف الريـــاالت  2020
 السعوديـــــــة( 

 أشهر 3خالل 
 

 شهًرا 12- 3
 

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي غير مرتبطة بعمولة سنوات

       الموجودات
 22,854,288 14,073,654 - - - 8,780,634 وأرصدة لدى بنوك مركزية نقدية 

أرصده لدى البنوك والمؤسسات  
 3,664,048 1,677,314 - - - 1,986,734 المالية األخرى، صافي

 101,225,133 8,727,368 37,084,599 25,835,682 5,049,532 24,527,952 استثمارات، صافي
 6,890,277 - - - - 6,890,277 مشتقات 

 156,023,919 - 12,968,003 16,124,273 35,353,133 91,578,510 قروض وسلف، صافي
 3,411,696 3,411,696 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 2,875,924 2,875,924 - - - - موجودات أخرى 

 296,945,285 30,765,956 50,052,602 41,959,955 40,402,665 133,764,107 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  

 21,549,239 1,262,173 46,747 2,649,202 5,553,383 12,037,734 األخرى 
 207,705,759 125,275,032 124,585 359,011 18,675,440 63,271,691 ودائع العمالء 
 2,159,737 - - - - 2,159,737 قرض ألجل 

 5,588,877 - - 5,540,424 - 48,453 سندات دين مصدرة
 4,423,214 - - - - 4,423,214 مشتقات 

 7,467,906 7,467,906 - - -  مطلوبات أخرى 
 48,050,553 48,050,553 - - -  إجمالي حقوق الملكية 

 296,945,285 182,055,664 171,332 8,548,637 24,228,823 81,940,829 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

الفجوة للبنود داخل قائمة المركز 
  (151,289,708) 49,881,270 33,411,318 16,173,842 51,823,278 المالي 

الفجوة للبنود خارج قائمة المركز 
    100,000 341,795 (441,795) المالي 

الخاضعة لمخاطر  إجمالي الفجوة 
  (151,289,708) 49,881,270 33,511,318 16,515,637 51,381,483 أسعار العموالت

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر 
   151,289,708 101,408,438 67,897,120 51,381,483 أسعار العموالت
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)بآالف الريـــاالت  2019

 السعوديـــــــة( 
 أشهر 3خالل 

 
 شهًرا 12- 3

 
 سنوات 1-5

 
 5أكثر من 
 اإلجمالي غير مرتبطة بعمولة سنوات

       الموجودات
 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 
أرصده لدى البنوك والمؤسسات  

 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 المالية األخرى، صافي
 85,013,253 7,502,838 38,432,156 5,411,235 6,969,696 26,697,328 استثمارات، صافي

 4,751,659 - - - - 4,751,659 مشتقات 
 141,595,245 1,178 10,492,595 14,514,402 31,606,799 84,980,271 قروض وسلف، صافي

 3,066,858 3,066,858 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي
 3,334,761 3,334,761 - - - - موجودات أخرى 

 259,528,248 27,510,239 48,924,751 19,925,637 38,676,495 124,491,126 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  

 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 األخرى 
 180,165,680 98,933,484 141,724 6,848,120 16,168,183 58,074,169 ودائع العمالء 
 2,168,095 - - - - 2,168,095 قرض ألجل 

 3,746,454 - - 3,746,454 - - سندات دين مصدرة
 3,457,195 - - - -  3,457,195 مشتقات 

 8,895,184 8,565,698 291,198 67,301 11,549 - مطلوبات أخرى 
 45,448,832 45,448,832 - - - - حقوق الملكية إجمالي  

 259,528,248 153,528,381 470,059 10,682,858 17,720,632 77,126,318 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

الفجوة للبنود داخل قائمة المركز 
  (126,018,142) 48,454,692 9,242,779 20,955,863 47,364,808 المالي 
للبنود خارج قائمة المركز الفجوة 
  - - 100,000 592,135 (692,135) المالي 

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر  
  (126,018,142) 48,454,692 9,342,779 21,547,998 46,672,673 أسعار العموالت

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر 
 77,563,450 68,220,671 45,706,654 أسعار العموالت

 
126,018,142   

 

ة مخاطر  تمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم في إدار
  أسعار العموالت. 

 
 مخاطر العمالت (2

األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العمالت األجنبية. تقوم المجموعة بإدارة  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغيرات في قيمة 
المخاطر  مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة بالسوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. تقوم اإلدارة بوضع حدود لمستوى  

، لليلة واحدة وخالل اليوم واستراتيجيات التغطية، ويتم مراقبتها يوميا . وفي نهاية السنة، كان المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت
 لدى المجموعة صافي مخاطر العمالت الجوهرية التالية: 

 

 2020 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
 مركز دائن )مدين( 

  2019 
)بآالف الرياالت  

 السعوديـــة( 
 مركز دائن )مدين( 

 9,293,963  9,744,772 دوالر أمريكي
 179,810  (25,013) درهم إماراتي
 (98,988)  478,306 جنية إسترليني
 651,592  667,432 روبية باكستاني

 (275,002)  389,955 يورو
 

على الموجودات والمطلوبات   2019و  2020ديسمبر  31يبين الجدول أدناه العمالت التي تتعرض بشأنها المجموعة لمخاطر جوهرية كما في 
ت  صرف العمال   النقدية المقتناة لغير أغراض المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا التحليل يحتسب أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار

ة المقتناة مقابل اللاير السعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدي 
عقود الصرف  لغير أغراض المتاجرة الخاضعة لمخاطر العمالت( وعلى حقوق الملكية )بسبب تغيرات القيمة العادلة المتعلقة بمقايضات العمالت و

ق الملكية،  األجنبي اآلجلة المستخدمة في تغطية مخاطر التدفقات النقدية(. يوضح األثر اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقو 
 بينما يوضح األثر السلبي صافي النقص المحتمل في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق الملكية. 

 

 )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019  السعوديـــــــة()بآالف الريـــاالت  2020 

 مخاطر العمالت
نسبة التغير 
 في سعر العملة

األثـر على 
 صافي الدخل

األثر على 
  حقـوق الملكية

نسبة التغير في 
 سعر العملة

األثـر على 
 صافي الدخل

األثر على حقـوق 
 الملكية

 5,025 13,088 ٪1  4,170 104,323 ٪1 دوالر أمريكي

 214 ( 2,457) ٪1  269 721 ٪1 يورو
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 مخاطر أسعار األسهم (3

تمثل مخاطر أســـعار األســـهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألســـهم في المحفظة االســـتثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر 
مؤشـرات األسـهم وقيمة كل سـهم على حدة. وبافتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى الخاصـة بالمجموعة نتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في  

٪ في قيمة االســــتثمارات في األســــهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر الخاصــــة 1ثابتة، فإن الزيادة أو النقص بواقع  
ــمبر   31بالمجموعة كما في   ــيؤدي إلى زيادة أو انخفاض ا 2020ديس ــهم بمبلغ س ــعودي ) 35.6ألس مليون لاير  40.8:  2019مليون لاير س

 سعودي(.
 

 مخاطر السيولة  .33
 

ــيولة عند وجود اضــطراب في  ــيولة عدم مقدرة المجموعة على تلبية صــافي متطلبات التمويل الخاصــة بها. تحدث مخاطر الس تمثل مخاطر الس
الســوق أو انخفاض مســتوى اإلئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصــادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصــادر 

 .ة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم للنقدية وشبه النقدية، واألوراق المالية القابلة للبيعالتمويـل وإدار
 

ــعودي، يحتفظ البنك لدى   ــعودي  وطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصــادرة عن البنك المركزي الس  بوديعة نظاميةالبنك المركزي الس
 ٪،على التوالي(.4٪ و 7: 2019٪ من ودائع االدخار والودائع ألجل )4٪ من إجمالي الودائع تحت الطلب و 7تعادل 

 
ــيولة ال يقل عن  ٪( من التزامات ودائعه. ويكون هذا االحتياطي من 20:  2019٪ )20إضــافة للوديعة النظامية، يحتفظ البنك أيضــا  باحتياطي س

 يوما .   30الحكومية السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن النقد أو الذهب أو السندات 
 

عودية كما يمكن للبنك اـستقطاب مبالغ إـضافية من خالل تـسهيالت إعادة الـشراء المتاحة لدى البنك المركزي الـسعودي مقابل الـسندات الحكومية السـ 
 االسمية للسندات المقتناة. ٪( من القيمة100: 2019٪ )100ولغاية 
 
 ( محفظة استحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة1
 

  تقوم اإلدارة بانتظام بمراقبة محفظة االستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية لدى المجموعة. يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات
  الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة على أساس تواريخ االستحقاق التعاقدية بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة. 

 106.497: 2019مليون لاير سعودي ) 134,164راض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب واالدخار والودائع األخرى وقدرها وألغ
تحت بند "بدون تاريخ استحقاق محدد" وذلك إلظهار محفظة االستحقاق   -والتي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي  – مليون لاير سعودي( 

 صحيحة.   اللتزامات هذه الودائع بصورة
 

)بآالف الريـــاالت  2020
 السعوديـــــــة( 

 أشهر 3خالل 
 

 شهًرا 12- 3
 

 سنوات 1-5
 

 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات

 22,854,288 14,073,654 - - - 8,780,634 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 

والمؤسسات المالية  أرصده لدى البنوك 
 3,664,048 1,677,314 - - - 1,986,734 األخرى، صافي

 101,225,133 8,845,630 34,027,135 53,167,913 2,198,945 2,985,510 استثمارات، صافي

 6,890,277 - 3,716,589 1,841,593 1,132,946 199,149  مشتقات 

 156,023,919 - 35,222,592 39,957,283 30,087,803 50,756,241 قروض وسلف، صافي

 3,411,696 3,411,696 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 2,875,924 1,858,749 536,996 285,633 158,816 35,730 موجودات أخرى 

 296,945,285 29,867,043 73,503,312 95,252,422 33,578,510 64,743,998 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات وحقوق الملكية 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  
 21,549,239 1,262,173 46,747 2,649,202 5,553,383 12,037,734 األخرى 

 207,705,759 134,164,456 124,585 359,011 18,675,440 54,382,267 ودائع العمالء 

 2,159,737 - - 2,156,250 - 3,487 قرض ألجل 

 5,588,877 - 1,875,000 3,665,424 22,672 25,781 سندات دين مصدرة

 4,423,214 - 2,640,442 1,060,475 589,641 132,656 مشتقات 

 7,467,906 5,889,138 249,517 867,372 448,228 13,651  مطلوبات أخرى 

 48,050,553 48,050,553 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 296,945,285 189,366,320 4,936,291 10,757,734 25,289,364 66,595,576 المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي 
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)بآالف الريـــاالت  2019
 السعوديـــــــة( 

 أشهر 3خالل 
 

 شهًرا 12- 3
 

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات

 18,138,081 10,995,428 - - - 7,142,653 وأرصدة لدى بنوك مركزية نقدية 

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية  
 3,628,391 2,609,176 - - 100,000 919,215 األخرى، صافي

 85,013,253 7,502,838 54,548,790 17,029,254 2,413,992 3,518,379 استثمارات، صافي

 4,751,659 - 2,076,443 1,236,980 1,284,786 153,450  مشتقات 

 141,595,245 580,296 30,131,709 35,546,097 30,583,783 44,753,360 قروض وسلف، صافي

 3,066,858 3,066,858 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 3,334,761 3,334,761 - - - - موجودات أخرى 

 259,528,248 28,089,357 86,756,942 53,812,331 34,382,561 56,487,057 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات وحقوق الملكية 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية  
 15,646,808 620,929 37,137 20,983 1,540,900 13,426,859 األخرى 

 180,165,680 106,497,154 141,724 6,848,120 16,168,183 50,510,499 ودائع العمالء 

 2,168,095 - - 2,156,250 - 11,845 قرض ألجل 

 3,746,454 - - 3,720,959 - 25,495 سندات دين مصدرة

 3,457,195 - 1,085,010 1,058,099 1,143,190 170,896 مشتقات 

 8,895,184 7,042,856 291,198 1,179,010 382,120 -  مطلوبات أخرى 

 45,448,832 45,448,832 - - - - الملكية إجمالي حقوق  
       

 259,528,248 159,609,771 1,555,069 14,983,421 19,234,393 64,145,594 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 المطلوبات المالية غير المخصومة على أساس الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية تحليل  ( 2

ديسمبر وذلك على أساس التزامات   31يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمحفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في 
ة في هذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة ألنه تم إدراج  السداد غير المخصومة التعاقدية. إن المبالغ اإلجمالية الظاهر

وبات  العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق التعاقدية في الجدول على أنها غير مخصومة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطل
المالية الموحدة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. ال يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية  المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم 

يضاح  المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة. تم إظهار االستحقاقات التعاقدية للضمانات المالية في اال
 )ج(.  18

 

 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  الريـــاالت السعوديـــــــة( )بآالف  2020
1-5 

 سنوات
 أكثر من

 اإلجمالي تحت الطلب سنوات 5

 21,596,336 1,262,173 46,747 2,695,928 5,553,383 12,038,105 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 207,931,214 134,164,456 124,585 359,245 18,757,526 54,415,707 ودائع العمالء 

 2,187,635 - - 2,165,549 13,949 8,137 قرض ألجل 

 6,184,955 - 1,900,781 4,129,487 128,906 25,781 سندات دين مصدرة

 4,156,846 - 2,298,701 1,110,957 610,586 136,602 مشتقات 

 7,277,647 5,698,879 249,517 867,372 448,228 13,651 مطلوبات أخرى 

 249,224,938 141,125,508 4,620,331 11,328,538 25,512,578 66,637,983 اإلجمالي

 

 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة(  2019
1-5 

 سنوات
 أكثر من

 اإلجمالي تحت الطلب سنوات 5

 15,660,441 620,929 37,137 27,799 1,543,533 13,431,043 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 181,703,100 106,497,154 141,724 7,073,110 16,437,198 51,553,914 ودائع العمالء 

 2,420,582 - - 2,352,629 42,081 25,872 قرض ألجل 

 4,236,585 - - 4,159,527 38,672 38,386 سندات دين مصدرة 

 1,503,986 - 603,661 430,371 409,212 60,742 مشتقات  

 7,356,496 5,381,990 387,342 1,201,231 385,933 - مطلوبات أخرى  

 212,881,190 112,500,073 1,169,864 15,244,667 18,856,629 65,109,957 اإلجمالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  .34
 

الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعه عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين المتعاملين إن القيمة العادلة هي السعر 
 بالسوق في تاريخ القياس. تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

 

 ق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(،األسعار المتداولة في األسوا  المستوى األول: 
 

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها   : 2المستوى 
 الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة، و 

 ها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالت  المستوى الثالث: 
 

ئم للقيمة  فيما يلي بيانا  بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة المصنفة ضمن المستوى الهرمي المال
 العادلة: 

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2020

     الموجودات المالية:

 6,928,690 2,014,441 4,450,602 463,647 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 84,787,131 5,771 60,447,769 24,333,591 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 10,384,489 - 10,384,489 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 6,890,277 - 6,871,793 18,484 مشتقات

     المطلوبات المالية:

 480,902 - 480,902 - مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 5,827,348 - - 5,827,348 سندات دين مصدرة

 4,423,214 - 4,420,392 2,822  مشتقات

  
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )بآالف الريـــاالت السعوديـــــــة( 2019

     الموجودات المالية:

 6,100,112 1,078,155 4,352,293 669,664 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 65,292,031 5,657 44,659,204 20,627,170 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 13,926,778 - 13,926,778 - استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 4,751,659  4,743,624 8,035  مشتقات

     المطلوبات المالية:

 700,344 - 700,344 - مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمطلوبات 

 3,725,888 - - 3,725,888 سندات دين مصدرة

 3,457,195 - 3,454,326 2,869  مشتقات

 
االفتتاحية إلى األرصدة الختامية وذلك  خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويل بين مستويات القيمة العادلة. يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة 

من خالل  لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث للموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل والمدرجة قيمتها العادلة  
 الدخل الشامل اآلخر: 

 

 

2020 
بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 795,017  1,083,812 الرصيد في بداية السنة

 ( 8,911)  36,764 إجمالي الخسائر المحققة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة

 379,792  1,024,857 مشتريات

 ( 82,086)  ( 125,223) مبالغ مسددة

 1,083,812  2,020,210 الرصيد في نهاية السنة

 
ــتثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، والقروض وا ــتثناء االسـ ــلف إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى داخل قائمة المركز المالي، باسـ لسـ

والســــلف الممنوحة   المقتـناه بالتكلـفة المطـفأة، ال تختلف جوهريا  عن القيـمة الدفترية الـمدرجة في القوائم الـمالية الموحدة. إن محفظة القروض
نة واحدة وبناء  عليه، فإن القيم ة للعمالء متنوعة بـشكل جيد حـسب الصـناعة. يتم تجديد أـسعار أكثر من ثالثة أرباع المحفظة خالل أقل من ـس

ــع لتغيرات جوهرية في هوامش االئتمان. إن القيمة العادلة لباقي   المحفظة ال تختلف العادلة لهذه المحفظة تقارب قيمتها الدفترية والتي تخضـ
مليار لاير ســعودي كما في  156.72كثيرا  عن قيمتها الدفترية. بلغت القيمة العادلة المقدرة لمحفظة القروض والســلف الخاصــة بالمجموعة  

واألرصــدة لدى مليار لاير ســعودي(. إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعموالت خاصــة،   142.07: 2019) 2020ديســمبر  31
دة ألن وللبنوك والمؤســســات المالية األخرى المســجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموح

لفترة قصـيرة األجل أسـعار العموالت الخاصـة الحالية السـائدة في السـوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسـعار المتعاقد عليها ول
 لهذه األدوات.
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تثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أـساس األـسعار المتداولة بالـسوق عند توفرها، أو طرق التـسعير، عند  تحدد القيمة العادلة المقدرة لالـس
 )ج(. 5استخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه االستثمارات في اإليضاح 

 
يم معينة يمكن أن تختلف عن سـعر المعاملة الخاصـة بأداة مالية ما. ويشـار إلى الفرق إن القيمة التي تم الحصـول عليها من خالل طريقة تقو

القيمة   بين سعر المعاملة وطريقة التقييم بــــ "ربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ إما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية تحديد
حظة في الـسوق، أو تحققها من خالل االـستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في القيمة العادلة مباـشرة  العادلة لألداة باـستخدام البيانات القابلة للمال

 في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.
 

اريخ التقييم ناقصـا  الخصـم إذا كانت الورقة يعتمد تقييم كل اسـتثمار متداول علنا  على أسـاس سـعر السـوق عند اإلغالق لذلك السـهم كما في ت 
 المالية مقيدة.

 
( باـستخدام طريقة التدفقات النقدية المخـصومة والتي تـستخدم مدخالت بيانات 2تحدد القيمة العادلة لالـستثمارات التي تندرج ـضمن المـستوى )

الموجودات المعلن عنه للصــناديق االســتثمارية. تحدد القيمة العادلة الســوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهامش االئتمان وصــافي قيمة  
ــتقات التي تندرج ضـــمن المســـتوى ) ــة بالبنك والتي يتم تحديدها باســـتخدام طريقة التدفقات النقدية 2للمشـ ( باســـتخدام طرق التقييم الخاصـ

حظة التي تتداول فيها، ويتم الحصـول عليها من وسـطاء المخصـومة. تحدد مدخالت البيانات لهذه الطرق وفق مؤشـرات السـوق القابلة للمال
 مستقلين.

توى ) تثمارات الخاصـة التي تندرج ضـمن المـس اس آخر صـافي قيمة موجودات معلن عنه من قبل الجهة 3تحدد القيمة العادلة لالـس ( على أـس
بلة للمالحظة عند تقييم ـصناديق التحوط واألـسهم الخاـصة المـستثمر فيها بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تم تطبيق مدخالت هامة غير قا

 وأثر الحساسية ليس جوهري ا. 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 على تقييم القيمة العادلة لالستثمارات غير المتداولة للبنك:  19- تأثير كوفيد 

 
القيمة العادلة الحالية فيما يتعلق باستثماراتها غير المتداولة. استخدم  اإلدارة إلى توسيع نطاق المدخالت والتحليالت لدعم منهجية    19-قاد كوفيد 

 البنك المعايير اإلضافية التالية، في ظل عدم وجود نشاط تسعير حديث واستناد ا إلى توافر المعلومات لدى البنك:
 ؛ 19-عمليات اإلغالق والقيود المتعلقة بكوفيدوبعد بدء    19-مراجعة أداء االستثمارات مقارنة بالموازنات في الفترة التي سبقت كوفيد -
 ؛ و19-وضع إجراءات خفض التكلفة والتدفقات النقدية من قبل إدارة الشركة المستثمر فيها للحد من تأثير كوفيد -
 طويل. وأثر ذلك على إمكانية تحقيق اإليرادات على المدى ال  19-مسار األعمال خالل فترة التعافي بعد فترة اإلغالق بسبب كوفيد -

 
 إلى أي تغير في القيمة العادلة لالستثمارات غير المتداولة للبنك. 19-لم تؤد اإلجراءات المعدلة والتأثير المستمر لكوفيد

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .35

 
يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة . تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في 
ــنة الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم المالية  ــدة نهاية السـ ــادرة عن البنوك المركزية. ظهرت أرصـ نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصـ

 لى النحو التالي:الموحدة ع
 

 

2020 
بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

2019 
بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار المساهمين اآلخرين، وكبار موظفي اإلدارة والشركات 
    المنتسبة لهم وآخرين:

 5,932,186  3,048,046 قروض وسلف

 27,821,961  29,885,759 ودائع العمالء

 43,614  588,153 التعهدات وااللتزامات المحتملة

    

    الصناديق االستثمارية:

 101,617  100,608 ودائع العمالء

 
االئتمان وذلك فيما يتعلق بمحفظة  30كما يقوم البنك باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة طبقا  لسياسة االئتمان المشار إليها في اإليضاح 

٪ من رأسمال البنك المصدر  5الخاصة بأرصدة األطراف ذات العالقة. يقصد بكبار المساهمين اآلخرين أولئك الذين يمتلكون أكثر من 
 والمدفوع والمدرج في تداول. 
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 القوائم المالية الموحدة: فيما يلي تحليال  لإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في 

 

 

 2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 182,908  28,099 دخل العموالت الخاصة
 413,057  555,977 مصاريف العموالت الخاصة

 106,907  89,242 دخل األتعاب والعموالت، صافي
 4,987  5,701 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 فيما يلي تحليال  بإجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة: 

 

2020 
بآالف الرياالت  

  السعوديـــة 

2019 
بآالف الرياالت  

 السعوديـــة 

 80,055  122,929 منافع موظفين قصيرة األجل
 9,540  13,839 ودفعات على أساس األسهممنافع ما بعد التوظيف، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، 

 
جيه  يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم الرئيس التنفيذي، الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتو 

 واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 

 كفاية رأس المال  .36
 

المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف البنكي المطبقة من قبل  تقوم  
البنك المركزي السعودي، وذلك لالحتفاظ برأسمال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل  

زي السعودي. وبموجب هذه المعدالت، يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع  البنك المرك
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة  

النسبية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كانت المجموعة، خالل السنة، ملتزمة بالكامل بمتطلبات رأس المال  إلظهار مخاطر االئتمان 
 النظامي. 

 
تقوم إدارة المجموعة، بشكل دوري، بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس المال كاف   

عمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية. وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ اإلدارة أيضا  بعين االعتبار خطة أعمال  لمواجهة المخاطر المالزمة أل
لها  المجموعة وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسما

 ية المحلية. طبقا  للمتطلبات النظام
 

واإلفصاحات المتعلقة بها والتي    3أصدر البنك المركزي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل  
دات المرجحة  ، تقدم المجموعة أدناه بيانا  بالموجو3. وطبقا  لما تم احتسابه وفقا  لتوصيات لجنة بازل  2013يناير    1سري مفعولها اعتبارا  من  

المخاطر الموحدة وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير موحد بالنسبة للشركة  
 ديسمبر:  31التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في 

 

 

2020 
 بآالف الرياالت 
  السعوديـــة 

2019 
 بآالف الرياالت 
 السعوديـــة 

    مجموعة سامبا المالية )على أساس موحد( 
 197,079,973  229,323,761 مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر 

 14,220,800  14,656,928 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر 
 16,998,454  19,388,857 السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر مخاطر 

 228,299,227  263,369,546 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

    
 46,907,163  50,485,534 رأس المال األساسي 
 1,341,038  1,123,429 رأس المال المساند

 48,248,201  51,608,963 المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 

 
    نسبة كفاية رأس المال % 

 ٪20.5  ٪19.2 نسبة رأس المال األساسي 
 ٪21.1  ٪19.6 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 

    باكستان كما يلي:  –كانت نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد 
 ٪18.0  ٪18.5 نسبة رأس المال األساسي 

 % 18.5  % 19.5 نسبة رأس المال األساسي + نسبة رأس المال المساند
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يتكون رأس المال األساسي من رأس المال، واالحتياطيات النظامية والعامة واألخرى، وحقوق الملكية غير المسيطرة المؤهلة، واألرباح  

 المبقاة ناقصا  أي موجودات غير ملموسة لدى البنك في نهاية السنة، بينما يتكون رأس المال المساند من إجمالي المخصصات المؤهلة. 
 

هـ بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات المحاسبية بموجب  15/3/1439وتاريخ  391000029731م رقم بموجب التعمي 
، قام البنك المركزي  السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة  9المعيار الدولي للتقرير المالي  

 .2018على مدى خمس سنوات وقام البنك بذلك اعتبارا  من شهر يناير  9ي للتقارير المالية تطبيق المعيار الدول
 

 خدمات إدارة االستثمار   .37
 

  تقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك. بلغت الموجودات المدارة 
مليون لاير   25,910: 2019مليون لاير سعودي ) 24.480القائمة في نهاية السنة بما في ذلك الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية 

مليون   12,930: 2019مليون لاير سعودي ) 11.864. ويشمل ذلك الصناديق المدارة بموجب محافظ متوافقة مع الشريعة قدرها سعودي(
 مليون لاير سعودي(.  4,111: 2019مليون لاير سعودي ) 3.428لاير سعودي(. بلغت الموجودات بموجب خدمات الحفظ في نهاية السنة 

 
من قبل البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك أو بشركته التابعة، وبالتالي لم يتم   إن الموجودات المقتناة

 إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 

 الدفعات على أساس األسهم  .38
 

القائمة في نهاية السنة. فيما يلي الخصائص الهامة لهذه  يوجد لدى البنك برامج المكافآت طويلة األجل التالية المحسوبة على أساس األسهم و
 البرامج:

 
 6 عدد البرامج القائمة 

 2020وأكتوبر  2016 ابريلبين  تاريخ المنح

 2024و يناير  2021بين مارس  تاريخ االستحقاق 

 4,228,790 عدد األسهم الممنوحة بتاريخ المنح

 للسهم بتاريخ المنح سعر الشراء االسترشادي 
لاير    37.7لاير سعودي و  20.9بين  

 سعودي 

 سنوات  3و 5 فترة االكتساب 

 بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل  شروط االكتساب 

 أسهم طريقة السداد 

 التدفقات النقدية المخصومة  طريقة التقييم المستخدمة 

 القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح
لاير    32.3لاير سعودي و  17.5بين  

 سعودي 
 

مليون ريـال سعودي(. تتمثل المدخالت   17.8: 2019مليون ريـال سعودي ) 66.3بلغت القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة 
نامج، وتوزيعات األرباح المتوقعة  المستخدمة في احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في سعر السوق بتاريخ المنح، ومدة البر 

 ومعدل العائد السنوي الخالي من المخاطر. 
 

رجة  تمنح األسهم شريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار الظروف السائدة بالسوق والمتعلقة بها. بلغ إجمالي المصاريف المد
مليون    7.4:  2019مليون لاير سعودي )  34.1ما مقداره    2020الدفعات على أساس األسهم لعام  في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن برامج  

:  2019م )مليون سه  3.2يحتفظ البنك حاليا بأسهم قدرها    لاير سعودي(، وتم تسجيل االحتياطي المعني في حقوق الملكية ضمن أسهم الخزينة.
 .فيما يتعلق ببرنامج الدفعات على أساس األسهم لموظفي البنكمليون سهم( من أسهم الخزينة   1.4

 
 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد .39

 
التعديالت والتنقيحات التي تم نشرها وتعتبر إلزامية فيما يتعلق بااللتزام بالسنة المحاسبية للمجموعة التي  فيما يلي بيان ا بالمعايير المحاسبية و

 . وقد اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة. 2021يناير    1تبدأ في  
 19 - (: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
  "عقود التأمين" –  17المعيار الدولي للتقرير المالي  •
أ في  "تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة"، تنطبق التعديالت على الفترة التي تبد - ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •

 . 2022يناير  1أو بعد 
يناير   1على الفترة التي تبدأ في أو بعد  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  - 3تسري التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •

2022. 
على الفترة   - ود المتحصالت قبل االستخدام المقص - 16الممتلكات واآلالت والمعدات: تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 .2022يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
على الفترة التي تبدأ في أو بعد   -تكاليف الوفاء بالعقود   -العقود المتوقع خسارتها  - 37تسري التعديالت على معيار  المحاسبة الدولي  •

 .2022يناير  1
  إثبات عن التوقف  لغرض ٪10 نسبة اختبار حدود في  كونت  التي األتعاب  - 9 المالي للتقرير الدولي المعيار على  التعديالت تسري •

 . 2022 يناير 1 بعد أو  في تبدأ  التي الفترة  على - المالية المطلوبات 
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 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي 19- تأثير فيروس كورونا )كوفيد .40
 

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

اعي. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"(  القيود على السفر وعمليات اإلغالق والقواعد الصارمة للتباعد االجتم
قد نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت  

وع الى الوضع الطبيعي للسفر الدولي واستئناف رحالت  الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرج 
 العمرة. 

 
الناتجة عنها لبعض   على االقتصاد الجزئي والكلي، والتي يمكن لمس  اآلثار  19 - وال يزال البنك يدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد

الوقت، كما أن البنك يراقب عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة  
 محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض، إذا لزم األمر. 

 
ا بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تمحورت التعديالت بشكل رئيسي  ق ام البنك أيض 

 حول: 
تعديل عوامل/ مدخالت االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في طريقة خسائر االئتمان المتوقعة، بما في ذلك معدالت التعثر عن   -

 صدها، و السداد التي تم ر
 التعديالت على االحتماالت المتعلقة بالتوقعات.  -

 
له  ال تزال طريقة خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالبنك تتأثر باالفتراضات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمها باستمرار في إطار أعما

التصورات واحتماالت الحدوث تكون مدعمة باألحكام الهامة  كعملية اعتيادية لتنقيح هذه الطريقة. وكما هو الحال بالنسبة ألي توقعات، فإن  
 وعدم التأكد، وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التوقعات. 

 
تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من البنك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان   

حور بشكل أساسي حول إما حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة  المتوقعة، والتي تتم
ا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن، فإن اإلدارة ترى أن بعض  اآلثار  أو تعديل االحتماالت المتعلقة بالتوقعات التي يستخدمها البنك حالي ا. ونظر 

الكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة في الوقت الحالي. وعليه، يتضمن تقييم اإلدارة لخسائر االئتمان ال يمكن إدراجها ب 
  27 المتوقعة تحليال  لمراحل التعثر بناء  على المحافظ المتأثرة وتحليل االقتصاد الكلي. ومن ثم  قام البنك بإثبات مخصصات إضافية قدرها 

. سيستمر البنك في إعادة التقييم عند توفر بيانات موثوقة بشكل أكبر،  2020ديسمبر  31ل السنة المنتهية في مليون لاير سعودي خال
 وبالتالي تحديد ما إذا كان من الواجب إجراء أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالية الالحقة. 

 
 برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي 

 
 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص 

 
وذلك بتقديم الدعم   2020بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس  لمواجهة فايروس كورونا، قام البنك المركزي  السعودي

بتاريخ  381000064902الالزم للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم حسب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 
 هـ. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي: 1438جمادى اآلخر  16
 تأجيل سداد األقساط، برنامج  -
 برنامج تمويل اإلقراض،  -
 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و  -
 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.  -

 
كجزء من برنامج تأجيل سداد األقساط الذي أطلقه البنك المركزي السعودي، تعين على البنك تأجيل سداد األقساط لمدة ستة أشهر على   

القروض الممنوحة للمنشآت صغيرة ومتوسطة الجحم المؤهلة. تم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط كدعم سيولة قصيرة األجل    تسهيالت
ساط  لمواجهة األمور المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للجهة المقترضة. وقد قام البنك بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األق

لمدة ستة أشهر كما قام مرة أخرى بتأجيل األقساط متأخرة   2020سبتمبر  14حتى  2020مارس  14خالل الفترة من  متأخرة السداد 
دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقويم األثر المحاسبي لهذه التغيرات    2020ديسمبر    14حتى    2020سبتمبر    14السداد خالل الفترة من  

كتعديل في شروط الترتيب. نتج عن ذلك   9تمت معالجتها وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي في فترات التسهيالت االئتمانية، و
خسائر تعديل تم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة. ال يزال البنك يعتقد أن االشتراك في برنامج تأجيل األقساط ال يعتبر 

ا لعد  م وجود عوامل أخرى. زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، نظر 
 

بتمديد برنامج تأجيل الدفعات من خالل السماح بتأجيل   2020ديسمبر  15إضافة إلى ما ورد أعاله، قام البنك المركزي السعودي في 
. وقد قام البنك بتفعيل 2021مارس  31الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات المؤهلة كمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وذلك حتى 

لمدة ستة أشهر   2021مارس  31حتى  2020ديسمبر  15إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط متأخرة السداد خالل الفترة من 
ت  دون زيادة في فترة التسهيالت. تم تقويم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في فترات التسهيالت االئتمانية، وتمت معالجتها وفقا  لمتطلبا

مليون لاير   13.4كتعديل في شروط الترتيب. وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعديل إضافية قدرها  9ي للتقرير المالي المعيار الدول
 سعودي. 
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مليون لاير سعودي على محفظة   1.059ونتيجة للبرنامج المذكور أعاله والتمديدات ذات الصلة، قام البنك بتأجيل دفعات األقساط البالغة 

مليون لاير سعودي خالل السنة. بلغ    75.9ناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وعليه قام بإثبات إجمالي خسائر تعديل قدرها  المنشآت المت 
 مليون لاير سعودي كما في نهاية السنة.  3,060إجمالي التعرضات لهؤالء العمالء  

 
، بلغت خسارة تعديل اليوم  2020ديسمبر    31ومنذ بدء برنامج سداد األقساط من قبل البنك المركزي السعودي وبحلول السنة المنتهية في   

 مليون لاير سعودي.  62.2مليون لاير سعودي، تم منها عكس مبلغ قدره  75.9الواحد بالنسبة للبنك 
 

ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع البنك تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى، حصل  
مليار لاير سعودي   2.5على ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي قدرها  2020ديسمبر  31البنك خالل السنة المنتهية في 

ث سنوات، وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية. تبين لإلدارة، بناء  على المراسالت الواردة من البنك المركزي  وتاريخ استحقاقها ثال
السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل سداد األقساط. تمت المحاسبة عن  

، 2020ديسمبر    31على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. خالل السنة المنتهية في  المنفعة من معدل التمويل المقدم  
مليون لاير سعودي. قام البنك بإجراء بعض   115مليون لاير سعودي في قائمة الدخل، وتم تأجيل مبلغ قدره  93,1تم إثبات مبلغ قدره 

مليون لاير سعودي   39.1، تم تحميل مبلغ قدره 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في األحكام بشأن إثبات وقياس دخل المنحة هذه. 
 على قائمة الدخل، يتعلق بإطفاء خسائر التعديل. 

 
ا تأجيل دفعات األقساط في ترتيبات المشقة كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، لكن تأجيل دفعات األقسا ط  اعتبر البنك عموم 

لم يتم اعتبارها بشكل منفصل كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. في حال   19-جب حزم الدعم الحالية المتعلقة بكوفيدبمو
، فإنه سيتم تجنيب مخصصات إضافية لخسائر االئتمان المتوقعة  2إلى المرحلة    1في المرحلة    19-انتقال رصيد حزم الدعم المتعلقة بكوفيد

 استناد ا إلى تقييم مستوى التسهيالت االئتمانية والقدرة على سداد المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة تأجيل  السداد.  2021خالل عام 
 

 ، لم يشارك البنك بعد في برامج البنك المركزي السعودي لتمويل اإلقراض وضمانات القروض. 2020ديسمبر  31كما في 
 
، قام البنك باستالم تعويض من البنك المركزي السعودي لقاء رسوم عمليات  2020ديسمبر  31ي عالوة على ذلك، خالل السنة المنتهية ف 

 مليون لاير سعودي.  23.5نقاط البيع والتجارة اإللكترونية قدره 
 
 دعم البنك المركزي السعودي للسيولة في القطاع المصرفي السعودي  
 

 تمشيا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي، أعلن البنك المركزي السعودي عن برنامج لضخ مبلغ خمسين مليار لاير سعودي من أجل: 
 ئتمان لشركات القطاع الخاص؛ تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت اال -
 إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛  -
 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ و  -
 اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء.  -
 

مليار لاير سعودي وباستحقاق سنة واحدة   3.9وديعة بدون عمولة بقيمة  2020الل الربع الثاني من عام وفي هذا الصدد، استلم البنك خ
م  تقريب ا. تبين لإلدارة، بناء  على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول بدع

معدل التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. وقد نتج عن ذلك  السيولة. تمت المحاسبة عن المنفعة من  
، 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي منه في قائمة الدخل للسنة المنتهية في    38.9مليون لاير سعودي، تم إثبات    45.3إجمالي دخل قدره  

 وتم تأجيل المبلغ المتبقي. 
 
مليون لاير سعودي على قائمة الدخل، والذي يتعلق بزيادة دخل   26.4، تم تحميل مبلغ قدره 2020ديسمبر   31نتهية في وخالل السنة الم 

 اليوم الواحد. 
 

 مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية
 

والمقيمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا،  تقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين 
قرر البنك طواعية تأجيل سداد األقساط لموظفي الرعاية الصحية العاملين في القطاعين العام والخاص الحاصلين على تسهيالت ائتمانية  

  31خالل السنة المنتهية في مليون لاير سعودي  19.9من البنك وذلك لمدة ثالثة أشهر. نتج عن ذلك خسارة تعديل اليوم الواحد بقيمة 
ا النتهاء فترة الثالثة أشهر لهذه األقساط المؤجلة  2020ديسمبر  ، والتي تم عرضها كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة. ونظر 

 .2020طواعية، قام البنك بتسوية األثر الناتج عن ذلك بشكل تام حتى الربع الرابع من عام 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة سامبا المالية 

Public 
71 

 
 لبنك األهلي التجاري اتفاقية االندماج مع ا .41

 
عن إبرامه اتفاقية إطارية مع البنك األهلي التجاري )"البنك األهلي التجاري"(، بنك مدرج في سوق األسهم    2020يونيو    25أعلن البنك في   

ج  السعودي، وذلك لبدء البنكان إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة والتفاوض على األحكام النهائية والملزمة فيما يتعلق بصفقة اندما
 تملة بين البنكين.مح

 
عن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة قانون ا بموجبها اتفق البنك والبنك األهلي التجاري على اتخاذ   2020أكتوبر  11الحق ا، أعلن البنك في 

الئحة االندماج  ( من 1)أ( ) 49من نظام الشركات والمادة  193-191الخطوات الالزمة لتنفيذ االندماج بين البنكين وفق ا ألحكام المواد 
 واالستحواذ. 

 
ك  طبق ا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج، سيتم تحويل جميع موجودات ومطلوبات البنك إلى البنك األهلي التجاري، وعليه، سينتهي وجود البن 

إصدار أسهم جديدة في البنك  فور اكتمال صفقة االندماج، وسيستمر البنك األهلي التجاري في عمله ككيان قانوني. وسيتم إلغاء أسهم البنك و
  األهلي التجاري للمساهمين في البنك وفق ا لنسبة المبادلة المتفق عليها. كما أن االندماج مشروط بموافقة مساهمي كال البنكين والجهات

 التنظيمية.
 

األهلي المالية فور االنتهاء من صفقة  وقد وافقت اللجنة المسؤولة عن إعداد خطة اإلدماج أيضا على دمج شركة سامبا كابيتال وشركة 
  االندماج. وسيتم في مرحلة الحقة تحديد هيكل اندماج شركة سامبا كابيتال وشركة األهلي المالية وكذلك التوقيت وجميع التفاصيل األخرى. 

لمالية، حيث أن ذلك سيظل خاضع ا  وتجدر اإلشارة إلى أن قرار اللجنة لن يؤدي بالضرورة إلى اندماج شركة سامبا كابيتال وشركة األهلي ا
 الستكمال صفقة االندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، باإلضافة إلى اتخاذ الخطوات واإلجراءات األخرى. 

 
 إعادة تبويب السنة السابقة   .42

 
مشتقات إلى موجودات أخر ى ومطلوبات  قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض أرصدة التأمينات النقدية المدينة والدائنة بشأن ال

أخرى على التوالي. وقد تم إجراء هذا التغيير إلظهار آلية تسوية أرصدة التأمينات النقدية هذه بشأن األدوات المالية. وفيما يلي  
 ملخص ا ألثر التغير المذكور أعاله على المكونات الفردية لقائمة المركز المالي:   

 2019ديسمبر  31كما في  

 الموجودات

 
 الرصيد كما ورد سابقًا

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 أثر إعادة التبويب
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 الرصيد المعدل
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 4,751,659 1,659,438 3,092,221 مشتقات

 3,334,761 2,265,009 1,069,752 موجودات أخرى

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 3,457,195 2,265,009 1,192,186 مشتقات

 8,895,184 1,659,438 7,235,746 مطلوبات أخرى

    

 
  أثر بالكامل  هذه التبويب إعادة لعمليات  يكن لم. الحالية السنة  عرض مع  يتماشى بما األخرى السابقة  السنة  أرصدة  بعض تبويب إعادة تم

 . الموحدة  المالية القوائم على جوهري 
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 هـ(. 1442رجب  12)  2021فبراير  24تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 




