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 )غير مدققة( الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةإيضاحات حول 

 م2120 يونيو 30في  المنتهيةأشهر  الستةلفترة 
 

 عـام .1

 التأسيس  (أ

مارس  28هـ )الموافق 1427صفر  28 وتاريـخ 15المرسوم الملكي رقم م/ بموجب ،شركة مساهمة سعودية ،مصرف اإلنماء تأسس 

القرار  بموجبيعمل المصرف  .م(2006مارس  27هـ )الموافق 1427صفر 27 ( وتاريخ42رقم ) الوزراءار مجلس قر وبموجب  م(2006

 يقدم .م( 2008 مايو 26)الموافق  هـ1429 ىولاأل ىجماد 21الصادر بتاريخ ( (1010250808السجل التجاري رقم و 173الوزاري رقم 

  97 :م2020 يونيو 30) فرع( 100)الخدمات المصرفية من خالل المصرف 
 
 عنوان المركز الرئيسن إ .( في المملكة العربية السعوديةفرعا

 :كما يلي هو للمصرف

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  66674ص ب 

 11586الرياض 

 العربية السعوديةالمملكة 

والمسجلة في المملكة  أدناهالمذكورة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة  الموجزة الموحدةالمرحلية تشمل القوائم المالية 

 :("المصرفيشار إليها مجتمعة "بـ) العربية السعودية

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

هـ  1430جمادى اآلخرة  7 % 100 اإلنماء لالستثمارشركة 

 م( 2009مايو  31)الموافق 

وتقديم خدمات إدارة الموجودات والوساطة 

والحفظ في أعمال  والتعهد بالتغطية المشورة

 األوراق المالية

 15هـ )الموافق  1430شعبان  24 % 100 شركة التنوير العقارية

 م(2009أغسطس 

المفرغة للمصرف من الغير  وإدارة األصولمسك 

على سبيل الضمانات كما يحق لها بيع وشراء 

نشئت لألغراض التمويلية التي أ وإفراغ العقارات

  من أجلها الشركة.

شركة وكالة اإلنماء للتأمين 

 التعاوني

)الموافق  هـ 1435ربيع األول  29 100%

 م( 2014يناير  30

)شركة وكيل تأمين لشركة اإلنماء طوكيو مارين 

 زميلة(

 9هـ )الموافق 1440ذو القعدة  6 %100 شركة التقنية المالية

 م(2019يوليو 

تقديم خدمات ومنتجات التقنية المالية لمصرف 

 األخرى والجهاتاإلنماء 

 29هـ )الموافق 1440رمضان  24 %100 شركة إسناد

 م(2019مايو 

 سناد الخارجي لمصرف اإلنماءاإلتوفير موظفي 
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أدناه،  ةالمذكور  فعلية على الصناديقلديه سيطرة المصرف إلى أن دارة اإل خلصتفقد باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله، 

ا من تلك االمالية ل القوائمبدأت في توحيد وعليه فقد 
 
 :الفعلية لممارسة السيطرة عليها التواريخلصناديق اعتبار

الصندوق 

  االستثماري

 ةتاريخ السيطر  تاريخ التأسيس المصرفحصة 

 الفعلي

 النشاط الرئيسي

صندوق اإلنماء 

 للصكوك

م 2021  يونيو 30كما في 

ديسمبر  31 ) 62.4%

يونيو  30 ، %92.3 م:2020

 ( %7.79 م:2020

الستثمار في سلة من الصكوك ا م2020يناير  22 م2020يناير 22

 الصادرة عن حكومةالمحلية السيادية 

 العربية السعودية المملكة

 اإلنماء صندوق

 األولية لإلصدارات

 م 2021يونيو   30كما في 

ديسمبر  31 )% 89.5

يونيو  30 % ،85.5 م:2020

 %( 79.7 م:2020

رأس المال على المدى الطويل تعزيز  م2020يناير  1 م2015أبريل 26

من خالل االستثمار بشكل رئيسي في 

 شركات المساهمة السعودية

النظام األساس من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة واالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 المملكة العربية السعودية.خرى ذات العالقة في األنظمة األو مصرفلل

 الشرعية ب( الهيئة

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة، فقد قام 
 
هيئة شرعية لتخضع جميع أعمال ومنتجات المصرف  بتشكيلالتزاما

 لمراجعتها وموافقتها.

 اد أسس اإلعد .2

  الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه تم إعداد
 
كما هو معتمد  "التقرير المالي األولي" 34-المحاسبة الدوليلمعيار  طبقا

 .لمحاسبينللمراجعين واالهيئة السعودية  صدارات األخرى المعتمدة منوالمعايير واإلفي المملكة العربية السعودية، 

 ألن 
 
 في عنها اإلفصاح المطلوب واإليضاحات المعلوماتجميع ال تتضمن  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدةهذه ونظرا

كما في وللسنة المالية  للمصرف السنويةالموحدة  المالية القوائم مع باالقتران تقرأ أن ينبغي الموحدة، السنوية المالية القوائم

 .م2020 ديسمبر 31 المنتهية في

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة قيام اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في التقارير المالية، ومن المحتمل أن 

 فعلية عن هذه التقديرات. تختلف النتائج ال

 أسس القياس             ( أ

 لمبدأ التكلفة التاريخية
 
القياس بالقيمة العادلة لألدوات المالية  عدا فيما تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا

ومكافآت نهاية خدمة ، واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة

 .بها ذات الصلةالحالية لاللتزامات قياسها بالقيمة الموظفين التي يتم 

 رحلية الموحدة على أساس السيولة.تعرض قائمة المركز المالي الم 
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 ( عملة العرض والعملة الوظيفية ب 

تم تقريب المعلومات المالية يو ،فية للمصرفبالريال السعودي وهو العملة الوظي الموجزة الموحدة المرحلية الماليةالقوائم  تعرض

 .ما لم يرد خالف ذلكسعودي ألقرب ألف ريال 

 ( أسس توحيد القوائم الماليةج 

والشركات التابعة له. يتم إعداد القوائم المالية القوائم المالية للمصرف الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية هذه تشمل 

 للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للمصرف.
 

 عندما سيطرة على منشأة ما لمصرف يكون للمصرف. يسيطر عليها االتي المنشآت الشركات التابعة هي 
 
ا
َ
عوائد لل يكون معرض

 المنشأة. تلك سيطرته على ممارسة  لى التأثير على تلك العوائد من خالليكون له القدرة ع وأمن خالل تعامله مع المنشأة متغيرة ال

ر فيهاأما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق في 
َ
، فيتم منشأة مستثم

 ذلك:ويشمل ير مدى وجود سيطرة على المنشأة، مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة لتقد

  المنشأة المستثمر بها. فيالترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت 

 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق تصويت المصرف الحالية والمتوقعة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم 

تغير حقائق أو ظروف تدل على حدوث ما إذا كانت له سيطرة على المنشأة المستثمر بها وذلك عند وجود بتقييم ويقوم المصرف 

 في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة.

 يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للمصرف 
 
من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المصرف ويتم اعتبارا

، خالل الفترة، إن وجدت المبيعةتدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو   توحيدها من تاريخ انتقال السيطرة عليها من المصرف.إيقاف 

  قائمة الدخل المرحلية الموحدةضمن 
 
إن السياسات   هو مالئم. ، حسب ماللبيعمن التاريخ الفعلي للشراء أو حتى التاريخ الفعلي  اعتبارا

تعديالت، إن المع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المصرف. ويتم إجراء  تتوافقالشركات التابعة قبل المحاسبية المتبعة من 

 للمصرف.الموحدة الموجزة المرحلية مع القوائم المالية  لتتوافقللشركات التابعة وجدت، على القوائم المالية 

الصناديق االستثمارية العائدة  موجوداتصافي  في الحصةستثمارية االصناديق الوحدات في المستحقة لمالك المبالغ التمثل 

في  المطلوباتضمن  كل على حدةوتعرض ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المصرف أو الشركات التابعة له التي ال يملكهاللحصص 

 . ةالموحدقائمة المركز المالي المرحلية 

القوائم هذه  عند إعدادالداخلية يرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت وكذلك اإلعلى مستوى المصرف، الداخلية  رصدةاأليتم حذف 

 . الموجزة الموحدة المرحلية المالية

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

تتوافق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك 

 ، باستثناء ما يلي:م2020ديسمبر  31عداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في إالمتبعة في 

 المشتقة المالية األدواتأ ( 

 األصل في يتم. عقود الصرف األجنبي اآلجلةو العموالت أسعار مقايضاتعقود  علىبصفة رئيسة  المشتقة المالية األدوات تشتمل

 كموجودات العادلة بقيمتها األدوات هذه إدراج يتمت. المشتقا عقد إبرام بتاريخ العادلة بالقيمة المشتقة المالية األدوات هذه إثبات

 إلى بالرجوع العادلة القيم على الحصول يتم .سلبية العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات إيجابية العادلة القيمة تكون عندما

 .مالئم هو حسبما التسعير وطرق المخصومة النقدية التدفقات وطرق السوق، في المتداولة األسعار
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 :المتاجرة ألغراض التالية المشتقة المالية األدوات باستخدام العادية، أعماله دورة خالل المصرف، يقوم

 العموالت أسعار مقايضات .1

 تقوم ما عادة العموالت، أسعار لمقايضات وبالنسبة .بأخرى النقدية التدفقات من مجموعة لتبادل التزامات المقايضات تمثل

 .المبلغ أصل تبادل دون واحدة، بعملة عائم وبسعر ثابت بسعر العموالت دفع بتبادل األخرى األطراف

 اآلجلة األجنبي الصرف عقود .2

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

  تصميمها يتم عقود هي اآلجلة
 
 التعامل فيتم األجنبي الصرف عقود أما .النظامية المالية األسواق خارج بها للتعامل خصيصا

  المستقبلية العقود قيمة في التغيرات تسديد ويتم النظامية األسواق في محددة أسعار وفق بها
 
 .يوميا

 المتاجرة ألغراض المقتناة المشتقات

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

 المراكز أخذ ويتعلق .والمستقبلية الحالية المخاطر تخفيض أو تعديل أو تحويل من أخرى، أمور بين من لتمكينهم، والبنوك للعمالء

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

 الموجزة المرحلية الدخل قائمة في مباشرة إدراجها يتم المتاجرة ألغراض المقتناة للمشتقات العادلة القيمة في تغيرات أي إن

 .)خسائر( األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل/دخل ضمن الموحدة

 واالفتراضات التقديراتالتغيرات في ب ( 

 المطبقة علىالهامة واالفتراضات  التقديراتاتخذت اإلدارة نفس ، الموجزةالموحدة القوائم المالية المرحلية عند إعداد هذه 

كانت موجودة عند التي  تتماثل مععند وضع تلك التقديرات لعدم اليقين كما أن العوامل األساسية  للمصرفالسياسات المحاسبية 

  . م2020ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في عداد القوائم المالية إ

 المعايير الجديدة تطبيق(  ج

 1الدولية التي تعتبر واجبة التطبيق للسنوات المالية من والتفسيرات الدولية معايير المحاسبية الفيما يلي قائمة بالتعديالت على 

 :م والفترات التي تليها2021يناير 

المحاسبة ار يمعو، 9-المالي للتقريرار الدولي يالمععلى تعديالت ال) المرحلة الثانية – إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة (أ

 .(7-المالي للتقريرار الدولي يوالمع ،39-الدولي

 

الدولية التي تعتبر واجبة التطبيق للسنوات والتفسيرات الدولية معايير المحاسبية القائمة بالتعديالت على إضافة لذلك، فيما يلي 

 :والفترات التي تليها م2021يناير  1المالية من 

 م وما يليها. 2023يناير  1، وتطبق للفترات التي تبدأ "عقود التأمين" 17-المعيار الدولي للتقرير الماليالتعديالت على  (أ

يناير  1"تصنيف المطلوبات لمتداولة وغير متداولة"، وتطبق للفترات التي تبدأ  1-التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (ب

 م وما يليها.2022

يناير  1( وتطبق للفترات التي تبدأ 37-المحاسبة الدوليتكلفة الوفاء بالعقد )التعديالت على معيار  –دية العقود غير المج (ج

 م وما يليها.2022

وتطبق  (16-)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي المتحصالت قبل االستخدام المستهدف: واآلالت والمعدات الممتلكات (د

 م وما يليها.2022يناير  1للفترات التي تبدأ 

   1( وتطبق للفترات التي تبدأ 3-)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي مفاهيم التقرير المالي إطار التعديالت على (ه

 م وما يليها.2022يناير 
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 الدولي لمحاسبة، ومعيار ا9المالي للتقرير الدولي  رايوالمع ،1المالي للتقرير الدولي  رايالتحسينات السنوية على المع (و

ق والتي  16المالي للتقرير الدولي  رايالمع، و41
ّ
 .ابعدهوما  م2022يناير  1ابتداء  من  اتللفتر تطب

ق  8 معيار المحاسبة الدوليو 2وبيان الممارسة ، 1المحاسبية الدولي ر ايعلى معالمحدودة تعديالت ال (ز
ّ
 اتللفتر والتي تطب

 ا.بعدهوما  م2023يناير  1تداء  من اب

 

 .الموجزة الموحدة المرحليةالمالية قوائم المصرف على  هامأن التعديالت المذكورة أعاله ليس لها تأثير المصرف إدارة وفي تقدير 

نشرها والتي سيكون المالي التي تم  على المعايير الدولية للتقرير والتنقيحاتلقد اختار المصرف عدم التطبيق المبكر للتعديالت 

 في فترات الحقة مستقبلية.
 
 تطبيقها إلزاميا

 (:الفائدة إصالح معايير معدل) IBORالتحول لتطبيق 

الوقت الراهن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في يعكف  .الفائدة لمعايير معدلمراجعة شاملة الصعيد العالمي اآلن على يجري 

 عن معدل اإلقراض بين البنوك )آيبور( التحول السلسللمساعدة في على مرحلتين توجيهاته على تعديل 
 
 .بعيدا

-معيار المحاسبة الدولي" واألدوات المالية" 9-لدولي للتقرير المالياالمعيار المرحلة األولى من التعديالت على تجري  –( 1المرحلة )

 ما يتعلق ب : االفصاحاتاألدوات المالية" 7-الماليالمعيار الدولي للتقرير و "األدوات المالية: االعتراف والقياس" 39
 
محاسبة وتحديدا

للتخفيف من اآلثار  تحوطة المتطلبات محاسبوتضمنت تعديالت محددة ل، م2019في سبتمبر  التعديالت النهائيةأصدرت . "التحوط

وهي إلزامية م 2020 يناير 1التعديالت اعتبارا من تسري . بين البنوك )آيبور( الفائدةإصالح معدل جراء عدم اليقين الناتجة عن المحتملة 

 . بين البنوك )آيبور( الفائدةبإصالح معدل مباشرة التي تتأثر التحوط  عالقاتلجميع 

 من المعدالت المعيارية معدالت بديلة خالية من المخاطر بوضعالمرحلة الثانية تتعلق  -( 2المرحلة )
 
. في الوقت الراهن، هناك بدال

ستخدم كمعدل مرجعي يالعرض بين البنوك ال يزال سعر ونتيجة لهذه الشكوك،  ،لمرحلة الثانيةوطرق االنتقال لعدم يقين بشأن توقيت 

 .بنوكلسعر العرض بين الالمتوقع تاريخ االنتهاء مواعيد استحقاقها التي تتجاوز  دواتاألستخدم في تقييم يفي األسواق المالية و

اعتمادها على ليبور في  للخروج منتوقعات واضحة للشركات الخاضعة للتنظيم  (FCA) بنك إنجلترا وهيئة السلوك الماليوضع قد ل

 .
 
لتكوين في السوق متعاملين الطريقة الرئيسية للإن جميع األعمال التجارية الجديدة وفي العقود القديمة، حيثما كان ذلك ممكنا

 ليبور.العن ل تحوتتمثل في زيادة الجهود للعقودهم في بشأن الشروط االقتصادية موثوقية 

الجهة المنظمة في المملكة المتحدة، أن جميع إعدادات ليبور لجميع العمالت و ، أعلنت هيئة السلوك الماليم2021مارس  5في 

 
ّ
 لة مباشرة بعد التواريخ التالية:ستتوقف أو لن تكون ممث

 31  المددوالين الياباني في جميع  ،والفرنك السويسري ،واليورواإلسترليني، للجنيه توقف إعدادات الليبور ، م2021ديسمبر ،

 ؛شهرينو ،أسبوعكذلك الليبور للدوالر األمريكي للمدد و

 30  اثنا عشر و، أشهرستة أشهر، ثالثة ، شهر واحد، لمدة يوم واحدلدوالر األمريكي لفيما يتعلق ، م2023يونيو.
 
 شهرا

"(، يشكل حدثا لوقف المؤشر ISDAذلك، فإن اإلعالن المذكور أعاله، كما أكدته الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات المالية )"لإضافة 

. ونتيجة لذلك، فإن تعديل إعداد( 35)لجميع إعدادات ليبور  م2020االحتياطي لعام  آيبوراالحتياطي وبروتوكول  آيبوربموجب ملحق 

 رالفارق االحتياطي )أي السعر المعدل الخالي من المخاطر باإلضافة إلى الف
 
من تاريخ هذا اإلعالن  ق( الذي نشرته بلومبرج ثابت اعتبارا

 تنشأليورو والجنيه اإلسترليني والفرنك السويسري والدوالر األمريكي والين. سوف ل( لجميع إعدادات ليبور م2021مارس  5)

االحتياطي  آيبوراالحتياطي أو تخضع لاللتزام ببروتوكول  آيبورا لعقود المشتقات غير المسددة التي تتضمن ملحق االحتياطيات تلقائي

(ISDA 2020 ):في التواريخ التالية 

 ليورو والجنيه اإلسترليني لالليبور مشتقات غير المسددة المشار إليها في جميع إعدادات بالنسبة لل: م2021ديسمبر  31 بعد

 والفرنك السويسري والين.
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  بالدوالر األمريكي. الليبورجميع إعدادات المرتبطة ب: بالنسبة للمشتقات غير المسددة م2023يونيو  30بعد 

 أو  عمامعدالت العائد  مراجع أن يختلف أداء بعض إلى إماومن المتوقع أن تؤدي هذه اإلصالحات 
 
تلك أن تختفي إلى هو موجود حاليا

 المراجع 
 
 .كليا

، ومجموعة المخاطر ومجموعة ،شركاتمن المجموعة المالية، ومجموعة ال، أنشأ المجلس لجنة توجيهية، تتألف 2020خالل عام 

المصرف ومستشارين خارجيين، لإلشراف على خطة باإلضافة إلى ممثلين عن اإلدارة القانونية وإدارة االلتزام ، األفراد، ومجموعة الخزينة

 ل. آيبورق التحول لتطبيللتحول 
 
  قد وضعت هذه اللجنة التوجيهية مشروعا

 
التي تسترشد بأسعار اآليبور بهدف  لعقودلتلك ا انتقاليا

ومخاطر إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من المخاطر التشغيلية تالفي تعطل األعمال معيار قابل للتطبيق، بهدف تحويلها وربطها ب

والعمليات نظمة اآللية األالتحول في االعتبار إجراء التعديالت الالزمة على مشروع يأخذ خسائر مالية محتملة. ما قد تنتج من واالمتثال 

، تم تحديد م2021يونيو  30في . تتعلق بالتحولآثار ضريبية ومحاسبية إضافة إلى ما قد يترتب من وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، 

أن خلص المصرف إلى . ذات الصلةاتصاالت عامة مع األطراف وتم إجراء ترتيبات ويات والنماذج. التغييرات المطلوبة لألنظمة والعمل

 تسترشد بأسعار اآليبورالعمليات التي تشمل عقوداستبدال آيبور ترتبط بشكل رئيس بالناشئة عن المخاطر مجاالت 
 
 المصرف. ويواصل ا

إلى أدنى  التحولبشكل منظم إلى المعيار المطبق وتقليل المخاطر الناشئة عن  التحول، لضمان البنوك األخرىمع التنسيق والتعامل 

 .آيبورحد ممكن، وسيواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال 

مليون  2,799المالية غير المشتقة التي تستخدم الليبور كقيمة مرجعية  للموجودات، بلغت القيمة الدفترية م2021 يونيو 30في كما 

 ال سعودي.ري

 صافي االستثمارات، .4

 إيضاح 

   يونيو 30

 م2021

  (مدققة)غير 

   ديسمبر 31

   م2020

  )مدققة(

   يونيو 30

 م2020

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 2,364,898  2,185,553  2,324,664  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3,685,285  4,516,121  6,207,722  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة 

  19,762,020   22,752,291  22,099,655  بالتكلفة المستنفذة استثمارات

 52,508  59,930  57,050 1.4 استثمار في شركة زميلة

  18,999   20,888  19,609 2.4 استثمار في مشروع مشترك 

 (8,098)  (8,989)  (9,310)  االنخفاض في القيمةمخصص يحسم منه: 

   25,875,612    29,525,794  30,699,390  جمالياإل

نماء طوكيو مارين )شركة تأمين تعاوني( في شركة اإل% 28.75يمثل االستثمار في الشركة الزميلة حصة المصرف في الملكية والبالغة   4.1 

 .%(28.75م: 2020يونيو 30م، وفي 2020ديسمبر   31، )في مليون ريال سعودي 300 مدفوع قدره رأسمالب

مشروع وهو في "شركة إرسال للتحويالت المالية" % 50و البالغة يمثل االستثمار في المشروع المشترك حصة المصرف في الملكية   4.2

 .   %(50م: 2020يونيو 30وفي  م ،2020ديسمبر   31، )في مشترك بين مصرف اإلنماء ومؤسسة البريد السعودي

 األدوات المالية المشتقة .5

التي توفر و سمية،األالمبالغ إن االسمية.  هامبالغو المشتقة،يلخص الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية 

 
 
 وبالتالي،. ذات الصلةال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية  الفترة،على حجم المعامالت القائمة في نهاية  مؤشرا

 فإن هذه المبالغ االسمية ال 
 
 ل تعد قياسا

ّ
 موجبةعام على القيم العادلة ال بوجهوالتي تقتصر  االئتمان،لمخاطر  المصرف اتضتعر

 لإن وجدت،  للمشتقات،
 
 مخاطر السوق.وال تعد قياسا
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 األدوات المالية المشتقة 

 م 2021 يونيو 30

 )بآالف الرياالت السعودية(

  

القيمة العادلة 

  الموجبة

القيمة العادلة 

  السالبة

إجمالي المبالغ 

 األسمية

 60,000  439  -  استثمارات بغرض المتاجرة 

  187,570  20  -  مقايضات لمعدل العائد  

 التمويل، صافي  .6

  

 م2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

   ديسمبر 31

 م  2020

  )مدققة(

 يونيو 30

 م2020

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية( ايضاح  

 21,523,905    23,932,878  26,209,068 1.6 األفراد
 82,006,887  87,675,393  94,521,916 1.6 الشركات

 103,530,792  111,608,271  120,730,984  التمويل العامل 
 2,814,499  2,852,978  2,792,822   غير العامل التمويل 

 106,345,291  114,461,249  123,523,806  جمالي التمويلإ
 (3,167,466)  (3,265,690)  (3,901,207) 1.6 مخصص االنخفاض في القيمة

 103,177,825  111,195,559  119,622,599  صافي التمويل،

 

 قيمة التمويلفي نخفاض االالتغيرات في مخصصات     1.6

 

 م2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

 م2020 يونيو 30

 (مدققة)غير 

 (السعودية لرياالتا)بآالف  

 2,584,758  3,265,690 يناير  1في المخصص االفتتاحي  )بآالف لرياالت(

 582,708  758,137 خالل الفترة المحمل

 -  (122,620) مبالغ مشطوبة

 3,167,466  3,901,207 الرصيد في نهاية الفترة

وذلك بخصم أقساط الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأجيل تجة عن الناخسائر التعديل عرض قام المصرف بإعادة تصنيف 

 من إضافتها إلى  ر التعديلئخسا
 
 تصنيف عرض فترات المقارنة.تم إعادة كما  مخصصات انخفاض القيمة،مباشرة من إجمالي التمويل بدال

 األرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى .7

                 

 

 م2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

 م  2020   ديسمبر 31

  )مدققة(

 م2020 يونيو 30

 (مدققة)غير 

 (السعودية لرياالتا)بآالف   

SAR’000 

SAR’000 
 5,770,107  6,534,009   2,890,628   أرصدة للبنك المركزي السعودي 

 639,771  756,941   4,563,953   جل لبنوك ومؤسسات مالية أخرى ودائع أل

 299,335  21,084   170,238   ودائع جارية 

 6,709,213  7,312,034   7,624,819   جمالياإل
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 بعوائدالمصرف  استلم، 2021 يونيو 30كما في
 
 31مليار ريال سعودي )كما في  2.9بلغت البنك المركزي السعودي من  صفرية ودائعا

إعانة  بهدف استحقاق متفاوتة بآجالريال سعودي(،  مليار 5.9م: 2020 يونيو 30مليار ريال سعودي، وبلغت كما في  6.6م: 2020ديسمبر 

  (.17رقم  لإليضاح)يرجى الرجوع  "19-كوفيدلمواجهة تفشي وباء " الحكوميةالدعم حزمة برامج المصرف على تطبيق 

 وعليه، فقد 
ّ
 م2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترةو"دخل رسوم الخدمات المصرفية"  ،"والتمويل االستثمارات من الدخل" نتضم

سعودي مليون ريال  4ومبلغ  سعودي ريال مليون 60.8 بمبلغ المركزي بعوائد صفريةودائع البنك  عن الناشئة العادلة القيمةمنافع 

 .(، و )صفر( على التواليسعودي ريال مليون 50: 2020 يونيو 30)على التوالي 

 ودائع العمالء .8

 إيضاح 

 م2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

   ديسمبر 31

 م  2020

  )مدققة(

 م2020 يونيو 30

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 60,886,517  62,839,786  69,683,562  ودائع تحت الطلب

 3,362,913  5,360,542  8,107,722  توفير

 42,185,905  50,179,027  46,908,752 1.8 استثمارات عمالء ألجل 

 981,975  1,074,923  1,178,080  أخرى  

 107,417,310  119,454,278  125,878,116  اإلجمالي

 

 .العمالءووكالة مع  مرابحة ومضاربةيمثل هذا البند    1.8

 

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  .9

 :المصرفلدى  باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهداتبيان ب يلي فيما (أ

 
 م2021يونيو  30

  (مدققة)غير  

 م  2020ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2020 يونيو 30

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,986,413  2,206,196  2,505,527 اعتمادات مستندية

 10,898,065  11,185,117  10,893,130 خطابات ضمان

 576,223  461,108  325,554 قبوالت 

 882,501  69,441  69,441 التزامات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

 14,343,202  13,921,862  13,793,652  اإلجمالي

 

ن المطلوبات  (ب
ّ
في كما مليون ريال سعودي  288.6بمبلغ وااللتزامات المحتملة الئتمان متعلقة بارتباطات ااألخرى مخصصات تتضم

 مليون ريال سعودي(. 148.7: م2020 يونيو 30 ؛مليون ريال سعودي 348.5: م2020ديسمبر  31) م2021 يونيو 30
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 ما يماثله النقد و .10

 :من اآلتي الموحدة المرحلية النقدية التدفقات قائمة في المدرج يماثله وما النقد يتكون

 

 

يونيو  30

 م2021

  (مدققة)غير  

ديسمبر  31

 م  2020

  )مدققة(

 يونيو 30

 م2020

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,554,278  2,428,303  2,871,484 نقد في الصندوق

الوديعة النظامية فيما عدا البنك المركزي السعوديأرصدة لدى    78,121  3,396,715  207,562 

 
 
         أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوما

 1,087,658  443,764  552,223 من تاريخ االقتناء

 3,849,498  6,268,782  3,501,828 اإلجمالي 

 

  القطاعات التشغيلية .11

القرار  متخذيالمصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل  أنشطةتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة ب يتم

 . أدائها موتقيي القطاعات على الموارد لتوزيع وذلك بالمصرف، المطلوباتو الموجوداتالرئيس التنفيذي وكذلك لجنة وتضم التنفيذيين 

  يمارس
 
 لشروطلألحكام وا المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

  ومطلوبات تشغيلية.  موجودات فيغالبية موجودات ومطلوبات القطاعات  تتمثل من اإلدارة. المعتمدة

 :التي يتم رفع التقارير بشأنها القطاعاتفيما يلي 

 والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد. يشمل التمويل :األفراد قطاع (أ

والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشركات وكبار العمالء والمؤسسات  يشمل التمويل :الشركات قطاع (ب

  الصغيرة والمتوسطة.

  .األخرى وخدمات الخزينةاالستثمارات، واالستثمارات بين البنوك، يشمل  :الخزينة قطاع (ج

 .والترتيب وخدمات الوساطة المالية والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظاالستثمار ويشمل  :والوساطة االستثمار قطاع (د

 في المصرف وهو مقارب لسعر تكلفة موال المطور يحمل/يقيد الربح على القطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل األ
 
داخليا

  األموال.
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية: 

 )غير مدققة(م  2021  يونيو 30

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع  
 قطاع االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

 164,056,557 2,276,815 43,041,895 93,765,493 24,972,354 إجمالي الموجودات   

 138,857,625 564,436 32,792,784 18,985,835 86,514,570 إجمالي المطلوبات 

 2,710,958 43,552 478,496 931,412 1,257,498 الدخل من االستثمارات والتمويل 

 (275,734) - (164,493) (12,453) (98,788) عائدات على استثمارات ألجل

 2,435,224 43,552 314,003 918,959 1,158,710 الدخل من االستثمارات والتمويل، صافي

 825,944 309,780 214,232 95,360 206,572  أتعاب خدمات مصرفية ودخل العمليات األخرى

 3,261,168 353,332 528,235 1,014,319 1,365,282 إجمالي دخل العمليات

 121,804 2,899 5,673 8,038 105,194 االستهالك واإلطفاء

 941,511 69,167 97,300 136,302 638,742 مصاريف العمليات األخرى

 686,089 260 2,262 771,747 (88,180) )عكس مخصص(/مخصص االنخفاض في القيمة االئتمانية 

 1,749,404 72,326 105,235 916,087 655,756 إجمالي مصاريف العمليات

 1,511,764 281,006 423,000 98,232 709,526 صافي دخل العمليات

الحصة في خسائر الشركة الزميلة والمشروع المشترك 

  المشترك

- - (4,161) - (4,161) 

 1,507,603 281,006 418,839 98,232 709,526 دخل الفترة قبل الزكاة 

 

 

 

 مدققة()غير م  2020 يونيو 30

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع  
 قطاع االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

 142,196,048  1,319,085  38,088,876  81,808,703  20,979,384 الموجودات إجمالي

 118,810,159  174,161  32,098,649  6,205,772   80,331,577  المطلوبات  إجمالي

  2,737,787    35,654   501,976   789,268   1,410,889  الدخل من االستثمارات والتمويل 

 (489,330)     -  (243,803)  (27,867)  (217,660)  عائدات على استثمارات ألجل

  2,248,457   35,654   258,173   761,401   1,193,229  صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

 343,239  193,954  (6,725)   69,348   86,662   ودخل العمليات األخرىأتعاب خدمات مصرفية 

  2,591,696   229,608   251,448   830,749   1,279,891  العمليات دخل إجمالي

  128,093   2,675   5,601   8,746   111,071  االستهالك واإلطفاء

  876,627   55,298   82,490   125,279   613,560  خرىاألمصاريف العمليات 

  534,699   685  (17,463)   503,192   48,285  مخصص/)عكس مخصص( االنخفاض في القيمة االئتمانية 

 1,539,419  58,658   70,628   637,217   772,916  العمليات مصاريف إجمالي

  1,052,277   170,950   180,820   193,532   506,975  العمليات دخل صافي

 (4,776)     -  (4,776)     -     -   الشركة الزميلة والمشروع المشترك خسائرالحصة في 

  1,047,501   170,950   176,044   193,532   506,975  قبل الزكاة فترةلا دخل
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 )غير مدققة(م  2021  يونيو 30

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع  أخرىمعلومات 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      من: يراداتاإل

 3,261,168 353,332 444,605 1,714,463 748,768 نشاط خارجي        

 - - 83,630 (700,144) 616,514 نشاط بين القطاعات      

 3,261,168 353,332 528,235 1,014,319 1,365,282 العمليات دخل جماليإ

 

 )غير مدققة(م  2020 يونيو 30

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات فراداألقطاع  معلومات أخرى

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      يرادات من:اإل

 2,591,696   229,608   88,052   1,870,976  403,060 نشاط خارجي        

    -     -   163,396  (1,040,227)   876,831  نشاط بين القطاعات      

 2,591,696   229,608   251,448   830,749  1,279,891  العمليات دخل جماليإ

 

 السهم ربح .12

 1,987.6والبالغة  على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة الدخل لسهم من خالل قسمة صافياألساسي والمخفض ل ربحال احتساب يتم

 لسهم من خالل قسمة صافياألساسي والمخفض ل ربحال احتساب تم، م2020 يونيو 31. كما في م2021 يونيو 30سهم كما في  مليون

ر عدد األسهم نتيجة إلصدار أسهم  مليون سهم 1,987.1على  الدخل
ُ
 لسهمالمخفض ل ربحإن قيمة ال المنحة.لتعكس بأثر رجعي تأثير تغي

 تساوي الربح األساسي للسهم. 

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية: .13

بين  التعامالت االعتياديةبموجب مطلوبات  لسداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع استالمه سيتم الذي المبلغ العادلة القيمة تمثل

 القياس، ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من: بتاريخالسوق  المتعاملين في

 وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو  -

 المطلوبات.  وأمتاح، ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أساسي في حال عدم وجود سوق  -

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف ستخدمي

 .)و إعادة تسعيرأ تعديل بدون( المالية األداة لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار: األول المستوى

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

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها

 التي يمكن مالحظتها.  السوق بياناتال تستند على  هامةمدخالت  ألي تقييم طرقمن خالل : المستوى الثالث
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 العادلة بالقيمة المالية لألدواتللمالحظة  القابلة غير الهامة والمدخالت تقييمال نماذج

 ديسمبر 31م، و 2021 يونيو 30كما في  3 والمستوى 2 المستوى من العادلة القيم قياستعددة لم تقييم نماذج المصرف يستخدم

 .  غير القابلة للمالحظةالهامة  المدخالتاستخدام  إلى باإلضافة ،م2020 يونيو 30 و م،2020

اديق نماذج الصنراء مد ستخدموي.  الصناديقمدراء  تقارير المصرف يستخدم ،يةاالستثمار  صناديقال في االستثمارات بتقييم يتعلق وفيما

 وتشمل. المعني للصندوق العادلة للقيمة الهرمي التسلسل من 3 و 2 المستويين ضمن المصنفة الصناديق أصول لتقييممتعددة 

نة  غير القابلة للمالحظة الهامة المدخالت
ّ
 المخاطر، حسب المعدلة الخصم أسعار الصندوق مدير يستخدمها التي النماذج فيوالمضم

 . وعالوات التحكم السيولةخصومات و لتسويقل القابلية

 .المخصومة النقدية التدفقات مثلأخرى  تقييم نماذج المصرف يستخدم ،المتداولة غير الصكوك استثمارات بتقييم يتعلق وفيما

 

 العادلة:القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمها  -) أ (  13

 حسب مستويات قيمتها العادلة:بالقيمة العادلة يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المسجلة 

 السعودية الرياالت بآالف 

 )غير مدققة(م 2021 يونيو 30

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 125,953 7,498 1,958 116,497 أدوات حقوق ملكية  -

 2,198,711 220,530 1,871,943 106,238 صناديق استثمارية  -

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 173,223 17,941 - 155,282 أدوات حقوق ملكية  -

 6,034,499 - 4,829,288 1,205,211 صكوك  -

 8,532,386 245,969 6,703,189 1,583,228 اإلجمالي

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 م )مدققة(2020ديسمبر  31

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 94,742 - 1,958 92,784 أدوات حقوق ملكية  -

 2,090,811 200,780 1,793,211 96,820 صناديق استثمارية  -

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 175,370 17,967 - 157,403 أدوات حقوق ملكية  -

 4,340,751 - 3,144,663 1,196,088 صكوك  -

 6,701,674 218,747 4,939,832 1,543,095 اإلجمالي
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 السعودية الرياالت بآالف 

 )غير مدققة(م2020 يونيو 30

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  111,033  -  1,958   109,075  أدوات حقوق ملكية  -

  2,253,865   225,240   1,967,967   60,658  صناديق استثمارية  -

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  255,816   17,894     -   237,922  أدوات حقوق ملكية  -

  3,429,469     -   2,540,865   888,604  صكوك  -

  6,050,183   243,134   4,510,790   1,296,259  اإلجمالي

 

 العادلة القيمة مكاسب الناتجة عنالتغيرات  الدخل قائمة في العادلة بالقيمة المدرجة المالية األدوات من 3 المستوى في الحركة تمثل

 ضمن تدرج والتي( سعودي ريال مليون 8.7 بمبلغ العادلة القيمة مكاسب: 2020 يونيو 30) سعودي ريال مليون 19.8 بمبلغ المحققة غير

، وشراء ةالموحدالمرحلية  الدخل قائمة في" الدخل قائمةمن خالل  العادلة بالقيمة المدرجة المالية األدوات (ةخسار )/دخلصافي "

 .الفترة خاللالمراحل األولى والثانية والثالثة  بين انتقاالت يوجد ال مليون ريال سعودي.  7.5استثمارات جديدة خالل الفترة بلغت 

 

 مسجلة بقيمها العادلة:الالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير  -ب( ) 13

الت عوائد السوق  الحالية للتدفقات النقدية على أساس نموذج القيمتستخدم اإلدارة 
ّ
للوصول إلى القيم العادلة لألدوات السائدة معد

 :  المستنفذةالمالية، ويوضح الجدول اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة 

 )غير مدققة( م2021 يونيو 30
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

 733,700 733,698 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 901,690 902,679 (مرابحات مع البنك المركزي السعودي) استثمارات

 21,308,346 21,196,976 صكوك ) بالتكلفة المستنفذة (

 120,479,564 119,622,599 صافي تمويل،

   طلوباتمال

 7,627,456 7,624,819 األخرى المالية والمؤسسات لبنوكللبنك المركزي السعودي، ا أرصدة

 126,062,234 125,878,116 العمالء ودائع

 

 م )مدققة(2020ديسمبر  31
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

 443,002 443,002 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  4,973,438   4,905,571  (مرابحات مع البنك المركزي السعودي) استثمارات

  17,903,361   17,846,720  صكوك ) بالتكلفة المستنفذة (

 110,668,600 111,195,559 صافي تمويل،

   طلوباتمال

  7,341,092   7,312,034  األخرى المالية والمؤسسات لبنوكوا للبنك المركزي السعودي، أرصدة

  119,553,624  119,454,278  العمالء ودائع
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 )غير مدققة( م2020 يونيو 30
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

  1,087,836   1,087,532  األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 1,970,449 1,906,176 (البنك المركزي السعوديمرابحات مع ) استثمارات

 17,840,871 17,855,844 صكوك ) بالتكلفة المستنفذة (

  102,888,681   103,177,825  صافي تمويل،

   طلوباتمال

 6,737,182 6,709,213 األخرى المالية والمؤسسات لبنوكوا للبنك المركزي السعودي، أرصدة

  107,550,006   107,417,310  العمالء ودائع

السائدة يتم إعادة تقييمها حسب أسعار السوق قصيرة األجل بطبيعتها و هيمسجلة بقيمها العادلة الإن األدوات المالية األخرى غير 

ر بشكل معقول عن قيمها العادلة.  الدفتريةباستمرار، وبالتالي فإن قيمها 
ّ
 تعب

 الموظفين أسهممج برا .14

 خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية السنة:فيما يلي أهم 

 طبيعة البرنامج

مشاركة 

الموظفين 

 (ESPSباألسهم )

 جنا

 ) أ ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 ) ب ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 حوافز 

 مؤجلة 

 1 1 1 1 عدد البرامج القائمة

 م2021مارس  4 م2019ا مايو  م2019ا مايو  م 2019ا مايو  تاريخ المنح

 م2024مارس  4 م2022أبريل  30 م2024أبريل  30 م2022أبريل  30 تاريخ االستحقاق

معدلة بعد إصدار  – عدد األسهم الممنوحة

 699,985 1,820,169 1,167,452 2,798,754 أسهم المنحة

 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 سنوات  3 فترة االستحقاق

 11,535,753 38,822,625 21,864,357 58,909,113 األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(قيمة 

سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال 

 - - - 16.13 معدلة بعد إصدار أسهم المنحة  – السعودي(

القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال 

 16.48 20.25 20.25 20.25 معدلة بعد إصدار أسهم المنحة - السعودي(

 شروط االستحقاق

بقاء الموظف في 

الخدمة، 

واستيفاءه 

معايير محددة 

 لألداء 

بقاء الموظف في 

الخدمة، واستيفاءه 

معايير محددة 

 لألداء 

بقاء الموظف في 

الخدمة، 

واستيفاءه معايير 

 محددة لألداء 

بقاء الموظف 

في الخدمة، 

واستيفاءه 

معايير محددة 

 لألداء 

 أسهم  أسهم  أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق سعر السوق سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنة  2.9 سنة 1.1 سنوات 3.1 سنة 1.1 المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 
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 برنامج الحوافز المؤجلة

  ينالمؤهل ينمنح الموظفتم المؤجلة، ي الحوافزبموجب شروط نظام 
 
وعند كل فترة  ،سنوات ثالثاستحقاق تتراوح بين سنة و اتلفتر  أسهما

  الحوافز برنامج المحاسبة عنتم تاألسهم المخصصة للموظف.  بتحويل ملكية  المصرفاستحقاق، يقوم 
 
للمعيار الدولي  المؤجلة وفقا

 . سهم"على أساس األ ات"الدفع " 2-للتقرير المالي

 مشاركة الموظفين باألسهم: برنامج فياألسهم  عدد في والحركة المرجح لمتوسطا في الحركة يلي فيما

 

مشاركة الموظفين 

 جنا - (ESPSباألسهم )

 ) أ ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 ) ب ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 حوافز 

 مؤجلة

 

المتوسط 

المرجح 

لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد 

األسهم 

في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح 

لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد 

األسهم 

في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح 

لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد 

األسهم 

في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد 

األسهم 

في 

 البرنامج

 مدققة(م)غير  2021 يونيو 30 

 - - 1,349,107 20.25 1,112,381 20.25 2,117,037 16.13  الفترةبداية 

 699,985 16.48 - - - - - - الفترةممنوح خالل 

 - - (743,794) 20.25 - - - - مستحق خالل الفترة

 (7,673) 16.48 (13,908) 20.25 - - ((175,781 16.13 منتهي خالل الفترة

 692,312 16.48 591,405 20.25 1,112,381 20.25 1,941,256 16.13 الفترةنهاية 

         
بنهاية  للممارسةالمتاح 

 692,312 16.48 591,405 20.25 1,112,381 20.25 1,941,256 16.13 الفترة

 

مشاركة الموظفين باألسهم 

(ESPS) 

 ) أ ( برنامج 

 فينموظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 ) ب ( برنامج 

 فينموظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 

المتوسط 

المرجح لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد األسهم 

 في البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد األسهم 

 في البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

 الممارسة

 )بالريال

 (السعودي

عدد األسهم 

 في البرنامج

 م)غير مدققة( 2020 يونيو 30 

 1,370,467 27.00 877,198 27.00 1,937,017 21.50  الفترةبداية 

 449,702 20.25 290,254 20.25 616,935 16.13 الفترةممنوح خالل 

 (449,702) 20.25 - - - - مستحق خالل الفترة

 (21,360) 27.00 (23,165) 22.13 (86,212) 16.13 متنازل عنه

 - - - - - - انتهت مدته /تمت ممارسته

 1,349,107 20.25 1,144,287 20.25 2,467,740 16.13 الفترةنهاية 

       

 1,349,107 20.25 1,144,287 20.25 2,467,740 16.13 الفترةبنهاية  للممارسةالمتاح 

 

فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة بالسوق. ويبلغ إجمالي  الحقوقتمنح هذه 

م: 2020 يونيو 30مليون ريال سعودي ) 12.9 الموجزة الموحدةالمرحلية المالية والمدرجة في القوائم المالية  الفترةتكاليف البرنامج خالل 

 مليون ريال سعودي(. 12.8
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 إدارة المخاطر المالية .15

 مخاطر االئتمان: (أ

طراف المقابلة تنشأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المصرف. للتقليل من مخاطر إخفاق األ

مالئمة معامالت االئتمان التي سيتم في الوفاء بالتزاماتهم، يلتزم المصرف بإجراءات استباقية صارمة للموافقات االئتمانية لضمان 

إنشاؤها مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجبها منح االئتمان. تخضع جميع طلبات االئتمان 

 لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح االئتمان.

( وهو مقياس الحتماالت تعثر العمالء. إضافة لذلك، يتم ORRف نموذج تصنيف ائتماني داخلي لتقييم مخاطر المتعهدين )يستخدم المصر 

 في التصنيفات االئتمانية من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية، عند توفرها. يعتبر السوق المستهدف من المكونات 
 
النظر أيضا

 ألنه يوفر التحديد األولي للمتطلبات المرتقبة والحالية لتجنب البدء في أو االحتفاظ بالعالقات التي ال الرئيسية في هذه العملية نظ
 
را

( تمثل مجموعة من المتغيرات التي RACتتناسب مع استراتيجية المصرف وسياساته المتعلقة بقبول المخاطر. إن معايير قبول المخاطر )

بمتطلبات السوق  يفيفي / أو الحفاظ على عالقة ائتمان مع كيان  للبدءالمصرف على استعداد تشير إلى الشروط التي بموجبها يكون 

المستهدف. إن فريق العمل في مجموعات األعمال يعتبر الخط التسويقي األول المسؤول عن إنشاء الطلبات االئتمانية وتقييمها 

ا لجدول تفو
 
يض الصالحيات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة من خالل لجنة االئتمان التي والتوصية بها. يتم منح الموافقات االئتمانية وفق

ا لسياسات االئتمان لمجموعة 
 
تتكون من رؤساء مجموعات األعمال ورئيس مجموعة المخاطر والرئيس التنفيذي. يتم منح االئتمان وفق

المالك والمراقب لسياسات االئتمان المعتمدة، وتشمل الشركات المصرفية ومجموعة التجزئة المصرفية. إن مجموعة إدارة المخاطر هي 

مهام المجموعة المراجعة الدورية لسياسات وإرشادات وعمليات المصرف االئتمانية لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق معايير قبول 

ا على تحديث سياسات االئتمان المخاطر المعتمدة في المصرف ولتقليل الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما تعمل مجموعة إدارة المخا
 
طر أيض

 ، والسوقية والتشريعية.قتصاديةاالبما يتالءم مع التطورات 

يقوم المصرف بإدارة المحافظ االئتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المستهدف في المحفظة. كما يتم إدارة التركز في مزيج المحفظة من 

حيث النشاط االقتصادي والجغرافي والضمانات والمنتجات األساسية. يسعى المصرف إلى تنويع محافظه االئتمانية من خالل جذب العمالء 

، ومن خالل الحضور الجغرافي في جميع أنحاء المملكة، ومن خالل استهداف عمالء الشركات قتصاديةواالنشطة الصناعية عبر مختلف األ

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن خالل خدمات المصرف المتنوعة لألفراد. تتم مراقبة مستوى التركز في العمالء والقطاعات باعتبارها 

ل لمحافظه االئتمانية بغرض تقييم التأثير المحتمل الناتج من تمويل. يقمخاطر التركزات في 
ّ
وم المصرف بشكل منتظم بإجراء اختبارات تحم

 .وتوزيع رأس المالالتقييم االئتماني، والربحية والعوامل السلبية على جودة الموجودات، 

ويشمل . الراهنة الظروف فرضتها التي والتطورات المتسارعة المخاطر لمعالجة االئتمانية المخاطر بإدارة المتعلقة سياساته المصرف عزز

ناشئة ال اآلثار االعتبار في األخذ يتم كما ،(العمالء) واألطراف المقابلة، والمناطق ،األساسية االقتصادية القطاعات في التركزات مستوى ذلك

 الوقت في االئتماني والتقييم المراجعة وإجراءات الضمانات، وحماية السعودي، العربي النقد مؤسسةدعم و الحكومي دعمعن ال

 أنواع لمختلف الدقيق الرصد تعزيز السياسات على ملتشي األفراد، تمويل بمحافظ يتعلق فيما. الحاجة عند التمويل هيكلة وإعادة المناسب،

 توقيت وكذلك السداد، في والتعثرات للضمانات، المتوقعة والمستويات البطالة ومستويات العمل، أرباب مستوى على والتركزات التمويل،

 قبل من التدابير هذه جميع واعتماد مناقشة الشريحة. يتم هذه أداء مستويات على كبير لحد عامال مؤثرا سيعتبر الحكومي الذي الدعم

 المخاطر. لجنة
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 خسائر االئتمان المتوقعة: (ب

 درجات مخاطر االئتمان

ائتماني واضحة ترتكز على معايير محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، والسياسات االئتمانية يطبق المصرف إجراءات تقييم 

ة حدود الفاعلة، والعناية المهنية الالزمة عند المراجعة االئتمانية ومنح الموافقات إضافة إلى اإلدارة والرقابة االئتمانية الصارمة ومراقب

 االئتمان.

يقوم المصرف باستخدام نظام موديز اآللي لتقييم وتحليل المخاطر ألغراض التقييم الداخلي للمخاطر، ويتم استخدام هذا النظام من 

ن هذا النظام من إعطاء تصنيف القبل العديد من المصارف والبنوك الرائدة على 
ّ
مستوى العالمي وفي المملكة العربية السعودية. ويمك

(. من خالل هذا النظام PDل عميل، ويشير التصنيف الداخلي للمخاطر إلى احتماالت التعثر في السداد لمدة سنة واحدة )داخلي للمخاطر لك

باعتبارها األسوأ، كما يستخدم  10باعتباره األفضل إلى درجة  1مستويات تبدأ بدرجة  10يستطيع المصرف إعطاء درجة تصنيف للعمالء على 

( إلعطاء تقييم أكثر دقة الحتماالت التعثر في السداد. كجزء من سياسات التمويل في المصرف، يقوم -3 ،3 ،+3 التصنيف درجات فرعية )مثل

. يقوم المصرف بمراجعة التقييم الداخلي 6إلى  1المصرف بتمويل العمالء الذين حصلوا على درجة عالية من التصنيف االئتماني تتراوح بين 

سالمة معايرة نطاقات الدرجات مع مستويات التصنيف وما يرتبط بها من تعثرات في السداد، كما تخضع للمخاطر بشكل منتظم للتحقق من 

على عوامل نوعية أو كمية  رجة مخاطر ائتمانية مختلفة بناء  جميع المخاطر االئتمانية لرصد مستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرضات إلى د

والتغيرات اإلدارية والتغيرات في البيئة  بالتعهداتفي القوائم المالية المدققة، وااللتزام متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل التغييرات 

 السياسية والتجارية.

لية يتم تقدير مخاطر االئتمان في محفظة التجزئة بناء  على درجات الجدارة االئتمانية الفردية المستمدة من منصة تسجيل نقاط االئتمان اآل

 نظام موديز للتقييم الداخلي للمخاطر. وال تخضع للتقييم عبر

 احتماالت التعثر في فترة محددة

يصف مصطلح "احتماالت التعثر" العالقة بين احتماالت التعثر في السداد والفترة حتى تاريخ االستحقاق. قام المصرف بصياغة ثالثة 

 أو هب
 
، سيناريوهات مستقبلية للدورة االقتصادية الستنتاج تقديرات التعثر في السداد )تمثل التقديرات المرتقبة لـتعثرات السداد صعودا

 
وطا

 على المراحل المختلفة للدورة االقتصادية( على سبيل المثال، فإنه من المحتمل في حال كانت البيئة االقتصادية تمر بحالة تذبذب، استناد
 
ا

أن يتدهور الوضع الطبيعي للعميل المصنف تحت المرحلة الثانية مع وجود عالمات واضحة لنقاط الضعف االئتماني. وعلى العكس من ذلك، 

 على هذا المفهوم، قام المصرف بتصميم نموذج في حال كانت 
 
البيئة االقتصادية في حالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. وبناءا

معدل لفترة االستمرار على المدى طويل األجل، والذي يؤشر إلى أنه في حال قدرة العميل على االستمرار لفترة زمنية أطول، فإن 

 احتماالت تعثره تكون أقل.

 هامإذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل تحديد ما 

منذ نشأتها، تنظر اإلدارة إلى التغير في مخاطر حدوث  هامعند تقييم مخاطر االئتمان لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 

 من التغيير في خسائر االئتمان ا
 
لمتوقعة. ويقارن المصرف مخاطر التعثر في التعثر في السداد خالل العمر المتوقع للتعرض االئتماني بدال

مع مخاطر التعثر المتوقعة في تاريخ اإلنشاء، ويستند هذا التقييم في المقام األول على  القوائم الماليةالسداد كما في تاريخ إعداد 

ا في فترة زمنية محددة وعلى مدى عمر األصل. يجمع المص 12منهجية تقدير التعثر في السداد لمدة 
 
رف تعرضاته االئتمانية على شهر

في مخاطر االئتمان في الوقت المناسب. فيما  الهامةأساس الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان بهدف تسهيل تتبع وتحديد الزيادات 

 يلي قائمة بأهم خصائص مخاطر االئتمان المشتركة:

 نوع التعرضات (أ

 التقييم االئتماني للعميل (ب

 نوع الضمان (ج

 قيمة الضمان (د
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 الدورة االقتصادية وسيناريو النظرة المستقبلية (ه

 تاريخ اإلنشاء (و

 المدة المتبقية لتاريخ االستحقاق (ز

 الموقع الجغرافي للعميل. (ح

 القطاع  (ط

ا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي  
 
 ، كما يلي: 9- يوزع المصرف موجوداته المالية على ثالث مراحل وفق

  تمثل الموجودات المالية عند اإلثبات األولي أو الموجودات المالية القائمة، في تاريخ إعداد : "الموجودات العاملة" – 1المرحلة

القوائم المالية، والتي لم ترتفع مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إنشائها: ويقوم المصرف بإثبات مخصص خسائر انخفاض 

 باستخدام معامل احتماالت التعثر في وقت محدد )بحيث يتم  12ن المتوقعة لفترة القيمة لها بما يعادل خسائر االئتما
 
شهرا

 المقبلة(. يتم إثبات األرباح المتعلقة بهذه الموجودات على أساس القيمة  12تقدير احتماالت التعثر في السداد على مدى 
 
شهرا

 .الدفترية اإلجمالية

  ي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل جوهري منذ نشأتها. : وه"الموجودات ضعيفة األداء" – 2المرحلة

وما يترتب على ذلك من احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  2إن العامل األساسي لتصنيف الحسابات في إطار المرحلة 

 
 
ا( ومع ذلك، فإن أهم اعتبار لتصنيف المرحلة  30تأخر السداد مدة  عند تجاوزعمر األصل تستند على متأخرات السداد )غالبا

 
 2يوم

. 9-المعيار الدولي للتقرير المالي متطلباتهو رأي لجنة االئتمان بأن جودة االئتمان قد تدهورت إلى الدرجة المحددة وفق 

ا عادة ما تكون المؤشر لت 30بالنسبة للعمالء من األفراد، فإن التعثر في السداد لفترة تتجاوز 
 
صنيف العميل في المرحلة يوم

ويعترف المصرف باالنخفاض في القيمة بما يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستخدام حاالت التعثر الثانية. 

عترف باألرباح المرتبطة باألصل على أساس إجمالي القيمة 
ُ
على مدى العمر )تقدير احتمالية التعثر على مدى عمر األصل(. وت

 فترية.الد

  تمثل الموجودات المالية التي يوجد دالئل موضوعية على انخفاض قيمتها: ويقوم : "الموجودات منخفضة القيمة 3المرحلة

المصرف بإثبات مخصص خسائر االئتمان للموجودات منخفضة القيمة بما يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل 

. يتم إثبات األرباح المتعلقة بهذه الموجودات على أساس 2كما هو مطبق على المرحلة  وباستخدام معامل احتماالت التعثر

 صافي القيمة الدفترية.

 

 تعريف "تعثر السداد"

يستخدم المصرف تعريفات بازل المتعارف عليها والخاصة بتعثر السداد، بمعنى أن المتعثر في السداد "هو العميل الذي تخلف في سداد 

ا من تاريخ  90للمصرف ألكثر من  جوهريمستحقات المبلغ األساس أو الربح أو أي التزام 
 
 ستحقاق.االيوم

 مخصص الخسائر (ج

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  تسوية الرصيد االفتتاحي مع الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة اآلتييوضح الجدول  

 .وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ، والتعهداتالتمويلو االستثمارات،واألخرى، 
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 م 2021 يونيو  30 

 

خسائر 

االئتمان 

المتوقعة 

 12لفترة 

 
 
 شهرا

االئتمان خسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

غير منخفض 

 القيمة

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 السعودية بآالف الرياالت 

 3,625,501 1,748,725 1,011,779 864,997  بداية الفترةالرصيد في 

  12 لفترة لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل
 
 - (8,598) (19,237) 27,835 شهرا

 الموجودات عمر مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 - (3,588) 10,820 (7,232) االئتمانية  القيمة منخفضة غير

 الموجودات  عمر مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 - 15,429 (15,219) (210) االئتمانية القيمة منخفضة

 700,662 290,526 640,699 (230,563) إجمالي )المعكوس(/المحمل خالل الفترة

 (122,620) (122,620) - - مبالغ مشطوبة 

 4,203,543 1,919,874 1,628,842 654,827 م 2021 يونيو  30الرصيد في 

 م 2020 يونيو  30 

 

خسائر 

االئتمان 

المتوقعة 

 12لفترة 

 
 
 شهرا

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 غير منخفض القيمة

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 السعودية بآالف الرياالت 

  2,791,410   1,212,923   799,024  779,463  بداية الفترةالرصيد في 

  12 لفترة لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل
 
    -  (3,456) (10,358) 13,814 شهرا

  عمر مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

    -  (3,770) 7,210 (3,440) االئتمانية القيمة منخفضة غير لموجوداتا

  عمر مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

    -  173,435 (172,600) (835) االئتمانية القيمة منخفضة لموجوداتا

  534,699   211,041   335,151  (11,493) خالل الفترة المحمل /صافي )المعكوس(

 3,326,109 1,590,173 958,427 777,509  م2020 يونيو  30الرصيد في 
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 المالية األخرى"الموجودات قيمة التمويل ومصروف انخفاض تسوية " (د

 

 م2020 يونيو 30  م2021 يونيو 30 

 الرياالت السعودية()بآالف  

 582,708  758,137 (1.6مصروف انخفاض قيمة التمويل )إيضاح 

مصروف انخفاض قيمة المعامالت غير الممولة ) عكس ( / المحمل على 

 واالرتباطات االئتمانية 

(59,997)  (31,224) 

 (16,785)  2,522 مصروف انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى) عكس ( / المحمل على 

 534,699  700,662 إجمالي المصروف للفترة قبل استرداد مبالغ ديون معدومة سبق شطبها

 -  (14,573) استرداد من مبالغ ديون معدومة سبق شطبها

 534,699  686,089 االسترداد  منإجمالي المصروف للفترة، صافي 

 المال رأس كفايةرأس المال و .16

والحفاظ على ، السعوديالبنك المركزي من قبل  الصادرةتتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

 .واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبةوفقا لمبدأ االستمرارية،  أنشطته مواصلةمقدرة المصرف في 

البنك المركزي يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن 

لى الموجودات مرجحة المخاطر إجمالي رأس المال النظامي إالسعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة 

 %.  8 بنحوبازل  المحدد بمتطلبات نىاألدعند أو تزيد عن الحد 

السعودي، وبموجبها يتم قياس البنك المركزي يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل 

المرجحة إلظهار  األرصدةمدى كفاية رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات الظاهرة في قائمة المركز المالي باستخدام 

 مخاطرها النسبية.

 

 م2021 يونيو 30

  (مدققة)غير 

ديسمبر  31

  م2020

  )مدققة( 

 م2020 يونيو 30

 (مدققة)غير 

 (السعودية الرياالت)بآالف  

 115,722,130  123,738,743  129,248,056 االئتمان للموجودات مرجحة المخاطر    مخاطر

 9,644,378  10,118,355  10,693,608 العمليات للموجودات مرجحة المخاطر    مخاطر

 5,245,032  4,491,592  3,572,927 السوق للموجودات مرجحة المخاطر  مخاطر

 130,611,540  138,348,690  143,514,591 للموجودات مرجحة المخاطر  األولىالركيزة  إجمالي

      
 24,108,755   25,151,654  25,921,799 المال األساسي   رأس

 1,450,890  1,546,734  1,615,601 المال المساند   رأس

 25,559,645  26,698,388  27,537,400 والمساند األساسي المال رأس إجمالي 

      % المال رأس كفاية نسبة

%18  18% رأس المال األساسي    18%  

%19  19%   رأس المال األساسي والمساند   20%  

 

 

 لتوجيهات 
 
خالل فترة تفشي وباء  المحاسبة والمعالجة التنظيمية لتدابير الدعم االستثنائي بخصوص البنك المركزي السعوديوفقا

مبلغ أثر اليوم األول لتعديالت التحول  % من100 يعادلللبنوك إضافة ما  البنك المركزي فقد أتاح، م2020أبريل  26 الصادرة فيو كورونا
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، على أن يتم إطفاء م2021و م2020القادمة سنتين اللفترة رأس المال األساسي إلى  9-تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليالمتعلقة ب

 اتالترتيبوعليه فقد قام المصرف بتطبيق هذه الالحقة.  ثالثعلى مدى السنوات الـ القسط الثابتعلى أساس ا تدريجيمبلغ اإلضافة 

 .م2020مارس  31اعتبارا من للمصرف كفاية رأس المال  معدلساب تحعند اأعاله ة المذكور االنتقالية 

م، طبق المصرف الترتيبات االنتقالية المتعلقة برأس المال النظامي والتي سمحت للبنوك في اليوم األول 2019ديسمبر  31حتى تاريخ 

( 5على مدى )م( إطفاء أثر خسائر االئتمان المتوقعة عند التحول للمعيار 2018يناير  1)في  9-من التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي

ا لتعميم أثر التحول لعكس خاص تخدام نهج سنوات باس
 
هـ 1439األول  ربيع 15 بتاريخ 391000029731رقم  البنك المركزي السعوديوفق

 (.م2017ديسمبر,  3)الموافق 

 إصدار أسهم المنحة  1.16

أبريل  8 بتاريخالمنعقد  للمساهمينعادية العامة غير الجمعية الوموافقة  م2019ديسمبر  14 بتاريخ المصرفمجلس إدارة بموجب توصية 

لكل بمقدار سهم أسهم منحة إصدار % من خالل 33قدرها بنسبة  مالهبزيادة رأسوبعد أخذ الموافقات الالزمة فقد قام المصرف ، م2020

بمقدار  المصرفرأس مال  وارتفعمليون سهم،  2,000مليون سهم ليصل إلى  500 أسهم المصرف بعددعدد  وبذلك ارتفع، أسهم ثالثة

 سعودي.  ريال مليون 20,000ليصل إلى سعودي  مليون ريال 5,000

 توزيعات أرباح   2.16

سعودي مليون ريال  596.2بقيمة م 2020عام نهائية عن  نقديةتوزيع أرباح  م2021مارس  4اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

 25)الموافق  م2021أبريل  7بتاريخ كما تم إقرار تلك التوزيعات من قبل الجمعية العامة غير العادية  ،(ال يوجد: 2019)م 2020عن العام 

 .(يوجد: ال 2019) المصرفمساهمي على للسهم الواحد سعودي ريال  0.3قدره وعليه فقد تم توزيع مبلغ (. ـه1442شعبان 

 المركزي السعوديالبنك وبرامج ( COVID-19كورونا ) وباءانتشار  تأثير .17

 ( "19"كوفيد )كورونا جائحة زال تال 
 
من اإلصابات  ات متعددةموجالعديد من المناطق الجغرافية بدأت تشهد  حيث أنألسواق العالمية ل معطال

 على تفشي الوباءعلى الرغم من سيطرت
 
وتطبيق قواعد قيود على السفر واإلغالق الفرض كتدابير احترازية صارمة اتخاذ من خالل  ها سابقا

 .الحد من انتشار الوباءبنجاح على  سيطرحتى اآلن تكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( ال تزال ح. التباعد االجتماعي

 ل
 
وغيرها السداد تأجيل ، مثل وبرامج البنك المركزي السعوديتدابير الدعم الحكومية وللتأكد من أثر الوباء،  قد أجرت اإلدارة تقييما مفصال

على نماذج احتساب خسائر االئتمان المتوقعة إجراء تحديثات  المصرفحافظ التمويل. ويواصل مأثرت على األخرى التي  من حزم التخفيف

على العمالء المتضررين ليتمكن من  (SICRتصنيف المراحل االئتمانية الناتجة عن الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان )لتحسين تطبيق معايير 

  :المصرف بشكل مناسب في نماذجرزهم وعرضهم ف

  االئتمان خسائر االعتراف ب المصرفبشكل دائم وبالتالي يطلب من  ماالئتمان الخاصة بهيوجد مؤشرات على تدهور جودة العمالء الذين

 مثل هذه التعرضات؛عمر مدى المتوقعة لهم على 

 ت جودة انخفضالذين البرامج الحكومية( أو  اتتعويضاالستفادة من إما مستقرة )بسبب  مالعمالء الذين ظلت جودة االئتمان الخاصة به

  مؤقتبشكل ولكن االئتمان الخاصة بهم 
 
 بقوة بعد اإلغالق.للتعافي سليمة ة أساسييمتلك مقومات ألن العميل نظرا

األساسية )مثل متغيرات االقتصاد الكلي في  التقلبات على الضغط اختبار سيناريوهات إجراء خالل من الحالي الوضع تقييم المصرف واصلي

 واألداء المالية والمالءة والتشغيل والسيولة الرئيسية االئتمان مؤشرات على وتأثيرها أسعار البترول، الناتج المحلي، والمؤشرات األخرى(

 تتضمن. المالي وأدائهالمعتادة  عمليات المصرف على كان 19-كوفيد تفشي تأثير للحد من األخرى المخاطر إدارة ممارسات إلى باإلضافة

 قطاعاتال على خاص بشكل التركيز مع دقة أكثر مستوى على الئتمانا اتتعرض زاتلترك المستمرة مراجعةال اإلدارة اتخذتها التي الخطوات

 التصنيفالمناسبة حيال  جراءاتاإل واتخاذ المناسب الوقت فيات مراجعال إجراءو الضمانات وحماية مقابلةال طرافاألو مناطقالو قتصاديةاال
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الحكومية  الدعم برامجاثآر  االعتبار في االئتمان مراجعات تأخذ كما. عند الضرورة ،التمويالت هيكلة إعادة في والبدء للعمالء االئتماني

 . البنك المركزي السعوديومبادرات 

ويشمل  المتوقعة االئتمان خسائر لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت بعض بتعديل المصرفم قام 2020في الربع الرابع من العام 

لالحتماالت التي تم  واألوزان الكلي االقتصاد وهي نفس عوامل االحتماالت وأوزان الكلي االقتصاد عواملذلك على )ولكن ال ينحصر في( 

 الكلي االقتصاد خسائر ائتمان متوقعة إضافية تتعلق بتغير عواملوعليه لم يتم تسجيل أي  ،م2021 عام من الثاني الربعاستخدامها في 

  م.2021 يونيو 30االحتماالت للفترة المنتهية في  وأوزان

، التأكدعدم قد تشوبها حالة من و، الهامة األحكامعلى قدر كبير من تستند ، فإنها حدوثها تواحتماالتوقعات أي عند اتخاذ وكما هو الحال 

ال يزال في إطار االفتراضات، إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المستقرة  .تختلف عن تلك التقديراتفإن النتائج الفعلية قد وبالتالي، 

 . على أساس منتظمات إعادة تقييم وضعه وما يتصل به من تأثير  المصرفوسيواصل 

عن كثب وإعادة تقييم ومتناهية الصغر للشركات الصغيرة والمتوسطة  تأجيل األقساطلبرنامج  لتمويلمراقبة محافظ ا المصرفيواصل 

 .19-بكوفيداألوضاع المتعلقة مع تطور المخصصات بالتزامن مستويات 

 البنك المركزي السعوديإطالق برامج ومبادرات  1.17

 الخاص القطاع تمويل دعم برنامج

 م2020مارس شهر برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مبادرات و البنك المركزي السعودي، أطلق لمواجهة آثار تفشي وباء كورونا

المستحقين )والمصنفين ضمن المرحلة األولى  MSME)ومتناهية الصغر ) الصغيرة والمتوسطةالمنشآت قطاع لعمالء لتقديم الدعم الالزم 

 جمادى اآلخرة 16بتاريخ  381000064902رقم  سعوديالبنك المركزي ال من لتعريف الصادرالتي ينطبق عليها اوالثانية من مراحل االئتمان( 

 البرامج التالية:هذه المبادرات بشكل رئيس على مل تشتهـ. 1438

  ؛ تأجيل الدفعاتمج ابر 

 تمويل اإلقراض؛  برامج 

  ؛ التمويل اتضماندعم برنامج 

  نقاطبرنامج دعم رسوم "( البيعPOS)" التجارة اإللكترونية.ات خدمو 

والتمديدات الالحقة للبرنامج التي تم  م2020 في شهر مارستأجيل األقساط الذي أطلقه البنك المركزي السعودي كجزء من برنامج 

 
 
تأجيل عتبر ي. ومتناهية الصغر للشركات الصغيرة والمتوسطةالتمويل الممنوحة تسهيالت دفعات  تأجيلالمصرف ب قام ،اإلعالن عنها الحقا

 . دى المقترضينالمحتملة لة النقدي اتالتدفقمشاكل بمثابة دعم للسيولة على المدى القصير لمعالجة  الدفع

والتي بلغت  م2021يونيو  30 حتى م2020مارس  14من خالل الفترات تأجيل سداد األقساط المستحقة  بتنفيذ برامج الدعم عبر المصرفقام 

 لعميل.على ادون أي تكاليف إضافية  للمعامالت المحددة التمويلمليار ريال سعودي وتمديد فترة  1.2

لمدة ثالثة أشهر إضافية من  تأجيل الدفعاتتمديد برنامج  م2021يونيو  22 البنك المركزي السعودي بتاريخ أعلنإضافة لما ذكر أعاله، فقد 

الوقائية ذات الصلة تي ال تزال تتأثر بالتدابير الالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، للشركات م2021سبتمبر  30إلى  م2021يوليو  1

لمدى خضع لتقييم البنوك يسالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشركات ا التمديد السعودي أن هذالبنك المركزي  أوضح. 19-بكوفيد

 د لتمديهذا ا الستفادة منمؤهلة ل تصبحأن وبالتالي ، 19-الوقائية المتعلقة بكوفيدبالتدابير تأثر هذه الشركات 
 
للمبادئ التوجيهية  وفقا

  المصرف. وقد أجرى م2021يونيو  24السعودي في  البنك المركزيعن  الصادر برنامج تأجيل الدفعاتل
 
لتحديد مجموعة العمالء  تقييما

 457بمبلغ  م2021مبر سبت 30إلى  م2021يوليو  1من ة عليهم للفترة ط المستحقاقسسداد األقام بتأجيل المؤهلين للتأجيل، وبالتالي 

تعديل إضافية  رئبخسااعتراف المصرف  ذلك نتج عنلعميل. على االمعمول بها دون أي تكاليف إضافية التمويل مليون ريال وتمديد فترة 

 مليون ريال سعودي. 19.1 بلغت

ا لمتطلبات المعيار الدولي  ومعالجتهاالتسهيالت االئتمانية ب المتعلقةالمذكورة أعاله وتم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات 
 
وفق

 في الترتيبات التعاقدية 9-المالي للتقرير
 
مليون ريال سعودي من ضمنها مبلغ  150.1نتج عن ذلك إجمالي خسائر تعديل بلغ . كونه تعديال
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وتم  مليون ريال سعودي( 45.6م: 2020م )يونيو 2021يونيو 30ن ريال سعودي تم االعتراف بها خالل الفترة المنتهية في مليو 105.7

 فيمليون ريال سعودي  26.9 مبلغ قيدتم  ،م2021 يونيو 30لمنتهية في الستة أشهر اخالل فترة  عرضها كجزء من صافي دخل التمويل. 

عوامل أخرى، أي غياب ظل أنه في يرى  المصرفال يزال  .(ال يوجد: م2020) خسائر التعديل إطفاءب تعلقي المرحلية الموحدةقائمة الدخل 

خسائر االئتمان المتوقعة لمحفظة لتقييم عند ي مخاطر االئتمان هامة فعتبر زيادة ي، ال في حد ذاتهفإن المشاركة في برنامج التأجيل 

 .تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

البنك المركزي برنامج  عند تطبيقأن يتكبدها يتوقع ذات الصلة التي اليف التكالمصرف عن تعويض وبغرض ، 7كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 بلغتالسعودي  بعوائد صفرية من البنك المركزيودائع  م2020عام الخالل  استلم المصرفاألخرى، وبرامج الدعم الحكومية السعودي 

التواصل مع البنك المركزي اإلدارة بناء  على  توصلتكمنح حكومية. والتي تعد  يال سعودي بآجال استحقاق متفاوتةر  مليون 2,253

ت المحاسبة عن تأجيل الدفعات. تمجراء ر التعديل المتكبدة ئبشكل أساسي التعويض عن خسا تستهدفالحكومية  حالمنهذه السعودي أن 

ا لمتطلبات  منتظم،على أساس منافع ودائع الدعم 
 
مليون ريال  86.2 بلغخل إجمالي دتم إثبات المنح الحكومية. عن محاسبة الوفق

يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في المرحلية الموحدة الدخل قائمة ريال سعودي في مليون  30.5مبلغ  ضمنهاسعودي من 

وإثبات عند قياس . مارست اإلدارة بعض األحكام م2020ديسمبر  31كدخل للسنة المنتهية في المتبقي  مبلغالإثبات تم في حين ، م2021

مليون ريال سعودي على قائمة الدخل   11.2 مبلغ قيدتم  ،م2021 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة . خالل فترة منافع الدعم الحكومية

 .(مليون ريال سعودي 4.1م: 2020 يونيو 30) علق بإطفاء منافع الدعميتالمرحلية الموحدة 

 

 التسهيالت برنامج ضمان

ودائع قائمة  المصرفيوجد لدى . للبنك المركزي السعوديفي برنامج ضمان التسهيالت التابع  المصرف، شارك م2021 يونيو 30في كما 

ر للمؤسسات المتناهية التقديم تهدف إلى مساعدة المصرف في مليون ريال سعودي  704 من البنك المركزي السعودي تبلغ
ّ
تمويل ميس

ا ال يتجزأ من الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة بموجب برنا مج ضمان التسهيالت. بما أن الضمان في إطار برنامج الكفالة يشكل جزء 

يتم االعتراف به كالتزام عليه فو ،منحة حكوميةمؤهال لإلثبات ك ال يعتبر البنك المركزي السعوديفإن التمويل المستلم من ، ترتيبات التمويل

ا للمعايير الدولية  منتظم،التمويل المدعوم على أساس ت المحاسبة عن منافع . تم9-الماليللتقرير مالي بموجب المعيار الدولي 
 
وفق

خالل الدخل  قائمةمليون ريال سعودي منها في  4 إثبات مبلغتم و سعودي،مليون ريال  9.9 بلغ. نتج عن ذلك إجمالي دخل الماليللتقرير 

أشهر  الستةخالل فترة  .م2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا المتبقي خاللالمبلغ وتم إثبات م، 2021يونيو  30الفترة المنتهية في 

 30) مليون ريال سعودي في قائمة الدخل المرحلية الموحدة تتعلق بإطفاء المنافع 3.4مبلغ  تحميلم، تم 2021 يونيو 30المنتهية في 

 .  م: ال يوجد(2020 يونيو

 مليار ريال سعودي 50بمبلغ السعودي  لقطاع المصرفيالسعودي لدعم السيولة من البنك المركز  2.17   

 سعودي مليار ريال 50مبلغ  البنك المركزي السعوديانطالقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز االستقرار المالي، ضخ 

 بهدف:في السوق المصرفي 

 ؛التسهيالت االئتمانية لكافة عمالئه من القطاع الخاص توفيرفي وره د مواصلةز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من تعزي 

 إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية القائمة دون أي رسوم إضافية؛ 

 دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ 

 وم الخدمات المصرفية االلكترونية التي تم إعفاء العمالء منها. رس تقديم إعفاء لعدد من 

كوديعة ألجل بفائدة صفرية تستحق بعد مليارات ريال  5مبلغ م 2020من عام الثاني خالل الربع استلم المصرف ، السياقوفي هذا 

في  ترتبطأن هذه المنحة الحكومية إلى ، البنك المركزي السعوديمن  ةالواردالتوضيحات على  اإلدارة بناء  توصلت  لقدسنة واحدة. 

 لمتطلبات المحاسبة ت المحاسبة عن منافع هذا الدعم المالي وفق أسس منتظمةدعم السيولة. تمبرامج المقام األول ب
 
عن ، وفقا

في ريال سعودي مليون  30.3بجزء منها بلغ ، تم االعتراف سعودي مليون ريال 70.9 بلغذلك دخل إجمالي نتج عن الحكومية. المنح 

بينما تم االعتراف بباقي المبلغ خالل السنة م، 2021 يونيوفي أشهر المنتهية خالل فترة الستة المرحلية الموحدة قائمة الدخل 

مليون ريال سعودي  30.3تم تحميل مبلغ م 2021يونيو  30م. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 2020ديسمبر  31المنتهية في 
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تم استرداد هذه الوديعة  (.مليون ريال سعودي 5م: 2020 يونيو 30على قائمة الدخل المرحلية الموحدة تتعلق بإطفاء المنافع )

  م.2021يونيو  30خالل الربع المنتهي في 

  أرقام المقارنة .18

ومع ذلك، وباستثناء ما تم اإلفصاح أفضل.  لعرض األرقام بشكلحيثما كان ذلك ضروريا المقارنة أرقام إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف بعض تم 

 الموجزة.  المالية المرحلية الموحدة، لم تجر إعادة ترتيبات أو إعادة تصنيفات جوهرية أخرى  في هذه القوائم 1.6عنه في االيضاح رقم 

 التقرير فترة بعد األحداث .19

مليار ريال سعودي.  5بقيمة من الفئة األولى بعملة الريال السعودي صدار صكوك إل هترتيبات اكتمالعن  المصرف، أعلن م2021يوليو  1بتاريخ 

سنويا، ويخضع  %4 يبغمعدل عائد بصكوك دائمة و، وهي في المملكة العربية السعودية ةالخاص اتاإلصدار عن طريق االكتتابإكمال وقد تم 

 الصكوك.هذه كر كما هو موضح في شروط وأحكام بحق استرداد الصكوك في وقت مب المصرفكل خمس سنوات. يحتفظ  التعيينإلعادة 

 695.7م بقيمة 2021عن النصف األول من العام  للمساهمين م توزيع أرباح مرحلية2021أغسطس  1اعتمد مجلس إدارة المصرف بتاريخ 

 .لكل سهم سعودي ريال 0.35مليون ريال سعودي تمثل 

  المالية القوائم اعتماد- .20

 يوليو 28) الموافق  ـه1442 ذو الحجة 18  بتاريخمن قبل مجلس إدارة المصرف هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  اعتمدت 

 .(م2021




