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١١٤٦١ضایرلا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

  ةینھملا تاراشتسالل يج مإ يب يك
 )ةلفقم ةمھاسم ةینھم ةكرش(
يدوعس لایر٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠عوفدملا لاملا سأر
١٠١٠٤٢٥٤٩٤يراجتلا لجسلا مقر

  ةینھملا  تامدخللغنویو تسنرإةكرش
 )ةدودحم ةیلوؤسم تاذ ةینھم(
 )يدوعس لایر فلأ ةئامسمخو نییالم ةسمخ -يدوعس لایر٥٬٥٠٠٬٠٠٠( عوفدملا لاملا سأر
١٠١٠٣٨٣٨٢١يراجتلا لجسلا مقر

  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا

 يأرلا
  لمتشت يتلاو ،) "ةعومجملا"ـب نیعمتجم مھیلإ راشی( ھل ةعباتلا تاكرشلاو )"كنبلا"( يسنرفلا يدوعسلا كنبلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارمب انمق دقل

  قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاقو ةدحوملا لخدلا ةمئاقو  ٢٠٢١  ربمسید  ٣١  يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ىلع
  ىلع لمتش ت يتلاو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإلاو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو ةدحوملا ةیكلملا
 .ىرخألا ةیریسفتلا تامولعملاو ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا
،٢٠٢١  ربمسید  ٣١  يف امك ةعومجملل دحوملا يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا يحاونلا ةفاك نم  ،لدعب رھظت ةقفرملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نأ ،انیأر يف
ةیبرعلا ةكلمملا يف  ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ًاقفو خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیدقنلا اھتاقفدتو دحوملا يلاملا اھئادأو
  يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا" ـب ًاعیمج اھیلإ راشی( نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخ ألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا
 .)"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا

 يأرلا ساسأ
  يف لیصفتلاب اھحیضوت مت رییاعملا كلت بجومب انتیلوؤسم  نإ.ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعملل ًاقفو انتعجارم تمت
  بادآو كولس دعاوقل ًاقفو كلذو ةعومجملا نع نولقتسم اننإ.انریرقت يف "ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح تاباسحلا يعجارم تایلوؤسم" مسق
كلتل ًاقفو ىرخالا ةیقالخألا انتایلوئسمب انمزتلا اننأ امك ،ةدحوملا ةیلاملامئاوقلل انتعجارمب ةلصلا تاذ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةنھملا
 .انیأر ءادبإل اساسأ نوكت نأل ةمئالمو ةیفاك اھیلع انلصح يتلا ةعجارملا ةلدأ نأ انداقتعاب.دعاوقلا

 ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ
 .ةیلاحلا ةنسلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم ءانثأ ةغلاب ةیمھأ اھل ،ينھملا  انمكح بسحب ،تناك يتلا رومألا كلت يھ ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ نإ
امیفو.رومألا كلت لوح الصفنم ًایأر مدقن الو ،اھلوح انیأر نیوكت دنعو ،لكك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم قایس يف رومألا هذھ لوانت مت دقل
 :ھتجلاعم ةیفیكو ةیس یئرلا ةعجارملا رومأ نم رمأ لكل ًافصو يلی
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٢

  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا
 )ةمتت( ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ

 يسیئرلا ةعجارملا رمأللانتعجارمتمت فیك يسیئرلا ةعجارملا رمأ
فلسلاو ضورقلا لباقم ةعقوتملا نامتئالا رئاسخصصخم
  ةصاخلا فلسلاو ضورقلا يلامجإ غلب ،٢٠٢١  ربمسید  ٣١  يف امك
  صصخم اھلباقم بنج ،يدوعس لایر رایلم  ١٥٢٫٥  ةعومجملاب

 .يدوعس لایر رایلم٤٫٧هردق ةعقوتم نامتئا رئاسخ

  رئاسخ دیدحت نأل ًارظن ،يسیئر ةعجارم رمأك اذھ انربتعا دقل
  كلذل نأو ،ةماھ ماكحأ ءارجإ ةرادإلا نم بلطتی ةعقوتملا نامتئالا
  ىلع  ةوالع .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ
  لامعالل  تایدحتلا  ةدایز ىلإ  ١٩-دیفوك ةحئاج تدأ ،كلذ
  ریغ رومألاو   ماكحألا تایوتسم ةدایز يلاتلابو ،  ةیداصتقالا
  لمشت .ةعقوتملا  ةی نامتئالا رئاسخلا  دیدحتل ةمزاللا  ةعقوتملا
 :يلی ام ماكحألل ةسیئرلا يحاونلا

  اًدانتسا٣و  ٢و  ١لحارملا نمض فلسلاو ضورقلا فینصت .١
 :دیدحت ىلإ
  رطاخم يف ةیرھوج ةدایز ىلع لمتشت يتلا تاضرعتلا )أ(

و ،اھتأشن ذنم نامتئالا
.ةرثعتملا /يدرف لكشب ةضفخنملا تاضرعتلا ) ب(

  ریدقتو دیدحتل ةیفاضإ ماكحأ قیبطتب ةعومجملا تماق
  ةدایزب ترم نوكت دق يتلا ةضرتقملا تاھجلا ةیلامتحا

معدلا جمارب نم مغرلا  ىلع ،نامتئالا رطاخم يف ةیرھوج
  ضعبل طاسقألا دادس لیجأت ىلإ تدأ يتلا ةفلتخملا ةیموكحلا
  ببست دق طاسقألا دادس لیجأت رابتعا متی مل .ةلباقملا فارطألا
   .ھتاذ دح يف نامتئالا رطاخم يف ةیرھوج ةدایز ثودح يف

  ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذامن يف ةمدختسملا تاضارتفالا .٢
  نع رثعتلا دنع ةراسخلاو ،دادسلا نع رثعتلا لامتحا  دیدحتل
  ىلع كلذ يف امب ،دادسلا نع رثعتلا دنع ضرعتلاو ،دادسلا

  ،لباقملا فرطلل يلاملا عضولا  مییقت رصحلا ال لاثملا لیبس
  جاردإو عضوو ،ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلاو
  يلكلا داصتقالا لماوعو ةیلبقتسملا تاضارتفالا
   ةعقوتملا تالامتحالا   و  اھب ةطبترملا تاھویران یسلاو
 . ةحجرملاو

  ماكحألا مادختساب ةیفاضإ تاصصخم قیبطت ىلإ ةجاحلا .٣
  رطاخملا لماوع ةفاك سكعتل ءاربخلا نع ةرداصلا ةینامتئالا
  متی ال دق يتلا  ةحئاجلا  رثاب  ةقلعتملا ةصاخ و  ةلصلا تاذ
 . ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذامن ةطساوب اھلیجست

رئاسخ صصخمل ةرادإلا  مییق تل  ثیدحتو  مھف ىلع لوصحلاب انمق  
  ةقیرط كلذ يف امب ،فلسلاو ضورقلا لباقم ةعقوتملا نامتئالا
  ةصاخلا ةیجھنملاو ةیبساحملا ةسایسلاو يلخادلا فینصتلا
  ءوض يف اھؤارجإ مت ةیسیئر تارییغت يأ نع ًالضف ،ةعومجملاب
 .ةنسلا لالخ١٩-دیفوك ةحئاجلرمتسملارثألا

ةیجھنمو ةعومجملاب ةصاخلا ةیبساحملا  ةسایسلا ةنراقمب انمق  
  رایعملا يف ةدراولا تابلطتملا عم ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم
 .)٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا

يف امب( ةیسیئرلا طباوضلا ةیلاعف رابتخاو قیبطتو میمصت  مییق تب انمق  
 :ـب قلعتی امیف )اھتاقیبطتو تامولعملا ةینقتل ةماعلا طباوضلا كلذ
ةقلعتملا ةمكوحلا كلذ يف امب ،ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذامن  

  ةیسیئرلا تاضارتفالا دامتعاو ،اھنم ققحتلاو جذامنلا ةبقارمب
،ةیفاضإلا تاصصخملاو تالخدملاو

ةثلاثلا و ةیناثلا ، ىلوألا لحارم ىلإ  فلسلا و ضورقلافینصت   
  دیدحتو ،نامتئالا رطاخم يف ةیرھوجلا ةدایزلل مظتنملا دیدحتلاو
 ،يدرف لكشب ةضفخنملا تاضرعتلا /رثعتلا

رئاسخ جذامن اھیلع موقت يتلا تامولعملا ةینقت تاقیبطتو ةمظنأ  
 و ،ةعقوتملا نامتئالا

ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذامن يف تانایبلا لاخدإلامتكا. 

مییقتب انمق ،ءالمعلا نم ةنیعب قلعتی امیف:
ىلع ًءانب ةرادإلا لبق نم ةددحملايلخادلا فینصتلا تاجرد

  تاجرد  رابتعألاب  انذخأو ،ةعومجملاب يلخادلا فینصتلا جذامن
  تامولعمو ةیجراخلا قوسلا فورظ ءوض يف ةددحملا فینصتلا
  ١٩-دیفوك ةحئاج تاریثأتب قلعتی امیف ةصاخو ،ةرفوتملا عاطقلا
  تاجرد عم ةقفاوتم تناك اھنأ دیدحتب انمق امك ،ةرمتسملا
نامتئالا رئاسخ جذامن يف تالخدمك ةمدختسملا فینصتلا
   ،ةعقوتملا

وةعقوتملا نامتئالا رئاسخل ةرادإلا باستحا تایلمع 
ءالمعلا تاقفدتلكنبلا ةرادإ تاریدقتمییقتب انمق ،ةراتخملا ةنیعلل  

  دادسلا رداصمو ،تانامضلا   رثا  كلذ يف امب  ،   دادرتسالل ةلباقلا
 .ىرخألا
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  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا
 )ةمتت(  ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ

 يسیئرلا ةعجارملا رمألانتعجارمتمت فیك يسیئرلا ةعجارملا رمأ
  فلسلاو ضورقلا لباقم ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم
 )ةمتت(

  ةحئاج ءوض يف امیس ال ،تاعقوتلاو  ماكحألا هذھ قیبطت ىدأ
  رطاخمو تاریدقتلا نم دكأتلا مدع ةدایز ىلإ ،ةیملاعلا  ١٩-دیفوك
  يف امك ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ باستحا  لوح  تایلمعب ةعجارملا

.٢٠٢١ربمسید٣١

  نأشب )ـھ(  ٢-٣  حاضیإ ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم رظنا
  يذلا )ـھ( -٢  حاضیإو ؛ةیلاملا  تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
  ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا نع حاصفإلا نمضتی
  ةیجھنمو ةیلاملا تادوجوملا ةمیق ضافخنا رئاسخب ةقلعتملا ةماھلا
  يذلا  ٧  حاضیإو ؛ةعومجملا لبق نم ةمدختسملا ضافخنالا  مییقت
  ؛فلسلاو ضورقلا ةمیق يف ضافخنالا نع حاصفإلا نمضتی
نامتئالا ةدوج لیلحت لیصافت ىلع عالطالل )ـھو ج(  ٣٢  حاضیإو
دنع رابتعالا يف اھذخأ مت يتلا لماوعلاو ةیسیئرلا تاضارتفالاو
 .ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ دیدحت

ةدایزلا دیدحت نأشب ةعومجملا طباوض ةمءالم ىدم  مییق تب انمق  
   تاضرعتلا دیدحتو "رثعتلا"و نامتئالا رطاخم يف ةیرھوجلا
  ،كلذ ىلع ةوالع .لحارم ىلإ اھفینصتو ،"يدرف لكشب ةضفخنملا"
  فینصت ةمءالم ىدم  میی قتب انمق ،تاضرعتلا نم ةنیعب قلعتی امیفو
  ءالمعلا كلذ يف امب ،ةعومجملاب ةصاخلا ضورقلا ةظفحمل لحارملا
  ةیموكحلا معدلا جمارب بجومب طاسقألا لیجأتل نیلھؤم اوناك نیذلا
  تاعاطقلا يف نولمعی نیذلا ءالمعلا ىلع صاخ لكشب زیكرتلا عم
  كئالوأ صوصخلا ھجو ىلعو ،)١٩-دیفوك ةحئاجب اًرثأت رثكألا
  معدلا جمارب راطإ يف طاسقألا دادس لیجأتل نیلھؤم نولازی ال نیذلا
  كنبلا ةمظنأل اًقفو رثأتملا عاطقلاو نیلھؤملا ءالمعلل يموكحلا
  .٢٠٢١ربمسید٣١يف امك يدوعسلا يزكرملا

اھتذخأ يتلا ةیعونلا لماوعلاو ةقبطملا ةمكوحلا تاءارجإ  مییقتب انمق  
  وأ ةیفاضإلا تاصصخملا قیبطت دنع رابتعالا نیعب ةعومجملا
  ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذامن تاجرخم ىلع تالیدعت يأ ءارجإ
.رخآ ءيش يأ وأ جذامنلا وأ تانایبلا ىلع دویقلل ًارظن

لبق نم ةمدختسملا ةیساسألا تاضارتفالا ةیلوقعم ىدم  مییقتب انمق  
  كلذ يف امب ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ جذومن يف ةعومجملا
  يتلا تابلقتلاو دكأتلا مدع ةلاح ةاعارم عم ،ةیلبقتسملا تاضارتفالا
.١٩-دیفوك ةحئاج ةجیتن ةیداصتقالا تاھویرانیسلا اھدھشت

تایلمع اھیلإ دنتست يتلا تانایبلا ةقدو لامتكا ىدم رابتخاب انمق
.٢٠٢١ربمسید٣١يف امك ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ باستحا

انیدل نیصصختملاب ةناعتسالاب ،اًبولطم كلذ ناك امثیح ،انمق،
  تالخدملا مییقتو ،جذومنلا  باستحا تایلمع ةعجارم يف انتدعاسمل
  جذامن يف ةمدختسملا تاضارتفالا ةیلوقعم ىدم مییقتو ةطبارتملا

  داصتقالا تاریغتمب ةقلعتملا كلت ةصاخو ،ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
   ةحجرملا   تالامتحالاو  ةعقوتملا يلكلا داصتقالا  تاھویرانیسو يلكلا
 .ةیفاضإلا تاصصخملا يف ةمدختسملا تاضارتفالاو

ةیلاملا مئاوقلا يف ةجردملا تاحاصفالا ةیافك ىدم  مییقتب انمق  
   .ةدحوملا
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  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا
 )ةمتت( ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ

يسیئرلا ةعجارملا رمألانتعجارمتمت فیكيسیئرلا ةعجارملا رمأ
 ةقتشملا ةیلاملا تاودألامییقت

  ةبلاسلاو ةبجوملا ةلداعلا ةمیقلا تغلب ،٢٠٢١  ربمسید  ٣١  يف امك
  يدوعس لایر رایلم  ٤٫١  يلاوح ةعومجملا لبق نم ةانتقملا تاقتشملل
.يلاوتلا ىلع ،يدوعس لایر رایلم٣٫٢و

   لدابت  كلذ يف امب ،ةفلتخم تاقتشم دوقع ماربإب ةعومجملا تماق
  دوقعو ؛)"تاضیاقملا"( تالمعلاو ةصاخلا  تالومعلا راعسأ
  تالمعلا تارایخو ؛)"ةلجآلا دوقعلا"( ةلجآلا يبنجألا فرصلا
  مھسألا تارایخو ةصاخلا تالومعلا راعسأ تارایخو
  تاضیاقملا لمتشت.ىرخألا تاقتشملا دوقعو ؛)"تارایخلا"(
  ىلع ىرخألا ةقتشملا دوقعلاو تارایخلا دوقعو ةلجآلا دوقعلاو
  ذخأی ھنأل يتاذ دوقعلا هذھ مییقت ربتعیو ،ةیزاوملا قوسلا تاقتشم
 .جذامنلا ةریاعم تایلمعو تاضارتفالا نم اًددع رابتعالا نیعب

  مدختست.ةرجاتملا ضارغأل ةانتقم تاقتشملا هذھ ةیبلاغ نإ
  مئاوقلا يف طوحتلا ةبساحم ضارغأل تاقتشملا ضعب ةعومجملا
  رطاخم وأ ةیدقنلا تاقفدتلا رطاخم نم طوحتلل ةدحوملا ةیلاملا
  نوكی نأ نكمی تاقتشملل مئالم ریغ مییقت ءارجإ نإ .ةلداعلا ةمیقلا
  ةیلاعف مدع ةلاح يفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ ھل
 .اًضیأ طوحتلا ةبساحم ىلع رثأ ھل نوكی نأنكمی ،طوحتلا

  تابوعص دوجول اًرظن ،ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ نم اذھ انربتعا دقل
  ضعب يفو ،ماع لكشب تاقتشملا مییقت دنع ةیعوضوم مدعو
ریغ مییقت تالخدمو ةدقعم مییقت بیلاسأ مادختسا ببسب ،تالاحلا
 .قوسلا يف ةظحالملل ةلباق

  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح )ـھ(  ٢  حاضیإ ،دادعإلا سسأ رظنا
  ةماھلا ةیبساحملا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا نیبی يذلا
  ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلمو ؛ةلداعلا ةمیقلا سایقب ةقلعتملا
  ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا ةیبساحملا ةسایسلل )م(  ٣٫٢  حاضیإ
  زكارم نیبی يذلا  ١١  حاضیإلاو ؛طوحتلا ةبساحمو ةقتشملا
 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیرات يف امك تاقتشملا

ىلع ةیسیئرلا طباوضلا ةیلاعف رابتخاو قیبطتو میمصت  مییقتب انمق  
  رابتخا كلذ يف امب ،طوحتلا ةبساحمو تاقتشملا مییقتل ةرادإلا تاءارجإ
 .تاقتشملل لداعلا مییقتلا ةیلمع يطغت يتلا ةلصلا تاذ ةیلآلا طباوضلا

يلی امبو ،تاقتشملا نم ةنیع رایتخاب انمق: 
عم ماكحألاو طورشلا ةنراقمب كلذو تاقتشملا لیصافت ةقد رابتخا  

؛لماعتلا تادیكأتو ةلصلا تاذ تایقافتالا
؛مییقتلا جذامنب ةصاخلا ةیسیئرلا تالخدملا ةمئالم ىدم مییقت
ةلقتسم تامییقت  ءارجإ يف ةدعاسملل انیدل نیصصختملاب ةناعتسالا  

 و ؛ةرادإلا مییقت عم جئاتنلا ةنراقمو تاقتشملل
تاذ طوحتلا ةبساحمو ةعومجملا ھب موقت يذلا طوحتلا ةیلاعف مییقت  

 و ؛ةلصلا
تالخدملاو مییقتلا ساسأب ةقلعتملا تاحاصفإلا ةیافك ىدم مییقت  

  يف لیصفتلاب نیبم وھ امك ةلداعلا ةمیقلا سایق يف ةمدختسملا
.ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا



ةینھملاتاراشتسالليجمإيبيك

٥

  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا

٢٠٢١ماعل يونسلاةعومجملا ریرقت يف ةجردملا ىرخألا تامولعملا
  فالخب ،٢٠٢١ماعل يونسلا ةعومجملا ریرقت يف ةجردملا تامولعملا نم ىرخألا تامولعملا نوكتت.ىرخألا تامولعملا نع ةلوؤسم ةرادإلا نإ
.اذھ تاباسحلا يعجارم ریرقت  خیرات دعب انل ًاحاتم يونسلا ریرقتلا نوكی نأ عقوتملا نم.اھلوح تاباسحلا يعجارم ریرقتو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
 .اھلوح تادیكأتلا لاكشأ نم لكش يأ يدبن نلو ال اننأ امك ،ىرخألا تامولعملا يطغی ال ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح انیأر نإ
،كلذب مایقلا دنعو ،ةحاتم نوكت امدنع ،هالعأ ةحضوملا ىرخألا تامولعملا ةءارق يھ انتیلوؤسم نإف ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلل انتعجارمب قلعتی امیفو
  لالخ  اھیلع انلصح يتلا تامولعملا وأ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا عم يرھوج لكشب ةقستم ریغ ىرخألا تامولعملا تناك اذإ ام رابتعالا نیعب ذخأن
.يرھوج لكشب ةفرحم اھنأ رھظی وأ ،ةعجارملا

.كلذب ةمكوحلاب نیفلكملا غالبإ انیلع نیعتی ھنإف،يرھوج فیرحت دوجو انل نیبتیو ىرخألا تامولعملا أرقن امدنع

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح ةمكوحلاب نیفلكملاو ةرادإلا تایلوؤسم
ةیبرعلا  ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اًقفو لداع لكشب اھضرعو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسم ةرادإلا نإ
  ةمظنأ نع   ةلوؤسم ةرادإلا نأ امك ،كنبلل يساسألا ماظنلاو ةیدوعسلا ةـیبرعلا ةكلمملا يف كونبلا ةبقارم ماظنو تاكرشلا ماظن تابلطتمو ،ةیدوعسلا
.أطخ وأ شغ نع جتان ،يرھوج ٍفیرحت نم ةیلاخ ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإل ةیرورض اھاری يتلا ةیلخادلا ةباقرلا

  ،حاصفإلاو ةیرارمتسالا أدبمل اقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق  مییقت نع ةلوؤسم ةرادإلا نإف ،ةدحوملا ةیلاملا  مئاوقلا دادعإ دنع
،اھتایلمع  فاقیإ وأ ةعومجملا ةیفصت ةرادإلا مزتعت مل ام ةیرارمتسالا أدبم مادختساو ةیرارمتسالا أدبمب ةقالعلا تاذ رومألا نع ،مئالم وھ امبسح
.كلذ فالخب يقیقح لیدب دوجو مدع وأ
 .ةعومجملا يف ةیلاملا ریراقتلا دادعإ ةیلمع ىلع فارشإلا نع نولوؤسم ةمكوحلاب نیفلكملا نإ



ةینھملاتاراشتسالليجمإيبيك

٦

  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح تاباسحلا يعجارم تایلوؤسم
،أطخلا وأ شغلا نع جتان ،يرھوج ٍفیرحت نم ةیلاخ لكك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امیف لوقعم  دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
  مایقلا مت يتلا ةعجارملا نأب نمضی ال ھنكل ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلا نإ.انیأر نمضتی يذلا تاباسحلا يعجارم ریرقت رادصإو
نع تافیرحتلا أشنت .هدوجو دنع يرھوج فیرحت نع ًامئاد فشكتس ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجار ملل ةیلودلا رییاعملل اقفو اھب
  نومدختسملا  اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع رثؤتس اھنأب لوقعم لكشب عقوتی ناك اذإ ،اھعومجم يف وأ اھدرفمب ،ةیرھوج دَعُتو أطخلا وأ شغلا
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلع ًءانب
  كشلا ةعزن ىلع ظفاحنو ينھملا مكحلا سرامن اننإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعملل اقفو ةعجارملا نم ءزجكو
 :ـب انمق امك .ةعجارملا لالخ ينھملا

تاءارجإ ذیفنتو میمصتو ،أطخلا وأ شغلا نع ھجتان تناك ءاوس ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا تافیرحتلا دوجو رطاخممییقتو دیدحت  
  فیرحت يأ فاشتكا مدع رطخ دعی.انیأر ءادبإل اًساسأ نوكت نأل ةمئالمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلت ةھجاومل ةعجارملا

  وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم فذح وأ ریوزت وأ ؤطاوت ىلع يوطنی دق شغلا نأل ،أطخلا نع جتانلا رطخلا نم ىلعأ شغلا نع جتان يرھوج
 .ةیلخادلا ةباقرلا تاءارجإل زواجت

ضرغب سیلو ،فورظلل اقفو ةمئالم ةعجارم تاءارجإ میمصت لجأ نم ،ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأل مھف ىلع لوصحلا  
 .ةعومجملاب ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةیلعاف لوح يأر ءادبإ

ةرادإلا اھب تماق يتلا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلاو ةیبساحملا تاریدقتلا ةیلوقعم ىدمو ،ةمدختسملا ةیبساحملا تاسایسلا ةمئالم ىدممییقت. 

دكأت مدع كانھ ناك اذإ امیف ،اھیلع لوصحلا مت يتلا  ةعجارملا ةلدأ ىلإ ًادانتساو ،ةیرارمتسالا أدبمل ةرادإلا مادختسا ةمئالم ىدم جاتنتسا  
  انجتنتسا ام اذإو.ةیرارمتسالا أدبمل اقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردقم لوح ًاریبك ًاكش ریثت دق فورظ وأ ثادحأب قلعتی يرھوج
  كلت تناك اذإو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا ىلإ انریرقت يف هابتنالا تفل انیلع نیعتی ،يرھوج دكأت مدع دوجو
  نإف ،كلذ عمو.انریرقت خیرات ىتح اھیلع لوصحلا مت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتست .انیأر لیدعتب موقن ،ةیفاك ریغ تاحاصفإلا
 .ةیرارمتسالا أدبمل ًاقفو لمعلا  يف رارمتسالا نع ةعومجملا فقوت ىلإ يدؤت دق ةیلبقتسملا فورظلا وأ ثادحألا

تالماعملا رھظت ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امیفو ،تاحاصفإلا كلذ يف امب ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىوتحمو لكیھو ماعلا ضرعلامییقت   
 .الداع ًاضرع ققحت ةقیرطب ةقالعلا تاذ ثادحألاو



ةینھملاتاراشتسالليجمإيبيك

٧

  يسنرفلا يدوعسلا كنبلا يمھاسم ةداسلا :ىلإ نیلقتسملا تاباسحلا يعجارم ریرقت
 )ةمتت( )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح ریرقتلا

)ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم لوح تاباسحلا يعجارم تایلوؤسم

لوح يأر ءادبإل ،ةعومجملا نمض ةیراجتلا ةطشنألا وأ تآشنملل ةیلاملا تامولعملاب قلعتی امیف ةمئالمو  ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا  
  يف انیأر نع نیدیحولا نولوؤسملا لظنو .ةعومجملل ةعجارملا ةیلمع ءادأو فارشإلاو ھیجوتلا نع نولوؤسم نحنو .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
 .ةعجارملا

  ھجوأ يأ كلذ يف امب ،ةعجارملل ةماھلا جئاتنلاو ةعجارملل ططخملا تیقوتلاو قاطنلا نأشب   –  ىرخأ رومأ نیب نم   –  ةمكوحلاب نیفلكملا غالبإب موقن
.انتعجارم لالخ اھفاشتكا مت ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ يف ةماھ روصق

  ىرخألا رومألاو تاقالعلا ةفاكب مھغالبإو ،ةیلالقتسالاب ةلصلا تاذ ةیقالخألا تابلطتملا ب انمزتلا اننأب دیفی نایبب ةمكوحلاب نیفلكملا دیوزتب موقن امك
 .كلذ بلطت اذإ ،ةقالعلا تاذ مازتلالا طباوض میدقتو ،انتیلالقتسا ىلع لوقعم لكشب رثؤت اھنأب دقتعی دق يتلا

  ةرتفلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ ةغلاب ةیمھأ اھل تناك يتلا رومألا كلت ددحن اننإف ،ةمكوحلاب نیفلكملل اھغالبإ متی يتلا رومألا نمو
  وأ ،رمألا اذھ نع ينلعلا حاصفإلا نیناوقلاو ةمظنألا رظحت مل ام انریرقت يف رومألا هذھ نایبتب موقنس.ةیسیئر ةعجارم رومأ اھرابتعاو ،ةیلاحلا

   -  لوقعم لكشب   -  قوفت يتلاو غالبإلل ةیبلسلا تاعبتلا ببسب انریرقت يف ھنع غالبإلا يغبنی  ال رمألا نأ ىرن ،ةیاغلل ةردان فورظ يف ،امدنع
 .غالبإلا كلذ نم ةماعلا ةحلصملا
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 6صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 
 عــــــــام -1

 
 4هـ )الموافق 1397جمادى اآلخر  17بتاريخ  23بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -شركة مساهمة سعودية  -تأسس البنك السعودي الفرنسي )البنك( 

ليات بنك االندوشين م ( بعد أن انتقلت إليه عم1977ديسمبر  11هـ الموافق )1398محرم  01م(. بدأ البنك ممارسة أعماله رسمياً بتاريخ 1977يونيو 
 5هـ )الموافق 1410صفر  04الصادر بتاريخ  1010073368والسويس في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 

: 2020موظفـاً )2,997فرعاً( في المملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد موظفي البنك   87: 2020فرعاً ) 85م( من خالل فروعه البالغة 1989سبتمبر 
 موظفًا(. 2,881

 
شرعية  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة االسالمية ومعتمدة وتحت إشراف هيئة 

 لكة العربية السعودية.، المم11554، الرياض 56006مستقلة. يقع عنوان المكتب الرئيسي للبنك في طريق الملك سعود ص.ب. 
 
معين بـ"المجموعة"(، تشمل القوائم المالية الموحدة للبنك القوائم المالية للبنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة المملوكة له بالكامل )يشار إليهم مجت 

ألصول وتمويل الشركات. كما يمتلك البنك وكالة ٪ من حقوق الملكية(، التي تزاول أعمال الوساطة وإدارة ا100وشركة السعودي الفرنسي كابيتال )
٪ من حقوق الملكية. كما يمتلك 100السعودي الفرنسي للتأمين وشركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري وشركة سوفينكو السعودي الفرنسي بنسبة 

٪(. تم تأسيس هذه 5رة من خالل شركته التابعة بنسبة ٪ وملكية غير مباش95٪ )ملكية مباشرة بنسبة 100البنك شركة سكن للتمويل العقاري بنسبة 
 الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.

 
جزر  كما قام البنك بتأسيس شركتين تابعتين هما شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة وصكوك السعودي الفرنسي المحدودة المسجلتين في 

. إن الهدف من شركة أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة هو القيام بأنشطة المتاجرة بالمشتقات واتفاقيات %100 الكايمان وذلك بحصة ملكية قدرها
 إعادة الشراء.

 
 السعودي الفرنسي، الذي تم تأسيسه في الجمهورية العربية السورية. –٪ في بنك بيمو 27لدى البنك استثمار في شركة زميلة ويمتلك حصة قدرها 

 
 
 اإلعداد أسس -2

 
 بيان االلتزام أ(
 

، على التوالي، وفقًا للمعايير الدولية 2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
راجعين والمحاسبين ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات للتقرير المالي، على التوالي، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

 في المملكة العربية السعودية.
 

 أسس القياس والعرض ب(
 

المالية ة للمشتقات، واألدوات تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية وذلك وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا القياس بالقيمة العادل
الدفعات على المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتزامات 

في عالقة تحوط بالقيمة العادلة، أساس األسهم والتزامات المنافع المحددة. باإلضافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم التحوط لها 
 أو تعديلها بطريقة أخرى لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.

 

 تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة بصورة عامة وفقًا لترتيب السيولة.
 

 مبدأ االستمرارية ج( 
 

البنك بعين االعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية عند إجراء تقييم االستمرارية، أخذ 
 والموارد الرأسمالية األخرى وغير ذلك.

 
  



 7صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض د( 
 

السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك. وباستثناء ما هو مبين، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير 
 باللاير السعودي إلى أقرب ألف.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة هـ( 
 

لمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقًا للمعايير الدولية للتقرير ا
مصرح عنها من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على المبالغ ال

ة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من اإلدار
ة التي واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلي

 يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.
 

لقيمة العادلة، ن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بخسائر االئتمان المتوقعة، وقياس اإ
يضاح المعني في هذه القوائم على كافة هذه التقديرات في اإل 19-وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية. تمت مناقشة تأثير جائحة كوفيد

 المالية الموحدة.
 

أو في فترة التعديل   يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط،
ة والفترات المستقبلية. فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على  كل من الفترة الحالي

 واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:
 

 خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الموجودات المالية (1)
 

فئات الموجودات المالية، إجراء األحكام، وعلى وجه على جميع  9يتطلب قياس خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
هرية في مخاطر الخصوص، تقدير المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجو

 التغيرات فيها إلى مستويات مختلفة من المخصصات. االئتمان. إن هذه التقديرات تعتمد على عدد من العوامل، حيث يمكن أن تؤدي

واعتمادها  يقوم البنك بحساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة
 يرات محاسبية ما يلي:المتبادل. تتضمن عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكام وتقد

 اختيار طريقة التقدير أو منهجية النماذج، والتي تغطي األحكام واالفتراضات الرئيسية أدناه: .1

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

وهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية لخسائر االئتمان ضوابط البنك للتقويم فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة ج •
 المتوقعة على مدى العمر ووفق تقويم نوعي.

 

 تحديد فئات الموجودات المالية في حالة تقويم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعي. •
 

 إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت. •
 

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

 اختيار المدخالت لتلك النماذج، والترابط بين تلك المدخالت مثل سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية. .2

  



 8صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 اإلعداد )تتمة(أسس   -2

 (35قياس القيمة العادلة )إيضاح  (2
 

 (32االنخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات الدين وحقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح  (3
 

 (6تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح  (4
 

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها (5
 

 استهالك وإطفاء  (6
 

 برامج المنافع المحددة (7
 

 (41&12المنحة الحكومية )إيضاح  (8
 

 السياسات المحاسبية الهامة ملخص -3
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
 

 التغير في السياسات المحاسبية 3-1
 

المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في اعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية تتماشى السياسات المحاسبية 
 1من  . بناًء على تطبيق المعايير الجديدة وبالنظر إلى البيئة االقتصادية الحالية، فإن السياسات المحاسبية التالية تنطبق اعتباًرا2020ديسمبر  31في 
 .2020لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية لعام  2021يناير 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة

 

ة اعتباًرا من السنة الحالية، ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، لكن ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية تسري المعايير والتفسير والتعديالت التالي
 الموحدة للسنة ما لم يرد خالف ذلك أدناه:

 

المعايير والتفسيرات 
 والتعديالت

 تاريخ السريان البيان

التعديالت على المعيار 
 7الدولي للتقرير المالي 

الدولي للتقرير والمعيار 
والمعيار الدولي  4المالي 

إحالل  - 16للتقرير المالي 
 -سعر الفائدة المرجعي

 المرحلة الثانية

تعالج تعديالت المرحلة الثانية القضايا التي تنشأ عن تنفيذ عمليات إحالل سعر الفائدة، بما في ذلك 
انية إعفاءات مؤقتة إضافية من استبدال سعر فائدة مرجعي بآخر بديل. توفر تعديالت المرحلة الث

والمعيار الدولي  39تطبيق متطلبات محاسبة تغطية المخاطر الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي 
على عالقات تغطية المخاطر المتأثرة بشكل مباشر بإحالل سعر الفائدة بين البنوك.  9للتقرير المالي 

سمح بالتطبيق المبكر. انظر أيًضا اإليضاح ، ي  2021ومع أن التطبيق ليس إلزاميًا لنهاية سبتمبر 
 ( حول القوائم المالية الموحدة.40)

الفترات السنوية 
 1التي تبدأ في 

أو  2021يناير 
 بعد ذلك التاريخ

التعديالت على المعيار 
 16الدولي للتقرير المالي 

امتيازات  -"عقود اإليجار" 
 19 -اإليجار المتعلقة بكوفيد 

(، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه 19-فيروس كورونا )كوفيدونتيجة لجائحة 
مايو  28االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك إعفاءات السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في 

يوفر  16، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020
يعد تعدياًل  19-لية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيدوسيلة عم

لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي 
سبة عن كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن تعديالت إيجار. وفي حاالت عديدة، يؤدي ذلك إلى المحا

امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي 
 يؤدي إلى الدفع.

الفترات السنوية 
 1التي تبدأ في 

أو  2020يناير 
 بعد ذلك التاريخ

 
  



 9صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 سارية المفعول بعدالمعايير المحاسبية الصادرة وغير 
 

أو بعد ذلك  2022يناير  1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديالت التالية، التي تسري على الفترات التي تبدأ في 
 القوائم المالية الموحدة للمجموعة.التاريخ. لم تختر المجموعة التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وال تتوقع أن يكون لتطبيقها تأثير جوهري على 

 

المعايير والتفسيرات 
 والتعديالت

 تاريخ السريان البيان

التعديالت على المعيار 

 16الدولي للتقرير المالي 

امتيازات  -"عقود اإليجار" 

 -اإليجار المتعلقة بكوفيد 

 ، تمديد الوسيلة العملية19

منح امتيازات اإليجار للمستأجرين. في مايو (، تم 19-ونتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

يوفر  16، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020

يعد  19-وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافيًا 2021مارس  31تعدياًل لعقد اإليجار. في 

. يمكن للمستأجرين اختيار 2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 

المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن تعديالت 

ذلك إلى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة إيجار. وفي حاالت عديدة، يؤدي 

 في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2021أبريل 

 بعد ذلك التاريخ

عدد من التعديالت محدودة 

النطاق على المعيار الدولي 

ومعيار  3للتقرير المالي 

ومعيار  16المحاسبة الدولي 

، 37المحاسبة الدولي 

وبعض التحسينات السنوية 

على المعيار الدولي للتقرير 

والمعيار الدولي  1المالي 

ومعيار  9للتقرير المالي  

 41المحاسبة الدولي 

والمعيار الدولي للتقرير 

 16المالي 

ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال ، "عمليات تجميع األعمال" اإلشارة الواردة 3ي  ت حد 

إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير المتطلبات  3في المعيار الدولي للتقرير المالي  

 المحاسبية لعمليات تجميع األعمال.

، "الممتلكات واآلالت والمعدات" على الشركة 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء  -من تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات  -لخصم ا

قيام الشركة بتجهيز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة بإثبات عائدات 

 المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل.

، "المخصصات والمطلوبات المحتملة 37اسبة الدولي تحدد التعديالت على معيار المح

والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في 

 خسارة.

: "تطبيق المعايير 1ت دخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

: "األدوات المالية"، ومعيار  9الي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي الدولية للتقرير الم

: "الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي  41المحاسبة الدولي 

 ، "عقود اإليجار".16

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2022يناير 

بعد ذلك 

 التاريخ.

ت على معيار التعديال

 -( 1المحاسبة الدولي )

عرض القوائم المالية، حول 

 تصنيف المطلوبات

"عرض القوائم المالية"، أنه  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

يتم تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية 

 ة التقرير.فتر

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم 

عندما يشير إلى  1تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 

 "تسوية" التزام ما.

مؤجل حتى 

الفترات 

المحاسبية التي 

 1ال تبدأ قبل 

 2024ناير ي
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المعايير والتفسيرات 
 والتعديالت

 تاريخ السريان البيان

تعديالت ضيقة النطاق على 

 1معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار  2وبيان الممارسات 

 8المحاسبة الدولي 

المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم تهدف التعديالت إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة 

 المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2023يناير 

 بعد ذلك التاريخ

التعديل على معيار المحاسبة 

الضريبة  -12الدولي 

المؤجلة المتعلقة 

بالموجودات والمطلوبات 

 الناشئة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت التي ينتج عنها، عند 

 اإلثبات األولي، مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة لالستقطاع.

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2023يناير 

 بعد ذلك التاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

"عقود التامين"  17المالي 

 2020المعدل في يونيو 

، والذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة من 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشكل أساسي  17الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي 

طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار التي يتم فيها 

 االشتراك بصورة اختيارية.

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2023يناير 

 بعد ذلك التاريخ

تعديل ضيق النطاق على 

متطلبات التحول الواردة في 

المعيار الدولي للتقرير 

 عقود التأمين 17المالي 

يتعلق التعديل بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبات أخرى في 

 .17المعيار الدولي للتقرير المالي 

"األدوات المالية"  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد تؤدي هذه الفروقات إلى عدم تطابق متطلبات تحول مختلف

محاسبي مؤقت بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في بيانات المقارنة التي تقدمها في 

ألول  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17القوائم المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .مرة

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي، 

سيحسن فائدة بيانات المقارنة بالنسبة للمستثمرين. يحقق التعديل ذلك من خالل منح شركات التأمين 

 خيار عرض بيانات المقارنة عن الموجودات المالية.

الفترات السنوية 

 1التي تبدأ في 

أو  2023اير ين

 بعد ذلك التاريخ
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 السياسات المحاسبية 3-2
 

 تصنيف الموجودات المالية (أ
 

بالقيمة العادلة خر، أو عند االثبات األولي، تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:  بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 
 الخسارة:تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 

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

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

 
 الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 
ة من خالل الربح تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة العادل

 أو الخسارة:
 

 ة التعاقدية وبيع الموجودات المالية، وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدي •

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

 
حقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها ال

 في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.
 

الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للبنك أن يختار بشكل ال رجعة أدوات حقوق الملكية: عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق 
 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 الربح أو الخسارة

 
 الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.تصنف كافة 

 
والذي بخالف ذلك يفي بمتطلبات قياسه بالتكلفة  –إضافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، يجوز للبنك أن يخصص بشكل ال رجعة فيه أي أصل مالي  

 -بشكل جوهري  –لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يزيـل أو يقلص با –المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 عدم التماثل المحاسبي والذي ينشأ خالف ذلك.

 
 ت المعنية.بعد االثبات األولي لها، باستثناء خالل الفترة التي يقوم فيها البنك بتغيير نموذج اعمال إدارة الموجودا –ال يعاد تصنيف الموجودات المالية 
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 تقييم نموذج األعمال
 

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

 

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

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،

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

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

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

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

 الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
 

معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل 
ي الموجودات ضغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات البنك األصلية، فإن البنك يقوم بتغيير تصنيف باق

 المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال هذا.
 

لربح أو الخسارة حيث يتم قياس الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة، التي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل ا
 يع الموجودات المالية.ال يتم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وب

 

 يم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولةيتق
 

القيمة الزمنية للنقود  ألغراض هذا التقييم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية عند االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل
خاطر ل مخاطر االئتمان واالقراض األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل )مومقاب

 السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح.
 

والعمولة، يأخذ البنك بالحسبان الشروط التعاقدية لألداة، ويشمل وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي 
ء هذا التقويم، ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. وإلجرا

 بأخذ البنك بعين االعتبار:
 

 من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،األحداث المحتملة التي تغير  •

 خصائص الرفع المالي، •

 السداد المبكر وشروط التمديد، •

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

 الدوري ألسعار العموالت. الخصائص التي ت عدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل •
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 التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

عدم  و تقليصعند اإلثبات األولي، قام البنك بشكل ال رجعة فيه بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلزالة أ
رة لخساح أو ابل الرخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ودات اجولمض ابعخصيص بت، قام البنك أيًضا 2018ر يناي 1التماثل المحاسبي بشكل جوهري. قبل 

 لة.دلعاالقيمة س اساأعلی داخليًا عنها ودات وتقييمها ورفع تقارير جولمم إدارة األنه ت
 
 تصنيف المطلوبات المالية (ب
 

بعين بتصنيف مطلوباته المالية، باستثناء الضمانات المالية والتزامات القروض، كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ يقوم البنك 
 االعتبار أي عالوة أو خصم على أموال اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

 
 التوقف عن االثبات (ج
 

 وجودات الماليةالم
 

شكل كبير يقوم البنك بالتوقف عن إثبات األصل المالي، مثل قرض لعميل، عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط واألحكام إلى الحد الذي يصبح فيه ب
انخفاض في القيمة. يتم تصنيف  قرًضا جديًدا، مع إثبات الفرق على أنه ربح أو خسارة توقف عن اإلثبات، وذلك بالقدر الذي لم يتم فيه تسجيل خسارة

ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة، ما لم يتم اعتبار القرض الجديد على أنه موجودات مشتراة أو مستحدثة  1القروض المثبتة حديثًا ضمن المرحلة 
 ذات مستوى ائتماني منخفض.  

 
ما إذا كان التغيير في األداة المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة يعتبر جوهريًا، وذلك بعد وفي سياق إحالل سعر الفائدة بين البنوك، يتم إجراء تقييم البنك ل

 تطبيق الوسيلة العملية التي قدمتها المرحلة الثانية من إحالل سعر الفائدة بين البنوك.
 

النقدية من الموجودات المالية أو نقل حقوق استالم التدفقات يتوقف البنك عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات 
يل أو اإلبقاء على النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي أو عدم قيام البنك بتحو

 بالسيطرة على الموجودات المالية. كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية ولم تقم باالحتفاظ
 

تم التوقف عن  وعند التوقف عن إثبات أصل مالي )أدوات الدين(، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي
( أية مكاسب أو 2مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله( و )( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه 1إثباته من األصل(، و )

 في الربح أو الخسارة. –خسائر تراكمية تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر 
 

مماثلة نة عند بيع الموجودات إلى طرف آخر بمقايضة معدل العائد الكلي على الموجودات المحولة، يتم احتساب المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمو
 لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث يحتفظ البنك بكافة أو معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

 
األصل، يستمر  في المعامالت التي ال يحتفظ فيها البنك بكافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي وال يحولها ويحتفظ فيها بالسيطرة على

 لبنك في إثبات األصل بقدر ارتباطه المستمر به، والذي يتحدد بمدى تعرضه للتغيرات في قيمة األصل المحول.ا
 

معايير  في بعض المعامالت، يحتفظ البنك بااللتزام بخدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم التوقف عن إثبات األصل المحول إذا كان يستوفي
إثبات أصل أو التزام لقاء عقد تقديم الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية )أصل( أو كانت أقل من كافية )التزام( ألداء التوقف عن اإلثبات. يتم 

 الخدمة.
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ينتج عنها عموما بيع هذه الموجودات لشركات التسنيد غير يقوم البنك بتسنيد قروض وسلف مختلفة إلى العمالء واألوراق المالية االستثمارية، والتي 
االحتفاظ  الموحدة، وعند قيام البنك بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية. وتقوم شركات التسنيد بدورها بإصدار أوراق مالية إلى المستثمرين. ويتم

ثانوية أو شرائح فائدة فقط أو فوائد أخرى متبقية )الفوائد المبقاة(. ويتم إثبات  بالفوائد في الموجودات المالية المسندة عموماً على شكل شرائح أساسية أو
ن اإليرادات الفوائد المبقاة كأوراق مالية استثمارية وتدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تسجيل أرباح أو خسائر التسنيد ضم

 األخرى.
 

ية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمار في أوراق حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال يتم إثبات أي ربح/ خسارة تراكم
هلة للتوقف عن الشامل اآلخر  في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات هذه األوراق المالية. يتم إثبات أي حصة في الموجودات المالية المحولة المؤ

 تي تم إنشاؤها أو االحتفاظ بها  من قبل البنك كموجودات أو مطلوبات منفصلة.اإلثبات وال
 

 المطلوبات المالية
 

 يقوم البنك بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.
 
 التعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية (د
 

 الموجودات المالية
 

اختالفاً جوهرياً.  إذا تم تعديل الشروط الخاصة بالموجودات المالية، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المالية المعدلة تختلف
ناتجة من الموجودات المالية األصلية قد انقضت وفي حالة وجود اختالفات جوهرية في التدفقات النقدية، تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية ال

دلة زائًدا أي تكاليف مدتها. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية األصلية، ويتم إثبات الموجودات المالية الجديدة بقيمة بالقيمة العا
 و التالي:معامالت مؤهلة. يتم احتساب أي أتعاب مستلمة كجزء من التعديل على النح

 

املة يتم إدراج األتعاب التي يتم أخذها في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لألصل المالي الجديد واألتعاب التي تمثل سداد تكاليف المع •
 المؤهلة في القياس األولي لألصل؛ و

 

 عن اإلثبات.يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند التوقف  •
 

التوقف عن إثبات وإذا كانت التدفقات النقدية من الموجودات المعدلة والمقيدة بالتكلفة المطفأة ال تختلف اختالفًا جوهريًا، فإن التعديل لن يؤدي إلى 
ت المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، يقوم البنك بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي، وإثبا

سب أو الدفترية كربح أو خسارة تعديل في الربح أو الخسارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض المكا
 الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض في القيمة. وفي الحاالت األخرى، يتم إظهارها كدخل عمولة.

 
 المطلوبات المالية

 
. وفي هذه يقوم البنك بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية في حالة تعديل شروطها وكانت التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل جوهري

بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  الحالة، يتم إثبات المطلوبات المالية الجديدة على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إثبات الفرق
 استنفاذها والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة.
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إعادة احتساب التكلفة المطفأة حينئٍذ بخصم التدفقات النقدية في الحاالت التي ال تتم فيها المحاسبة عن تعديل المطلوبات المالية كتوقف عن اإلثبات، تتم 
الية، يعتبر البنك المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة للمطلوبات الم

رق بين القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية للمطلوبات المالية التي تبلغ التعديل جوهريًا استناًدا إلى عوامل نوعية وإذا نتج عنه ف
 أو تزيد عن عشرة بالمائة".

 
 إحالل سعر الفائدة المرجعي

 
هذه اإلعفاءات بتعديالت على األدوات توفر تعديالت المرحلة الثانية إعفاًء عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي. تتعلق 

 المالية وعقود اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة عن إحالل سعر الفائدة المرجعي في العقد بسعر مرجعي بديل جديد.
 

ة إحالل سعر الفائدة المرجعي، في حال تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة نتيج
يتطلب إحالل سعر  فعندئٍذ تقوم المجموعة بتحديث سعر الفائدة الفعلي لألصل المالي أو المطلوبات المالية ليعكس التغير الذي تتطلبه عملية اإلحالل.

 ط التالية:الفائدة المرجعي إحداث تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إذا تم استيفاء الشرو
 

 التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلحالل؛ و •

 أي األساس قبل التغيير مباشرة. -األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق   •
 

باإلضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبات المالية أو المالي إجراء التغييرات على األصل فيها تم في الحاالت التي 
ليعكس التغيير الذي يتطلبه المطلوبات المالية التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة المرجعي، قامت المجموعة أوالً بتحديث سعر الفائدة الفعلي لألصل أو 

 سياسات الخاصة بالمحاسبة عن التعديالت على التغييرات اإلضافية.إحالل سعر الفائدة المرجعي. بعد ذلك، طبقت المجموعة ال
 

بب تعديل عقد توفر التعديالت أيًضا استثناًء الستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في سعر الفائدة عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار بس
 اإليجار الذي يتطلبه إحالل سعر الفائدة المرجعي.
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 االنخفاض في القيمة (ه
 

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

 دينالموجودات المالية التي تعتبر سندات  •

 مدينو عقود اإليجار •

 عقود الضمان المالي الصادرة •

 التزامات القروض الصادرة •

 أرصدة البنك •

 أرصدة الجهات ذات العالقة •
 

 .9ال تخضع أدوات حقوق الملكية النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

المتوقعة على مدى العمر، باستثناء الحاالت التالية التي يتم قياس خسائر االئتمان يقوم البنك بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان 
 شهراً: 12المتوقعة لها على مدى 

 

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

 شكل جوهري منذ االثبات األولي لها.األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها ب •
 

ـ "من الدرجة يعتبر البنك بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً ب
 األولى".

 
المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يمكن أن تقع شهر جزء من خسائر االئتمان  12تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهر بعد تاريخ التقرير المالي. 12خالل 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

 تمثل خسائر االئتمان المتوقعة  تقديًرا مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي:
 

ية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية الموجودات المال •
 المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها(،

عداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إ •
 النقدية المستقبلية المقدرة.

ل والتدفقات التزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتزام بالكام •
 ي يتوقع البنك استالمها، والنقدية الت

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

 الموجودات المالية المعدلة
 

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

 

الناتجة عن األصل المالي المعدل في احتساب  إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة
 العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

 
نهائية من األصل إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفقات نقدية 

ته. يدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثبا
 للتوقف عن االثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي.

  



 17صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -3
 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
 

لقيمة العادلة من خالل يقوم البنك، بتاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المسجلة با
صل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض. يعتبر األ

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
 

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

 قترض أو الم صدر،صعوبات مالية كبيرة يواجهها الم •

 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، •

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

 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو •

 اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. •
 

خطر إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة المقترضة يعتبر عادة ذو مستوى ائتمان منخفض ما لم يكن هناك دليالً على أن 
تعتبر قروض عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة. إضافة إلى ذلك، 

 يوماً فأكثر قروضاً منخفضة القيمة. 90األفراد المتأخرة السداد لمدة 
 
 التالية: عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذو مستوى ائتماني منخفض، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل 

 

 عوائد السندات. تقويم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في •

 تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. •

 مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين الجديد. •

 احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرهاً. •

لتقويم الدعم الالزم كـ "مقرض أخير" إلى تلك الدولة، باإلضافة إلى الهدف المعلن عنه في البيانات العامة  آليات الدعم الدولي المعمول بها •
ك للحكومات والوكاالت الستخدام تلك اآلليات. ويتضمن ذك تقويم عمق تلك اآلليات، بغض النظر عن الهدف السياسي، وتحديد فيما إذا كان هنا

 مطلوبة.قدرة على استيفاء المعايير ال
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

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

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

 وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص،التزامات القروض  •

عندما تشتمل األداة المالية على كل من مكون مسحوب وغير مسحوب، وانه ال يمكن للبنك تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام  •
ونين. يتم إظهار المخصص القرض بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: يقوم البنك بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المك

المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون 
 المسحوب كمخصص، و

لدفترية سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي ألن القيمة ا •
 لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة.  
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 الشطب
 

مشطوبة يتم شطب القروض وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ال تزال تخضع الموجودات المالية ال
ة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يتم في ألنشطة التعزيز امتثاالً إلجراءات البنك بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حال

ائر البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق على إجمالي القيمة الدفترية. تقيد أية استردادات الحقة إلى مخصص انخفاض قيمة خس
 االئتمان، صافي.

 

 القروضالضمانات المالية واالعتمادات المستندية والتزامات  (و
 

م بالسداد الضمانات المالية هي عقود يدفع البنك بموجبها مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن أية خسارة يتكبدها بسبب إخفاق مدين معين في القيا
 في موعد االستحقاق طبقا لشروط أداة الدين.

 

 ت بطريقة القسط الثابت على مدة فترة الضمان.يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل ضمن صافي دخل األتعاب والعموال
 

قًا على مدى تعد "التزامات القروض واالعتمادات المستندية" التزامات مؤكدة بموجبها يتعين على البنك تقديم االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسب
 بات خسائر االئتمان المتوقعة.فترة االلتزامات. وعلى غرار عقود الضمان المالي، تقع هذه العقود ضمن نطاق متطل

 

منح القرض المتفق ال يتم تسجيل القيمة التعاقدية االسمية للضمانات المالية واالعتمادات المستندية والتزامات القروض في قائمة المركز المالي، في حال 
 ائر االئتمان المتوقعة المقابلة.على تقديمه وفقًا للشروط السائدة في السوق. يتم تسجيل القيم االسمية لهذه األدوات مع خس

 

ة العادلة يتم، في األصل، قياس الضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات لمنح القروض بأسعار تقل عن معدالت العموالت السائدة في السوق، بالقيم
 حو التالي:وتطفأ القيمة العادلة األصلية على مدى فترة الضمان أو االلتزام، ويتم قياسها الحقًا على الن

 

 بالمبلغ المطفأ هذا أو مبلغ مخصص الخسارة، أيهما أعلى. •
 

 ل الربح أو الخسارة. بالنسبة اللتزامات القروض األخرى:لة من خالدلعاايتم قياسها بالقيمة وض قرت ماالتزأي البنك ر الم يصد
 

 القيمة"(."اإلفصاحات عن االنخفاض في  7يقوم البنك بإثبات مخصص خسائر )انظر إيضاح  •
 

 المنحة الحكومية (ز
 

عامل المنفعة من يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حال وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام البنك بالشروط المرتبطة بالمنحة. ت
بالدخل. يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في المنحة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة 

األدوات المالية. يتم قياس المنفعة بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين  – 9السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
، والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار 9معيار الدولي للتقرير المالي القيمة الدفترية األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً لل

. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات 20المحاسبة الدولي 
نها كمصاريف. ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما يكون البنك هو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل العالقة التي سيتم التعويض ع

 هو المستفيد النهائي، يسجل البنك فقط المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.
 
 إثبات اإليرادات/ المصاريف (ح
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة
 

م اثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمولة الفعلية. يمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي يخصيتم 
 بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية التكلفة المطفأة لألداة المالية.
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مستقبلية بعد عند احتساب معدل العمولة لألدوات المالية، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية ال
المتوقعة. وبالنسبة للموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض، األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان 

 متوقعة.يتم استخدام معدل العمولة الفعلية المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة شامالً خسائر االئتمان ال
 

واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة والخصومات أو العالوات التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ يشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكاليف المعامالت 
 بات مالية.من معدل العمولة الفعلي. وتشتمل تكاليف المعامالت على التكاليف العرضية التي تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار موجودات مالية أو مطلو

 
 العموالت الخاصة قياس التكلفة المطفأة ودخل ومصاريف

 
ألولي مطروحاً منه تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو مطلوبات مالية ما المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو المطلوبات المالية عند االثبات ا

ق بين المبلغ األولي والمبلغ بتاريخ االستحقاق، بعد المبلغ األصلي المدفوع، وزائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فر
 تعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

 
العمولة، يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون األصل ذو مستوى ائتماني وعند احتساب دخل أو مصروف 

 منخفض( أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.
 

ام معدل العمولة الفعلي على بالنسبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، يتم احتساب دخل العمولة باستخد
 س إجمالي.التكلفة المطفأة لألصل المالي. وفي الحاالت التي لم يعد فيها األصل ذو مستوى ائتماني منخفض، فإنه يعاد احتساب دخل العمولة على أسا

 
ب دخل العمولة وذلك بتطبيق معدل العمولة الفعلي بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها، يتم احتسا

 األصل.المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل. ال يعاد احتساب دخل العمولة على أساس إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر االئتمان على 
 

 تقديم الخدمات (ط
 

 رة مستقلة أو على شكل رزم مع خدمات أخرى مقدمة.يقدم البنك خدمات متنوعة لعمالئه. يتم تقديم هذه الخدمات إما بصو
 

ارية والخدمات تبين للبنك بأنه يجب إثبات اإليرادات من مختلف الخدمات المتعلقة بتداول األسهم، وإدارة الصناديق، وتمويل الشركات، والخدمات االستش
ا بالنسبة لرسوم الخدمات المتعلقة ببطاقات االئتمان، يقوم البنك بإثبات اإليرادات البنكية األخرى بتاريخ تقديم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األداء. أم

 على مدى الفترة الزمنية.
 

 برنامج والء العمالء (ي
 

اكتساب نقاط ات من لدى البنك برنامج والء العمالء )نقاط المكافآت/ األميال الجوية ويشار إليها فيما يلي بـ "نقاط المكافآت"( والذي يسمح لحملة البطاق
ات وذلك على يمكن استردادها من بعض منافذ البيع. يقوم البنك بتوزيع جزء من سعر المعاملة )رسم متبادل( إلى نقاط المكافآت الممنوحة لحملة البطاق

 حدة عند استرداد النقاط.أساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات الموزع إلى نقاط المكافآت ويحمل على قائمة الدخل المو
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 حالية لالسترداد.يتم تعديل المبلغ المتراكم من االلتزامات المتعلقة بالنقاط غير المستردة على مدى الزمن وذلك على أساس الخبرة الفعلية والتوجهات ال
 

 أسس التوحيد (ك
 

على القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له )المجموعة(؛ وهي السعودي الفرنسي كابيتال، ووكالة السعودي الفرنسي تشتمل القوائم المالية الموحدة 
رنسي للتأمين، والسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، وشركة سكن للتمويل العقاري وسوفينكو السعودي الفرنسي، وشركة أسواق البنك السعودي الف

 داد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.المحدودة. يتم إع
 

لمخاطر الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون معرضة  
لعوائد المتغيرة من إرتباطها بالشركة المستثمر فيها، ويكون لديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في أو يكون لديها حقوق في ا

ارسة ن التوقف عن ممالشركة المستثمر فيها. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتباًرا من تاريخ بدء السيطرة ولحي
 مثل هذه السيطرة.

 

يها تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولد
 المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.

 

 بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة: بشكل خاص، تقوم المجموعة
 

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر  •
 فيها(

 خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها؛ و التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من •

 المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

افة الحقائق عندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار ك
 والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 

 الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها. •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 التصويت المحتملة الممنوحة من قبل أدوات حقوق ملكية مثل األسهم.حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق  •
 

لظروف إلى تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق وا
بدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة ويتم التوقف عند وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ي

لموحدة تخلي المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل ا
 الستبعاد الفعلي، حسبما هو مالئم.اعتبارا من تاريخ الشراء الفعلي أو حتى تاريخ ا

 

على الشركة يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة 
 التابعة، فإنها:

 

 ة التابعةتتوقف عن اثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشرك •

 تتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة •

 تتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية •

 تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم •

 تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 أو الخسارةتقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح  •
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اة، حسبما تقوم بإعادة قياس حصة الشركة األم في البنود التي تم إثباتها سابقًا في الدخل الشامل األخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبق •
 باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.هو مالئم، وكما هو مطلوب فيما لو قامت المجموعة بصورة مباشرة 

 

داد هذه يتم حذف األرصدة بين البنك وشركاته التابعة بما في ذلك أي إيرادات ومصاريف غير محققة تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إع
بها حذف األرباح غير المحققة ولكن بالقدر الذي ال يوجد فيه دليل على القوائم المالية الموحدة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم 

خرى في ظروف االنخفاض في القيمة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية وطرق تقييم موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األ
 ند الضرورة لتتماشى مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.مشابهة. تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة ع

 

 قائمة الشركات التابعة الهامة (1)
 

 يقدم الجدول أدناه تفاصيل عن الشركات التابعة الهامة للمجموعة:
 

 المركز الرئيسي للنشاط اسم الشركة التابعة
 حصة الملكية

2021 2020 

 %100 %100 السعوديةالمملكة العربية  السعودي الفرنسي كابيتال

 %100 %100 المملكة العربية السعودية وكالة السعودي الفرنسي للتأمين

 %100 %100 المملكة العربية السعودية السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

 %100 %100 المملكة العربية السعودية سكن للتمويل العقاري

  
أيًضا أسواق البنك السعودي الفرنسي المحدودة و صكوك البنك السعودي الفرنسي المحدودة بنسبة ملكية  باإلضافة للشركات التابعة أعاله، يمتلك البنك

 ٪ ، وهي مسجلة في جزر الكايمان. ليس لشركة سوفينكو السعودي الفرنسي أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.100قدرها 
 

 للمجموعة، وعليه لم يتم إثبات أي حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه القوائم المالية الموحدة.جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل 
 

 القيود الهامة (2)
 

تعمل في ليس لدى المجموعة قيود هامة على قدرتها للوصول أو استخدام موجوداتها وتسوية مطلوباتها بخالف تلك الناتجة عن األطر اإلشرافية التي 
 التابعة. ضوئها الشركات البنكية

 

 االستثمار في الشركات الزميلة (ل
 

 يتم إثبات اإلستثمارات في الشركات الزميلة في األصل بالتكلفة، ويتم المحاسبة عنها الحقًا وفقًا لطريقة حقوق الملكية. 
 

٪ من حقوق التصويت أو التي يمارس البنك عليها تأثيراً هاًما )وليس 50٪ إلى 20الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يمتلك فيها البنك عادة ما بين  
 سيطرة( على السياسات المالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة وال مشروعاً مشتركاً.

 

يلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة، زائًدا التغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة لما يتم قيد االستثمارات في الشركات الزم
في قائمة الدخل، بعد االستحواذ، ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات. ويتم إثبات حصة البنك في أرباح أو خسائر شركاته الزميلة لما بعد االستحواذ 

 ته في التغيرات لما بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر  ضمن االحتياطيات. يتم تعديل التغيرات المتراكمة لما بعد االستحواذ مقابلويتم إثبات حص
 القيمة الدفترية لالستثمار.
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حقوق الملكية نظراً لفقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام، فإنه ي عاد قياس عندما يتوقف البنك عن المحاسبة عن االستثمار وفقًا لطريقة 
عادلة بمثابة القيمة أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة لها، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. تصبح هذه القيمة ال

 المحاسبة الحقًا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. الدفترية األولية ألغراض
 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (م
 

سعار اآلجلة يتم قياس األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود الصرف األجنبي اآلجلة والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت واتفاقيات األ
ة العمالت والعموالت وخيارات أسعار العمالت والعموالت )المكتتب فيها والمشتراة( بالقيمة العادلة. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادل ومقايضات أسعار

ألسعار المتداولة ا لضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة موجبة، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. وتحدد القيمة العادلة وفقً 
 في السوق ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير، حسبما هو مالئم.

 

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

 ( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة1
 

لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة ويتم االفصاح عنها ضمن صافي تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة 
 دخل المتاجرة. كما تتضمن المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة تلك المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

 

 (  المشتقات المدمجة2
 

تعاقدي آخر )عقد رئيسي(. يقوم البنك بالمحاسبة عن المشتقات المدمجة بشكل منفصل عن العقد الرئيسي في الحاالت يمكن دمج المشتقات في ترتيب 
 التالية:

 

 ،9أال يكون العقد الرئيسي أصال في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 ي عقد منفصل، وأن تفي شروط األداة المشتقة المدمجة بتعريف األداة المشتقة إذا كانت واردة ف •

 أال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادية لألداة المشتقة المدمجة ارتباًطا وثيقًا بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد الرئيسي. •
 

تشكل جزًءا من التدفقات يتم قياس المشتقات المدمجة المنفصلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة ما لم 
 النقدية المؤهلة أو صافي االستثمار في عالقة التحوط.

 

 (  محاسبة التحوط3
 

تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات كأدوات تحوط في عالقات التحوط المؤهلة إلدارة التعرضات لمخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت 
التعرضات الناتجة عن المعامالت التي من المتوقع حدوثها بشكل كبير وااللتزامات المؤكدة. ومن أجل إدارة األجنبية ومخاطر االئتمان، بما في ذلك 

 مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروًطا محددة.
 

والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة  وألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى فئتين هما: )أ( تحوطات القيمة العادلة 
باته أو الجزء للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها )أو الموجودات أو المطلوبات في حالة التحوط لمحفظة ما( أو االلتزام المؤكد الذي لم يتم إث

ة بخطر ما والذي يمكن أن يؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن، و )ب( المحدد من الموجودات والمطلوبات أو االلتزامات المؤكدة المتعلق
أو  تحوطات التدفقات النقدية والتي تتحوط من التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات

 تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن.المطلوبات المثبتة أو معاملة من المتوقع حدوثها بشكل كبير وس
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عادلة أو لكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإنه يجب التوقع بأن يكون التحوط ذو فاعلية عالية، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة ال
بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند المتحوط له، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط 

وطبيعة موثوق به. وعند بداية التحوط، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند المعني المتحوط له 
ها والكيفية التي سيقوم بها البنك لتقييم فاعلية عالقة التحوط. وبتاريخ كل عملية تقييم لفاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون المخاطر التي يتم التحوط من

 التحوط.عالقة التحوط ذات فاعلية عالية على أساس مستقبلي وتظهر أنها كانت فعالة )فعالة بأثر رجعي( للفترة المحددة من أجل تأهيلها لمحاسبة 
 

م التحوط جراء تقييم رسمي من خالل مقارنة مدى فاعلية أداة التحوط في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر التي يتيتم إ
ة الشروط منها في البند المتحوط له، وذلك في بداية ونهاية كل ربع سنوي على أساس مستمر. ويتم إجراء فحص مستقبلي بشكل رئيسي من خالل مقارن

 الهامة لكل من بند وأداة التحوط.
 

حوط منها خالل الفترة من المتوقع أن يكون التحوط ذو فاعلية عالية إذا تم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، المرتبطة بالمخاطر المت
متوقع تحقيق تلك التسوية في فترات مستقبلية. يتم إثبات فاعلية التحوط ٪ وكان من ال125٪ إلى 80التي تم تخصيص التحوط لها، بأداة التحوط بمعدل 

بتحديد ما إذا في قائمة الدخل ضمن "صافي دخل المتاجرة". وفي الحاالت التي يكون فيها البند المتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقوم البنك أيًضا 
 ات في التدفقات النقدية التي من الممكن أن تؤثر بشكل نهائي على قائمة الدخل.كانت المعاملة متوقعة بشكل كبير وتقدم تعرضاً للتغير

 
 تحوطات القيمة العادلة 
 

ؤثر على عند تخصيص أداة مشتقة كأداة تحوط في عملية تحوط من التغيير في القيمة العادلة ألصل أو التزام مثبت أو  التزام مؤكد من الممكن أن ي 
جنبًا إلى جنب مع قائمة الدخل، فإن أي ربح أو خسارة ناتجة عن إعادة قياس أدوات التحوط إلى القيمة العادلة يتم إثباتها على الفور في قائمة الدخل 

 خل.التغير في القيمة العادلة للبند المحوط له والذي ي عزى إلى المخاطر المتحوط منها ضمن المكاسب / الخسائر غير التجارية في قائمة الد
 
عن الوفاء بمعايير محاسبة التحوط أو بالنسبة للبنود المتحوط لها المقاسة بالتكلفة المطفأة، عند توقف تحوط القيمة العادلة ألداة مالية مرتبطة بعمولة  

فترة المتبقية من التحوط بيعها أو ممارستها أو إنهائها، فإنه يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة األسمية للبند المحوط له عند اإلنهاء على مدى ال
ًضا بالقيمة العادلة(. وعند التوقف عن إثبات البند المتحوط له، يتم إثبات األصلي باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، )يتم قياس البند المتحوط له أي

 تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
 

 
  



 24صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 تحوطات التدفقات النقدية
 
مخاطر معينة  فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية المخصصة والمؤهلة، واألدوات المشتقة في التحوط من التغير في التدفقات النقدية التي ت عزى إلى 

الناتج عن أداة مرتبطة بأصل أو التزام مثبت أو معاملة متوقعة بشكل كبير يمكن أن تؤثر على قائمة الدخل،  يتم إثبات جزء المكسب أو الخسارة 
حوطات التدفقات التحوط التي تم تحديدها كجزء فعال مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل. بالنسبة لت

ى إلى قائمة الدخل خالل نفس الفترة التي النقدية التي تؤثر على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المدرجة في اإلحتياطيات األخر
جزء منها في فترة يؤثر فيها البند المتحوط له على قائمة الدخل. ومع ذلك، إذا توقع البنك عدم استرداد كل الخسارة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر  أو 

 ة تصنيف للمبلغ الذي ال يتم إثباته.  مستقبلية واحدة أو أكثر ، فإنه يجب إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل كتسوية إعاد
 

األصل أو  عندما تؤدي المعاملة المتوقعة المتحوط لها إلى إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، فإنه يتم، في الوقت الذي يتم فيه إثبات هذا
ل الشامل اآلخر عند القياس األولي لتكلفة االستحواذ أو القيمة االلتزام، إدراج المكاسب أو الخسائر ذات الصلة التي تم إثباتها سابقًا مباشرةً في الدخ

 الدفترية األخرى لهذا األصل أو االلتزام.
 

المعاملة المتوقعة  عند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها، أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، أو لم يعد من المتوقع حدوث 
 م البنك بإلغاء التخصيص، عندئذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. وفي ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة ناتجة عنأو عند قيا

قائمة الدخل عند إلى  أداة تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي كان فيها التحوط فعاال، يتم تحويلها من حقوق الملكية
، فإنه يتم على حدوث المعاملة المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيها حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها وأنها تؤثر على قائمة الدخل

 دة للفترة.إلى قائمة الدخل الموح –المثبت ضمن "الدخل الشامل اآلخر"  –الفور تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكم 
 

 )تعديالت المرحلة األولى( 2019إحالل سعر الفائدة المرجعي الصادر في سبتمبر 
 

ولى على في حال تأثر عالقة التحوط بشكل مباشر بإحالل سعر الفائدة بين البنوك، تقوم المجموعة بتطبيق بعض االستثناءات في تعديالت المرحلة األ
المجموعة أن عالقة التحوط تتأثر بشكل مباشر بإحالل سعر الفائدة بين البنوك إذا كانت تخضع لعدم اليقين التالي السياسة العامة لمحاسبة التحوط. ترى 

 الناشئ عن عملية اإلحالل:
 

 تم تصنيف معيار سعر الفائدة الخاضع لإلحالل على أنه مخاطر مغطاة، بغض النظر عما إذا كان سعر الفائدة محدد تعاقديًا؛ و/أو •
 

 ت أو قيمة التدفقات النقدية المحددة على أساس سعر الفائدة المرجعي للبند المغطى أو ألداة التحوط غير مؤكدة.إن توقي •
 

دة على أساس سعر في الحاالت التي لم يعد فيها عدم التأكد الناشئ عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك موجوًدا بشأن توقيت وقيمة التدفقات النقدية المحد
 مرجعي للبند المغطى أو ألداة التحوط أو عند توقف عالقة التحوط، تتوقف المجموعة عن تطبيق تعديالت المرحلة األولى ذات الصلة.الفائدة ال

 

على أساس  لكن عند تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث معاملة متوقعة محددة مسبقًا، تستمر المجموعة في افتراض أن التدفقات النقدية المتحوط لها
 عر الفائدة المرجعي لن يتم تغييرها نتيجة إحالل سعر الفائدة بين البنوك وفقًا إلعفاء المرحلة األولى.س
 

 أنه ليس هناك عدم تأكد بشأن إحالل سعر الفائدة بين البنوك فيما يتعلق بعالقات التحوط الخاصة بها. 2021ديسمبر  31تبين للمجموعة كما في 
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 المرحلة الثانية( )تعديالت 2020 اغسطسالصادر في إحالل سعر الفائدة المرجعي 
 

الي لم يعد هناك عدم عندما يتغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للبند المتحوط له أو أداة التحوط كنتيجة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك، وبالت
ذي التدفقات النقدية للبند المتحوط له أو أداة التحوط، يقوم البنك بتعديل توثيق التحوط لعالقة التحوط تلك لتعكس التغير )التغيرات( ال تأكد ناشئ عن

 يتطلبه إحالل سعر الفائدة بين البنوك. ولهذا الغرض، ال يتم تعديل تعيين التحوط إال إلجراء واحد أو أكثر من التغييرات التالية:
 

 ن سعر فائدة مرجعي بديل كالمخاطر المتحوط لها؛تعيي •

 تحديث تعيين البند المتحوط له، بما في ذلك بيان الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها؛ •

 تحديث بيان أداة التحوط؛ أو •

 تحديث بيان كيفية قيام المنشأة بتقييم مدى فعالية التحوط. •
 

 ك بتعديل بيان أداة التحوط فقط في حالة استيفاء الشروط التالية:قيام البن
 

 ة التحوط؛القيام بإجراء تغيير يتطلبه إحالل سعر الفائدة بين البنوك باستخدام نهج آخر غير تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألدا •

 لنقدية التعاقدية ألداة التحوط األصلية؛ والنهج المختار مكافئ اقتصاديًا لتغيير أساس تحديد التدفقات ا •

 عدم التوقف عن إثبات أداة التحوط األصلية. •
 

نوك على المخاطر يقوم البنك بتعديل توثيق التحوط الرسمي بنهاية فترة التقرير التي يتم خاللها إجراء التغيير الذي يتطلبه إحالل سعر الفائدة بين الب
 أداة التحوط. ال تشكل هذه التعديالت في وثائق التحوط الرسمية وقفًا لعالقة التحوط أو تعيين عالقة تحوط جديدة.المتحوط لها أو بند التحوط أو 

 

ن البنك يأخذ في إذا تم إجراء تغييرات باإلضافة إلى تلك التغييرات المعادلة اقتصاديًا التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك الموضح أعاله، فإ
، ما إذا كانت هذه التغييرات اإلضافية تؤدي إلى التوقف عن محاسبة التحوط. إذا لم تؤد التغيرات اإلضافية إلى التوقف عن محاسبة التحوط االعتبار

 تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط الرسمية للتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك كما هو مبين أعاله.
 

ض تحديد ر معيار سعر الفائدة الذي استندت إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها وفقًا لمتطلبات إحالل سعر الفائدة بين البنوك، لغرعندما يتم تغيي
آلخر لعالقة ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، ترى المجموعة أن احتياطي التحوط المثبت في الدخل الشامل ا

 التحوط تلك يتم تحديده على أساس سعر الفائدة المرجعي البديل الذي ستستند إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها.
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 العمالت األجنبية (ن
 

التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات  تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار
 ة.والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالي

 

ت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية السنة والمعدلة بالعمولة الفعلية تمثل أرباح وخسائر تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمال
 والمبالغ المسددة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نهاية السنة.

 

لى األرباح غير التشغيلية األخرى في قائمة الدخل، فيما عدا الفروقات الناتجة عن ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير التجارية إ 
 القروض بالعمالت األجنبية التي توفر تحوًطا فعاالً بشأن صافي االستثمار في المنشآت األجنبية.

 

 يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن ترجمة البنود التالية في الدخل الشامل اآلخر: 
 

 استثمارات األسهم فيما يتعلق بالخيار الذي تم اتخاذه لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر، و •

 ون فيه التحوط فعاالً.تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة إلى الحد الذي يك •
 

لية. تحول البنود غير تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األو
 ي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذ

 

بتاريخ قائمة  وبتاريخ إعداد القوائم المالية، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة
نة. ويتم إثبات الفروقات الناتجة عن التحويل في الدخل المركز المالي، وت حول قائمة الدخل الخاصة بها وفقًا للمتوسط المرجح ألسعار التحويل للس

 الشامل اآلخر.
 
احتياطي ترجمة وعند استبعاد عملية أجنبية أو فقدان تلك السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، فإنه يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في  

ى قائمة الدخل كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. وعند قيام المجموعة باستبعاد جزء العمالت األجنبية المتعلق بتلك العملية األجنبية إل
قوق الملكية فقط من حصتها في شركة تابعة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة، فإنه يتم إعادة توزيع الجزء المتعلق بالمبلغ المتراكم إلى ح

 غير المسيطرة.
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ركة، فإنه يتم وعند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من استثمارها في شركة زميلة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالتأثير الهام أو السيطرة المشت
 إعادة تصنيف الجزء المتعلق بالمبلغ المتراكم إلى قائمة الدخل.

 

 الماليةمقاصة األدوات  (س
 

ندما يكون تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة أو ع
 لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 

ً به من قبل أي معيار محاسبي أو تفسير وكال ً أو مسموحا ما تم  يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يكن ذلك مطلوبا
 اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للبنك.

 
 مكاسب/ )خسائر( تحويل العمالت األجنبية (ع
 

 األجنبية كما هو موضح في سياسة العمالت األجنبية الواردة أعاله.يتم إثبات مكاسب/ خسائر تحويل العمالت 
 

 دخل األتعاب والعموالت (ف
 

، في يدرج دخل ومصاريف األتعاب والعموالت، والذي يشكل جزء ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية
 دخل / مصروف العمولة الخاصة حسبما ينطبق.

 

 يتم إثبات دخل إدارة الموجودات والوساطة عند نقطة من الزمن وذلك عند الوفاء بالتزام األداء الخاص بالمجموعة.
 

قا للشروط ويتم إثبات إيرادات أتعاب الخدمات البنكية االستثمارية وتمويل الشركات على مدى فترة من الزمن وذلك عند الوفاء بالتزامات األداء وف 
 المطبقة في العقد.

 

عند  –اع وأتعاب القروض المشتركة بما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وعمولة المبيعات وأتعاب اإليد –ويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت األخرى 
قة بالقروض إلى تأدية الخدمات ذات العالقة والوفاء بالتزامات األداء عند نقطة من الزمن. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي التعهدات المتعل

 ى فترة التعهد.استخدام القرض، يتم عندئذ إثبات أتعاب التعهدات لمنح القروض بطريقة القسط الثابت على مد
 

 تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى بشكل رئيسي بأتعاب المعامالت والخدمات، والتي يتم إثباتها كمصاريف عند استالم الخدمات.
 

 توزيعات األرباح (ص
 

لمتاجرة أو صافي دخل األدوات المالية يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها. ويتم إظهار توزيعات األرباح كبند من صافي دخل ا
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو دخل العمليات األخرى وفقًا للتصنيف األساسي ألدوات حقوق الملكية.

 

 دخل/ )خسارة( المتاجرة (ق
 

أو الخسارة بالمشتقات غير التجارية المقتناة ألغراض إدارة يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية األخرى المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
ربح أو المخاطر والتي ال تشكل جزًءا من عالقات التحوط المؤهلة والموجودات المالية والمطلوبات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل ال

 الخسارة.
 

والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف العموالت الخاصة  تشتمل النتائج الناتجة عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب
يل العمالت المتعلقة بها، بما في ذلك توزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحو

 في معامالت التحوط.األجنبية. يشمل ذلك عدم الفاعلية المدرجة 
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 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (ر

 
ز المالي نظراً يستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمة المرك

المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية. وعند االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية لدى البنك بشكل جوهري، يتم الحتفاظ البنك بكافة 
خسارة، والمدرجة االستمرار في قياس هذه الموجودات وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

ويتم إظهار  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة. يتم اعتبار المعامالت كاقتراض مضمون
لمؤسسات المالية التزام الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات ضمن "األرصدة للبنك المركزي السعودي" أو "األرصدة للبنوك وا

فترة  األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، وي ستحق على مدى
ا في تاريخ مستقبلي محــدد )شراء اتفاقية إعادة الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعه

النقدية عكسي( في قائمة المركز المالي لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى البنك. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في "
قروض والسلف"، حسبما هو مالئم. ويتم اعتبار واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي" أو "األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ال

 الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، وي ستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسي على أساس العائد الفعلي.
 

 محاسبة تاريخ التداول والتسوية (ش
 

المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة بتاريخ التداول، يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية 
 خ التداول.أي التاريخ الذي يتم فيه شراء األصل أو تسليمه إلى الطرف المقابل. يقوم البنك باحتساب أي تغير في القيمة العادلة اعتباًرا من تاري

 

تعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة إن العمليات االعتيادية الم
 أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 

 كام التعاقدية لألداة المالية.يتم في األصل إثبات كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ التداول الذي يصبح فيه البنك طرفًا في األح
 

 قياس القيمة العادلة (ت
 

ة العادلة بتاريخ تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات وأدوات حقوق الملكية، والموجودات غير المالية مثل االستثمارات العقارية، بالقيم
 (.35المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح رقم )كل قائمة مركز مالي. وقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات 

 

بتاريخ القياس.  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما في معاملة عادية بين متعاملين في السوق
 أو تحويل المطلوبات قد تمت إما: الموجودات يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

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

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق تقاس القيمة 
 أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

ادية من خالل االستخدام األمثل إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتص
 واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق يقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل.
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س القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقيا
 استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

لمستويات القيمة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي 
 مذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة ال

 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •

 للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.قابلة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى  •

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

التأكد فيما إذا تم التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة ب
كل( في نهاية مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ك

 كل فترة مالية.
 

خاطر السوق وهي إدارة مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي وترفع تقاريرها وضع البنك إطار عمل رقابي لقياس القيمة العادلة. يتضمن هذا اإلطار إدارة م
القيمة العادلة لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة عمليات قياس 

 الجوهرية. تشمل الضوابط المحددة ما يلي:
 

 األسعار القابلة للمالحظة؛ التحقق من •

 معايرة تقييمات النماذج؛ •

 عملية مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغييرات في النماذج التي تشمل قسم المخاطر؛ •
 

تحديد تعديالت لمعالجة مشكالت التقييم بشكل فعال، داخل لجنة مخاطر السوق، والتي تعقد كل ثالثة أشهر، قد يتم عقد لجنة فرعية للتقييم لمراجعة و
 منهجيات التقييم باإلجماع بناًء على طلب أعضاء لجنة مخاطر السوق.

 

ة لألعمال تتألف لجنة مخاطر السوق من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ورئيس إدارة االستثمار، والمدير المالي، وأمين الخزانة، ورئيس المجموع
 يس إدارة مخاطر السوق.المصرفية المؤسسية، ورئيس إدارة المخاطر، ورئ

 

 الودائع وسندات الدين الصادرة والمطلوبات الثانوية (ث
 

تعلق بالتغيرات في عند تخصيص البنك التزاًما ماليًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام والم
 اآلخر كاحتياطي ائتمان التزام. مخاطر االئتمان الخاصة به في الدخل الشامل

 

االئتمان في الدخل وعند اإلثبات األولي لاللتزام المالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام والمتعلق بمخاطر  
 ليل االنحدار لمقارنة:الشامل اآلخر من شأنه إيجاد أو  زيادة عدم التماثل المحاسبي في الربح أو الخسارة. يتم إجراء هذا التقييم باستخدام تح

 

 التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لاللتزام المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان، مع •
 أثر التغيرات المتوقعة في القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة على الربح أو الخسارة. •
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 العقارات األخرى (خ
 

احة تؤول للبنك، خالل دورة أعماله اإلعتيادية، بعض العقارات وذلك مقابل تسووووية القروض والسووولف المسوووتحقة. وتعتبر هذه العقارات موجودات مت
قصاً تكاليف البيع ناللبيع، وتظهر مبدئياً بصافي القيمة الممكن تحقيقها للقروض والسلف المستحقة و القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنية أيهما أقل، 

 وحدة.) إذا كانت جوهرية(. ال يتم تحميل أي استهالك على تلك العقارات. يتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل الم
 

الموحدة. كما أن أي ربح إعادة تقييم الحق بعد اإلثبات األولي، يتم تحميل أي انخفاض الحق في القيمة العادلة، ناقصا تکاليف البيع، على قائمة الدخل 
بات األرباح أو في القيمة العادلة ناقصووووووواً تكاليف بيع هذه الموجودات إلی الحد الذي ال يتجاوز االنخفاض التراكمي يتم إثباته في قائمة الدخل. يتم إث

 الخسائر الناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل.
 

 تقييم الضمانات
 

 الئتمان على الموجودات المالية، يقوم البنك باستخدام الضمانات، قدر االمكان. تكون الضمانات على أشكال متنوعة مثل النقدية واألوراقلتخفيف مخاطر ا
ل اتفاقات ية مثالمالية واالعتمادات المستندية/ الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية والتعزيزات االئتمان
ى حساب خسائر المقاصة. ما لم يتم مصادرتها، ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للبنك. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر عل

مانات مثل النقدية واألوراق المالية االئتمان المتوقعة. ويتم تقييمها عادة عند نشأتها كحد أدنى، ويعاد تقييمها بصفة دورية. يتم يومياً تقييم بعض الض
 المتعلقة بمتطلبات الهامش.

 

ألخرى التي ال يستخدم البنك إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم الموجودات المالية ا 
الضمانات غير المالية، مثل العقارات، استناداً إلى البيانات المقدمة من أطراف أخرى مثل وسطاء  يمكن تحديد قيمتها السوقية، باستخدام النماذج. يتم تقييم
 الرهن العقاري أو استناداً إلى مؤشرات أسعار السكن.

 

 الضمانات التي يتم مصادرتها
 

 ه الداخلية أو بيعه.تتمثل سياسة البنك في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عمليات
 

لألصل المضمون  تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية 
ة العادلة لها )إذا كانت موجودات مالية( وبالقيمة األصلي، أيهما أقل. تحول الموجودات التي يعتبر بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيم

 العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات غير المالية بتاريخ المصادرة وبما يتفق مع سياسة البنك.
 

يقوم بتكليف وكالء  العادية، ال يقوم البنك فعلياً بمصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة قروض األفراد الخاصة به، لكنهوخالل دورة األعمال 
ة لهذا اإلجراء، خارجيين السترداد األموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد القرض القائم. تعاد األموال الفائضة إلى العمالء/ الجهات المقترضة. ونتيج

 ال يتم تسجيل العقارات السكنية التي يتم مصادرتها نظامياً في قائمة المركز المالي.
 

 والمعداتالممتلكات  (ذ
 

تم المحاسبة عن ت قاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. األراضي المملوكة ال تستهلك. ت
 رات في التقديرات المحاسبية.التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع من خالل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغي

 

يتم إثبات يتم رسملة المصاريف الالحقة وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى المجموعة. 
 عمليات اإلصالح والصيانة المستمرة كمصاريف عند تكبدها.
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 و التالي:يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وإطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النح
 

 سنة 33 المباني 
 على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصر تحسينات المباني المستأجرة 
 سنوات 10إلى  4 األثاث والمعدات السيارات 

 سنوات 12إلى   3 برامج الحاسب اآللي ومشاريع التشغيل اآللي 
 

 لية.تتم مراجعة القيمة المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم تعديلها، إذا كان ذلك مالئماً، في نهاية كل فترة ما
  

ئر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية. وتدرج هذه األرباح والخسائر في قائمة الدخل يتم تحديد األرباح والخسا
 الموحدة.

 

 اد قيمتهايتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرد
مة القابلة لالسترداد الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى قيمتها القابلة لالسترداد، في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القي

 المقدرة له.
 

 المخصصات    (ض
 

المتوقعة الناتجة عن أحداث سابقة ومن المرجح أكثر من غيره يتم إثبات المخصصات عندما يمكن للبنك إجراء تقدير موثوق به لاللتزامات القانونية أو 
 أن تتطلب استخدام الموارد المالية لتسوية هذه االلتزامات.

 

 مخصصات المطلوبات والرسوم

 
لقاء المطالبات. إن يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واألحكام بشووووأن احتمال تجنيب مخصووووص 
 المتبعة. تاريخ انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على االجراءات النظامية

 

 المحاسبة عن عقود اإليجار (ظ
 

 موجودات حق االستخدام / التزامات اإليجار
 

عند نشأة العقد تحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي عند اإلثبات األولي، يجب على البنك 
ال تدفق على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في ح

 المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.معظم المنافع إلى 
 

ها عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون إيجاري على أساس أسعار
كون المجموعة فيها هي المستأجر، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات النسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي ت

 غير اإليجارية والمحاسبة عن المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كمكون إيجاري واحد.
 

 موجودات حق االستخدام
 

 يطبق البنك نموذج التكلفة، ويقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة،
 

 متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، وناقًصا أي استهالك  .1
 المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار.  .2
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 التزامات اإليجار
 

للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة الضمني في اإليجار أو يتم قياس التزام اإليجار عند االثبات األولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية 
 معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي

 كمعدل خصم.
 

 بعد تاريخ بدء اإليجار، يقوم البنك بقياس التزامات االيجار عن طريق: 
 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس العمولة على التزام اإليجار، .1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة، و .2
 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد اإليجار. .3

 

نتيجة حدوث  قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل العمولة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عند وجود تغير في دفعات اإليجار المستقبليةيتم 
لمجموعة بتغيير تغير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت ا

 تقييمها فيما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
 

لربح أو الخسارة عند إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو تسجيلها في ا
 ات حق االستخدام إلى صفر.إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجود

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
 

شهًرا أو أقل أو عقود إيجار الموجودات  12لم تقم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي مدتها 
ت تقنية المعلومات. وتقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف على أساس القسط منخفضة القيمة، التي تشمل معدا

 الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
 

 النقد وما في حكمه (غ
 

واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشمل "النقد وما في حكمه" األوراق النقدية والعمالت المعدنية المتاحة، 
لمخاطر  باستثناء الودائع النظامية، واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع

 تغيرات غير هامة في قيمتها العادلة.
 

 مكافأة نهاية الخدمة (أأ
 

موظفي البنك في نهاية خدماتهم بناء على تقييم اكتواري ي جريه خبير اكتواري مستقل، مع األخذ بعين االعتبار أحكام يتم احتساب المكافآت المستحقة ل
 نظام العمل السعودي.

 

ر االكتوارية ئيتم مراجعة صافي التزامات البنك المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويتم إثبات األرباح والخسا 
ة الدخل الموحدة )عمليات إعادة القياس( بالكامل في الفترة التي تحدث فيها في الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائم

 في الفترات الالحقة.
وم البنك بإثبات التغييرات التالية في صافي التزامات يتم احتساب مصروف العمولة باستخدام معدل الخصم إلى صافي التزامات المنافع المحددة. يق

 المنافع المحددة تحت بند "رواتب الموظفين وما في حكمها" في قائمة الدخل الموحدة.
 

العاملة تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة، واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص األيدي  •
 والتسويات غير الروتينية، و

 صافي مصروف أو دخل العمولة. •
 

لموظفين تشتمل االفتراضات المستخدمة في احتساب التزامات البرامج على افتراضات مثل الزيادات المتوقعة مستقبالً في الرواتب ومعدل استقاالت ا
 ية.المتوقع، ومعدل الخصم المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبل
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 منافع الموظفين قصيرة األجل (بب
 

 يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إثباتها كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة.
 

تزام قانوني أو يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده بموجب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة األرباح إذا كان لدى المجموعة ال 
 متوقع حالي لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

 

 أسهم الخزينة والدفعات على أساس األسهم للموظفين (جج
 

رباح أو تقيد أسهم الخزينة والدفعات على أساس األسهم بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت واأل
يعادل المبلغ المدفوع. تظهر أية أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد هذه  الخسائر الناتجة عن بيع هذه األسهم. وبعد شرائها، يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ

 األسهم ضمن حقوق الملكية وال يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة.
 

ية للدفعات يقوم البنك بشراء هذه األسهم بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته بموجب البرامج التحفيز
 المسددة على أساس األسهم.

 

ى فترة قام البنك باعتماد معامالت الدفع على أساس األسهم المسددة على شكل حقوق ملكية لموظفيه. يقوم البنك بإثبات التكلفة/ المصروف على مد
نح ألدوات حقوق الملكية الممنوحة. يتم إظهار ظروف االستحقاق ويستند اإلدخال المقابل إلى حقوق الملكية والقياس على القيمة العادلة بتاريخ الم

 السوق وعدم االستحقاق في القياس األولي للقيمة العادلة مع عدم القيام بالتصحيح الحقًا إذا لم يتم استيفاء الشروط.
 

 الزكاة (دد
 

 الزكاة
 

)"الهيئة"(، ويتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم احتساب  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع المجموعة للزكاة وفقًا ألنظمة 
 الزكاة كضريبة دخل حيث ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 

 ضريبة القيمة المضافة 
 

يبة القيمة المضافة لمورديه مقابل المدفوعات يقوم البنك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العمالء مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة ويقوم بدفع ضر
ة المحصلة المؤهلة. يتم تحويل صافي تحويالت ضريبة القيمة المضافة شهريًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تمثل ضريبة القيمة المضاف

لبنك ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد ويتم إثباتها من العمالء، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات. يتحمل ا
 أو إطفائها كجزء من تكلفة رأس المال. إما كمصاريف أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما استهالكها

 

 خدمات إدارة االستثمار والوساطة وخدمات تمويل الشركات (هه
 

لعمالئه، من خالل الشركة التابعة له، خدمات استثمارية تتضمن إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتعاون مع مستشارين استثماريين يقدم البنك 
إلفصاح متخصصين. وتدرج حصة البنك من االستثمار في هذه الصناديق في اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ويتم ا

 األتعاب المكتسبة ضمن المعامالت مع الجهات ذات العالقة.عن 
 

ً عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوا ً أو مؤتمنا ئم المالية ال يتم اعتبار الموجودات المحتفظ بها لدى البنك، بصفته وصيا
 الموحدة.
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 المنتجات البنكية اإلسالمية (وو
 

شرعية للبنك، على إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات البنكية غير المرتبطة بعمولة، والمعتمدة من قبل الهيئة ال
 النحو التالي:

 

 تعريفات رفيعة المستوى للمنتجات البنكية غير المرتبطة بعمولة
 

هي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها البنك إلى العميل سلعة أو أصل تم شراؤه أو االستحواذ عليه في األساس من قبل البنك بناء على  المرابحة (1
 وعد صادر من العميل بشرائه. يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه.

 

وم بموجبها البنك باالستثمار في معاملة محددة. ي سمى البنك "رب  المال"، بينما تكون اإلدارة عبارة عن اتفاقية بين البنك والعميل يق المضاربة (2
 والعمل من مسؤولية العميل والذي ي سمى "مضارب". ويتم تقاسم الربح طبقاً لشروط االتفاقية، أما الخسارة فيتحملها البنك.

 

 جبها البنك للعميل أصالً مطوراً وفقًا للمواصفات المتفق عليها نظير سعر متفق عليه.عبارة عن اتفاقية بين البنك وعميل يبيع بمو االستصناع  (3
 

هي عبارة عن اتفاقية يكون بموجبها البنك بمثابة مؤجر ألصل يقوم بشرائه أو إنشائه وفقًا لطلب العميل )المستأجر(، وذلك بناًء على  اإلجارة  (4
 وعد منه باستئجار األصل نظير إيجار متفق عليه لمدة محددة و التي يمكن أن تنتهي بنقل ملكية األصل المؤجر  إلى المستأجر.

 

ة عن اتفاقية بين البنك والعميل للمشاركة في بعض المشاريع االستثمارية أو تملك عقار معين تنتهي باستحواذ العميل على هي عبار المشاركة (5
 الملكية بالكامل. يتم تقاسم الربح أو الخسارة وفقًا لشروط االتفاقية.

 

ل. ويقوم العميل بدوره ببيع السلعة المعنية فوراً، واالستفادة هو شكل من أشكال المرابحة يقوم بموجبه البنك بشراء سلعة ما وبيعها للعمي التورق (6
 من متحصالت البيع في الوفاء بمتطلبات التمويل الخاصة به.

 

قوائم المالية تدرج هذه المنتجات البنكية غير المرتبطة بعمولة ضمن "القروض والسلف" وبما يتفق مع السياسات المحاسبية ذات الصلة المبينة في هذه ال
 لموحدة.ا

 

 (1صكوك رأس المال األساسي )الشريحة  (زز
 

من تقوم المجموعة بتصنيف الصكوك الصادرة بدون تواريخ استرداد / استحقاق محددة )صكوك دائمة( مع عدم إلزام المجموعة بدفع األرباح كجزء 
 حقوق الملكية.

 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحدة ضمن األرباح المبقاة.يتم إثبات التكاليف والتوزيعات المبدئية المتعلقة بها مباشرة في قائمة 
 

  



 35صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي -4
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 965,457 1,023,141 نقد في الصندوق

 7,965,987 8,691,928 وديعة نظامية

 1,616,955 79,999 إيداعات أسواق المال

 10,548,399 9,795,068 اإلجمالي

 

 : ال شيء(.2020يتضمن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية قدرها ال شيء )
 

البنك المركزي السعودي، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 
إن الوديعة النظامية لدى البنك المركزي  كل نهاية شهر.بنسب مئوية محددة من ودائع عمالئه تحت الطلب واالدخارات والودائع ألجل وغيرها، ت حسب 

 اليومية للبنك، وبالتالي ال تعتبر جزءاً من النقد وما في حكمه.السعودي غير متاحة لتمويل العمليات 
  

 

 ، صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -5
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 4,027,436 3,798,508 حسابات جارية

 - 1,525,636 إيداعات أسواق المال

 (439) (180) ناقصا: االنخفاض في القيمة

 4,026,997 5,323,964 اإلجمالي

 
 تتم إدارة جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من قبل وكاالت تصنيف ائتماني خارجية حسنة السمعة.

 

 : ال شيء(.2020)بمبلغ قدره ال شيء تتضمن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى منتجات متوافقة مع الشريعة األسالمية 
 

 يوضح الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 4,027,436 - 10,264 4,017,172 2021يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 1,296,708 - (2,379) 1,299,087 صافي التغير للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة  

 5,324,144 - 7,885 5,316,259 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
  



 36صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 )تتمة( ، صافياألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -5
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 3,742,463 - 7,509 3,734,954 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - 31,932 (31,932) شهًرا 12االئتمان المتوقعة على مدى  محول من خسائر

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض
 - - - - مستوى االئتمان لها

 284,973 - (29,177) 314,150 صافي التغير للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة

 4,027,436 - 10,264 4,017,172 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 رى.يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لالنخفاض في قيمة األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخ

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
على مدى المتوقعة 

العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 439 - 60 379 2021يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 -العمر التي لم ينخفضمحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 (259) - 6 (265) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة    

 180  66 114 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 373 - 40 333 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - 142 (142) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 -االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفضمحول من خسائر 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 66 - (122) 188 صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة

 439 - 60 379 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
  



 37صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 ستثمارات، صافياال -6
 
 

 تصنف األوراق المالية لالستثمار كاآلتي: (أ
 

 2020 2021 الرياالت السعودية بآالف

 25,800,880 28,705,446 استثمارات بالتكلفة المطفأة

 11,512,190 14,604,493 أدوات الدين –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية/  –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 
 استثمارات أخرى

338,307 220,968 

 144,603 209,995 أدوات الدين –استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 37,678,641 43,858,241 اإلجمالي

 
 

 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالستثمارات اال (ب
 

 األوراق الماليةنوع االستثمارات حسب 
 

 الرياالت السعوديةبآالف 
 اإلجمالي دولية محلية

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 88,629 155,487 64,533 11,102 24,096 144,385 سندات بعمولة ثابتة

 55,974 54,508 - - 55,974 54,508 سندات بعمولة عائمة

 144,603 209,995 64,533 11,102 80,070 198,893 إلجماليا

 

 :االستثمارات تحليالً لمكوناتفيما يلي 
 

 بآالف الرياالت السعودية
2021 2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة

 88,629 - 88,629 155,487 - 155,487 سندات بعمولة ثابتة

 55,974 2,002 53,972 54,508 - 54,508 سندات بعمولة عائمة

العادلة من خالل استثمارات بالقيمة 
 144,603 2,002 142,601 209,995 - 209,995 الربح أو الخسارة

 

 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالستثمارات اال (ج
 
 األوراق الماليةنوع االستثمارات حسب  
 

 بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي دولية محلية

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 8,213,447 10,607,770 1,410,585 2,847,479 6,802,862 7,760,291 سندات بعمولة ثابتة

 3,298,743 3,996,723 67,673 392,042 3,231,070 3,604,681 سندات بعمولة عائمة

 220,968 338,307 19,357 10,266 201,611 328,041 أسهم

 11,733,158 14,942,800 1,497,615 3,249,787 10,235,543 11,693,013 اإلجمالي



 38صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

 :اراتفيما يلي تحليالً لمكونات االستثم
 

 بآالف الرياالت السعودية
2021 2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة

 8,213,447 - 8,213,447 10,607,770 397,286 10,210,484 سندات بعمولة ثابتة

 3,298,743 2,232,112 1,066,631 3,996,723 2,780,322 1,216,401 سندات بعمولة عائمة

 220,968 25,080 195,888 338,307 121,167 217,140 أسهم

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 صافي

11,644,025 3,298,775 14,942,800 9,475,966 2,257,192 11,733,158 

 
 

 يوضح الجدول التالي نوع الموجودات:
 

 بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي دولية محلية

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 11,512,190 14,604,493 1,478,258 3,239,521 10,033,932 11,364,972 أدوات الدين

 220,968 338,307 19,357 10,266 201,611 328,041 االستثمارات في األسهم

 11,733,158 14,942,800 1,497,615 3,249,787 10,235,543 11,693,013 اإلجمالي

  
كأسووهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشووامل اآلخر عند اإلثبات األولي. تم  أعالةاالسووتثمارات المفصووح عنها في الجدول قامت المجموعة بتخصوويص 

ألغراض اسوووتراتيجية وليس بهدف الربح من  تخصووويص القيمة العادلة من خالل الدخل الشوووامل اآلخر ألنه من المتوقع االحتفاظ باسوووتثمارات األسوووهم
 لى المدى القصير أو المتوسط. وهذا التخصيص غير قابل لإللغاء.عملية بيع الحقة وال توجد خطط الستبعاد هذه االستثمارات ع

 
 مقتناة بالتكلفة المطفأةالستثمارات اال (د

 

 االستثمارات حسب نوع األوراق المالية
 

 بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي دولية محلية

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 21,775,557 24,939,934 - - 21,775,557 24,939,934 سندات بعمولة ثابتة

 3,472,932 3,072,632 - - 3,472,932 3,072,632 سندات بعمولة عائمة

 552,391 692,880 - - 552,391 692,880 أخرى

 25,800,880 28,705,446 - - 25,800,880 28,705,446 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 



 39صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

 :االستثماراتفيما يلي تحليالً لمكونات 
 

 بآالف الرياالت السعودية
2021 2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة

 21,775,557 3,707,562 18,067,995 24,939,934 3,982,740 20,957,194 سندات بعمولة ثابتة

 3,472,932 - 3,472,932 3,072,632 - 3,072,632 سندات بعمولة عائمة

 552,391 552,391 - 692,880 692,880 - أخرى

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، 
 صافي

24,029,826 4,675,620 28,705,446 21,540,927 4,259,953 25,800,880 

 
 

 التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي إلجمالي القيمة الدفترية ألدوات الدين: (ه
 

 السعوديةبآالف الرياالت 

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر  غير 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى العمر 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

     استثمارات أدوات الدين
 37,328,462 - - 37,328,462 يناير 1الرصيد في 

 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 
-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها
- - - - 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 5,987,887 - - 5,987,887 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                    

 43,316,349 - - 43,316,349 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر  غير 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

     استثمارات أدوات الدين
 31,280,745 - - 31,280,745 يناير 1الرصيد في 

 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 
-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها
- - - - 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 6,047,717 - - 6,047,717 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                

 37,328,462 - - 37,328,462 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 



 40صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

  التكلفة المطفأة
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر  غير 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى العمر 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 25,807,423 - - 25,807,423 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 2,904,433 - - 2,904,433 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                   

 28,711,856 - - 28,711,856 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 22,127,595 - - 22,127,595 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 3,679,828 - - 3,679,828 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة

 25,807,423 - - 25,807,423 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 اآلخرمقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 11,521,039 - - 11,521,039 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 3,083,454 - - 3,083,454 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة

 14,604,493 - - 14,604,493 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 9,153,150 - - 9,153,150 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 2,367,889 - - 2,367,889 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة 

 11,521,039 - - 11,521,039 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 
 التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لخسائر االئتمان المتوقعة بشأن أدوات الدين: (و
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسارة ألدوات الدين:

 السعوديةبآالف الرياالت 

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 15,392 - - 15,392 يناير 1الرصيد في 

 - - - - شهًرا 12االئتمان المتوقعة على  محول من خسائر

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض مستوى 
 االئتمان لها

- - - - 

 5,248 - - 5,248 صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 20,640 - - 20,640 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

   

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر  غير 

منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 22,084 - - 22,084 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض مستوى 
 االئتمان لها

- - - - 

 (6,692) - - (6,692) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                 

 15,392 - - 15,392 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسارة لكل فئة من فئات أدوات الدين حسب المنتجات:
 
 
 
 
 
 



 42صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

  التكلفة المطفأة

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 6,543 - - 6,543 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

- - - - 

 (133) - - (133) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                    

 6,410 - - 6,410 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 10,143 - - 10,143 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12المتوقعة على محول من خسائر االئتمان 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

- - - - 

 (3,600) - - (3,600) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 6,543 - - 6,543 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 8,849 - - 8,849 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 مستوى االئتمان لها-ينخفض 

- - - - 

 5,381 - - 5,381 صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 14,230 - - 14,230 2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

القيمة منخفضة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 11,941 - - 11,941 يناير 1الرصيد في 
 - - - - شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 مستوى االئتمان لها-ينخفض 

- - - - 

 (3,092) - - (3,092) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 8,849 - - 8,849 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

العادلة من خالل الدخل الشامل القيمة  -يتم المحاسبة عن رصيد مخصص القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن االحتياطيات األخرى 
 اآلخر.

 
 االستثمارات حسب نوع األوراق المالية (ز
 

 بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي دولية محلية

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 30,082,441 35,705,823 1,476,684 2,858,580 28,605,757 32,847,243 سندات بعمولة ثابتة

 6,834,059 7,124,161 67,680 392,042 6,766,379 6,732,119 سندات بعمولة عائمة

 220,968 233,129 19,357 10,266 201,611 222,863 أسهم

 556,565 801,538 - - 556,565 801,538 أخرى

 (15,392) (6,410) (1,571) - (13,821) (6,410) مخصص االنخفاض في القيمة

 37,678,641 43,858,241 1,562,150 3,260,888 36,116,491 40,597,353 اإلجمالي

 

 فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة االستثمارية: (ح
 

 بآالف الرياالت السعودية
2021 2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة

 30,082,441 3,707,920 26,374,521 35,705,823 4,338,466 31,367,357 سندات بعمولة ثابتة

 6,834,059 2,238,725 4,595,334 7,124,161 2,780,323 4,343,838 سندات بعمولة عائمة

 220,968 25,080 195,888 233,129 15,989 217,140 أسهم

 556,565 556,565 - 801,538 801,538 - أخرى

 35,928,335 7,936,316 43,864,651 31,165,743 6,528,290 37,694,033 

 (15,392) (9,141) (6,251) (6,410) (4,265) (2,145) مخصص االنخفاض في القيمة

 37,678,641 6,519,149 31,159,492 43,858,241 7,932,051 35,926,190 اإلجمالي

 
  



 44صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 االستثمارات، صافي )تتمة( -6
 

  فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى: (ط
 

 2020 2021 الرياالت السعوديةبآالف 

 33,090,633 33,112,811 حكومية وشبه حكومية

 2,368,994 5,762,206 شركات

 2,219,014 4,983,224 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 37,678,641 43,858,241 اإلجمالي

  

  االستثمارات المتوافقة مع الشريعة: (ي
 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر: أوراق مالية لالستثمار مدرجة بالقيمة العادلة
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   أدوات الدين

 5,975,322 8,724,129 صكوك
 (7,032) (10,698) مخصص االنخفاض في القيمة

 5,968,290 8,713,431 اإلجمالي

 

 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة:
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   الدينأدوات 

 15,519,408 22,098,362 صكوك

 556,565 696,360 أخرى

 (5,648) (5,868) مخصص االنخفاض في القيمة

 16,070,325 22,788,854 اإلجمالي

 

مليون  136: 2020مليون لاير سووعودي ) 200تتضوومن األوراق المالية االسووتثمارية ألغراض المتاجرة منتجات متوافقة مع الشووريعة اإلسووالمية بمبلغ 
 لاير سعودي(.

 

 سلف، صافيالقروض وال -7
 

 -تصنف القروض والسلف على النحو التالي: (أ
 

 مقتناة بالتكلفة المطفأة:
 

 بآالف الرياالت السعودية

2021 

سحب على المكشوف 
 وقروض تجارية

 اإلجمالي قروض شخصية بطاقات ائتمان

  148,687,334 26,876,972  527,408 121,282,954 إجمالي -قروض وسلف عاملة 
  3,858,249  138,488  34,509  3,685,252 قروض وسلف غير عاملة، صافي 

  152,545,583 27,015,460  561,917 124,968,206 إجمالي القروض والسلف 
 (4,732,824) (290,569) (61,999) (4,380,256) مخصص االنخفاض في القيمة   

  147,812,759 26,724,891  499,918 120,587,950 بالتكلفة المطفأة، صافيالقروض والسلف المقتناة 

 
  



 45صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 القروض والسلف، صافي )تتمة( -7
  

 بآالف الرياالت السعودية

2020 

سحب على المكشوف 
 وقروض تجارية

 اإلجمالي قروض شخصية بطاقات ائتمان

 131,491,255 22,525,757 451,388 108,514,110 إجمالي -قروض وسلف عاملة 
 3,766,590 182,517 45,048 3,539,025 قروض وسلف غير عاملة، صافي

 135,257,845 22,708,274 496,436 112,053,135 إجمالي القروض والسلف
 (4,693,010) (330,465) (85,124) (4,277,421) مخصص االنخفاض في القيمة  

 130,564,835 22,377,809 411,312 107,775,714 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

 
 يشمل البند أعاله القروض والسلف المتوافقة مع الشريعة:

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   سحب على المكشوف وقروض تجارية

 46,122,000 56,786,694 تورق

 20,300,162 18,908,432 مرابحة

 5,924,288 5,783,117 أخرى

 (2,112,998) (2,375,731) االنخفاض في القيمةمخصص 

 70,233,452 79,102,512 اإلجمالي

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   بطاقات ائتمان وقروض شخصية

 13,488,168 15,475,397 تورق

 6,164,558 7,414,854 مرابحة

 2,853,269 3,929,535 أخرى

 (320,471) (281,872) مخصص االنخفاض في القيمة

 22,185,524 26,537,914 اإلجمالي

 
 التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي إلجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلف (ب
 

 فيما يلي تحليالً للتغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلف:
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

  135,257,845 3,985,974 12,444,159 118,827,712 يناير 1الرصيد في 

 - 130,121 5,152,199 (5,282,320) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على  

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 - 793,642 (3,019,047) 2,225,405 ينخفض مستوى االئتمان لها

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 - (130,723) 61,043 69,680 االئتمان لهاانخفض مستوى 

 18,269,273 136,623 (615,918) 18,748,568 صافي التغير للسنة

 (981,535) (981,535) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 152,545,583 3,934,102 14,022,436 134,589,045 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 



 46صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

  القروض والسلف، صافي )تتمة(   -7
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

منخفضة القيمة العمر 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 129,433,384 3,442,021 12,005,667 113,985,696 يناير 1الرصيد في 
 - 366,576 5,761,073 (6,127,649) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

3,606,550 (5,889,652) 2,283,102 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

79,204 19,329 (98,533) - 

 7,656,061 (175,592) 547,742 7,283,911 صافي التغير للسنة
 (1,831,600) (1,831,600) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 135,257,845 3,985,974 12,444,159 118,827,712 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
 فئات األدوات المالية:فيما يلي تحليالً للتغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لكل فئة من 

 

 تجاريةالقروض السحب على المكشوف وال
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر  غير 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 القيمة االئتمانية

 اإلجمالي

 112,053,135 3,712,490 12,185,330 96,155,315 يناير 1الرصيد في 
 - 28,282 4,987,075 (5,015,357) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

2,143,794 (2,911,540) 767,746 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

18,159 50,853 (69,012) - 

 13,753,863 133,728 (518,723) 14,138,858 صافي التغير للسنة
 (838,792) (838,792) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 124,968,206 3,734,442 13,792,995 107,440,769 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

  

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
 المتوقعة على

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 111,097,409 3,126,851 11,447,398 96,523,160 يناير 1الرصيد في 
 - 248,024 5,631,290 (5,879,314) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

3,443,715 (5,655,813) 2,212,098 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

2,023 16 (2,039) - 

 2,660,625 (167,545) 762,439 2,065,731 التغير للسنةصافي 
 (1,704,899) (1,704,899) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 112,053,135 3,712,490 12,185,330 96,155,315 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

   



 47صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 والسلف، صافي )تتمة(القروض   -7
 

 ئتماناالبطاقات 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 496,436 60,962 20,390 415,084 يناير 1الرصيد في 

 -  13,595 30,151 (43,746) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 
-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 

 ينخفض مستوى االئتمان لها
5,379 (10,432) 5,053 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

3,160 2,247 (5,407)  - 

 93,710 (6,792) 1,152 99,350 صافي التغير للسنة
 (28,229) (28,229) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 561,917 39,182 43,508 479,227 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

القيمة العمر منخفضة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 514,085 72,604 25,974 415,507 يناير 1الرصيد في 
 - 19,236 9,492 (28,728) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

13,817 (26,814) 12,997 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

3,462 615 (4,077) - 

 30,450 8,301 11,123 11,026 صافي التغير للسنة
 (48,099) (48,099) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 496,436 60,962 20,390 415,084 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 شخصيةالقروض ال

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 22,708,274 212,522 238,439 22,257,313 يناير 1الرصيد في 
 - 88,244 134,973 (223,217) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

76,232 (97,075) 20,843 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

48,361 7,943 (56,304) - 

 4,421,700 9,687 (98,347) 4,510,360 صافي التغير للسنة
 (114,514) (114,514) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 27,015,460 160,478 185,933 26,669,049 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 17,821,890 242,566 532,295 17,047,029 يناير 1الرصيد في 
 - 99,316 120,291 (219,607) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

149,018 (207,025) 58,007 - 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي 
 انخفض مستوى االئتمان لها

73,719 18,698 (92,417) - 

 4,964,986 (16,348) (225,820) 5,207,154 صافي التغير للسنة
 (78,602) (78,602) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 22,708,274 212,522 238,439 22,257,313 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 



 48صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 
 القروض والسلف، صافي )تتمة( -7
 
 :المتوقعة خسائر االئتمانلفيما يلي تصنيف الحركة في مخصص االنخفاض  (ج

 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسارة للقروض والسلف:

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 4,693,010 2,738,124 1,375,529 579,357 يناير 1الرصيد في 

 - 3,189 41,237 (44,426) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

52,085 (151,723) 99,638 - 

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 مستوى االئتمان لها

35,490 31,225 (66,715) - 

 1,021,349 584,690 532,715 (96,056) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة

 (981,535) (981,535) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 4,732,824 2,377,391 1,828,983 526,450 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

  

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 3,708,288 2,045,900 981,444 680,944 يناير 1الرصيد في 
 - 8,927 72,861 (81,788) شهًرا 12المتوقعة على محول من خسائر االئتمان 

 - محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم
 - 337,547 (416,420) 78,873 ينخفض مستوى االئتمان لها

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 - (41,106) 8,016 33,090 مستوى االئتمان لها

 2,816,322 2,218,456 729,628 (131,762) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (1,831,600) (1,831,600) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 4,693,010 2,738,124 1,375,529 579,357 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسارة لكل فئة من األدوات المالية:

 

 تجاريةالقروض السحب على المكشوف وال

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 4,277,421 2,490,288 1,360,194 426,939 يناير 1الرصيد في 
 - 549 36,023 (36,572) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على  

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 - 96,884 (144,549) 47,665 ينخفض مستوى االئتمان لها

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 - (31,035) 25,217 5,818 مستوى االئتمان لها

 941,627 520,458 519,339 (98,170) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (838,792) (838,792) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

   4,380,256 2,238,352 1,796,224 345,680 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 



 49صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 القروض والسلف، صافي )تتمة( -7

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 3,239,150 1,730,945 958,551 549,654 يناير 1الرصيد في 
 - 5,635 70,556 (76,191) شهًرا 12االئتمان المتوقعة على محول من خسائر 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

69,362 (400,307) 330,945 - 

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 مستوى االئتمان لها

911 7 (918) - 

 2,743,170 2,128,580 731,387 (116,797) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (1,704,899) (1,704,899) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 4,277,421 2,490,288 1,360,194 426,939 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 ئتماناالبطاقات 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 85,124 60,926 5,141 19,057 يناير 1الرصيد في 
 - 1,734 3,429 (5,163) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على  

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 - 1,987 (3,495) 1,508 ينخفض مستوى االئتمان لها

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 - (3,159) 1,304 1,855 مستوى االئتمان لها

 5,104 (686) 7,693 (1,903) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (28,229) (28,229) - - مبالغ مشطوبة                                                                          

 61,999 32,573 14,072 15,354 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 96,829 72,409 8,722 15,698 يناير 1الرصيد في 
 - 1,847 590 (2,437) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

-محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض مستوى االئتمان لها

3,297 (7,631) 4,334 - 

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض
 مستوى االئتمان لها

2,030 363 (2,393) - 

 36,394 32,828 3,097 469 صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (48,099) (48,099) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 85,124 60,926 5,141 19,057 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 شخصيةالقروض ال

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 330,465 186,910 10,194 133,361 يناير 1الرصيد في 
 - 906 1,785 (2,691) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على  

 - محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم
 - 767 (3,679) 2,912 ينخفض مستوى االئتمان لها

 -التي انخفضمحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 
 - (32,521) 4,704 27,817 مستوى االئتمان لها

 74,618 64,918 5,683 4,017 صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (114,514) (114,514) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 290,569 106,466 18,687 165,416 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 



 50صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 القروض والسلف، صافي )تتمة( -7

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

القيمة العمر منخفضة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 372,309 242,546 14,171 115,592 يناير 1الرصيد في 
 - 1,445 1,715 (3,160) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

 -محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض
 مستوى االئتمان لها

6,214 (8,482) 2,268 - 

 -خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض محول من
 مستوى االئتمان لها

30,149 7,646 (37,795) - 

 36,758 57,048 (4,856) (15,434) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة
 (78,602) (78,602) - - مبالغ مشطوبة                                                                         

 330,465 186,910 10,194 133,361 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 ديسمبر: 31أخرى للسنة المنتهية في والموجودات المالية  ،د( فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات
 

 2020 2021 إيضاح بآالف الرياالت السعودية

 66 (259) 5 )عكس قيد( / مخصص االنخفاض في قيمة األرصدة لدى البنوك، صافي  
 (145,067) (122,592) 15 عكس مخصص االنخفاض في قيمة البنود خارج قائمة المركز المالي، صافي  

 (3,600) (134) )هـ( 6 عكس قيد االنخفاض في قيمة االستثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي                        
مخصص )عكس قيد( االنخفاض في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر، صافي
 (3,092) 5,472 )هـ( 6

 5,639 (312)  )عكس قيد( / مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى، صافي

 (146,054) (117,825)  اإلجمالي

 

 القروض والسلف مديني عقود إيجار تمويلي، تم تحليلها على النحو التالي:هـ( تتضمن 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   إجمالي مديني عقود اإليجار التمويلي

 1,188,855 1,249,837 أقل من سنة
 2,231,657 4,277,701 سنوات 5سنة إلى 
 5,768,800 4,268,246 سنوات 5أكثر من 
 (636,275) (673,385) التمويل المستقبلية غير المحققة عن عقود اإليجار التمويليإيرادات 

 8,553,037 9,122,399 صافي مديني عقود اإليجار التمويلي
 (104,444) (140,303) مخصص االنخفاض في القيمة

 8,448,593 8,982,096 اإلجمالي

 
 زميلة، صافيالشركة الستثمار في اال  -8

 

 2020 2021 الرياالت السعوديةبآالف 

 9,695 9,695 يناير 1الرصيد في 
 - -  الحصة في األرباح

 - - مخصص االنخفاض في القيمة

 9,695 9,695 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 السعودي الفرنسي المسجل في سوريا. -( في بنك بيمو %27: 2020٪ )27يمثل االستثمار في الشركة الزميلة حصة قدرها 
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 االستثمار في الشركة الزميلة )تتمة( -8
 

 سوريا : -فيما يلي بيان حصة البنك في القوائم المالية لبنك بيمو السعودي الفرنسي 
 

 بآالف الرياالت السعودية
 سوريا -بنك بيمو السعودي الفرنسي 

2021 2020 

 526,258 442,312 إجمالي الموجودات

 465,853 369,586 إجمالي المطلوبات
 60,405 72,726 إجمالي حقوق الملكية

 65,094 65,095 إجمالي الدخل
 30,622 21,090 إجمالي المصاريف

 

 

 معدات وموجودات حق االستخدام، صافيالممتلكات وال -9
 

 األراضي والمباني بآالف الرياالت السعودية
تحسينات المباني 

 المستأجرة
األثاث والمعدات 

 والسيارات
أجهزة وبرامج 

 اآللي الحاسب
 اإلجمالي

      التكلفة

 2,989,852 1,052,362 587,415 589,330 760,745 2020يناير  1الرصيد كما في 

 272,400 235,136 23,687 9,081 4,496 إضافات خالل السنة

 (37,767) (26,058) (3,828) (7,876) (5) استبعادات واستغناءات

 3,224,485 1,261,440 607,274 590,535 765,236 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 259,857 62,525 179,416 11,534 6,382 إضافات خالل السنة

 (1,691,866) (789,587) (312,645) (505,602) (84,032) استبعادات واستغناءات

 1,792,476 534,378 474,045 96,467 687,586 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

      وخسائر االنخفاض في القيمةاالستهالك المتراكم 

 2,325,677 911,397 503,595 549,465 361,220 2020يناير  1الرصيد كما في 

 137,704 76,345 18,436 18,342 24,581 مصروف االستهالك واإلطفاء

 (37,630) (25,957) (3,792) (7,876) (5) استبعادات واستغناءات

 2,425,751 961,785 518,239 559,931 385,796 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 147,234 82,589 23,209 16,291 25,145 مصروف االستهالك واإلطفاء

 (1,688,713) (786,163) (312,915) (505,637) (83,998) استبعادات واستغناءات

 884,272 258,211 228,533 70,585 326,943 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

      القيمة الدفتريةصافي 

 908,204 276,167 245,512 25,882 360,643 2021ديسمبر  31كما في 

 798,734 299,655 89,035 30,604 379,440 2020ديسمبر  31كما في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام، صافي )تتمة(  -9
 

مليون لاير سعودي(.  18: 2020مليون ريـال سعودي ) 10أعمال تحت التنفيذ قـدرها   2021ديسمبر  31تتضمن تحسينات المبانـي المستأجرة كما في 
 مليون لاير سعودي(. 104: 2020مليون لاير سعودي ) 230تتضمن أجهزة وبرامج الحاسب اآللي برامج بصافي قيمة دفترية قدرها 

 

مليون لاير سعودي بصافي قيمة دفترية قدرها ال شيء. تم استهالك هذه  1,478، قام البنك باالستغناء عن موجودات ثابتة بقيمة 2021خالل عام 
 الموجودات بالكامل وال يمكن تحقيق أي فائدة اقتصادية منها.

 

 موجودات حق االستخدام
 

 بآالف الرياالت السعودية

2021 

 األراضي والمباني
األثاث والمعدات 

 والسيارات
 اإلجمالي

 641,436 2,387 639,049 يناير 1الرصيد في 

 123,443 9,971 113,472 زائًدا: إضافات
 9,582 5,760 3,822 ناقًصا: استبعادات
 77,738 3,796 73,942 استهالك وإطفاء

 677,559 2,802 674,757 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 بآالف الرياالت السعودية

2020 

 األراضي والمباني
األثاث والمعدات 

 والسيارات
 اإلجمالي

 660,392 3,836 656,556 يناير 1الرصيد في 
 63,520 3,334 60,186 زائًدا: إضافات

 9,926 57 9,869 ناقًصا: استبعادات
 72,550 4,726 67,824 استهالك وإطفاء

 641,436 2,387 639,049 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 الدفترية للممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام:يوضح الجدول التالي صافي القيمة 

 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   صافي القيمة الدفترية

 798,734 908,204 موجودات ثابتة

 641,436 677,559 موجودات حق االستخدام

 1,440,170 1,585,763 اإلجمالي

 
 والمعدات وموجودات حق االستخدام:يوضح الجدول التالي استهالك وإطفاء الممتلكات 

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   استهالك وإطفاء

 137,704 147,234 موجودات ثابتة

 72,550 77,738 موجودات حق االستخدام

 210,254 224,972 اإلجمالي
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 خرىاألموجودات ال -10
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 869,920 1,726,991 ذمم مدينة

 1,403,740 1,032,661 ضمانات مقدمة على المشتقات

 237,960 210,716 أخرى

 2,511,620 2,970,368 اإلجمالي

 

 

 المشتقات -11
 

 يقوم البنك ، خالل دورة أعماله العادية ، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة والتحوط:
 

 أ( المقايضات
 

لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى . وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت وتمثل التزامات 
ت وسعر بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ . أما مقايضات أسعار العمالت، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت بسعر ثاب

 عائم مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة.
 

 ب( العقود اآلجلة والمستقبلية 
 

إن العقود اآلجلة العقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. 
محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات 

 ياً.الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوم
 

 ج( اتفاقيات األسعار اآلجلة 
 
ة قيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها بصورة فردية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولاتفا

 المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
 

 د( الخيارات
 

عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ) م صدر الخيار ( الحق، وليس االلتزام، للمشـتري ) المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة  الخيارات عبارة
 أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

 

 لمقتناة ألغراض المتاجرةالمشتقات ا
 

ات طرح تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة  بالبنك بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف . تتضمن أنشطة المبيع
المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق منتجات للعمالء وبنوك ومؤسسات مالية أخرى لتمكينهم، من ضمن أمور أخرى، من تحويل أو تعديل أو تخفيض 

ن أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وتتضم
تلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك. موازنة أسعار الصرف التحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المخ
 يقوم البنك كذلك باالحتفاظ بمشتقات هيكلية والتي تكون مغطاة بموجب استراتيجية البنك إلدارة المخاطر.
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 المشتقات المقتناة ألغراض التحوط
 

بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر، والتي يتعلق جزء منها 
ات الصادرة وأسعار العموالت ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على التوجيه

 عن البنك المركزي السعودي.
 

رة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. ت راقب مراكز وقد وضع مجلس اإلدا 
ً لمخا طر العمالت يومياً وتستخدم استراتيجيات التحوط لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا

بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت. يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت وتستخدم استراتيجيات التحوط في  أسعار العموالت وذلك
 تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

 

مخاطر أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض التحوط وذلك لتقليل تعرضه ل
تيجي للمخاطر عادة من خالل تحوط معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية التحوط المتعلقة بقائمة المركز المالي الموحدة ككل. إن التحوط االسترا

 قتناة ألغراض المتاجرة.ال يخضع لمحاسبة التحوط الخاصة، ويتم المحاسبة عن المشتقات ذات العالقة كمشتقات م
 

قود يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت للتحوط من مخاطر العمالت. كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت والع
 المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت للتحوط من مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة.

 

ه تخدم البنك أيضاً مقايضات أسعار العموالت للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم. وفي جميع هذويس
الت على معامالحاالت، يجب توثيق طبيعة التحوط من المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في ذلك تفاصيل البنود المتوط لها وأداة التحوط، ويتم قيد هذه ال

 أنها تحوطات من مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
 

 تحوطات التدفقات النقدية
 

لغير أغراض يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة 
بسعر متغير. يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت المتاجرة والتي تحمل عمولة 

طر أسعار هذه. كذلك، ونتيجة لاللتزامات المؤكدة بعمالت اجنبية مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية، يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخا
ديسمبر، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية  31بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة. يوضح الجدول أدناه، كما في  العموالت المغطاة

 المتحوط لها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على الربح أو الخسارة:
 

 سنوات 5-3 سنوات 3-1 خالل سنة بآالف الرياالت السعودية
 أكثر من 
 سنوات 5

2021     

 - 270,062 753,956 742,908 التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

 - (336,039) (631,925) (259,835) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(

 - (65,977) 122,031 483,073 صافي التدفقات النقدية الواردة

2020     

 - 280,851 935,369 964,125 التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

 - (202,323) (345,323) (388,148) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(

 - 78,528 590,046 575,977 صافي التدفقات النقدية الواردة
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 النحو  التالي:كان صافي ربح / )خسارة( تحوطات التدفقات النقدية المحول إلى قائمة الدخل الموحدة خالل السنة على 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 1,072,046 961,485 دخل العموالت الخاصة

 (502,990) (273,582) مصاريف العموالت الخاصة

 569,056 687,903 صافي ربح تحوطات التدفقات النقدية المحول إلى قائمة الدخل الموحدة

 

الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة المقتناة مع تحليل المبالغ اإلسمية لها وذلك على أساس الفترة المتبقية حتى تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة 
ضرورة مبالغ تاريخ االستحقاق والمتوسط الشهري. إن المبالغ اإلسـمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بال

عادة على القيمة  ات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصرالتدفق
 العادلة الموجبة للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 

 األدوات المالية المشتقة
 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلسمية حسب الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق المبالغ 

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

إجمالي المبالغ 
 اإلسمية

 سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل 
 5أكثر من 
 سنوات

 المتوسط الشهري

2021         

         مقتناة ألغراض المتاجرة

 202,126,013 51,192,275 118,474,705 32,832,595 3,417,756 205,917,331 2,768,256 2,941,054 مقايضات أسعار العموالت

خيارات وعقود مستقبلية ألسعار 
 العموالت

318,802 318,802 28,278,081 494,475 2,042,040 24,741,566 1,000,000 31,347,232 

 31,683,176 2,332,283 5,564,984 8,802,438 12,613,751 29,313,456 51,587 155,750 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 253,241 - 81,590 387,188 230,614 699,392 7,749 7,749 خيارات العمالت

 46,592 - - 112,487 21,040 133,527 4,446 4,446 أخرى

         تحوطات القيمة العادلةلمقتناة 

 51,250 30,000 75,000 37,500 - 142,500 6 1,269 مقايضات أسعار العموالت

         مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 28,495,250 - 17,202,500 6,942,000 3,375,000 27,519,500 95,252 632,917 مقايضات أسعار العموالت

 294,002,754 54,554,558 166,140,345 51,156,248  20,152,636 292,003,787 3,246,098 4,061,987 اإلجمالي

 

 األدوات المالية المشتقة
 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبالغ اإلسمية حسب الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق  

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 السالبة

إجمالي المبالغ 
 اإلسمية

 سنوات 5-1 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل 
 5أكثر من 
 سنوات

 المتوسط الشهري

2020         

         مقتناة ألغراض المتاجرة

 182,145,903 28,423,271 127,888,968 29,738,887 13,239,134 199,290,260 4,222,635 4,554,278 مقايضات أسعار العموالت

خيارات وعقود مستقبلية ألسعار 
 العموالت

744,023 744,023 34,996,063 409,149 3,950,120 26,195,573 4,441,221 45,627,465 

 29,157,531 1,566,180 6,991,533 8,025,272 16,194,974 32,777,959 121,796 242,504 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 54,941 - - 45,688 22,055 67,743 944 944 خيارات العمالت

 67,557 - - 38,236 23,121 61,357 2,616 2,616 أخرى

         التدفقات النقديةمقتناة لتحوطات 

 35,808,513 - 21,771,500 7,903,500 2,896,544 32,571,544 4,444 1,364,681 مقايضات أسعار العموالت

 292,861,910 34,430,672 182,847,574 49,701,703 32,784,977 299,764,926 5,096,458 6,909,046 اإلجمالي  
  



 56صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 المشتقات )تتمة(   -11
 

 مليون لاير سعودي(. 22,518: 2020مليون لاير سعودي ) 21،647محفظة المشتقات مشتقات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة اسمية قدرها تشمل 
 

  يبين الجدول أدناه ملخصاً للبنود المتحوط لها وطبيعة المخاطر المتحوط منها وأداة التحوط وقيمتها العادلة.
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 أداة التحوط المخاطر التكلفة القيمة العادلة

القيمة العادلة 
 الموجبة

القيمة العادلة 
 وصف البنود المتحوط لها: السالبة

2021       

 7,335 19,574 مقايضات أسعار العموالت تدفقات نقدية 1,242,000 1,254,239 استثمارات بعمولة عائمة
 87,917 613,343 مقايضات أسعار العموالت تدفقات نقدية 26,277,500 26,802,926 قروض بعمولة عائمة

 6 1,269 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة 142,500 143,763 استثمارات بعمولة عائمة

2020 
    

  

 - 113,736 مقايضات أسعار العموالت تدفقات نقدية 3,783,544 3,897,280 استثمارات بعمولة عائمة
 4,444 1,250,945 مقايضات أسعار العموالت تدفقات نقدية 28,788,000 30,034,501 بعمولة عائمةقروض 

 
مليون ريـال  915: 2020مليون لاير سعودي )  464مليون ريـال سعودي( وحصل على  1,404: 2020مليون ريـال سعودي ) 1,033قدم البنك 

 و الئحة البنية التحتية للسوق األوروبية. سعودي( كضمانات بموجب اتفاقيات ملحق دعم االئتمان
 

 .2020و  2021ال يوجد لدى البنك جزء غير فعال من التحوطات التي تم تحويلها إلى بيان الدخل خالل عامي 
 

الدولية للمقايضات والمشتقات. بموجب  قام البنك، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصة به، بإبرام اتفاقية رئيسية وفقًا لتوجيهات الرابطة
هذه االتفاقية، يتم توحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل المجموعة. كجزء من االتفاقية 

عار معدلة عن طريق تبادل القيم الرئيسية، تم أيًضا التوقيع على ملحق دعم االئتمان. يسمح ملحق دعم االئتمان للمجموعة بالحصول على أس
 السوقية نقًدا كضمان سواء لصالح البنك أو الطرف المقابل.

 
 بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية، يلتزم كل من البنك والطرف المقابل األوروبي بالئحة تنظيم

البنية التحتية للسوق األوروبية عبارة عن مجموعة من التشريعات األوروبية للمقاصة والتنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية. الئحة تنظيم 
المركزي للمشتقات خارج األسواق النظامية. تتضمن الالئحة متطلبات اإلفصاح عن عقود المشتقات وتطبيق معايير إدارة المخاطر، وتنص 

دعات التجارة. وعليه، يتم تداول جميع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق على قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزية ومستو
ن النظامية في البورصات ويتم مقاصتها من خالل الطرف المقابل المركزي وفقًا لترتيبات المقاصة وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتما

 والسيولة للطرف المقابل.
 
 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي -12
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 67,594 13,046 حسابات جارية

 - 2,999,549 اتفاقيات إعادة شراء

 9,214,101 8,146,759 (41المنحة الحكومية )إيضاح 

 (152,070) (290,855) أثر التعديل، صافي

 9,129,625 10,868,499 اإلجمالي

 
 

  



 57صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 أرصدة للبنك المركزي السعودي )تتمة( -12
 

 يبين الجدول أدناه ملخصاً للمنح الحكومية وتواريخ االستحقاق:
 

2021 2020 

 تاريخ االستحقاق النهائي تاريخ االستالم
أصل المبلغ )بآالف 
 الرياالت السعودية(

 تاريخ االستالم
تاريخ االستحقاق 

 النهائي
أصل المبلغ )بآالف 
 الرياالت السعودية(

 525,127 2023 مارس 29 2020 مارس 29  3,500,000 2022أبريل  3 2021سبتمبر  6 

 474,873 2024 ديسمبر 29 2020 مارس 29  27,000 2022يونيو  22 2021يونيو  22 
 785,000 2025 فبراير 11 2020 مايو 11  12,000 2022يوليو  17 2021يوليو  15 
 869,000 2025 فبراير 20 2020 مايو 21  1,448,255 2024يناير  4 2020سبتمبر  30 

 4,612,111 2021 يونيو 06 2020 يونيو 04  525,127 2023مارس  29 2020مارس  29 
 489,403 2025 ابريل 16 2020 يوليو 16  785,000 2025فبراير  11 2020مايو  11 
 1,448,255 2024 يناير 04 2020 سبتمبر 30  869,000 2025فبراير  20 2020مايو  21 
 10,332 2022 سبتمبر 20 2020 ديسمبر 23  489,403 2025أبريل  16 2020يوليو  16 
 - - -  474,873 2024ديسمبر 29 2020مارس  29 

 - - -  16,101 2023مارس  30 2020ديسمبر  25 

 9,214,101 اإلجمالي 8,146,759 اإلجمالي
 

 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى -13
 

 2020 2021 الرياالت السعوديةبآالف 

 342,230 481,425 حسابات جارية
 7,320,358 12,503,933 ودائع أسواق المال

 7,662,588 12,985,358 اإلجمالي
 

 شيء(.: ال 2020مليون لاير سعودي ) 1,050تتضمن األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى منتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية قدرها 
 

 ودائع العمالء     -14
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 79,860,073 88,999,785 تحت الطلب

 753,054 905,762 ادخار

 40,442,288 46,066,480 ألجل

 6,056,229 5,978,181 أخرى

 127,111,644 141,950,208 اإلجمالي
 

مليون ريـال سعودي( يتعلق بهوامش محتفظ بها بشأن  3,799:  2020ريـال سعودي )مليون   3,442تتضمن ودائع العمالء األخرى مبلغ قدره 
 تعهدات غير قابلة لإللغاء.

 تشمل الودائع ألجل ودائع العمالء المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على النحو التالي: 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 17,453,471 16,656,350 اإلسالميةمرابحة وودائع أخرى متوافقة مع الشريعة 

 17,453,471 16,656,350 اإلجمالي
 

 تشتمل ودائع العمالء على ودائع بعمالت أجنبية على النحو التالي:

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية
 7,664,520 9,823,782 تحت الطلب

 23,964 34,923 ادخار
 3,490,519 13,530,907 ألجل
 2,851,133 2,436,834 أخرى

 14,030,136 25,826,446 اإلجمالي

مليون لاير  9,482: 2020ودي )سعون لاير ملي 21,191قدرها يکي رألمر االدوئع بالبصورة أساسية على وداألجنبية ت العمالبائع تشتمل الودا
  (.سعودي



 58صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 مطلوبات أخرى   -15
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية 

 2,416,407 3,356,750 دائنون ومصاريف مستحقة الدفع

 915,153 463,502 ضمانات مستلمة على المشتقات

 725,121 725,121 تسوية التزام زكاة لسنوات سابقة

 702,162 755,869 التزام إيجار

 410,871 288,279 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خارج قائمة المركز المالي

 1,267,610 1,476,672 أخرى

 6,437,324 7,066,193 اإلجمالي

 
 يوضح الجدول التالي إجمالي القيمة الدفترية للبنود خارج قائمة المركز المالي:

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 33,498,782 937,803 1,520,215 31,040,764 يناير 1الرصيد في 

 - 3,687 1,494,068 (1,497,755) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

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

625,572 (644,630) 19,058 - 

محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي انخفض 
 مستوى االئتمان لها

- (3,344) 3,344 - 

 (2,588,738) (489,648) (188,232) (1,910,858) صافي التغير للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة

 30,910,044 474,244 2,178,077 28,257,723 2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
  



 59صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 المطلوبات األخرى )تتمة( -15
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي

 30,929,360 684,563 1,336,396 28,908,401 يناير 1الرصيد في 

 - 27,804 1,014,003 (1,041,807) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها
1,526,942 (1,632,856) 105,914 - 

 2,569,422 119,522 802,672 1,647,228 صافي التغير للسنة
 - - - - مبالغ مشطوبة

 33,498,782 937,803 1,520,215 31,040,764 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خارج قائمة المركز المالي:

 الرياالت السعوديةبآالف 

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 410,871 374,275 11,027 25,569 يناير 1الرصيد في 

 - - 1,056 (1,056) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 

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

258 (386) 128 - 

 (122,592) (118,478) 3,396 (7,510) صافي المحمل / )عكس القيد( للسنة

 - - - - مبالغ مشطوبة

 288,279 255,925 15,093 17,261 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

القيمة العمر منخفضة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 555,938 488,202 25,629 42,107 يناير 1الرصيد في 

 - 8 2,164 (2,172) شهًرا 12محول من خسائر االئتمان المتوقعة على 
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها
8,500 (8,560) 60 - 

 (145,067) (113,995) (8,206) (22,866) )عكس القيد( للسنةصافي المحمل / 
 - - - - مبالغ مشطوبة

 410,871 374,275 11,027 25,569 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 

 رأس المال  -16
 

 1,205: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,205يتكون رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم 

 

 وفيما يلي بيان بملكية رأسمال البنك:
 

 2020 2021 )%( 2020 )%( 2021 بآالف الرياالت السعودية

 12,053,572 12,053,572 100 100 مساهمون سعوديون

 12,053,572 12,053,572 100 100 اإلجمالي
  



 60صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 واالحتياطي العاماالحتياطي النظامي  -17
 

٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي 25طبقاً لنظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقل عن 
عد مطلوباً منه أي تحويالت من صافي النظامي حتى يعادل رصيد هذا االحتياطي رأسمال البنك المدفوع. وعليه، وصل البنك إلى الحدود المطلوبة ولم ي

 : الشيء(. إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.2020) 2021ديسمبر  31الدخل للسنة المنتهية في 
 

 مليون ريـال سعودي من األرباح المبقاة إلى االحتياطي العام في السنوات السابقة. 983قام البنك بتخصيص مبلغ 
 

 

 االحتياطيات األخرى -18
 

 بآالف الرياالت السعودية
تحوطات التدفقات 

 النقدية

االستثمارات 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
 الدخل الشامل االخر

مكاسب/ )خسائر( 
اكتوارية من برامج 

 المنافع المحددة
 اإلجمالي

2021     

 1,188,115 (272) 178,744 1,009,643 يناير 1الرصيد في 

 (252,934) - (150,458) (102,476) العادلةصافي التغير في القيمة 
 (708,477) - (20,574) (687,903) محول إلى قائمة الدخل الموحدة

 2,003 2003 - - مكاسب اكتوارية عن برامج المنافع المحددة

 (959,408) 2003 (171,032) (790,379) صافي الحركة خالل السنة

 228,707 1,731 7,712 219,264 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

2020     

 812,222 2,338 65,800 744,084 يناير 1الرصيد في 

 957,982 - 123,367 834,615 صافي التغير في القيمة العادلة

 (579,479) - (10,423) (569,056) محول إلى قائمة الدخل الموحدة

 (2,610) (2,610) - - )خسارة( اكتوارية عن برامج المنافع المحددة

 375,893 (2,610) 112,944 265,559 صافي الحركة خالل السنة

 1,188,115 (272) 178,744 1,009,643 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

خالل الدخل ن تمثل االحتياطيات األخرى صافي األرباح/ )الخسائر( غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم تحوطات التدفقات النقدية، والقيمة العادلة م
 الشامل اآلخر، واألرباح / الخسائر االكتوارية عن برامج المنافع المحددة. إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع.

 

 (1صكوك رأس المال األساسي )الشريحة      -19
 
مليار لاير سعودي. تمت الموافقة  5( )"الصكوك"( بقيمة 1، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشريعة صكوك الفئة )2020خالل عام 

 على اإلصدار من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة البنك.
 

صكوك، إن هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة وال يوجد بشأنها تواريخ استرداد محددة وتمثل حصة ملكية غير مقسمة لحاملي الصكوك في موجودات ال
روط وثانوي للبنك مصنف ضمن حقوق الملكية. ومع ذلك، يكون للبنك الحق الحصري في استرداد حيث يشكل كل صك التزاًما غير مضمون ومش

 الصكوك أو استدعائها في فترة زمنية محددة، وفقًا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك.
 

سنوات. ت ستحق العمولة المطبقة على الصكوك الدفع  5د كل ويخضع للتجدي 2025٪ سنويًا من تاريخ اإلصدار حتى 4.5يبلغ معدل العمولة المستحق 
المطلق )وفقًا بشكل ربع سنوي بتاريخ كل توزيع دوري، إال عند وقوع حدث عدم دفع أو اختيار عدم السداد من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقًا لتقديره 

عدم الدفع هذا أو اختيار عدم السداد أحداث تعثر  ولن تكون المبالغ التي لم يتم لشروط وظروف معينة( اختيار عدم إجراء أي توزيعات. و ال يعتبر حدث 
 دفعها تراكمية أو مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

 

 

 

 



 61صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 التعهدات وااللتزامات المحتملة -20
 

 الدعاوى القضائية (أ
 

بتكوين مخصووصووات كافية مقابل هذه الدعاوى. تشووير (دعوى قضووائية قائمة ضوود البنك. قام البنك 54: 2020) 80، توجد 2021ديسوومبر  31كما في 
 المشورة القانونية ذات العالقة إلى أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه الدعاوى أية خسائر جوهرية.

 

 التعهدات الرأسمالية (ب
 

 سعودي( تتعلق بشراء مباني مليون لاير 100: 2020مليون لاير سعودي ) 47، كان لدى البنك تعهدات رأسمالية قدرها 2021ديسمبر  31كما في 
 ومعدات.

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج
 

 إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
 

فاء بالتزاماته إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الو 
االعتمادات المستندية تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والسلف. أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان و

 فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.
 

ددة التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال وفق شروط وأحكام مح –إن االعتمادات المستندية 
 مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. –
 

 ل العمالء.تمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء . يتوقع البنك ان يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قب 
 

المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندية. فيما يتعلق بمخاطر  تمثل التعهدات لمنح االئتمان الجزء غير
 أن مبلغ الخسارة االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، من المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، إال

ن تقديره بشكل معقول يتوقع أن يكون أقل كثيًرا من إجمالي التعهدات غير المستخدمة ألن معظم التعهدات لمنح االئتمان تتطلب من المحتملة الذي ال يمك
من هذه  ة ألن العديدالعمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي التعهدات القائمة لمنح االئتمان ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلي

 التعهدات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.
 

 فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية للتعهدات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالبنك:    (1
 

 شهًرا 12- 3 أشهر 3خالل  بآالف الرياالت السعودية
1-5 

 سنوات
 5أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

2021      

 11,183,710 - 1,082,264 2,230,834 7,870,612 اعتمادات مستندية
 36,677,538 420,292 7,945,081 17,226,429 11,085,736 خطابات ضمان 
 2,021,025 - 41,155 439,632 1,540,238 قبوالت 
 7,587,489 1,059,250 3,118,384 1,909,855 1,500,000 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء 

 57,469,762 1,479,542 12,186,884 21,806,750 21,996,586 اإلجمالي 

 2020      

 8,355,493 - 1,118,861 3,151,502 4,085,130 اعتمادات مستندية
 39,497,700 452,760 10,003,114 18,190,497 10,851,329 خطابات ضمان

 2,192,464 - 78,068 704,592 1,409,804 قبوالت
 6,165,495 6,800 5,508,216 284,102 366,377 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

 56,211,152 459,560 16,708,259 22,330,693 16,712,640 اإلجمالي

 

: 2020مليون لاير سعودي ) 73,355بلغ الجزء غير المستخدم القائم من التعهدات غير المؤكدة، التي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، 
 مليون لاير سعودي(. 99,024

 

مليون  5,460: 2020مليون لاير سووعودي ) 6,682بلغ رصوويد التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة بالمنتجات المتوافقة مع الشووريعة اإلسووالمية  
  لاير سعودي(.



 62صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 التعهدات وااللتزامات المحتملة )تتمة( -20
 

 تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى :( فيما يلي 2
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 86,122 7,649 حكومية وشبه حكومية

 51,780,738 50,348,557 شركات

 4,307,744 7,076,992 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 36,548 36,564 أخرى

 56,211,152 57,469,762 اإلجمالي

 

 الموجودات المرهونة (د
 

خرى إن األوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشوووووراء مع البنوك األخرى هي سوووووندات حكومية. كما يتم رهن السوووووندات غير الحكومية األ
 بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.  فيما يلي بيان الموجودات المرهونة كضمانات لدى المؤسسات المالية األخرى:

 

 الرياالت السعودية بآالف

2021 2020 

 الموجودات المطلوبات ذات العالقة الموجودات
المطلوبات ذات 

 العالقة

 3,283,512 3,292,500 5,414,146 5,430,664 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 997,336 1,041,000 - - مقتناة بالتكلفة المطفأة

 4,280,848 4,333,500 5,414,146 5,430,664 اإلجمالي

 

 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة -21
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   دخل العموالت الخاصة

   استثمارات  

 254,264 274,296 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  

 583,145 562,188 مقتناة بالتكلفة المطفأة -  

 836,484 837,409 

 69,754 19,786 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 5,377,628 5,012,242 قروض وسلف

 6,284,791 5,868,512 اإلجمالي

   مصاريف العموالت الخاصة

 93,170 41,766 أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 951,233 453,300 ودائع العمالء

 1,044,403 495,066 اإلجمالي

 5,240,388 5,373,446 صافي دخل العموالت الخاصة

 

 مليون لاير سعودي(. 1,700: 2020مليون لاير سعودي ) 1,873بلغ صافي دخل العموالت الخاصة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
  



 63صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 والعموالت، صافيدخل األتعاب  -22
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   دخل أتعاب وعموالت

 411,521 499,046 تداول أسهم ووساطة وإدارة صناديق وتمويل شركات -

 394,455 378,020 تمويل تجاري -

 283,186 340,392 أتعاب إدارة قروض وقروض مشتركة -

 303,530 368,783 منتجات بطاقات -

 130,435 142,354 خدمات بنكية أخرى -

 1,523,127 1,728,595 إجمالي دخل األتعاب والعموالت

   مصاريف األتعاب والعموالت

 99,229 119,053 تداول أسهم ووساطة -

 284,927 367,051 منتجات بطاقات -

 57,155 29,363 خدمات بنكية أخرى -

 441,311 515,467 إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت

 1,081,816 1,213,128 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 

 مليون لاير سعودي(. 474: 2020مليون لاير سعودي ) 568بلغ الرصيد غير المطفأ للعمولة المقبوضة مقدماً 
 

 

 دخل المتاجرة، صافي -23
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 153,585 162,393 مشتقات، صافي

 14,300 9,448 صافيأوراق مالية، 

 167,885 171,841 اإلجمالي

 
 

 دخل العمليات األخرى -24
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 394 926 مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات

 91,379 59,919 مبالغ مستردة من قروض مشطوبة

 72,238 3,149 أخرى

 164,011 63,994 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 64صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 أخرى ومصاريف عمومية وإداريةمصاريف عمليات  -25
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

  54,785  137,081 ضريبة القيمة المضافة الغير مطالب بها و الغرامات

  228,027  225,534 تكلفة اإلصالح والصيانة والمرافق وتكنولوجيا المعلومات

  50,421  63,397 التأمين والتكلفة القانونية

 120,525  118,169 واألستشارية المهنيةاألتعاب 

  64,369  116,339 رسوم االتصاالت والنشر واالعالن

  5,900  11,297 واللوازم مكتبيه أدوات

  7,105  6,919 السفر والترفيه

  134,375 79,723 أخرى ونفقات تشغيلية أخرى

  665,507  758,459 اإلجمالي

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم -26

 

على أساس المتوسط المرجح وذلك بقسمة صافي الدخل  2020و  2021ديسمبر  31تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين  في 
 مليون سهم كما في 5.4مليون سهم وذلك بعد استثناء أسهم الخزينة والتي تتكون من  1,200المعدل بتكاليف صكوك رأس المال األساسي للسنة على 

 مليون سهم(. 5.7 :2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31
 

 

 إجمالي توزيعات األرباح -27
 

: 2020لاير سعودي ) 0.85مليون لاير سعودي( أي  480: 2020مليون لاير سعودي ) 1,020اقترح مجلس اإلدارة توزيع صافي أرباح نهائية قدرها 
ة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي والجهات التنظيمية. أعلن مجلس اإلدارة لاير سعودي( صافي لكل سهم للسنة، والتي تخضع لموافق 0.40

 : ال شيء( صافي للسهم.2020لاير سعودي ) 0.65: ال شيء( أي 2020مليون لاير )  780توزيع صافي أرباح مرحلية قدرها 
 

 2021 بآالف الرياالت السعودية

 479,979 2020صافي توزيعات األرباح النهائية لعام 

 779,966 2021صافي توزيعات األرباح المرحلية لعام 

 1,019,956 2021صافي توزيعات األرباح النهائية المقترحة لعام 

 2,279,901 اإلجمالي

 

 2020 بآالف الرياالت السعودية

 1,199,679 2020صافي توزيعات األرباح النهائية لعام 

 1,199,679 اإلجمالي

 

 وضريبة الدخلالزكاة  -28
 

 يتم دفع توزيعات األرباح للمساهمين السعوديين وغير السعوديين بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل، على التوالي، على النحو التالي:
 

 أ( المساهمون السعوديون
 

والتي سيتم خصمها من حصتهم في مليون لاير سعودي(،  381: 2020مليون لاير سعودي ) 388بلغت الزكاة العائدة للمساهمين السعوديين للسنة 
 توزيعات األرباح.



 65صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل -28
 

 ب( المساهمون غير السعوديين
 

مليون لاير سعودي(. يتم دفع حصة المساهمين غير السعوديين  40: 2020بلغت ضريبة الدخل المستحقة على الحصة في دخل السنة الحالية ال شيء )
 خصم الضرائب المستحقة أعاله.من توزيعات األرباح بعد 

 

. وبعد بيع هذه األسهم، ال يخضع البنك لضريبة 2020قام كريدي أجريكول كوربوريت أند انفستمنت بنك  ببيع حصته المتبقية في البنك خالل عام 
 ٪ من مساهمته تخضع للزكاة.100الدخل وأن 

 

 تسوية الزكاة
 

مارس  14بتاريخ  2215تناداً إلى قواعد الزكاة الجديدة لألنشطة التمويلية وفقاً للقرار الوزاري رقم اس 2021قام البنك بحساب مستحقات الزكاة لسنة 
 هـ.1440رجب  7م الموافق 2019

 

 1,510.67)الهيئة(، لتسوية التزامات الزكاة البالغة  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توصل البنك إلى اتفاق تسوية مع 2018كحدث هام، في عام 
٪ من التزامات الزكاة المتفق عليها 20. تطلبت اتفاقية التسوية من البنك تسوية 2017مليون لاير سعودي عن السنوات السابقة وحتى نهاية السنة المالية 

عديل الزكاة وضرائب الدخل للسنوات السابقة وحتى نهاية السنة المالية وتسوية الباقي خالل فترة خمس سنوات، وعليه قام البنك بت 2018في عام 
 .2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي حتى  786، من خالل أرباحه المبقاة. قام البنك بسداد مبلغ 2017

 

 بشأن الزكاة.نتيجة التفاقية التسوية، وافق البنك على سحب جميع االعتراضات السابقة التي قدمها إلى السلطة المختصة 
 

 تسوية الزكاة
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 380,931 387,500 الزكاة للسنة

 380,931 387,500 الزكاة المحملة للسنة الحالية

 

 تسوية الضريبة
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 40,157 - ضريبة الدخل للسنة

 42,937 - ضريبة مؤجلة

 83,094 - المحملة للسنة الحاليةضريبة الدخل 

 

 مؤجلةالضريبة ال
 

 البنود. تنشأ الضريبة المؤجلة عن مكافأة نهاية الخدمة ومخصص انخفاض القيمة عن خسائر االئتمان المتوقعة خارج قائمة المركز المالي وغيرها من

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   42,937  -  المؤجلةالرصيد االفتتاحي لموجودات الضريبة 

 (4,282)  -  عكس قيد فروقات مؤقتة

 (38,655)  -  أثر التغير في نسبة الملكية

 (42,937)  -  مصروف الضريبة المؤجلة

 -  -  ديسمبر 31الرصيد كما في 

 



 66صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 النقد وما في حكمه    -29
 

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

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 2,582,412 1,103,140 (4نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 
 شرائها

5,123,964 4,026,997 

 6,609,409 6,227,104 اإلجمالي

 
 : ال شيء(.2020مليون لاير سعودي ) 200بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء 

 

 تعويضات الموظفين -30
 

 2021 بآالف الرياالت السعودية

 طريقة الدفع إجمالي التعويضات متغيرةتعويضات  تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

الذي يتطلب عدم   كبار المدراء التنفيذيين
 ممانعة البنك المركزي السعودي

 نقًدا 61,421 25,134 36,287 15

موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على 
 مخاطر

 نقًدا 328,126 103,807 224,319 419

 نقًدا 151,398 23,135 128,263 393 موظفون يقومون بمهام رقابية
 نقًدا 527,180 91,719 435,461 2,170 موظفون آخرون

  1,068,125 243,795 824,330 2,997 اإلجمالي

 

 2020 بآالف الرياالت السعودية 

 طريقة الدفع إجمالي التعويضات تعويضات متغيرة تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

الذي يتطلب عدم  كبار المدراء التنفيذيين
 ممانعة البنك المركزي السعودي

 نقًدا 79,686 36,260 43,426 17

موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على 
 مخاطر

 نقًدا 291,511 86,449 205,062 359

 نقًدا 147,147 21,637 125,510 365 موظفون يقومون بمهام رقابية
 نقًدا 579,140 93,012 486,128 2,140 موظفون آخرون

  1,097,484 237,358 860,126 2,881 اإلجمالي

 
 يمثل عدد الموظفين الرصيد الختامي فقط.

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 1,097,484 1,068,125 إجمالي التعويضات

 321,219 329,327 تكاليف موظفين أخرى   

 1,418,703 1,397,452 إجمالي رواتب وتكاليف الموظفين

 
 مليون لاير سعودي(. 18.4: 2020مليون لاير سعودي ) 19.6الجدول أعاله تعويضات متغيرة مؤجلة قدرها يتضمن 

 

 هناك بعض المنافع المدفوعة للموظفين بموجب برامج مختلفة يتم تسجيلها ضمن بند مصاريف العموالت الخاصة واألتعاب.
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 كبار المدراء التنفيذيين:
 

ت البنك، بما في يشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسؤولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاطا
 ذلك العضو المنتدب.

 

 :موظفون مكلفون بنشاطات تشتمل على مخاطر
 

والخزينة، وخدمات البنك االستثمارية والوساطة( المسؤولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية ويشمل ذلك مدراء قطاعات األعمال )الشركات، واألفراد، 
روض وتقييمها، األعمال نيابة عن البنك. ويشمل ذلك أيضاً أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان والمالءة االئتمانية وتسعير الق

 ينة وخدمات إدارة االستثمار والوساطة.والقيام بتنفيذ العروض ومعامالت الخز
 

 :موظفون يقومون بمهام رقابية
 

تزام، ي قصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة )إدارة المخاطر، االل
 والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات تشتمل على مخاطر.الحوكمة، القانونية، المراجعة الداخلية، والمالية 

 

 موظفون آخرون:
 

 يشمل ذلك كافة موظفي البنك اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله.
 

 حوكمة التعويضات
 

 سؤول عن التصميم واإلشراف العام على نظام إدارة التعويضات واألداء.  إن مجلس إدارة البنك، ومن خالل لجنة الترشيحات والتعويضات، م 
 

 لجنة الترشيحات والتعويضات: االختصاصات
 

 اإلشراف على تصميم وعمل نظام التعويضات نيابة عن مجلس اإلدارة. (أ

 إعداد سياسة التعويضات وعرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها. (ب

التعويضات، من تلقاء نفسها أو بموجب توصية من قبل مجلس اإلدارة، وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة لتعديل/  المراجعة بصفة دورية لسياسة (ج
 تحديث السياسة.

 التقييم بصفة دورية لمدى كفاية وفعالية سياسة التعويضات لضمان تحقيق أهدافها المعلنة. (د

 تقبلية محتملة وال يزال توقيت واحتمال حدوثها غير مؤكد.تقييم القواعد التي تدفع بموجبها تعويضات مقابل إيرادات مس (ه

الغرض تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة على مستوى وتكوين مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك.  يشمل كبار المسؤولين التنفيذيين لهذا  (و
 المركزي السعودي. جميع المسؤولين التنفيذيين الذين يخضع تعيينهم لعدم الممانعة من قبل البنك

 تحديد حجم المكافآت على أساس األرباح المعدلة حسب المخاطر للبنك عن دفع مكافأة األداء. (ز

 مراجعة االلتزام بسياسة التعويضات مع القواعد ومبادئ ومعايير مجلس االستقرار المالي. (ح

 أداء أي مهام أخرى ذات عالقة، لاللتزام بالمتطلبات التنظيمية. (ط

 مالءمة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا للنظام األساسي للبنك والسياسات والمعايير المعتمدة. النظر في مدى (ي

 إجراء مراجعة سنوية لمتطلبات المهارات والمؤهالت المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. (ك

 ضائه.التوصية بمعايير تكوين مجلس اإلدارة ولجانه، بما في ذلك عدد أعضاء المجلس، واستقاللية أع (ل

 إجراء تقييم سنوي للوضع المستقل لكل مرشح متقدم لالنتخابات في اجتماع الجمعية العامة ورفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس اإلدارة. (م

 التأكد، حسب االقتضاء، من امتثال مجلس اإلدارة ولجانه لجميع المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك تكوينها. (ن
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 مساعدة مجلس اإلدارة في مراجعة مدى كفاية ونجاح عملية التخطيط واإلشراف على تنفيذها. (س

 مراجعة األداء وتقديم توصيات الى مجلس اإلدارة بشأن تعويضات اإلدارة العليا في البنك. (ع

 ت إلى المجلس للموافقة عليها.استعراض وتقييم مدى كفاية هذه الالئحة كل ثالث سنوات، وتقديم هذه الالئحة، وأية تعديال (ف

 إجراء التقييم الذاتي لتقييم مدى مساهمة وفعالية اللجنة في القيام بواجباتها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة كل ثالث سنوات. (ص
 

 لجنة مراقبة الحوافز: االختصاصات
 

المخاطر وتعكس فلسفة البنك المتعلقة بالتعويضات والسياسة تقوم لجنة مراقبة الحوافز بالتأكد من أن جميع خطط الحوافز متوازنة بشكل سليم مع  (أ
 واألهداف االستراتيجية ونظام الحوافز على النحو الذي تحدده أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت وأهداف وحدات العمل؛

 

لتغييرات التي تطرأ على خطط الحوافز تضطلع لجنة مراقبة الحوفز بالمسؤولية عن تقديم توصيات إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن كافة ا (ب
 الحالية في البنك وكذلك إضافة أو إلغاء أي خطة حوافز. إن مجلس اإلدارة هو المسؤول في النهاية عن الموافقة على كافة خطط الحوافز في

 البنك والتي تستند إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت؛
 

 إلجراءات الخاصة بإدارة خطط الحوافز والمدفوعات؛لجنة مراقبة الحوافز هي المسؤولة عن وضع ا (ج
 

ارة تقوم لجنة مراقبة الحوافز بمراقبة نتائج خطط الحوافز مقابل مجموعة محددة من مؤشرات األداء الرئيسية على أساس ربع سنوي وتنبيه اإلد (د
 في حالة وجود انفصال محتمل بين نتائج األداء ومدفوعات الحوافز المخطط لها.

 

 ص الرئيسية لسياسة التعويضات الخاصة بالبنكالخصائ
 

مبادئ أساسية للمكافآت تتماشى مع التوجه االستراتيجي الشامل للبنك. ترتكز مبادئ المكافآت األربع على تصميم وتنفيذ سياسة  4يستخدم البنك  
 وممارسات التعويضات الخاصة بالبنك:

 

 الدفع مقابل األداء: المبدأ األول للمكافآت:
ى مستويات تكفل سياسة البنك، من خالل أشكال ثابتة ومتغيرة من التعويضات، تقدير األداء عالي المستوى والتمييز بين مستويات األداء المختلفة عل

 الرقابة. البنك المختلفة: الفردية والجماعية/ القسم والقطاع على نطاق البنك، بناًء على أقدمية العمل في البنك، مع ضمان استقاللية وظائف
 

 المرونة: المبدأ الثاني للمكافآت:
 رة.إن سياسة تعويضات البنك مرنة بما يكفي لتسهيل سوق العمل الداخلي، وبما يكفي لتلبية المتطلبات المتطورة للبنك في صناعة مصرفية متطو

 

 التنافسية: المبدأ الثالث للمكافآت:
التعويضات الخاصة به مقارنة بمجموعة مختارة من البنوك النظيرة. وذلك لضمان بقاء البنك  يقوم البنك بمراقبة اتجاهات السوق عن كثب ومراجعة

 قادًرا على استقطاب المواهب الالزمة وتوظيفها واالحتفاظ بها.
 

 مواءمة المخاطر: المبدأ الرابع للمكافآت:
ر، مثل: تأجيل التعويضات المتغيرة وترتيبات العدول، حسبما تضمن سياسة التعويضات الخاصة بالبنك تطبيق اإلجراءات الصحيحة لتقليل المخاط

 هو مالئم.
 

 وصف عام
 

تبار ألحكام يتم احتساب المنافع المستحقة لموظفي البنك في نهاية خدماتهم على أساس تقييم اكتواري يقوم به خبير اكتواري مستقل، مع األخذ في االع
، ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية 2021ديسمبر  31األرباح/ الخسائر االكتوارية للسنة المنتهية في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن 

 الموحدة ككل.
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اكتواري باستخدام طريقة وحدة يقوم البنك بتشغيل خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً لنظام العمل السعودي.  يتم احتساب المستحقات وفق تقييم 
 االئتمان المتوقعة، مع الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند استحقاقها.

 

 فيما يلي بياناً بالمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة على أساس القيمة الحالية له:
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 480,370 495,621 المحددة في بداية السنة التزام المنافع

 42,359 48,498 تكلفة الخدمة الحالية المحملة للسنة

 13,930 11,998 تكلفة العمولة

 (43,648) (56,961) منافع مدفوعة

 2,610 (2,003) )مكاسب( / خسائر اكتوارية غير مثبتة

 495,621 497,153 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   المحمل للسنة   

 42,359 48,498 تكلفة الخدمة الحالية

 13,930 11,998 تكلفة العمولة

 56,289 60,496 اإلجمالي

 

 االفتراضات االكتوارية األساسية )بشأن برنامج منافع الموظفين(
 

2021 
 

2020 

ً  %2.9 معدل الخصم    ً  %2.5 سنويا  سنويا

ً  %3.0 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب ً  %3.0 سنويا  سنويا

 سنة 58 سنة 58 سن التقاعد العادي

 
 تستند االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على المشورة اإلكتوارية وفقاً لإلحصائيات المنشورة والخبرات في المنطقة.

 
 أثر االفتراضات اإلكتوارية

 
أثر تقييم التزامات المنافع المحددة على معدل الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب واالفتراضات المتعلقة باالستقاالت ومعدل  يوضح الجدول أدناه
 .2020و 2021ديسمبر  31الوفيات كما في 

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 519,848 518,509 %0.5النقص بواقع  -معدل الخصم 

 519,628 518,317 %0.5الزيادة بواقع  -الرواتب  الزيادة المستقبلية في

 496,267 494,484 الزيادة بمقدار سنة واحدة -سن التقاعد 
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 فيما يلي تحليالً بتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة المخصومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة:
 

 2020 2021 السعوديةبآالف الرياالت 

 53,761 56,701 أقل من سنة

 441,860 440,452 أكثر من سنة

 495,621 497,153 اإلجمالي

 

 

 القطاعات التشغيلية -31
 

صانع القرار  صفته يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية حول قطاعات البنك التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك ب
 الرئيسي وذلك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 

ل الداخلي للبنك. يتم اعتماد المعامالت بين القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة وفقاً للشروط المتفق عليها، واإلعالن عنها وفقاً لسياسة أسعار التحوي 
اإلدارة بطريقة تتوافق مع  تتفق هذه الشروط مع الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المسؤولة أمام مجلس

 الطريقة المستخدمة في قائمة الدخل الموحدة.
 

لعربية لم تطرأ أية تغيرات على أسس تقسيم القطاعات التشغيلية أو أسس قياس أرباح وخسائر القطاعات. يمارس البنك نشاطه الرئيسي في المملكة ا
 السعودية.

 

 التقارير بشأنها: فيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم إعداد (أ
 

يشمل الحسابات الجارية الشخصية وتلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، والسحب على المكشوف والقروض وحسابات التوفير والودائع  قطاع األفراد:
 والبطاقات االئتمانية الدائنة والمدينة والقروض الشخصية وبعض منتجات التعامل بالعمالت األجنبية وتأجير السيارات.

 

يشمل الحسابات الجارية للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم، والودائع، والسحب على المكشوف، والقروض والتسهيالت االئتمانية  قطاع الشركات:
 األخرى والمنتجات المشتقة.

 

 لتمويل للبنك، والمنتجات المشتقة.يشمل خدمات الخزينة، وعمليات التداول، واألوراق المالية االستثمارية وسوق المال، وعمليات ا قطاع الخزينة:
 

يشمل خدمات وأنشطة إدارة األصول المتعلقة بالتعامل واإلدارة، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق المالية  قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
 ن.والمنتجات االستثمارية لألفراد وتمويل الشركات وخدمات الوساطة لألسهم المحلية والدولية والتأمي

 

في تقارير اإلدارة نورد أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج بكافة القطاعات التي يتم اإلفصاح عنها. يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطاع المدرجة 
أن هذه المعلومات هي األكثر صلة الداخلية والتي يتم مراجعتها من قبل صانع القرار الرئيسي. وتستخدم أرباح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة 

 بتقييم نتائج بعض القطاعات بالنسبة إلى شركات أخرى تعمل ضمن هذه القطاعات.
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات، وصافي الدخل العائد 2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 
 ين في ذلك التاريخ حسب القطاعات التشغيلية:    لمساهمي البنك للسنتين المنتهيت
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 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

2021      

 215,802,026 2,083,964 65,296,420 114,226,146 34,195,496 إجمالي الموجودات

 147,812,759 1,766,242 - 113,041,486 33,005,031 قروض وسلف، صافي 

 176,116,356 2,144,504 29,663,189 62,773,053 81,535,610 إجمالي المطلوبات

 141,950,208 - - 61,482,956 80,467,252 ودائع العمالء 

 7,187,845 459,353 1,858,688 2,946,468 1,923,336 إجمالي دخل العمليات 

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض في  
 القيمة

1,301,986 675,021 268,555 201,382 2,446,944 

 903,524  91  1,669 809,577 92,187 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية، صافي 

 3,837,377 257,880 1,588,464 1,461,870 529,163 صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 5,373,446 79,360 1,336,791 2,375,381 1,581,914 صافي دخل العموالت الخاصة

 1,213,128 379,993 22,460 564,361 246,314 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 336,131 - 294,235 4,259 37,637 دخل صرف عمالت أجنبية، صافي

 171,841 - 171,841 - - دخل المتاجرة، صافي 

 - - (1,367,087) 539,270 827,817 اإليرادات بين القطاعات 

 224,972 3,657 22,534 40,567 158,214 استهالك وإطفاء

 2020      

 194,073,584 1,430,935 61,050,037 102,506,558 29,086,054 إجمالي الموجودات

 130,564,835 1,352,692 - 101,297,248 27,914,895 قروض وسلف، صافي

 155,437,639 1,422,151 24,680,827 54,368,111 74,966,550 إجمالي المطلوبات

 127,111,644 - - 52,722,963 74,388,681 ودائع العمالء

 7,044,594 361,771 1,945,676 2,926,420 1,810,727 إجمالي دخل العمليات

االنخفاض في إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص 
 القيمة

1,202,260 633,624 304,946 223,260 2,364,090 

 2,670,268 5,242 (3,030) 2,396,969 271,087 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية، صافي

 2,010,236 133,269 1,643,760 (104,173) 337,380 صافي دخل السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 5,240,388 49,479 1,356,033 2,273,280 1,561,596 الخاصة صافي دخل العموالت

 1,081,816 312,292 (13,158) 612,128 170,554 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 378,891 - 350,684 3,043 25,164 دخل صرف عمالت أجنبية، صافي

 167,885 - 167,885 - - دخل المتاجرة، صافي

 - - (1,332,887) 302,143 1,030,744 اإليرادات بين القطاعات

 210,254 3,125 18,740 38,753 149,636 استهالك وإطفاء
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 فيما يلي بيان مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك حسب القطاعات التشغيلية: (ب
 

 الخزينةقطاع  قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية 
قطاع خدمات 
االستثمار 
 والوساطة

 اإلجمالي

2021      

 205,776,586 1,964,296 57,003,301 113,737,847 33,071,142 موجودات قائمة المركز المالي

 30,910,044 - - 30,625,530 284,514 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 5,658,140 - 5,658,140 - - المشتقات

2020      

 181,863,110 1,352,717 50,579,184 101,950,150 27,981,059 موجودات قائمة المركز المالي

 33,498,782 - - 33,266,321 232,461 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 7,127,961 - 7,127,961 - - المشتقات

 

المركز المالي، فيما عدا النقد، والممتلكات والمعدات، والقيمة العادلة الموجبة تتضمن مخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة 
في التعرض للمشتقات، والموجودات األخرى، والعقارات األخرى. يتم تضمين القيمة االئتمانية المعادلة  للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات 

 لمخاطر االئتمان.
 
 

 الماليةإدارة المخاطر     -32
 

 مخاطر االئتمان
 

قام المجلس بتعيين لجنة  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية عن النهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد االستراتيجيات والمبادئ الخاصة بإدارة المخاطر.
 المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، التي تتولى مسئولية مراقبة إدارة المخاطر الشاملة داخل البنك.

 

  تضطلع لجنة المخاطر بالمسؤولية الكاملة عن تطوير استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر والسياسات والحدود الموضوعة.
 

 وهي المسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ورفع التقارير إلى المجلس اإلشرافي.
 

ثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان والتي تم
وكذلك أيضا مخاطر  تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة االستثمارية.  مالية.

 لية خارج قائمة المركز المالي، مثل التزامات القروض.االئتمان المتعلقة باألدوات الما
 

كما يستخدم البنك  يقوم البنك بتقويم احتمال تعثر األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي، إضافة إلى تراكب تقييم االئتمان، عند الضرورة.
  أيًضا التصنيفات الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف الكبرى، عند توفرها.

 

اف بصورة يقوم البنك بالتقليل من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطر
كما يتم   دودها.ت صمم سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بح  مستمرة.

إضافة لمراقبة حدود مخاطر االئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطته   مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك يومياً.
 مة والحد من فترات التعرض للمخاطر.التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئ

تمثل مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة  كما يقوم البنك أحياناً بإقفال المعامالت أو التنازل عنها ألطراف أخرى بهدف تقليل مخاطر االئتمان.
ها. ولمراقبة مستوى مخاطر االئتمان التي آلت للبنك، يقوم البنك المحتملة الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالتزامات

 بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقييم عمليات اإلقراض الخاصة به.
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األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس ينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف 
الظروف  الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو

  األخرى.
 

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

ماكن أو يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أ
كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى  ذ الضمانات/ التأمينات، حسبما هو مالئم.كما يقوم البنك أيضاً بأخ عمل معين.

 عند وجود مؤشرات على وقوع انخفاض في القروض والسلف المعنية.  
 

مراقبة القيمة السووووقية للضووومانات التي يتم تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السووووقية للضووومانات، وطلب المزيد من الضووومانات بموجب االتفاقيات المبرمة، و
 الحصول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض  في القيمة.

 
 يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في أوضاع السوق وأفضل الممارسات المستجدة.

 
لالطالع على تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى وتفاصيل  في االستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية.تتعلق سندات الديون المدرجة 

تم بيان المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة باألدوات  (، على التوالي.7( و )6مكونات االستثمارات والقروض والسلف، انظر االيضاحين )
تم تقديم معلومات عن الحد األقصى  (.20(، بينما تم بيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح )11) المشتقة في اإليضاح

  (.31لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك حسب كل قطاع من القطاعات التشغيلية في اإليضاح )
 

 درجات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
 

 المتوسط احتمال التعثر نطاق الوصف لتصنيفدرجة ا

    عاملة

A+ 0.0030 %0.02-0 استثنائي% 

A 0.0100 %0.02-0 ممتاز% 

B+ 0.0221 %0.04-%0.02 جيد جًدا% 

B 0.0585 %0.08-%0.04 جيد% 

C+ 0.1464 %0.16-%0.08 مرضي جًدا% 

C 0.3047 %0.32-%0.16 مرضي% 

C- 0.5333 %0.64-%0.32 مرضي إلى حد ما% 

D+ 0.8059 %0.85-%0.64 مقبول% 

D 1.2213 %1.28-%88 .0 عادي% 

D- 2.1793 %2.56-%1.28 عادي جًدا% 

E+ 4.8860 %5.12-%2.56 ضعيف% 

E 10.9544 %15.0-%5.12 تحت المالحظة% 

E- 24.8933 %40.0-%15.0 تحت المالحظة% 

    غير عاملة

F 100.00 %100.00 أساسي% 

Z  100.00 %100.00 فيهمشكوك% 

Y 100.00 %100.00 خسارة% 
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 التركز الجغرافي
 

ر فيما يلي بيان التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة والتعرض لمخاط (أ
 االئتمان الخاصة بالمشتقات:

 

 
  

 بآالف الرياالت السعودية
المملكة العربية 

 السعودية
الشرق 
 األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا

2021       

       الموجودات

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 
 السعودي

      

 1,023,141 - - - - 1,023,141 نقد في الصندوق

 8,771,927 - - - - 8,771,927 السعوديأرصدة لدى البنك المركزي 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 3,798,380 44,810 2,755,891 860,963 136,716 - حساب جاري

 1,525,584 - 749,965 375,000 - 400,619 إيداعات أسواق المال

        استثمارات، صافي

الربح أو مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 
 الخسارة

198,893 11,102 - - - 209,995 

 14,942,800 154,698 - 143,031 2,952,058 11,693,013 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 28,705,446 - - - - 28,705,446 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 9,695 - - - 9,695 - استثمار في شركة زميلة

       العادلة الموجبة للمشتقاتالقيمة 

 3,427,801 94,034 882 2,610,732 417,988 304,165 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,269 - - 1,269 - - مقتناة لتحوطات القيمة العادلة

 632,917 47,757 - 480,191 14,616 90,353 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

       قروض وسلف، صافي

 120,587,950 - - - 1,595,876 118,992,074 على المكشوف وقروض تجاريةسحوبات 

 499,918 10 - - - 499,908 بطاقات ائتمان

 26,724,891 - - - - 26,724,891 قروض شخصية

ممتلكات ومعدات وموجودات حق 
 االستخدام، صافي

1,585,763 - - - - 1,585,763 

 3,354,549 71,897 - 960,200 1 2,322,451 موجودات أخرى وعقارات أخرى

 215,802,026 413,206 3,506,738 5,431,386 5,138,052 201,312,644 إجمالي الموجودات
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 بآالف الرياالت السعودية
المملكة العربية 

 السعودية
الشرق 
 األوسط

 أوروبا
 أمريكا الشمالية

 
 اإلجمالي دول أخرى

2021       

        المطلوبات

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

 494,471 3,952 68,177 251,615 157,681 13,046 حسابات جارية

 23,359,386 1,529,441 - 4,389,481 1,147,381 16,293,083 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 88,999,785 116,068 28 12,667 69,709 88,801,313 الطلبتحت 

 46,066,480 - - - 262,500 45,803,980 ألجل

 905,762 - - - - 905,762 ادخار

 5,978,181 4,043 - 73 920 5,973,145 أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 3,150,840 71,453 - 1,609,331 18,011 1,452,045 مقتناة ألغراض المتاجرة

 6 - - 6 - - مقتناة لتحوطات القيمة العادلة

 95,252 8,740 - 48,659 - 37,853 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 7,066,193 28,684 - 342,515 11,483 6,683,511 المطلوبات األخرى

 176,116,356 1,762,381 68,205 6,654,347 1,667,685 165,963,738 إجمالي المطلوبات

       التعهدات وااللتزامات المحتملة

 11,183,710 1,751,588 - 119,674 4,922 9,307,526 اعتمادات مستندية

 36,677,538 76,056 245,759 3,414,418 436,169 32,505,136 خطابات ضمان

 2,021,025 237,338 130,763 126,623 1,127 1,525,174 قبوالت

 7,587,489 - - - 270,887 7,316,602 االئتمان غير قابلة لإللغاءالتزامات لمنح 

 57,469,762 2,064,982 376,522 3,660,715 713,105 50,654,438 اإلجمالي

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 )مبين بالمعادل االئتماني لها(

      

 5,658,140 443,910 2,660 2,433,467 689,398 2,088,705 المشتقات

 5,658,140 443,910 2,660 2,433,467 689,398 2,088,705 اإلجمالي

       التعهدات وااللتزامات المحتملة

 4,345,018 350,318 - 23,935 778 3,969,987 اعتمادات مستندية 

 21,773,213 52,016 127,210 1,755,383 252,478 19,586,126 خطابات ضمان 

 2,021,025 237,338 130,763 126,623 1,127 1,525,174 قبوالت 

 2,770,788 - - - 128,811 2,641,977 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

 30,910,044 639,672 257,973 1,905,941 383,194 27,723,264 اإلجمالي
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 بآالف الرياالت السعودية
العربية المملكة 

 السعودية
الشرق 
 األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا

2020       

       الموجودات

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 
 السعودي

      

 965,457 - - - - 965,457 نقد في الصندوق

 9,582,942 - - - - 9,582,942 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 4,026,997 52,279 3,067,299 667,821 239,598 - حساب جاري

 - - - - - - إيداعات أسواق المال

        استثمارات، صافي

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

80,070 64,533 - - - 144,603 

خالل الدخل الشامل  القيمة العادلة من
 اآلخر

10,235,542 1,314,716 121,293 - 61,607 11,733,158 

 25,800,880 - - - - 25,800,880 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 9,695 - - - 9,695 - استثمار في شركة زميلة

       القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 5,544,365 129,529 2,052 2,659,503 581,330 2,171,951 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,364,681 91,774 - 1,046,130 51,415 175,362 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

       قروض وسلف، صافي

سحوبات على المكشوف وقروض 
 تجارية

106,191,518 1,584,196 - - - 107,775,714 

 411,312 8 - - - 411,304 بطاقات ائتمان

 22,377,809 - - - - 22,377,809 قروض شخصية

ممتلكات ومعدات وموجودات حق 
 االستخدام، صافي

1,440,170 - - - - 1,440,170 

 2,895,801 26,894 - 1,326,886 49,356 1,492,665 موجودات أخرى وعقارات أخرى

 194,073,584 362,091 3,069,351 5,821,633 3,894,839 180,925,670  إجمالي الموجودات
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 بآالف الرياالت السعودية
المملكة العربية 

 السعودية

 الشرق األوسط

 
 أوروبا

 أمريكا الشمالية

 
 اإلجمالي دول أخرى

2020       

        المطلوبات

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

 409,824 2,262 36,200 92,157 211,611 67,594 حسابات جارية

 16,382,389 270,363 - 4,013,364 1,435,916 10,662,746 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 79,860,073 101,263 28 3,349 98,253 79,657,180 تحت الطلب

 40,442,288 - - - 89,100 40,353,188 ألجل

 753,054 - - - - 753,054 ادخار

 6,056,229 - - 73 765 6,055,391 أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 5,092,014 113,355 1,923 3,760,102 171,010 1,045,624 مقتناة ألغراض المتاجرة

 4,444 550 - 2,059 - 1,835 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 6,437,324 28,449 - 775,433 22,184 5,611,258 المطلوبات األخرى

 155,437,639 516,242 38,151 8,646,537 2,028,839 144,207,870 إجمالي المطلوبات

       التعهدات وااللتزامات المحتملة

 8,355,493 168,954 2,212 93,750 200,652 7,889,925 اعتمادات مستندية

 39,497,700 77,629 198,782 3,004,900 451,388 35,765,001 خطابات ضمان

 2,192,464 1,864 - - 184 2,190,416 قبوالت

 6,165,495 - - - 307,193 5,858,302 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

 56,211,152 248,447 200,994 3,098,650 959,417 51,703,644 اإلجمالي

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
 )مبين بالمعادل االئتماني لها(

   
 

 
  

 7,127,961 177,710 7,255 1,206,280 2,655,676 3,081,040 المشتقات

 7,127,961 177,710 7,255 1,206,280 2,655,676 3,081,040 اإلجمالي

       التعهدات وااللتزامات المحتملة

 4,152,842 33,791 442 18,750 40,130 4,059,729 اعتمادات مستندية 

 24,295,123 46,471 99,391 1,517,359 261,495 22,370,407 خطابات ضمان 

 2,192,464 1,864 - - 184 2,190,416 قبوالت 

 2,858,353 - - - 153,597 2,704,756 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

 33,498,782 82,126 99,833 1,536,109 455,406 31,325,308 اإلجمالي
  



 78صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 فيما يلي بيان التوزيع حسب التركز الجغرافي للقروض والسلف المتعثرة ومخصص انخفاض قيمة خسائر االئتمان: (ب
 

 
 تحليل الجودة االئتمانية (ج
 

لعادلة من خالل الدخل يوضح الجدول التالي معلومات حول الجودة االئتمانية للموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة واستثمارات الدين بالقيمة ا
وبالنسبة اللتزامات القروض  بالنسبة للموجودات المالية، ما لم يتم تحديدها بشكل محدد، فإن المبالغ في الجدول تمثل إجمالي القيم الدفترية. الشامل اآلخر.

 وعقود الضمانات المالية، فإن المبالغ في الجدول تمثل المبالغ المتعهد بها أو المضمونة، على التوالي.
 

 البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى  .1
  

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 5,314,471 - - 5,314,471 درجة استثمارية
 8,049 - 7,885 164 درجة غير استثمارية

 1,624 - - 1,624 غير مصنفة

 5,324,144 - 7,885 5,316,259 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
على المتوقعة 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

 4,015,331 - - 4,015,331 درجة استثمارية
 10,477 - 10,264 213 درجة غير استثمارية

 1,628 - - 1,628 غير مصنفة

 4,027,436 - 10,264 4,017,172 القيمة الدفترية

 
  

 بآالف الرياالت السعودية
 المملكة العربية السعودية

2021 2020 

   قروض وسلف غير عاملة، صافي

 3,539,025 3,685,252 المكشوف وقروض تجاريةسحب على 

 45,048 34,509 بطاقات ائتمان
 182,517 138,488 قروض شخصية

 3,766,590 3,858,249 اإلجمالي

   خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر منخفضة القيمة االئتمانية

 2,490,288 2,238,352 سحب على المكشوف وقروض تجارية

 60,926 32,573 ائتمانبطاقات 
 186,910 106,466 قروض شخصية

 2,738,124 2,377,391 اإلجمالي



 79صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة .2
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

االئتمان  خسائر
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

      القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة

 23,029,172 600 - 23,029,772 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )

 40,385,634 670,174 3,282 41,059,090 (C+ إلى Cجودة جيدة )

 44,025,963 6,271,171 27,497 50,324,631 (+Eإلى -Cجودة مقبولة )

 27,376,070 21,161 207,926 27,146,983 غير مصنفة

 E- 1,293 6,872,565 23,913 6,897,771)إلى  Eتحت المالحظة )

 3,858,249 3,858,249 - -  منخفضة القيمة

 152,545,583 3,934,102 14,022,436 134,589,045 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

      والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأةالقروض 

 16,468,413 42,803 - 16,511,216 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )

 43,367,075 793,814 - 44,160,889 (Cإلى  +Cجودة جيدة )

 36,319,357 6,090,368 - 42,409,725 (+Eإلى -Cجودة مقبولة )

 22,943,510 38,579 236,491 22,668,440 غير مصنفة

 4,427 5,280,683 180,805 5,465,915 (-Eإلى  Eتحت المالحظة )

 3,766,590 3,766,590 - -  منخفضة القيمة

 135,257,845 3,985,974 12,444,159 118,827,712 القيمة الدفترية

 
  



 80صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للقروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة على أساس المنتج.يوضح الجدول التالي 
 

 سحب على المكشوف وقروض تجارية .1
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

سحب على  القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة:
 المكشوف وقروض تجارية

    

 23,029,172 600 - 23,029,772 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )

 40,385,634 670,174 3,282 41,059,090 (Cإلى  +Cجودة جيدة )

 44,025,963 6,271,171 27,497 50,324,631 (+Eإلى  -Cجودة مقبولة )

 - - - - غير مصنفة

 6,851,050 18,411 6,869,461 - (-Eإلى  Eتحت المالحظة )

 3,685,252 3,685,252 - - منخفضة القيمة

 124,968,206 3,734,442 13,792,995 107,440,769 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

سحب على  القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة:
 المكشوف وقروض تجارية

    

 16,468,413 42,803 - 16,511,216 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )

 43,367,075 793,814 - 44,160,889 (Cإلى  +Cجودة جيدة )

 36,319,357 6,090,368 - 42,409,725 (+Eإلى  -Cجودة مقبولة )

 470 5,258,345 173,465 5,432,280 (-Eإلى  Eتحت المالحظة )

 3,539,025 3,539,025 - - منخفضة القيمة

 112,053,135 3,712,490 12,185,330 96,155,315 القيمة الدفترية

 
  



 81صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 ائتمان بطاقات  .2
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     بطاقات ائتمان بالتكلفة المطفأة:القروض والسلف الممنوحة للعمالء 

 522,231 3,422 39,876 478,933 غير مصنفة

 5,177 1,251 3,632 294  تحت المالحظة

 34,509 34,509 - - منخفضة القيمة

 561,917 39,182 43,508 479,227 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     بطاقات ائتمان القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة:

 448,114 15,180 18,020 414,914 غير مصنفة

 3,274 734 2,370 170  تحت المالحظة

 45,048 45,048 - - منخفضة القيمة

 496,436 60,962 20,390 415,084 القيمة الدفترية

 
  



 82صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 قروض شخصية .3
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
على المتوقعة 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     قروض شخصية القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة:

 26,853,839 17,739 168,050 26,668,050 غير مصنفة

 999 17,883 4,251 23,133 (-Eإلى  Eتحت المالحظة )

 138,488 138,488 - - منخفضة القيمة

 27,015,460 160,478 185,933 26,669,049 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
على مدى  المتوقعة

العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     قروض شخصية القروض والسلف الممنوحة للعمالء بالتكلفة المطفأة:

 22,495,396 23,399 218,471 22,253,526 غير مصنفة

 3,787 19,968 6,606 30,361 (-Eإلى  Eتحت المالحظة )

 182,517 182,517 - - منخفضة القيمة

 22,708,274 212,522 238,439 22,257,313 القيمة الدفترية

 
 وتشير إلى أن الرسملة، واألرباح، والقوة المالية، والسيولة، واإلدارة، والسمعة في السوق، والقدرة على السداد ممتازة. جودة قوية جًدا:

 وتشير إلى أن الرسملة، واألرباح، والقوة المالية، والسيولة، واإلدارة، والسمعة في السوق، والقدرة على السداد جيدة. جيدة:جودة 

 ال تزال المقدرة على السداد في المستوى المقبول. وتشير إلى إن التسهيالت بحاجة إلى مراجعة منتظمة بسبب المخاطر المالية. جودة مقبولة:

وأن السداد في الوقت الحاضر يعتبر  تتطلب التسهيالت االهتمام الشديد من اإلدارة بسبب تدهور الوضع المالي للجهة المقترضة. المالحظة:تحت 

 مضموناً.

  



 83صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 استثمارات .3
 

 التكلفة المطفأة •
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     سندات دين بالتكلفة المطفأة

 24,031,972 - - 24,031,972 درجة استثمارية
 - - - - استثمارية درجة غير
 4,679,884 - - 4,679,884 غير مصنفة

 - - - - منخفضة القيمة بصورة منفردة

 28,711,856 - - 28,711,856 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
غير مدى العمر  

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     سندات دين بالتكلفة المطفأة

 21,547,469 - - 21,547,469 درجة استثمارية
 - - - - درجة غير استثمارية

 4,259,954 - - 4,259,954 غير مصنفة
 - - - - بصورة منفردةمنخفضة القيمة 

 25,807,423 - - 25,807,423 القيمة الدفترية

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

      سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,927,717 - - 10,927,717 درجة استثمارية
 - - - - درجة غير استثمارية

 3,676,776 - - 3,676,776 غير مصنفة

 14,604,493 - - 14,604,493 القيمة الدفترية

 
  



 84صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

      سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 8,628,853 - - 8,628,853 درجة استثمارية
 - - - - درجة غير استثمارية

 2,892,186 - - 2,892,186 غير مصنفة

 11,521,039 - - 11,521,039 القيمة الدفترية

  
 وااللتزامات المحتملةالتعهدات  .4
 

 بآالف الرياالت السعودية

 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     وااللتزامات المحتملةالتعهدات 

 7,774,217 - - 7,774,217 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )
 9,045,300 83,160 - 9,128,460 (Cإلى  +Cجودة جيدة )
 11,438,206 1,202,373 3,536 12,644,115 (+Eإلى  -Cجودة مقبولة )

 892,544 1,994 894,538 - (-Eإلى  Eتحت المالحظة )
 468,714 468,714 - - منخفضة القيمة

 30,910,044 474,244 2,178,077 28,257,723 القيمة الدفترية

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2020ديسمبر  31

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر  غير 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 
مدى العمر 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجمالي

     التعهدات وااللتزامات المحتملة

 7,096,697 - - 7,096,697 (Bإلى  +Aجودة قوية جدا بما في ذلك السيادية )
 11,361,751 20,067 - 11,381,818 (Cإلى  +Cجودة جيدة )
 12,582,316 732,122 - 13,314,438 (+Eإلى  -Cجودة مقبولة )

 768,026 - 768,026 - (-Eإلى  Eتحت المالحظة )
 937,803 937,803 - - منخفضة القيمة

 33,498,782 937,803 1,520,215 31,040,764 القيمة الدفترية
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 للموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.يوضح الجدول التالي تحليل الجودة االئتمانية 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   أوراق مالية استثمارية

 142,601 209,995 درجة استثمارية

 - - درجة غير استثمارية

 2,002 - غير مصنفة

 144,603 209,995 إجمالي القيمة الدفترية

   

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

معلومات المعقولة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر المتعلقة باألدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي، يأخذ البنك في االعتبار ال
ويشووووتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تسووووتند إلى الخبرة السووووابقة للبنك وتقييم االئتمان  المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.والمؤيدة 

 الذي يجريه الخبراء، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
 

 بمقارنة:يهدف التقييم إلى تحديد ما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك 
 

  تحديد تصنيف الحد االئتماني لموجودات المرحلة الثانية •

 عدد أيام التأخر عن السداد •

  االنخفاض في درجات التصنيف •

 التغير في احتمال التعثر عن السداد % منذ نشأة موجودات التجزئة •
 

المشتراة أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، كما هو مبين والموجودات  3والمرحلة  2والمرحلة  1يقوم البنك بتجميع قروضه ضمن المرحلة 
 أدناه:
 

كما تتضمن  شهًرا. 12عندما يتم إثبات القروض ألول مرة، يقوم البنك بإثبات مخصص بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  :1المرحلة 
 .2دة تصنيف القرض من المرحلة أيًضا تسهيالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وإعا 1قروض المرحلة 

 
عندما ي ظهر القرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصًصا لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  :2المرحلة 

 .3المرحلة أيًضا تسهيالت في حال تحسن مخاطر االئتمان وإعادة تصنيف القرض من  2كما تتضمن قروض المرحلة  .
 

 لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.لبنك بتسجيل مخصص م ايقو منخفضة القيمة ائتمانيًا.لتي تعتبر وض القرا :3المرحلة 
 

يمة إن الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات ذات ائتماني منخفض هي موجودات ذات ق الموجودات المشتراة أو المنشأة ذات مستوى ائتماني منخفض:
يتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي، وإثبات دخل العمولة الحقًا وفقًا لمعدل العمولة  ائتمانية منخفضة عند اإلثبات األولي.

 حق في خسائر االئتمان المتوقعة.يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة فقط أو إصدارها إلى الحد الذي يحدث فيه تغير ال الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان.
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
 

تتفاوت ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري بحسب المحفظة، وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر والعوامل 
 النوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.
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ي قد زاد تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرض معين قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي إذا تبين أن احتمال التعثر على مدى العمر المتبق
 بشكل جوهري، وذلك بناًء على النماذج الكمية للبنك.

 
الصادرة عن الخبراء، حيثما أمكن، والخبرات السابقة ذات الصلة، قد يقرر البنك أن التعرض قد شهد زيادة جوهرية في وباستخدام األحكام االئتمانية 

  مخاطر االئتمان استناداً إلى مؤشرات نوعية خاصة يعتبرها مؤشراً على ذلك وقد ال ينعكس تأثيرها بشكل كامل في تحليله الكمي في حينه.
 عية اإلمهال، والنقص في قيمة الضمان، وخرق العهد، وتدهور جودة ائتمان الضامنين.وتشمل هذه المؤشرات النو

 
يتم تحديد أيام التأخر  يوًما. 30وكدعم لذلك، يعتبر البنك أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يكون أصل ما متأخر السداد ألكثر من 

يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون النظر في أي فترة سماح  قرب تاريخ استحقاق لم يتم استالم دفعته بالكامل.عن السداد من خالل حساب عدد األيام منذ أ
 قد تكون متاحة للمقترض.

 
 أن: يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد

 

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

 يوماً، و 30الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة  •

( واحتمال التعثر عن 1شهراً )المرحلة  12مدة عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين احتمال التعثر عن السداد ل •
 (.2السداد على مدى العمر )المرحلة 

 
 :19-االعتبارات الناتجة عن كوفيد

 
، تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء سواء طواعية من قبل البنك أو على حساب مبادرات البنك المركزي السعودي، مثل 19-استجابة لتأثيرات كوفيد

العميل، في حد ال يعتبر البنك ممارسة خيار التأجيل من قبل  لمزيد من التفاصيل(. 41العمالء المؤهلين بموجب برنامج الدفعات المؤجلة )انظر إيضاح 
عمالء بناًء على ذاته، على أنه يؤدي إلى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، ونتيجة لذلك تم تحديد التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة لهؤالء ال

قتصادي الحالي نتيجة مضاعفات لكن كجزء من عملية تقييم االئتمان الخاصة بالبنك، وخاصة بالنظر إلى الوضع اال المراحل الحالية الخاصة بهم.
ور اإلغالق، حصل البنك على مزيد من المعلومات من العمالء لفهم مركزهم المالي وقدرتهم على السداد. وفي حال وجود مؤشرات على مالحظة تده

 جوهري، يتم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء، ومن ثم مراحل التعرض للمخاطر، حيثما ينطبق ذلك.
 

 رأ أي تغيير على معايير الدعم لكافة أنواع التعرضات.لم يط
 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان
 

مان المبينة على يقوم البنك بوضع درجة ائتمان لكل خطر استناداً إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام المتعلقة باالئت
تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر  تمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر.تحدد درجات تصنيف مخاطر االئ الخبرة.

 التعرض و نوع المقترض.
 

، عندما تم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر التعثر عن السداد بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، على سبيل المثال
 .3و  2أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان  2و  1في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف  يكون الفرق

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

 تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية.  ى درجة مخاطر ائتمان مختلفة.المستمرة، وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إل
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 كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات

المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المراجعة  •
مثل القوائم المالية المراجعة  -الدورية لملفات العمالء 

ومن األمثلة  وحسابات اإلدارة والموازنات والتوقعات.
على النواحي التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش 
الربح، معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة الدين، االلتزام 
بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، والتغيرات في اإلدارة 

 العليا.

االت االئتمان المرجعية، والمقاالت بيانات من وك •
 الصحفية أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان  •
 للجهة المقترضة، عند توفرها.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية  •
طته والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في أنش

 التجارية.

المعلومات التي يتم الحصول عليها  •
ً وسلوك العميل  مثل استخدام  –داخليا

 تسهيالت البطاقات االئتمانية.

 مقاييس المالءة. •

بيانات خارجية من وكاالت ائتمانية بما  •
في ذلك درجات االئتمان المعيارية في 

 الصناعة المشابهة.

يشمل ذلك حاالت  –سجل السداد  •
السداد ومجموعة من التأخر عن 

المتغيرات المتعلقة بمعدالت 
 السداد.

 استخدام الحدود االئتمانية المتاحة. •

 طلبات ومنح االعفاء من السداد. •

تغيرات خارجية ومتوقعة في  •
ظروف األعمال والظروف المالية 

 واالقتصادية.

 
 وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد (1
 

يقوم  المعينة لالحتماالت، واحتماالت انتقال االئتمان ومدخالت االقتصوواد الكلي جدول شووروط احتمال التعثر عند السووداد.تحدد درجات مخاطر االئتمان 
 البنك بجمع معلومات األداء والتعثر حول تعرضوووه لمخاطر االئتمان وتحليلها حسوووب نوع المنتج والمقترض وكذلك حسوووب تصووونيف مخاطر االئتمان.

  يتم أيًضا استخدام المعلومات المستمدة من وكاالت االئتمان الخارجية المرجعية. بالنسبة لبعض المحافظ،
 

ت، والكيفية التي يستخدم البنك نماذج تحليلية لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها وإنشاء تقديرات الحتمالية التعثر على مدى العمر المتبقي للتعرضا
 الوقت.يتوقع أن تتغير بها نتيجة لمرور 

 
العوامل  يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي وكذلك التحليل المتعمق لتأثير بعض

الرئيسية، مثل نمو الناتج إن التوقعات المستقبلية لمؤشرات االقتصاد الكلي  األخرى )مثل الخبرة المبنية على اإلمهال( على مخاطر التعثر عن السداد.
طر، وخاصة المحلي اإلجمالي والتضخم والبطالة والفروق المتعلقة بمبادالت مخاطر االئتمان يتم ترجمتها بشكل تحليلي إلى التأثير على عوامل المخا

الناتج المحلي اإلجمالي، والدين الحكومي،  ا يلي:بالنسبة لمعظم التعرضات المتعلقة بالشركات، تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية م احتمالية التعثر.
بالنسبة للتعرض للمخاطر في قطاعات و/ أو مناطق معينة، قد يمتد التحليل ليشمل أسعار السلع  وتوقع عائد/ تقلبات سوق األسهم، وسعر الفائدة المتوقع. 

تصاد الكلي الرئيسية تشمل ما يلي: الدين الحكومي، واإليرادات والنفقات أما بالنسبة لمحفظة األفراد، فإن مؤشرات االق و/ أو العقارات ذات الصلة.
 الحكومية واالستثمار )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( والتضخم. 

 
خارجية الفعلية وبناًء على مشورة لجنة التصنيف واالنخفاض في القيمة بالبنك والخبراء االقتصاديين والنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات ال
ن سيناريوهات والمتوقعة، يقوم البنك بإعداد تصور لــ "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية المعنية، باإلضافة إلى مجموعة م

 ت لتعديل تقديراته الحتماالت التعثر.يستخدم البنك هذه التوقعا التوقعات المحتملة األخرى )انظر المناقشة أدناه حول إدراج المعلومات المستقبلية(.
 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري (2
 

تتفاوت ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري بحسب المحفظة، وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر والعوامل 
 .النوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر
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، وعدد أيام التأخر عن السداد، واالنخفاض في درجات التصنيف، والتغيير 2يتم تقييم ذلك من خالل تحديد تصنيف العتبة المطلقة لموجودات المرحلة 
فئات التعرض، والتي تم تضمينها في سياسة المراحل المعتمدة في احتمال التعثر ٪ منذ نشأة موجودات التجزئة والمقاييس النوعية الخاصة بكل فئة من 

 من مجلس اإلدارة.
 

جوهرية في  وباستخدام األحكام االئتمانية الصادرة عن الخبراء، حيثما أمكن، والخبرات السابقة ذات الصلة، قد يقرر البنك أن التعرض قد شهد زيادة
  يعتبرها مؤشراً على ذلك وقد ال ينعكس تأثيرها بشكل كامل في تحليله الكمي في حينه.مخاطر االئتمان استناداً إلى مؤشرات نوعية خاصة 

 
يوًما على الرغم من إمكانية  30وكدعم لذلك، يعتبر البنك أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يكون أصل ما متأخر السداد ألكثر من 

يتم تحديد أيام التأخر عن السداد من خالل حساب عدد األيام منذ أقرب تاريخ استحقاق لم  بشكل استثنائي. الردود الفنية على أساس كل حالة على حدة
 يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون النظر في أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض. يتم استالم دفعته بالكامل.

 
 ادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد أن:يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزي

 

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

 يوماً، و 30الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة  •

( واحتمال التعثر 1شهراً )المرحلة  12جود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين احتمال التعثر عن السداد لمدة عدم و •
 (.2عن السداد على مدى العمر )المرحلة 

 
 الموجودات المالية المعدلة (3

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

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

 
الي القيمة الدفترية باستخدام التدفقات النقدية لكل من الشروط المعدلة مسبقًا وشروط ما بعد التعديل واعتبار معدل العمولة األصلي يقوم البنك بحساب إجم
ودات وفي حال زيادة الفرق في إجمالي القيمة الدفترية عن الحد المقرر، يتم التوقف عن إثبات الموجودات وإعادة إثباتها كموج معدل العمولة الفعلي.

 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض )على افتراض أن التعديل يتم إجراؤه بشأن اإلمهال أو التعرض عند التعثر عن السداد(.
 

د زادت ل قعندما يتم تعديل شروط األصل المالي وال يؤدي التعديل إلى التوقف عن اإلثبات، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة باألص
 بشكل جوهري يعكس مقارنة:

 

 احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي بتاريخ إعداد التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ •

 مع احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي المقدر بناًء على البيانات المتاحة عند اإلثبات األولي والشروط التعاقدية األصلية. •
 

فاوض على قروض العمالء الذين تواجههم ظروف مالية صعبة )ويشار إلى ذلك بـ "أنشطة اإلمهال"( لزيادة فرص السداد وتقليل يقوم البنك بإعادة الت
وطبقاً لسياسة اإلمهال بالبنك، يتم منح اإلمهال الخاص بالقروض على أساس اختياري إذا كان المقترض متعثر حالياً في سداد ديونه أو   مخاطر التعثر.

اً خاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون قادروجود م
 على االلتزام بالشروط المعدلة.

 
تخضع قروض  لخاصة بتعهدات القروض.تشمل الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق، وتغيير وقت سداد دخل العمولة الخاصة وتعديل الشروط ا

 تقوم لجنة االئتمان بالبنك بمراجعة تقارير أنشطة االمهال بشكل دوري. األفراد والشركات لسياسة اإلمهال.
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التعثر يعكس ما إذا كان التعديل قد أدى إلى تحسين أو استعادة بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال بالبنك، فإن تقدير احتمال 
كجزء من هذه العملية، يقوم البنك  قدرة البنك على تحصيل دخل العمولة الخاصة وأصل المبلغ، وكذلك الخبرة السابقة للبنك في إجراء إمهال مماثل.

 في االعتبار المؤشرات السلوكية المختلفة. بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة ويأخذ
 

القيمة  بشكل عام، يعتبر اإلمهال مؤشر نوعي على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، كما أن توقع اإلمهال قد يعتبر دليالً على أن التعرض منخفض
رة زمنية قبل أن ال ي نظر إلى التعرض على أنه منخفض القيمة يتعين على العميل إظهار سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى فت ائتمانيًا/ متعثًرا.

قعة على مدى ائتمانيًا/ متعثًرا أو أن احتمال التعثر ي عتبر قد انخفض بحيث يتم الرجوع إلى قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتو
 شهًرا في حالة الموجودات ذات زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. 12
 
 تعريف التعثر عن السداد (4
 

 يعتبر البنك بأن األصل المالي متعثراً عن السداد عند:
 

ت )في حالة احتمال عدم قيام الجهة المقترضة بسداد التزاماتها االئتمانية للبنك بالكامل دون قيام البنك باتخاذ اية إجراءات مثل بتسييل الضمانا •
 االحتفاظ به(، أو

تعتبر الحسابات المكشوفة بأنه تم  يوماً ألي التزام ائتماني جوهري تجاه البنك. 90موعد االستحقاق لما يزيد عن تجاوز الجهة المقترضة  •
  تجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم اشعار به، أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.

 
 فإن البنك ينظر في مؤشرات:  السداد، وعند تحديد ما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن

 

 مثل أي خرق للتعهدات، -نوعية  •

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

 تستند على بيانات معدة داخلياً ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية. •
 

 ذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها تتفاوت على مدى الزمن إلظهار التغيرات في الظروف.أن المدخالت إلى التقويم فيما إ
 

 يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيراً مع التعريف المطبق من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.
 

 إدراج المعلومات المستقبلية (5
 

المستقبلية في تقييمه لتحديد ما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداة قد زادت بشكل جوهري حسب وجهة نظره حول بيئة يقوم البنك بإدراج المعلومات 
وبناًء على نصيحة لجنة التصنيف واالنخفاض في القيمة بالبنك والخبراء االقتصاديين ودراسة مختلف المعلومات  االقتصاد الكلي المتطورة في المستقبل.

جموعة لفعلية والخارجية، يقوم البنك بإعداد تصور لــ "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية المعنية، باإلضافة إلى موالتوقعات ا
النسبية وتنطوي هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين إضافيين أو أكثر والنظر في االحتماالت  من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى.

ارة تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتنبؤات االقتصادية التي تنشرها الهيئات الحكومية والتشريعات النقدية في المملكة ومجموعة مخت لكل نتيجة.
 من خبراء التوقعات بالقطاع الخاص واألكاديمي.

 
 ت التي يستخدمها البنك ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنة.تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيًحا وتتوافق مع المعلوما

يقوم البنك بشكل دوري بإجراء اختبارات الجهد للصدمات األكثر شدة لمعايرة تحديده لهذه  تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً.
 التصورات األخرى.
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البيانات التاريخية قام البنك بتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من محافظ األدوات المالية، وباستخدام تحليل 
ديسمبر النطاقات  31صادية المستخدمة كما في تضمنت السيناريوهات االقت قام بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر وخسائر االئتمان.

 التالية من المؤشرات الرئيسية.
 

 2020 2021 المؤشرات االقتصادية

 نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
 40.78صعوًدا بمقدار 

 45.19الحالة األساسية بمقدار 
 64.83هبوًطا بمقدار 

 41.21صعوًدا بمقدار 
 46.74األساسية بمقدار الحالة 

 63.22هبوًطا بمقدار 

 تداول مؤشر جميع األسهم

 11,744صعوًدا بمقدار 
الحالة األساسية بمقدار 

10,880 
 8,097هبوًطا بمقدار 

 9,676صعوًدا بمقدار 
 8,983الحالة األساسية بمقدار 

 6,301هبوًطا بمقدار 

 سنة  1عوائد السندات الحكومية 
 1.48صعوًدا بمقدار 

 1.37الحالة األساسية بمقدار 
 0.82هبوًطا بمقدار 

 1.18صعوًدا بمقدار 
 1.07الحالة األساسية بمقدار 

 0.78هبوًطا بمقدار 

 
لبيانات السابقة تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ المتنوعة للموجودات المالية بناًء على تحليل ا

، قام البنك باستخدام توقعات الحالة األساسية أدناه على المدى القريب في طريقة خسائر 19-لحساب تأثير كوفيد سنة سابقة. 15إلى  10على مدى 
 االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير:

 

 المؤشرات االقتصادية

المستخدمة في نموذج خسائر سنوات التوقعات 
 2021االئتمان المتوقعة لعام 

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر 
 2020االئتمان المتوقعة لعام 

2022 2023 2024 2021 2022 2023 

 51.59 49.29 46.74  49.46  47.97  45.19 نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 9,949 9,699 8,983  11,516  11,293  10,880 جميع األسهم تداول مؤشر

 2.03 1.32 1.07  3.03  2.08  1.37 سنة 1عوائد السندات الحكومية 

 
 البنك. يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات االقتصادية لخسائر االئتمان المتوقعة المحتسبة وفقًا لثالثة سيناريوهات مختلفة يستخدمها

 

 بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لدى 
البنوك 

والمؤسسات 
 المالية األخرى

أدوات الدين 
 بالتكلفة المطفأة

أدوات الدين 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 قروض وسلف
خارج قائمة 
 المركز المالي

 اإلجمالي

2021       

 5,029,147 287,797 4,720,530 14,230 6,410 180 )الحالة األساسية( األكثر احتماالً 

 5,013,374 287,143 4,705,411 14,230 6,410 180 األكثر تفاؤالً )صعوًدا(

 5,087,617 290,058 4,776,739 14,230 6,410 180 األكثر تشاؤًما )هبوًطا(

 5,041,923 288,279 4,732,824 14,230 6,410 180 المخصص الختامي

2020       

 5,107,744 410,505 4,681,408 8,849 6,543 439 األساسية( األكثر احتماالً  )الحالة

 5,075,640 409,682 4,650,127 8,849 6,543 439 األكثر تفاؤالً )صعوًدا(

 5,182,711 412,549 4,754,331 8,849 6,543 439 األكثر تشاؤًما )هبوًطا(

 5,119,712 410,871 4,693,010 8,849 6,543 439 المخصص الختامي
  



 91صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(    -32
 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (6
 

 تمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:
 

 احتمال التعثر عن السداد. .أ
 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. .ب
 التعثر عن السداد.التعرض عند  .ت
 

 

تعثر عن السداد( يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المعدة داخلياً ومدخالت الجهات التنظيمية )مثالً في حالة الخسارة عند ال
 ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية، كما هو موضح أعاله. وبيانات تاريخية أخرى.

 
احتمال التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف تحليلية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقاً إن تقديرات 

وفي  تحدد هذه النماذج التحليلية وفق بيانات مجمعة داخلياً وخارجياً تشتمل على عوامل كمية ونوعية. لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات.
وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات  ال توفرها، يمكن أيًضا استخدام بيانات السوق للحصول على احتمال التعثر للشركات الكبيرة األخرى.ح

ي االعتبار يتم تقدير احتماالت التعثر مع األخذ ف  بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني.
 االستحقاقات التعاقدية للتعرضات.

 
يقوم البنك بتقدير مؤشرات الخسارة عند التعثر عن السداد بناًء على   تمثل الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر.

الخسارة عند التعثر عن السداد بعين االعتبار الهيكل والضمان واقدمية تأخذ نماذج نسبة  تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات من األطراف المتعثرة.
بالنسبة لقروض الرهن  المطالبة، والنشاط الذي يزاوله الطرف اآلخر وتكاليف استرداد أي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ  من األصل المالي.

والتي يتم احتسابها  مقابل القيمة مؤشر أساسي عند تحديد نسبة الخسارة عند التعثر، العقاري المضمونة بعقارات مملوكة لألفراد، تعتبر نسبة القرض
 على أساس التدفقات النقدية المخصومة، باستخدام معدل العمولة الفعلي كعامل خصم.

 
عند التعثر عن السوووووووداد" من  يقوم البنك باسوووووووتخراج "التعرض  يمثل التعرض عند التعثر عن السوووووووداد التعرضوووووووات المتوقعة في حالة وقوع التعثر.

يمثل التعرض عند التعثر  التعرضووات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسووموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
تمل التعرض عند التعثر عن السووداد على المبلغ بالنسووبة اللتزامات القروض والضوومانات المالية، يشوو عن السووداد ألصوول مالي إجمالي القيمة الدفترية له.

ستقبلية أو توج سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق بيانات تاريخية وتوقعات م ستقبلية المحتملة التي يمكن   يهات تنظيمية.المسحوب والمبالغ الم
الل وضوووع نماذج لعدد من نتائج التعرض المحتملة في نقاط زمنية بالنسوووبة لبعض الموجودات المالية، يتم تحديد التعرض عند التعثر عن السوووداد من خ

 مختلفة باستخدام السيناريوهات واألساليب اإلحصائية.
 

شوووهر كحد أقصوووى للموجودات المالية التي لم تزد مخاطر االئتمان بالنسوووبة لها بشوووكل  12كما هو مبين أعاله، وشوووريطة اسوووتخدام احتمال التعثر لمدة 
ك خسوووائر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بالحسوووبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصووووى )بما في ذلك أي خيارات تمديد جوهري، يقيس البن

نك فترة أطول ألغراض إدارة  مان، حتى ولو  قرر الب ها لمخاطر االئت جات ذات تواريخ اسوووووووتحقاق غير محددة( يتعرض خالل للمقترض تتعلق بمنت
 الحد األقصى للفترة التعاقدية إلى التاريخ الذي يكون فيه الحق للبنك أن يطلب دفعة سداد مقدمة أو إنهاء التزام أو ضمان القرض.يمتد  المخاطر.

 
بنك بالنسووبة لعمليات السووحب على المكشوووف لألفراد وتسووهيالت بطاقات االئتمان التي تشوومل كال من القرض ومكون االلتزام غير المسووحوب، يقوم ال

اللتزام خسووووائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الفترة التعاقدية القصوووووى، إذا كانت القدرة التعاقدية للبنك على طلب السووووداد وإلغاء ا بقياس
ويتم إدارتها ليس لهذه التسهيالت شروط أو فترات سداد محددة،  غير المسحوب ال تحد من تعرض البنك لخسائر االئتمان على فترة اإلشعار التعاقدية.

ويمكن للبنك إلغاؤها بأثر فوري لكن هذا الحق التعاقدي ال يتم تطبيقه خالل اإلدارة اليومية العادية ولكن فقط عندما يدرك البنك  على أسووووووواس جماعي،
إدارة مخاطر االئتمان التي  يتم تقدير هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات وجود زيادة في مخاطر االئتمان على مسوووووووتوى التسوووووووهيالت.

إلغاء التسووووووهيالت و/ أو  وتشوووووومل هذه اإلجراءات تخفيض حدود االئتمان. يتوقع البنك اتخاذها والتي تعمل على التقليل من خسووووووائر االئتمان المتوقعة.
ة لها مدخالً هاًما في قياس خسائر االئتمان إن المحافظ التي تمثل معلومات قياس األداء الخارجي تحويل الرصيد المستحق إلى قرض بشروط سداد ثابتة.

 المتوقعة تعتبر محافظ غير تجارية حيث استخدم البنك تقديرات نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد وفقًا إلرشادات بازل.
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 حساسية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
 

 حساسية خسائر االئتمان المتوقعة تجاه العوامل الرئيسية المستخدمة عند تحديدها كما في نهاية السنة:يوضح الجدول أدناه 
 

 االفتراضات المتأثرة

 بآالف الرياالت السعودية
أثر الربح أو 

الخسارة 
(2021) 

  عوامل االقتصاد الكلي:

 58,470 دوالًرا 10انخفاض سعر برميل النفط بمقدار 

 97,526 دوالًرا 20برميل النفط بمقدار انخفاض سعر 

 81,754 %15انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 

 74,242 %30انخفاض في مؤشر اسهم تداول بمقدار 

  

  أوزان السيناريوهات:

 2,924 ٪ مع التغير المقابل في اتجاه الهبوط5 -سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/

 789 ٪ مع التغير المقابل في اتجاه الصعود5 -الحالة األساسية الزيادة بمقدار +/سيناريو 

 
 في حالة وضع نماذج ألحد المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل:

 

 نوع الصك، •

 تصنيف مخاطر االئتمان، •

 نوع الضمان، •

 القيمة لقروض الرهن العقاري لألفراد، نسبة القرض مقابل •

 تاريخ اإلثبات األولي، •

 المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، •

 القطاع، و •

 الموقع الجغرافي للمقترض. •
 

لدى البنك بالنسبة للمحافظ التي يوجد  يخضع القطاع المصرفي لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل بنك معين ال تزال متماثلة بشكل مالئم.
 بشأنها بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل البيانات المتاحة داخلياً.
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  أعمار القروض والسلف )متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة(
 

 بآالف الرياالت السعودية

2021 

سحب على 
المكشوف وقروض 

 تجارية
 اإلجمالي قروض شخصية بطاقات ائتمان

 574,597 405,305 33,464 135,828 يوًما 30يوم إلى  1من 

 210,262 122,983 11,154 76,125 يوًما 90يوًما إلى  31من 

 72,573 - - 72,573 يوًما 180يوًما إلى  91من 

ً  180أكثر من   519,832 - - 519,832 يوما

 1,377,264 528,288 44,618 804,358 والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي القروض

 
 

 بآالف الرياالت السعودية

2020 

سحب على 
المكشوف وقروض 

 تجارية
 اإلجمالي قروض شخصية بطاقات ائتمان

 592,945 413,735 32,780 146,430 يوًما 30يوم إلى  1من 

 177,869 146,537 13,675 17,657 يوًما 90يوًما إلى  31من 

 40,247 - - 40,247 يوًما 180يوًما إلى  91من 

ً  180أكثر من   387,566 - - 387,566 يوما

 1,198,627 560,272 46,455 591,900 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي
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  تركزات مخاطر القروض والسلف ومخصص خسائر االنخفاض في القيمة حسب القطاعات االقتصادية: فيما يلي بيان (ه
 

 عاملة بآالف الرياالت السعودية
غير عاملة، 

 صافي

مخصص خسائر 
االنخفاض في 

 القيمة

قروض وسلف، 
 صافي

2021     

 - - - - حكومية وشبه حكومية

 1,600,974 (14,115) - 1,615,089 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 3,243,071 (71,610) 77,926 3,236,755 زراعة وصيد أسماك

 21,787,888 (1,000,512) 991,961 21,796,439 تصنيع

 1,722,799 (3,372) - 1,726,171 مناجم وتعدين

 14,321,198 (25,018) 21,665 14,324,551 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 12,191,120 (1,291,248) 793,812 12,688,556 بناء وإنشاءات

 27,076,175 (1,231,673) 1,461,085 26,846,763 تجارة

 5,686,278 (13,402) 3,637 5,696,043 نقل واتصاالت

 19,194,759 (479,564) 56,390 19,617,933  خدمات

 27,224,809 (352,568) 172,997 27,404,380 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 13,763,688 (249,742) 278,776 13,734,654 أخرى

 147,812,759 (4,732,824) 3,858,249 148,687,334 اإلجمالي

2020     

 359,274 (1,285)   360,559 حكومية وشبه حكومية

 2,171,816 (7,312) - 2,179,128 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 2,657,908 (46,103) 50,857 2,653,154 زراعة وصيد أسماك

 19,213,792 (912,067) 970,849 19,155,010 تصنيع

 963,392 (1,255) - 964,647 مناجم وتعدين

 15,156,732 (30,268) 21,636 15,165,364 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 11,179,739 (840,635) 466,159 11,554,215 بناء وإنشاءات

 23,632,825 (1,599,383) 1,583,490 23,648,718 تجارة

 6,359,977 (18,758) 3,878 6,374,857 نقل واتصاالت

 14,566,693 (559,320) 119,841 15,006,172  خدمات

 22,789,121 (415,589) 227,565 22,977,145 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 11,513,566 (261,035) 322,315 11,452,286 أخرى

 130,564,835 (4,693,010) 3,766,590 131,491,255 اإلجمالي
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 الضمانات (و
 

تشووتمل هذه الضوومانات، في الغالب،  يحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاصووة به، بضوومانات لتقليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسوولف.
يتم االحتفاظ بالضوومانات  أخرى وضوومانات مالية وأسووهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.على ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية 

وبالنسووبة للموجودات  بشووكل رئيسووي مقابل التمويل التجاري والقروض الشووخصووية وتدار مقابل التعرضووات ذات الصوولة بصووافي قيمها القابلة للتحقيق.
في الفترة المالية، تكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضووومانات المحتفظ بها كتأمين بالقدر الذي تقلل فيه المالية التي انخفضوووت قيمتها االئتمانية 
 هذه الضمانات من مخاطر االئتمان.

 
 ديسمبر: 31فيما يلي بيان بمبالغ الضمانات المحتفظ بها كضمانات للقروض والتي انخفضت قيمتها االئتمانية كما في 

 

 2020 2021 ت السعوديةبآالف الرياال

 2,000,290 2,284,157 %50أقل من  -تغطية الضمانات 

 212,539 181,371 %70إلى  51 -تغطية الضمانات 

 1,553,761 1,392,721 %70أكثر من  -تغطية الضمانات 

 3,766,590 3,858,249 اإلجمالي

 

 
 مخاطر السوق   -33
 

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لمتغيرات السوق مثل أسعار العمولة تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب 
 يصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية. وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

 
التجارية والمصرفية باستخدام مؤشرات مختلفة مثل القيمة المعرضة للمخاطر، واختبار الجهد،  يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق ضمن العمليات

 وتحليل الحساسية.
 

 العمليات التجارية –أ( مخاطر السوق 
 

التجارية، يقوم البنك إلدارة مخاطر السوق في العمليات  يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية.
الفتراضات باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" لتقييم مراكز مخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من ا

 والتغيرات المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق.
 

تغير السوولبي المحتمل في القيمة السوووقية للمحفظة عند مسووتوى معين من الثقة وعلى مدى فترة وبموجب طريقة القيمة المعرضووة للمخاطر، يتم تقدير ال
تصمم طريقة  يستخدم البنك نماذج محاكاة عند تقويم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناًء على البيانات التاريخية. زمنية محددة.

العادة، لقياس مخاطر السووووق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصوووور في اسوووتخدام طريقة "القيمة المعرضوووة  "القيمة المعرضوووة للمخاطر"، في
قبلية على للمخاطر" ألنها ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسووووعار السوووووق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المسووووت

 شكل توزيع إحصائي.
 
من الخسوووائر المحتملة التي ال يتوقع  %99طريقة "القيمة المعرضوووة للمخاطر" المتبعة من قبل البنك تمثل تقديراً وذلك باسوووتخدام مسوووتوى ثقة قدره إن 

سوق لمدة يوم واحد. سائدة بال سبة  تجاوزها في حالة ثبات الظروف ال ستخدام مستوى الثقة بن التي  على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر %99إن ا
يتم إجراء فحص رجعي بشووووووكل يومي للقيمة  تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضووووووة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسووووووط، أكثر من مرة كل مائة يوم.

 المعرضة للمخاطر لتحديد أي استثناء.
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لكن  وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة المحددة.تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، 
معنى  النتائج التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشراً ذو

 عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية.
 
وقوف على لتغلب على القيود المتعلقة باسووووتخدام طريقة "القيمة المعرضووووة للمخاطر" المذكورة أعاله، يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للول

خسوووووووائر المحتملة ويتم إبالغ إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر بالبنك بانتظام بال الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية،
 التي تحدث خالل اختبارات الجهد لمراجعتها.

 

 :2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي بيان المعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك للسنتين المنتهيتين  في 
 

 بآالف الرياالت السعودية
أسعار صرف 
 العمالت األجنبية

مخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

 المتاجرة الكلية
 

2021    

 1,605 1,607 14 2021ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 
 2,125 2,114 115 2021متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 4,691 4,664 623 2021الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 
 1,162 1,190 8 2021الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

2020    

 4,037 4,032 83 2020ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 
 3,396 3,406 113 2020متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 6,476 6,483 691 2020الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 1,046 1,066 7 2020الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 
 ة.تشمل القيمة المعرضة للمخاطر فيما يتعلق بإجمالي التداول تأثير التعويض للمراكز الناتجة من األرباح والخسائر المحققة بعمالت أجنبي

 

 العمليات غير التجارية –ب( مخاطر السوق 
 

أسعار العموالت الخاصة أو أسعار تحويل العمالت األجنبية، أو تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية، بشكل أساسي، عن التغيرات في 
 أسعار األسهم.

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة (1
 

المستقبلية  تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت الخاصة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
يقوم البنك بمراقبة المراكز يومياً،  يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت الخاصة خالل فترات زمنية معينة. لألدوات المالية.

 ويستخدم استراتيجية التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.  
 

والت الخاصة، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة أو يوضع الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العم
، %0إن األثر على دخل العموالت الخاصة يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة، مع أدنى مستوى عند  حقوق الملكية للبنك.

 31ى الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة والمقتناة كما في على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناًء عل
يتم احتساب األثر على حقوق الملكية وذلك بإعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  ، شامالً أثر أدوات التحوط.2020و 2021ديسمبر 

على أثر التغيرات المفترضة في سعر العمولة  2020و 2021ديسمبر  31ثابتة بما في ذلك أثر التحوط كما في  من خالل الدخل الشامل اآلخر بعمولة
تتم مراقبة جميع تعرضات العمليات المصرفية وتحليلها حسب  تم تحليل األثر على حقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة. الخاصة.

 اآلثار ذات الصلة بآالف الرياالت السعودية. تركزات العمالت، واإلفصاح عن
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 والمشتقاتأثر أسعار العموالت الخاصة على الموجودات والمطلوبات 
 

ركزه المالي يقوم البنك بإدارة التعرض لتأثيرات المخاطر المختلفة المرتبطة بالتقلبات في مستويات أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق على م
يتم إجراؤه، والتي تتم مراقبتها ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود على مستوى عدم التطابق في تجديد أسعار العموالت الخاصة الذي قد  وتدفقاته النقدية.

 يوميًا من قبل خزينة البنك.
 

كما يشتمل الجدول على األدوات المالية الخاصة بالبنك بالقيمة الدفترية مصنفة  يلخص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت الخاصة.
  أوالً. حسب تاريخ تجديد األسعار التعاقدي أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحدث

 
قة التي يتعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشت

والمطلوبات من خالل  يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات تستحق أو يتم تجديد أسعارها في فترة محددة.
 استراتيجيات إدارة المخاطر .

  

بآالف الرياالت 
 السعودية

2021 

 العملة
التغير في  

 نقاط األساس
األثر على دخل 
 العموالت الخاصة

 األثر على حقوق الملكية

 
 شهر 6 اإلجمالي

 أو أقل
 6أكثر من 

 أشهر إلى سنة

أكثر من سنة 
 إلى

 سنوات 5

 أكثر من
 سنوات 5

 (71,580) (7,577) (60,499) (2,869) (635) 45,078 100+ دوالر أمريكي

 -100 (47,337) 635 2,869 60,499 7,577 71,580 

 (661,429) (197,020) (414,016) (38,632) (11,761) 531,820 100+ لاير سعودي

 -100 (540,605) 11,761 38,632 414,016 197,020 661,429 

بآالف الرياالت 
 السعودية

2020 

 العملة
التغير في  

 نقاط األساس
األثر على دخل 
 العموالت الخاصة

 األثر على حقوق الملكية

 
 شهر 6 اإلجمالي

 أو أقل
أشهر  6أكثر من 

 إلى سنة

أكثر من سنة 
 إلى

 سنوات 5

 أكثر من
 سنوات 5

 (64,113) (7,132) (53,048) (3,593) (340) 38,742 100+ دوالر أمريكي

 -100 (41,845) 340 3,593 53,048 7,132 64,113 

 (557,944) (124,564) (393,791) (30,989) (8,600) 625,461 100+ لاير سعودي

 -100 (610,859) 8,600 30,989 393,791 124,564 557,944 
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 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير محملة 
 بعمولة

 اإلجمالي

2021       

       الموجودات
النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 

 السعودي
      

 1,023,141 1,023,141 - - - - نقد في الصندوق

 8,771,927 8,691,928 - - - 79,999 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 3,798,380 3,798,380 - - - - حساب جاري

 1,525,584 - - - 200,289 1,325,295 إيداعات أسواق المال

        استثمارات، صافي

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

7,155 59,476 3,877 139,487 - 209,995 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر، صافي

1,140,465 3,171,327 8,763,041 1,529,685 338,282 14,942,800 

 28,705,446 - 4,235,503 14,892,093 7,517,227 2,060,623 مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

 9,695 9,695 - - - - استثمار في شركة زميلة

       القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 3,427,801 149,143 1,187,712 1,880,066 179,370 31,510 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,269 - - 1,178 91 - مقتناة لتحوطات القيمة العادلة

 632,917 - - 360,788 168,282 103,847 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

       قروض وسلف، صافي

 27,224,809 154,307 13,689,341 12,391,808 604,714 384,639 بطاقات ائتمان وقروض شخصية

 120,587,950 4,711,291 798 3,734,023 39,975,976 72,165,862 سحوبات على المكشوف وقروض تجارية

ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، 
 صافي

- - - - 1,585,763 1,585,763 

 3,354,549 3,354,549 - - - - موجودات أخرى وعقارات أخرى

 215,802,026 23,816,479 20,782,526 42,026,874 51,876,752 77,299,395 إجمالي الموجودات
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 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير محملة 
 بعمولة

 اإلجمالي

2021       

 المطلوبات وحقوق الملكية
      

أرصدة للبنك المركزي السعودي       
 والبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 حسابات جارية
- - - -  494,471   494,471  

  23,359,386  7,855,905 - -  2,399,629  13,103,852 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 88,999,785 88,999,785 - - - - تحت الطلب

 905,762 - - - - 905,762 ادخار

 46,066,480 - - 163,118 9,426,989 36,476,373 ألجل

 5,978,181 5,978,181 - - - - أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 3,150,840 44,980.00 1,113,986 1,775,729 183,745 32,400 مقتناة ألغراض المتاجرة

 6 - 6 - - - مقتناة لتحوطات القيمة العادلة

 95,252 - - 95,252 - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 7,066,193 7,066,193 - - - - المطلوبات األخرى

 39,685,670 39,685,670 - - - -  إجمالي حقوق الملكية

 215,802,026 150,125,185 1,113,992 2,034,099 12,010,363 50,518,387 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 حساسية أسعار العموالت
 داخل قائمة المركز المالي -

26,781,008 39,866,389 39,992,775 19,668,534 (126,308,706) - 

 حساسية أسعار العموالت
 خارج قائمة المركز المالي -

(21,795,045) 4,035,115 17,644,432 115,498 - - 

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر 
 أسعار العموالت

4,985,963 43,901,504 57,637,207 19,784,032 (126,308,706) - 

لمخاطر الموقف التراكمي الخاضع 
 أسعار العموالت

4,985,963 48,887,467 106,524,674 126,308,706 - - 
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 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير محملة 
 بعمولة

 اإلجمالي

2020       

       الموجودات
المركزي  النقدية واألرصدة لدى البنك

 السعودي
      

 965,457 965,457 - - - - نقد في الصندوق

 9,582,942 7,965,987 - - - 1,616,955 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 4,026,997 4,026,997 - - - - حساب جاري

 - - - - - - إيداعات أسواق المال

        استثمارات، صافي

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

55,974 - 78,161 10,468 - 144,603 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر، صافي

877,510 2,821,111 6,784,775 1,028,794 220,968 11,733,158 

 25,800,880 - 2,123,094 19,642,130 562,150 3,473,506 مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

 9,695 9,695 - - - - استثمار في شركة زميلة

       القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 5,544,365 246,064 1,244,112 3,694,274 237,243 122,672 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,364,681 - - 1,094,118 192,736 77,827 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

       قروض وسلف، صافي

 22,789,121 227,565 10,911,209 10,848,023 609,831 192,493 بطاقات ائتمان وقروض شخصية

 107,775,714 7,701,386 7,262,351 14,971,470 42,507,411 35,333,096 سحوبات على المكشوف وقروض تجارية

وموجودات حق االستخدام، ممتلكات ومعدات 
 صافي

- - - - 1,440,170 1,440,170 

 2,895,801 2,895,801 - - - - موجودات أخرى وعقارات أخرى

 194,073,584 25,700,090 22,580,028 57,112,951 46,930,482 41,750,033 إجمالي الموجودات
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 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي غير محملة بعمولة

2020       

 المطلوبات وحقوق الملكية
      

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك       
 والمؤسسات المالية األخرى

 409,824 409,824 - - - - حسابات جارية

 16,382,389 9,062,031 - - 743,015 6,577,343 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 79,860,073 79,860,073 - - - - تحت الطلب

 753,054 - - - - 753,054 ادخار

 40,442,288 - - 4,205 11,003,972 29,434,111 ألجل

 6,056,229 6,056,229 - - - - أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 5,092,014 125,356 1,059,965 3,539,534 223,642 143,517 ألغراض المتاجرةمقتناة 

 4,444 - - 4,444 - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 6,437,324 6,437,324 - - - - المطلوبات األخرى

 38,635,945 38,635,945 - - - -  إجمالي حقوق الملكية

 194,073,584 140,586,782 1,059,965 3,548,183 11,970,629 36,908,025 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 حساسية أسعار العموالت
 داخل قائمة المركز المالي -

4,842,008 34,959,853 53,564,768 21,520,063 (114,886,692) - 

 حساسية أسعار العموالت
 خارج قائمة المركز المالي -

(25,754,843) 2,885,791 21,036,335 1,832,717  - - 

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
 العموالت

(20,912,835) 37,845,644 74,601,103 23,352,780 (114,886,692) - 

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر 
 أسعار العموالت

(20,912,835) 16,932,809 91,533,912 114,886,692  - - 
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أسووووووعار  تمثل الفجوة بين األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي صووووووافي المبالغ اإلسوووووومية لهذه ألدوات المالية، التي تسووووووتخدم في إدارة مخاطر
 العموالت الخاصة.

 

فترية لألداة المالية، وذلك عند اسووتخدامه في يمثل سووعر العمولة الخاصووة الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية السووعر الذي تحسووب بموجبه القيمة الد
يمثل سوووعر العمولة سوووعر سوووابق ألداة مالية بعمولة ثابتة مسوووجلة بالتكلفة المطفأة، وسوووعر السووووق الحالي ألداة مالية  حسووواب القيمة الحالية لهذه األداة.

 بعمولة عائمة أو أداة مسجلة بالقيمة العادلة.

 
 ( مخاطر العمالت2
 

قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز  الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. تمثل المخاطر
  حسب العمالت، والتي تتم مراقبتها يوميًا، كما يتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن تلك الحدود.

 

على الموجودات والمطلوبات النقدية غير التجارية  2020و 2021ديسمبر  31دناه العمالت التي يتعرض لها البنك بشكل كبير كما في يوضح الجدول أ
، يحتسب التحليل أثر التغير المحتمل المعقول في سعر صرف العملة مقابل اللاير السعودي، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى والتدفقات النقدية المتوقعة.

وحقوق الملكية  على قائمة الدخل الموحدة )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية غير التجارية التي تتأثر بالتغيرات في أسعار العمالت(
ي زيادة محتملة في قائمة ي ظهر التأثير اإليجاب ) بسبب التغير في القيمة العادلة لمقايضات أسعار العموالت المستخدمة كتحوطات للتدفقات النقدية(.

 الدخل أو حقوق الملكية الموحدة؛ بينما ي ظهر التأثير السلبي انخفاًضا صافياً محتمالً في قائمة الدخل أو حقوق الملكية الموحدة.
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 مخاطر العمالت
نسبة التغير في سعر 

 العملة %
 

األثر على صافي 
 الدخل

حقوق األثر على 
 الملكية

نسبة التغير في سعر 
 العملة %
 

األثر على صافي 
 الدخل

األثر على حقوق 
 الملكية

 - 56,694 5+ - 38,166 5+ دوالر أمريكي

 - (24) 3- - (122) 3- يورو

 

 ال يوجد أثر جوهري على حقوق الملكية وصافي الدخل نتيجة التغير في العمالت األجنبية األخرى.
 

 العمالت( مراكز 3
 

يقوم مجلس اإلدارة بوضووع  يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر آثار التقلبات في أسووعار الصوورف األجنبي السووائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية.
يلي تحليالً بصووافي المخاطر  فيما حدود لمسووتوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشووكل إجمالي لمراكز العمالت، ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً.

 -الجوهرية الخاصة بالبنك في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:
 

 بآالف الرياالت السعودية
2021 

 مركز عملة دائن/ )مدين(
2020 

 مركز عملة دائن/ )مدين(

 1,222,500 780,584  دوالر أمريكي

 813 4,083  يورو
 3,006 )590( جنيه استرليني

 21,466 18,949  أخرى
 1,247,785 803,026 اإلجمالي
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 مخاطر أسعار األسهم ( -4
 

ة المعقولة في تشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات غير التجارية للبنك نتيجة للتغيرات المحتمل
 األسهم وقيمة كل سهم على حدة. مستويات مؤشرات

 
األخرى القابلة  فيما يلي بيان األثر على استثمارات األسهم الخاصة بالبنك نتيجة التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم، مع بقاء كافة البنود

 للتغيير ثابتة:
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 مؤشرات السوق
 

أسعار نسبة التغير في 
 األسهم %

 

األثر على القيمة 
 السوقية

نسبة التغير في أسعار 
 األسهم %
 

 األثر على القيمة السوقية

 9,794 5+ 10,857 5+ تداول

 (9,794) 5- (10,857) 5- تداول

 

 ال يوجد أي أثر جوهري على القيمة السوقية نتيجة التغير في أسعار األوراق المالية الدولية المدرجة.
 

 السيولة مخاطر -34
 

ويمكن أن تحدث مخاطر السووويولة عند وجود اضوووطراب في  تمثل مخاطر السووويولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بمتطلبات صوووافي التمويل الخاصوووة به.
بتنويع مصووادر ولتقليل هذه المخاطر، قامت اإلدارة  السوووق أو انخفاض مسووتوى التصوونيف االئتماني، مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصووادر التمويل.

قابلة للتداول التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السووووويولة، والحفاظ على رصووووويد كاف للنقدية وما في حكمها واألوراق المالية ال
  الفوري.

 

ات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير يتم مراقبة مراكز السووويولة يوميًا، ويتم إجراء اختبارات جهد منتظمة بشوووأن السووويولة باسوووتخدام سووويناريوه
يتم  تخضووووع كافة السووووياسووووات واإلجراءات المتعلقة بالسوووويولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. االعتيادية في السوووووق.

م تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يتضوومن كما يقدم بانتظا  إصوودار تقارير يومية تغطي مركز السوويولة للبنك والشووركات التابعة العاملة.
 كافة االستثناءات واإلجراءات التصحيحية المتخذة.

 

من إجمالي  %7وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يحتفظ البنك لدى البنك المركزي بوديعة نظامية تعادل 
٪ من األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى )فيما عدا األرصدة للبنك المركزي السعودي والودائع بعمالت أجنبية 4و ودائع العمالء تحت الطلب 

باإلضافة  اء.لغير المقيمين( وودائع االدخـار والودائع ألجل وهوامش خطابات الضمان واالعتمادات المستندية، باستثناء كافة أنواع ودائع إعادة الشر
من التزامات ودائعه، على شكل نقد أو سندات الحكومة السعودية أو موجودات  %20ديعة النظامية، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن إلى الو

ك المركزي كما يمكن للبنك االحتفاظ بمبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى البن يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً.
 السعودي مقابل سندات الحكومة السعودية.

 

 أ( تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
 

تم تحديد االستحقاقات المتوقعة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة  يلخص الجدول التالي االستحقاقات للموجودات وللمطلوبات الخاصة بالبنك.
مالية حتى تاريخ االسووووووتحقاق التعاقدي النهائي وال تأخذ بعين االعتبار تواريخ االسووووووتحقاق الفعلية حسووووووبما تظهره وقائع المتبقية بتاريخ إعداد القوائم ال
ولغرض العرض، تم إدراج جميع أرصوووودة  تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االسووووتحقاقات لضوووومان توفر السوووويولة الكافية. االحتفاظ بالودائع من قبل البنك.

 لب ولالدخار والودائع األخرى ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق محدد".الودائع تحت الط
  



 104صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 مخاطر السيولة )تتمة(    -34
 

 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

 اإلجمالي

2021       

       الموجودات

المركزي النقدية واألرصدة لدى البنك 
 السعودي

      

 1,023,141 1,023,141 - - - - نقد في الصندوق

 8,771,927 8,691,928 - - - 79,999 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 3,798,380 3,798,380 - - - - حساب جاري

 1,525,584 - - - 200,289 1,325,295 إيداعات أسواق المال

       استثمارات، صافي

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

7,155 59,476 3,877 139,487 - 209,995 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر، صافي

38,116 669,834 11,480,285 2,416,282 338,283 14,942,800 

 28,705,446 - 4,235,502 17,964,725 4,444,596 2,060,623 بالتكلفة المطفأة، صافيمقتناة 

 9,695 9,695 - - - - استثمار في شركة زميلة

       القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 3,427,801 - 1,192,156 1,926,297 211,110 98,238 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,269 - - 1,178 91 - العادلةمقتناة لتحوطات القيمة 

 632,917 - - 360,788 168,282 103,847 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

       قروض وسلف، صافي

 27,224,809 409,670 13,577,000 12,441,931 583,648 212,560 بطاقات ائتمان وقروض شخصية

 120,587,950 870,570 36,491,527 38,010,389 30,243,388 14,972,076 سحوبات على المكشوف وقروض تجارية

ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، 
 صافي

- - - - 1,585,763 1,585,763 

 3,354,549 3,354,549 - - - - موجودات أخرى وعقارات أخرى

 215,802,026 20,081,979 58,051,954 82,189,470 36,580,714 18,897,909 إجمالي الموجودات

 
  



 105صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 مخاطر السيولة )تتمة(   -34
 

 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 اإلجمالي

2021       
        المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

  494,471   494,471  - - - - حسابات جارية
 23,359,386  - - 4,426,685 5,828,850 13,103,851 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء
 88,999,785 88,999,785 - - - - تحت الطلب

 905,762 905,762 - - - - ادخار
 46,066,480 - - 6,092,084 4,236,790 35,737,606 ألجل
 5,978,181 5,978,181 - - - - أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 3,150,840 - 1,114,090 1,782,829 190,714 63,207 مقتناة ألغراض المتاجرة

 6 - 6 - - - مقتناة لتحوطات القيمة العادلة
 95,252 - - 95,252 - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 7,066,193 5,585,203 271,837 616,571 317,798 274,784 المطلوبات األخرى
 39,685,670 39,685,670 - - - -  إجمالي حقوق الملكية

 215,802,026 141,649,072 1,385,933 13,013,421 10,574,152 49,179,448 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 اإلجمالي

2020       
       الموجودات

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي 
 السعودي

      

 965,457 965,457 - - - - نقد في الصندوق

 9,582,942 7,965,987 - - - 1,616,955 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  -

 األخرى
      

 4,026,997 4,026,997 - - - - حساب جاري
 - - - - - - إيداعات أسواق المال
       استثمارات، صافي

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

- 2,002 132,133 10,468 - 144,603 

العادلة من خالل الدخل الشامل مقتناة بالقيمة 
 اآلخر، صافي

133,618 416,319 9,472,714 1,489,539 220,968 11,733,158 

 25,800,880 - 4,895,568 19,942,340 562,149 400,823 مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي
 9,695 9,695 - - - - استثمار في شركة زميلة

       القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 5,544,365 - 1,304,586 3,761,722 248,631 229,426 مقتناة ألغراض المتاجرة

 1,364,681 - - 1,094,118 192,736 77,827 مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية
       قروض وسلف، صافي

 22,789,121 146,285 10,930,067 10,934,021 614,581 164,167 بطاقات ائتمان وقروض شخصية
 107,775,714 1,177,717 39,207,078 28,969,896 20,590,172 17,830,851 سحوبات على المكشوف وقروض تجارية

ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، 
 صافي

- - - - 1,440,170 1,440,170 

 2,895,801 2,895,801 - - - - موجودات أخرى وعقارات أخرى

 194,073,584 18,849,077 57,837,306 74,306,944 22,626,590 20,453,667 إجمالي الموجودات

 
  



 106صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 مخاطر السيولة )تتمة(   -34
 

 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 اإلجمالي

2020       

        المطلوبات وحقوق الملكية

المركزي السعودي والبنوك أرصدة للبنك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

 409,824 409,824 - - - - حسابات جارية

 16,382,389 - - 4,601,777 5,355,126 6,425,486 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 79,860,073 79,860,073 - - - - تحت الطلب

 753,054 753,054 - - - - ادخار

 40,442,288 127,925 - 7,703,709 4,128,568 28,482,086 ألجل

 6,056,229 6,056,229 - - - - أخرى

       القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 5,092,014 - 1,095,828 3,546,173 252,509 197,504 مقتناة ألغراض المتاجرة

 4,444 - - 4,444 - - مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

 6,437,324 5,061,213 397,957 714,272 241,707 22,175 المطلوبات األخرى

 38,635,945 38,635,945 - - - -  إجمالي حقوق الملكية

 194,073,584 130,904,263 1,493,785 16,570,375 9,977,910 35,127,251 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القروض القائمة، على النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والبنود قيد تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء 

تم بيان االستحقاقات المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة  التحصيل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء.
 ( حول القوائم المالية الموحدة.1) 20في اإليضاح 

 

 ب( تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية غير المخصومة
 

على أساس التزامات السداد التعاقدية غير  2020و 2021ديسمبر  31يلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالبنك كما في 
لغ وحيث تم إدراج مدفوعات العمولة الخاصة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي في الجدول التالي، فإن إجمالي تلك المبالغ ال يتطابق مع المبا المخصومة.

المالية حتى تاريخ تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم  الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة.
يتوقع البنك عدم طلب العديد من العمالء السداد على أساس أقرب تاريخ يمكن أن  االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية.

 اريخية لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.يكون البنك مطالباً فيه بالسداد. وال يعكس الجدول التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع الت
 

 
  



 107صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 مخاطر السيولة )تتمة(   -34
 

 بآالف الرياالت السعودية
 3خالل 
 أشهر

3-12 
 شهًرا

1-5 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بدون تاريخ
 استحقاق محدد

 اإلجمالي

2021       

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

 494,471 494,471 - - - - حسابات جارية

 23,371,946 - - 4,426,685 5,834,521 13,110,740 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 88,999,785 88,999,785 - - - - تحت الطلب

 905,762 905,762 - - - - ادخار

 46,171,033 - - 6,122,090 4,267,681 35,781,262 ألجل

 5,978,181 5,978,181 - - - - أخرى

 165,921,178 96,378,199 - 10,548,775 10,102,202 48,892,002  اإلجمالي

2020       

أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

      

 409,824 409,824 - - - - حسابات جارية

 16,390,133 - - 4,601,777 5,356,632 6,431,724 ودائع أسواق المال

       ودائع العمالء

 79,860,073 79,860,073 - - - - تحت الطلب

 753,054 753,054 - - - - ادخار

 40,579,964 127,925 - 7,741,617 4,155,888 28,554,534 ألجل

 6,056,229 6,056,229 - - - - أخرى

 144,049,277 87,207,105 - 12,343,394 9,512,520 34,986,258  اإلجمالي

 
  



 108صفحة  دي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(البنك السعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2020و 2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -35
 

 بتاريخ القياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما في معاملة عادية بين متعاملين في السوق
 المعامالت تتم إما:يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن 

 

 في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليها للموجودات أو المطلوبات، أو •

 في أكثر األسواق مالئمة والمتاحة للموجودات والمطلوبات، في حالة عدم وجود السوق الرئيسية. •
 

 القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة.إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهرياً عن 
 

متفاوتة من التقدير  بالنسبة لألدوات المالية التي نادراً ما يتم تداولها أو تتسم بسعر أقل شفافية ، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب درجات
 وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية. ويتوقف ذلك على السيولة والتركيز وعدم التأكد من عوامل السوق

 

 نماذج التقييم
 

تشتمل  ي السوق.تتضمن نماذج التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة ذات أسعار قابلة للمالحظة ف
التقييم على معدالت عمولة قياسية خالية من المخاطر وهوامش االئتمان والعالوات األخرى المستخدمة االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق 

  في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.
 

تالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس القيمة العادلة الذي يعكس األسعار التي سيتم اس
يستخدم البنك نماذج تقييم متعارف عليها على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة  اعتيادية بين مشاركين في السوق بتاريخ القياس.

  البسيطة.
 

دة متاحة في السوق للديون واألوراق المالية المدرجة في السوق والمشتقات المالية المتداولة إن األسعار القابلة للمالحظة أو مدخالت النماذج تكون عا
إن توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج يقلل من الحاجة  والمشتقات التي تتم خارج االسواق النظامية مثل مقايضات أسعار العموالت.

يختلف توفر أسعار السوق القابلة للمالحظة والمدخالت وفقاً للمنتجات  ضاً من عدم التأكد المرتبط بتحديد القيم العادلة.ألحكام وتقديرات اإلدارة ويقلل أي
 واألسواق وهي عرضة للتغيرات استناداً إلى األحداث المحددة والظروف العامة في األسواق المالية.

 

 القابلة للمالحظة ومدخالت النماذج درجة أعلى من أحكام اإلدارة وتقديراتها في تحديد القيمة العادلة.تتطلب نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير 
قعة في األدوات المالية إن أحكام وتقديرات اإلدارة مطلوبة عادة الختيار نموذج التقييم المالئم المراد استخدامه، وتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتو

يتم تعديل القيمة العادلة التي تم الحصول  تقييمها وتحديد احتمالية اخفاق الطرف المقابل والدفعات المقدمة واختيار معدالت الخصم المالئمة.التي يجري 
في السوق عليها من النماذج بأي عوامل أخرى مثل مخاطر السيولة أو حاالت عدم التأكد إلى الحد الذي يعتقد فيه البنك أن الطرف الثالث المشارك 

تهدف القيمة العادلة أيضاً إلى عكس مخاطر االئتمان الخاصة باألداة وتتضمن التعديالت لتأخذ في االعتبار  بأخذها في االعتبار عند تسعير معاملة ما.
  مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك والطرف المقابل، حيثما كان مالئماً.

 
 إطار التقييم

يتضمن هذا اإلطار إدارة مخاطر السوق وهي إدارة مستقلة عن إدارة المركز الرئيسي وترفع تقاريرها  س القيمة العادلة.وضع البنك إطار عمل رقابي لقيا
القيمة العادلة لرئيس قسم المخاطر والذي يتحمل كافة المسؤوليات في التحقق بشكل مستقل من نتائج المتاجرة والعمليات االستثمارية وكافة عمليات قياس 

  تشمل الضوابط المحددة ما يلي: ة.الجوهري

  



 109صفحة  البنك السعودي الفرنسي )شركة مساهمة سعودية(
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  التحقق من األسعار القابلة للمالحظة؛ •
 

  إعادة إجراء تقييمات النماذج؛ •
 

  عملية مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغييرات في النماذج التي تشمل قسم المخاطر؛ •
 

 الرجعي للنماذج مقابل معامالت السوق القابلة للمالحظة وتحليل ودراسة تغيرات التقييم اليومية الجوهرية.االختبار  •
 

ق األدلة التي عند استخدام معلومات أطراف أخرى، مثل أسعار الوساطة أو خدمات التسعير، لقياس القيمة العادلة، تقوم إدارة مخاطر السوق بتقييم وتوثي
 ويشمل ذلك: ن األطراف األخرى لدعم استنتاج أن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.تم الحصول عليها م

 

  التحقق من اعتماد خدمة الوسيط أو التسعير من قبل البنك الستخدامها في تسعير النوع المعني من األدوات المالية؛ •
 

  تمثيلها لمعامالت السوق الفعلية؛فهم كيفية الوصول إلى القيمة العادلة ومدى  •
 

  عند استخدام أسعار أدوات مماثلة لقياس القيمة العادلة، كيفية تعديل هذه األسعار لتعكس خصائص األداة الخاضعة للقياس؛ و •
 

 ر.في حالة الحصول على عدد من عروض األسعار لنفس األداة المالية، كيفية تحديد القيمة العادلة باستخدام تلك األسعا •
 

ت المالئمة يتم إبالغ لجنة مخاطر السوق بالبنك بأي أمور تقييم هامة بصفة منتظمة )باإلضافة إلى كلما اقتضت الضرورة ذلك( من أجل اتخاذ اإلجراءا
 وفقاً لذلك.

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

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

الوصول : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار( أو أداة مماثلة والتي يمكن للمنشأة 1المستوى 
 إليها بتاريخ القياس.

 

لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات : األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة 2المستوى 
 السوق القابلة للمالحظة.

 

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة.3المستوى 
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 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

2021     

     الموجودات المالية

 4,061,987 - 4,061,987 - أدوات مالية مشتقة

     استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 155,487 - 139,487 16,000 سندات بعمولة ثابتة - 
 54,508 - 54,508 - سندات بعمولة عائمة - 

 209,995 - 193,995 16,000 اإلجمالي

     استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 10,607,770 - 2,395,101 8,212,669 سندات بعمولة ثابتة -

 3,996,723 - 3,710,226 286,497 سندات بعمولة عائمة -

 338,307 121,167 - 217,140 حقوق ملكية -

 14,942,800 121,167 6,105,327 8,716,306 اإلجمالي

     

 19,214,782 121,167 10,361,309 8,732,306 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 3,246,098 - 3,246,098 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

 3,246,098 - 3,246,098 - اإلجمالي

2020     

     الموجودات المالية

 6,909,046 - 6,909,046 - أدوات مالية مشتقة

     استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 88,629 - - 88,629 سندات بعمولة ثابتة - 

 55,974 - 55,974 - سندات بعمولة عائمة - 

 144,603 - 55,974 88,629 اإلجمالي

     استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 8,213,447 - 1,203,746 7,009,701 سندات بعمولة ثابتة -

 3,298,743 - 3,231,070 67,673 سندات بعمولة عائمة -

 220,968 25,080 - 195,888 حقوق ملكية -

 11,733,158 25,080 4,434,816 7,273,262 اإلجمالي

     

 18,786,807 25,080 11,399,836 7,361,891 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 5,096,458 - 5,096,458 - القيمة العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة

 5,096,458 - 5,096,458 - اإلجمالي
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 .3والمستوى  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت خالل السنة بين المستوى  
 

 العادلة: يوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيم العادلة في المستوى الثالث من تسلسل القيمة
 

 مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 6,984 25,080 الرصيد في بداية السنة

 34,602 - 2محول من المستوى 

 9,000 105,177 إضافات خالل السنة

 (25,506) (9,090) التغير في القيمة العادلة

 25,080 121,167 الرصيد في نهاية السنة

 

، جوهرياً عن القيم ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، عدا القروض والسلف واألدوات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة
وسندات الدين واألرصدة لدى وللبنوك المسجلة بالتكلفة إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعمولة  الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة.

المالية المشابهة  المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة، حيث إن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات
ال يتوفر سوق نشط لهذه األدوات، وينوي البنك  النسبة لألرصدة لدى وللبنوك.ال تختلف جوهرياً عن المعدالت المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة ب

 تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من خالل إجراء تسوية مع الطرف المقابل بتواريخ استحقاقها.
 

السوق المتداولة عند توفرها أو على نماذج التسعير عند استخدامها يتم تحديد القيم العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة على أساس أسعار 
يتم تحديد القيم العادلة للمشتقات على أساس أسعار السوق  وعليه، قد تنشأ فروقات بين تقديرات القيمة الدفترية والقيمة العادلة. في حالة السندات.

 المتداولة عند توفرها أو باستخدام طرق تقييم مناسبة.
 

ت نتجات المشتقات التي تم تقييمها باستخدام طريقة تقييم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون بشكل رئيسي من مقايضات أسعار العموالإن م
على  تشتمل أكثر طرق التقييم المستخدمة على األسعار اآلجلة والمقايضات التي يتم احتسابها والخيارات ومقايضات العمالت وعقود الصرف األجنبي.

يتم تقييم  تتكون الطرق من مدخالت متعددة تشتمل على أسعار الصرف األجنبي الفورية واآلجلة ومنحنيات أسعار العموالت. أساس القيمة الحالية.
  االستثمارات األخرى في المستوى الثاني بناًء على أسعار السوق القابلة للمالحظة بما في ذلك أسعار الوساطة و غيرها.

 

مليون ريـال سعودي( مقابل قيمة دفترية  26,337 :2020مليون لاير سعودي ) 28,808يمة العادلة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة بلغت الق
 مليون لاير سعودي(. 25,801 :2020مليون لاير سعودي ) 28,705قدرها 

 

الحالي للتوصل إلى القيمة العادلة للقروض والسلف )األدوات ضمن المستوى يستخدم البنك طريقة التدفقات النقدية المخصومة مستخدماً منحنى العائد 
بلغت القيمة الدفترية لتلك  مليون لاير سعودي(. 134,194 :2020مليون لاير سعودي ) 151.172( بعد تعديل هامش االئتمان الداخلي البالغ 3

 لاير سعودي(.مليون  130,565 :2020مليون لاير سعودي ) 147,813القروض والسلف  
 

يشار إلى الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة  قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نموذج التقييم المعني، مع سعر المعاملة لألداة المالية.
العادلة لألداة باستخدام بيانات السوق القابلة  التقييم بـ "ربح وخسارة اليوم الواحد".  وي طفأ إما على مدى عمر المعاملة أو تأجيله إلى أن يتم تحديد القيمة

 ويتم إثبات التغيرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. للمالحظة أو تحققه عند االستبعاد.
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وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأنه يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة  دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة .يتعامل البنك، خالل 
تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة  في إطار التسعير الداخلي للمجموعة.

 نك المركزي السعودي.عن الب
 

 :2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي بيان األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في 
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

   الشركات الزميلة

 9,695 9,695 استثمارات
 8,283 8,171 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

   أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات واإلدارة العليا وكبار المساهمين والشركات المنتسبة

 11,233,546 12,586,399  قروض وسلف

 801,864 1,004,953 استثمارات

 - - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 10 - موجودات أخرى

 2,004,973 4,812,875  ودائع العمالء

 1,500,000 2,050,000 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 13,774 7,172 المطلوبات األخرى

 105,030 (66,289) مشتقات بالقيمة العادلة، صافي

 2,661,188 2,096,059 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 

 األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة: فيما يلي بيان اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

    دخل العموالت الخاصة

 342,962 274,800 أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات واإلدارة العليا وكبار المساهمين والشركات المنتسبة -

 342,962 274,800 إجمالي دخل العموالت الخاصة

    مصاريف العموالت الخاصة

 89,372 22,417 أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات واإلدارة العليا وكبار المساهمين والشركات المنتسبة -

 145 35 الشركات الزميلة -

 89,517 22,452 إجمالي مصاريف العموالت الخاصة

 22,242 25,548 أتعاب ودخل عموالت وأخرى، صافي

 9,250 9,186 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 109,999 33,517 مصاريف عمومية وإدارية أخرى
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 فيما يلي بيان إجمالي الرواتب والمنافع لموظفي اإلدارة العليا:
 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 69,426 53,909 األجل منافع قصيرة

 10,260 7,512 منافع طويلة األجل )مكافآت مؤجلة(

 13,776 16,750 برنامج الحوافز طويلة األجل

 - - مكافأة نهاية الخدمة

 93,462 78,171 اإلجمالي
 

والتوجيه واإلشوووراف على أنشوووطة البنك بصوووورة يقصووود بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشوووخاص الذين لديهم السووولطة والمسوووؤولية للقيام بأعمال التخطيط 
 مباشرة أو غير مباشرة.

 
 

 أسهم الخزينة -37
 

حفيزية بناًء قام البنك بشراء أسهم خزينة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ضمن برنامج الحوافز طويلة األجل، والذي ي منح بموجبه مكافآت ت
ويستفيد الموظفون المؤهلون من االرتفاع في قيمة أسهم البنك خالل فترة  وفقًا لبرنامج الحوافز طويلة األجل.على أداء أسهم البنك للموظفين المؤهلين 

 قدم البنك للموظفين المؤهلين خيار فرص امتالك أسهم. بدأ العمل في برنامج الحوافز طويلة األجل بتاريخ المنح. االستحقاق.
 

 برامج:فيما يلي بيان الخصائص الجوهرية لهذه ال
 

 برنامج الحوافز طويلة األجل برنامج الحوافز طويلة األجل برنامج الحوافز طويلة األجل طبيعة البرنامج

 1 1 1 عدد البرامج القائمة

 2021مارس  31 2020مارس  31 2019مارس  31 تاريخ المنح

 2024أبريل  1 2023أبريل  1 2022أبريل  1 تاريخ االستحقاق

 33.35 33.265 35.95 سعودي لاير -سعر المنح 

 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 فترة االستحقاق

 شروط االستحقاق
بقاء الموظفين على رأس العمل 
 واستيفاء معايير الخدمة المطلوبة

بقاء الموظفين على رأس العمل 
 واستيفاء معايير  األداء والخدمة

بقاء الموظفين على رأس العمل 
 والخدمةواستيفاء معايير  األداء 

 أسهم أسهم أسهم طريقة السداد

 منتي كارلو منتي كارلو بالك شولز نماذج التقييم

القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح 
 لاير سعودي -

42.37 23.297 29.318 

 
بلغ إجمالي قيمة المصاريف المثبتة  يتم منح األسهم عند تحقق شرط البقاء على رأس العمل مع األخذ باالعتبار الظروف السائدة في السوق ذات الصلة.

 مليون لاير سعودي(. 25.6 :2020مليون لاير سعودي ) 23.6في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن البرامج أعاله للسنة 
 

 2021 2020 

 2,157,219 3,580,788 عدد األسهم المخصصة لحساب الحوافز طويلة األجل في بداية السنة

 (214,832) (1,222,920) عنها خالل السنةالمكتسبة/ المتنازل 

 1,638,401 1,804,174 مخصصة خالل السنة، صافي

 3,580,788 4,162,042 عدد األسهم المخصصة لحساب الحوافز طويلة األجل في نهاية السنة
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المحددة من قبل البنك المركزي السوووووووعودي، والحفاظ على مقدرة البنك على تتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 
  االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وجود قاعدة رأسمال قوية.

 

ركزي السووعودي االحتفاظ تتطلب التعليمات الصووادرة عن البنك الم يتم مراقبة كفاية رأس المال واسووتخدام رأس المال النظامي يومياً من قبل إدارة البنك.
ى المتفق بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسوووووبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدن

 عليه.
 

والتي يتم بموجبها قياس مدى كفاية رأس المال  يقوم البنك بمراقبة كفاية رأسووووماله وذلك باسووووتخدام المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السووووعودي،
األرصوووودة  وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، والتعهدات، والمبالغ االسوووومية للمشووووتقات باسووووتخدام

 المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية 2017ديسمبر 3هـ )الموافق 1439األول  ربيع 15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 
، قام البنك المركزي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية 9للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على مدى خمس سنوات. 9للتقرير المالي رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي 
 

، ي سمح 19-كوفيد في إطار التوجيهات المؤخرة للبنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة 
لى من حقوق الملكية المشتركة  لفترة قدرها عامين كاملين تتضمن ٪ من مبلغ التعديل االنتقالي على الشريحة األو100للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى 

يجب بعد ذلك التخلص التدريجي من المبلغ اإلضافي على  .2020مارس  31اعتباًرا من إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في  2021و 2020عام 
 أساس القسط الثابت على مدى السنوات الثالث التالية.

 

باسووتخدام اإلطار والمنهجية  2020و  2021ديسوومبر  31وجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسووب ذات العالقة كما في تم احتسوواب الم
  .3المحددة وفقًا إلطار بازل 

 

 2020 2021 بآالف الرياالت السعودية

 170,312,433 185,159,270 الموجودات المرجحة المخاطر –مخاطر االئتمان 

 12,952,525 13,224,774 الموجودات المرجحة المخاطر -العمليات مخاطر 

 3,967,483 3,835,772 الموجودات المرجحة المخاطر   -مخاطر السوق 

 187,232,441 202,219,816 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر   

 38,497,754 40,329,281 رأس المال األساسي

 1,884,995 2,314,491 رأس المال المساند

 40,382,749 42,643,772 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

   نسبة كفاية رأس المال %

 %20.56 %19.94 نسبة رأس المال األساسي       

 %21.57 %21.09 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند       

   
 الشركاتخدمات إدارة االستثمار والوساطة وتمويل  -39

 

ثمار يقدم البنك خدمات استثمارية لعمالئه من خالل الشركة التابعة له، والتي تشمل إدارة بعض صناديق االستثمار بالتشاور مع مستشاري االست
يتوقف  صافي".يتم إدراج الدخل من الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل األتعاب والعموالت،  المتخصصين، وخدمات الوساطة.

التي تتكون من تحديد ما إذا كان البنك يسيطر على مثل هذه الصناديق االستثمارية عادة على تقييم إجمالي الحقوق االقتصادية للبنك في هذه الصناديق )
  االستثمارات وأي أرباح مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك حقوق المستثمرين المتعلقة باستبعاد مدير الصندوق.

 

ومع ذلك، ت درج  يق.ونتيجة للتقييم أعاله، تبين للبنك أنه يعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت، ولذا لم يقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناد
الرسوم المتحققة ضمن حصة البنك في هذه الصناديق ضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم اإلفصاح عن 

  معامالت األطراف ذات العالقة.
 

مليون ريـال سعودي  26,416بلغت قيمة الصناديق االستثمارية ومحفظة االستثمارات الخاصة األخرى التي يديرها البنك من خالل الشركة التابعة له 
عة له خدمات إدارة االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، يقدم البنك لعمالئه من خالل الشركة التاب مليون لاير سعودي(. 13,385 :2020)

مليون لاير  2,171والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتشاور مع مستشاري استثمار متخصصين، والتي يبلغ صافي قيمة الموجودات لها 
   مليون لاير سعودي(. 2,070 :2020سعودي )
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أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية على مرحلتين  يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم.
(  والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي )(  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( لمعالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إحالل سعر الفائدة المرجعي، بما في ذلك إحالل 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4)
  مخاطر.مؤشر سعر الفائدة الحالي بسعر فائدة بديل خاٍل من ال

 

قة بمحاسبة تم إصدار تعديالت المرحلة األولى لمعالجة اآلثار الناتجة عن التحول من سعر الفائدة بين البنوك لما قبل اإلحالل على المسائل المتعل
(  والمعيار الدولي 7لمالي )(  والمعيار الدولي للتقرير ا39وقد تم إصدار هذه اإلرشادات من خالل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) التحوط. 

  .2020يناير  1( واإللزامي تطبيقها بعد 9للتقرير المالي )
 

وفي الوقت الراهن، هناك عدم تأكد من توقيت وطرق التحول  تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر.
عدم التأكد هذه، يستمر استخدام معدل اليبور كسعر مرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم األدوات التي  ونتيجة لحاالت .2المتعلقة بالمرحلة 

تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تتجاوز تواريخ استحقاقها تاريخ االنتهاء المتوقع ألسعار الفائدة بين البنوك.
 ، وتشمل الوسائل العملية بشأن:2021يناير  1
 

فعلي، مما المحاسبة عن التغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إحالل سعر الفائدة بين البنوك من خالل تحديث سعر الفائدة ال •
ريًا كنتيجة مباشرة لإلحالل، ويكون األساس يؤدي إلى عدم وجود تأثير مباشر على قائمة الدخل.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون التغيير ضرو

  الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئًا من الناحية االقتصادية لألساس السابق؛ و
 

التي  السماح بالتغييرات في تغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية كنتيجة إلحالل سعر الفائدة بين البنوك، دون توقف أداة التغطية الحالية •
 يتم المحاسبة عنها.

 

لمملوكة له لدى البنك تعرضات لمخاطر أسعار الفائدة بين البنوك تخضع لإلحالل من خالل مركز سعر الفائدة الهيكلي واألوراق المالية االستثمارية ا
  والمنتجات المسجلة بعمالت أجنبية وعمليات التحوط المصاحبة لذلك، حيثما ينطبق ذلك.

 

، أنشأ البنك لجنة توجيهية تضم كبار موظفي إدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزانة والقانونية وااللتزام، والمستشارين 2020خالل عام 
ليبور الخارجيين، وذلك بهدف اإلشراف على خطة تحول البنك من ليبور.  وقد وضعت هذه اللجنة التوجيهية مشروع تحول لتلك العقود التي تتخذ من 

والخسائر  مرجعًا لها، لتحويلها إلى أسعار مرجعية بديلة حسبما ينطبق ذلك، بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال وتخفيف آثار المخاطر التشغيلية
  المالية المحتملة.

 

عن معالجة اآلثار المحاسبية ذات  يراعي مشروع التحول هذا التغييرات في األنظمة واإلجراءات والسياسات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، فضالً 
، تم تحديد 2021سبتمبر  30وكما في  إضافة إلى ذلك، تم االنتهاء من عدد وأنواع العقود التي تتطلب تحديثات كجزء من عملية التحول.  الصلة.

  التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والسياسات والنماذج وتم تطبيقها بشكل جزئي.
 

ن التحول نك من التغييرات المحددة التي سيتم اجراؤها على العقود والتي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك وتم إبالغ العمالء مبدئيًا بشأانتهى الب
تبدال ليبور تتمثل حدد البنك أن العمالت الرئيسية المتأثرة هي الدوالر األمريكي واليورو وأن مجاالت المخاطر األكثر أهمية الناشئة عن اس من ليبور.

المسجلة بالدوالر األمريكي واليورو المتخذة من ليبور مرجعًا لها؛ والتعديالت على تلك العقود أو في تحديث األنظمة والعمليات التي تتضمن العقود 
قات والقروض التي يجري تحولها من ليبور البنود الحالية لمعدالت الفائدة البديلة/ التحول التي ال تعمل كما هو متوقع؛ وعدم التطابق في توقيت المشت

  واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية؛ وتحديث عمليات تخصيص التحوط.
 

عن التحول، ال يزال البنك منخرًطا مع المشاركين في القطاع لضمان التحول بصورة منظمة إلى السعر المرجعي البديل الجديد وتقليل المخاطر الناشئة 
 تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور.وسيواصل 
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 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي( )تتمة(   -40
 

التي تتخذ من ليبور مرجعًا لها ولم يتم تحولها  2021ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة األدوات المالية المقتناة من قبل المجموعة كما في 
 بعد إلى سعر فائدة مرجعي بديل:   

 

 بآالف الرياالت السعودية

 منها

القيمة الدفترية/القيمة 
 االسمية في

 2021ديسمبر  31

األدوات التي لم تتحول 
بعد إلى سعر فائدة 

 مرجعي بديل كما في 
 2021ديسمبر  31

 

 الموجودات والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لسعر اليبور بالدوالر األمريكي

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 6,619,897 7,288,614  قروض وسلف، صافي

 392,198 392,198 الدخل الشامل اآلخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 4,999 332,486 ودائع العمالء

 الموجودات والمطلوبات المشتقة المعرضة لسعر اليبور بالدوالر األمريكي

 2,097,263 2,453,059 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 2,041,841 2,343,713 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 111,032,938 151,853,502  االسمية للمشتقاتالقيمة 

 
  

 الموجودات والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لسعر اليبور باليورو

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 134,756 196,764  قروض وسلف، صافي

 الموجودات والمطلوبات المشتقة المعرضة لسعر اليبور باليورو

 3,772 3,772 اإليجابيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 3,772 3,772 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 344,210 344,210  القيمة االسمية للمشتقات

 
  

 الموجودات والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لسعر اليبور بالفرنك السويسري

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 -  5,013  قروض وسلف، صافي
 

  
 والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لسعر اليبور بالين اليابانيالموجودات 

 المقاسة بالتكلفة المطفأة

 -  248  قروض وسلف، صافي
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األسواق العالمية، حيث إن العديد من المناطق الجغرافية تعاني نتيجة تحديد العديد من "( مستمرة في تعطيل 19-ال تزال جائحة كورونا )"كوفيد
ومع ذلك، تمكنت  المتحورات الجديدة لهذا الوباء على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة.

 من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن.حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( 
 

البنك المركزي وال يزال البنك يٌقيِّم الوضع الراهن لالقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا وما نتج عنه من تدابير الدعم من قبل الحكومة و
انب القيام بمراجعة تركزات التعرض لمخاطر االئتمان على السعودي، مثل إعفاءات السداد وحزم التخفيف األخرى، على محفظة التمويل، إلى ج

تماني مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات اقتصادية محددة والمناطق واألطراف المقابلة وحماية الضمانات، واتخاذ إجراءات التصنيف االئ
المجموعة بتحديث نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بهدف تحسين تطبيق المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض، إذا لزم األمر.  كما قامت 

بشكل مالئم معايير التصنيف إلى مراحل وذلك بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين حتى يتسنى تمييزهم وإظهارهم 
 في نماذجها.

 

ات واحتماالت الحدوث تكون مدعمة باألحكام الهامة وعدم التأكد، وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد وكما هو الحال بالنسبة ألي توقعات، فإن التصور
 تختلف عن التوقعات.

 

 برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي
 

  برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
 

وذلك بتقديم الدعم  2020مج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس (، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنا19-لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد
ي من خالل الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( وفقًا لتعريف البنك المركزي السعود

برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس في إطار  هـ.1438جمادى اآلخر  16بتاريخ  381000064902التعميم رقم 
، قام البنك بتأجيل دفعات تسهيالت القروض للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية 2022ومع إعالن عدد من التمديدات للبرنامج حتى مارس  2020

  الصغر وصغيرة ومتوسطة على النحو التالي:
 

 برامج الدعم
األقساط المؤجلة 

)بمليارات الرياالت 
 السعودية(

تكلفة تأجيل 
األقساط )بماليين 

الرياالت 
 السعودية(

 91 3,347 2020سبتمبر  - 2020إبريل 

 19 2,332 2020ديسمبر  - 2020أكتوبر 

 33 4,097 2021مارس  - 2021يناير 

 33 4,137 2021يونيو  - 2021إبريل 

 5 512 2021سبتمبر  - 2021يوليو 

 5 483 2021ديسمبر  - 2021أكتوبر 

 5 441 2022مارس  - 2022يناير 

 

مليون لاير سعودي نتيجة تمديد فترة سداد القروض المطبقة دون أي تكاليف إضافية على العمالء.وتم  269قام البنك أيًضا بإثبات خسارة تعديل قدرها 
منذ يوليو  قصيرة األجل لمواجهة النقص المحتمل في التدفقات النقدية للمقترضين.اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة 

، 19-د، لم ينطبق هذا الدعم إال على تلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي كانت ال تزال تتأثر باإلجراءات االحترازية لكوفي2021
 مركزي السعودي في هذا الصدد.وذلك بما يتفق مع التوجيهات الصادرة عن البنك ال

 

كتعديل في شروط  9تم تقييم األثر المحاسبي للتغيرات أعاله في ضوء التسهيالت االئتمانية، وتم معالجته وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
  الترتيب.
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، 2021ديسمبر  31قام البنك بإجراء تقييم بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء الذين انتهى برنامج تأجيل دفعات األقساط لهم بتاريخ 
  صنيف االئتماني للعمالء.مليون لاير سعودي عن طريق خفض الت 98وذلك بمبلغ قدره  2/3إلى المرحلة  1/2ونقل العمالء من المرحلة 

 

مجموعة ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى، حصلت ال
مليار لاير سعودي على  7.7مليار لاير سعودي و 9.2على عدة ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي قدرها  2020و 2021خالل عام 

  التوالي بتواريخ استحقاق مختلفة، وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية.
 

التعديل تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر 
قامت  تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. اط.المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقس

مليون لاير سعودي  440، تم إثبات إجمالي دخل قدره 2021وبحلول نهاية عام  اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذه.
مليار لاير سعودي  7.7مليون لاير سعودي من وديعة بدون عمولة قدرها  55نشأ دخل المنحة البالغ قدره  أجيل المبلغ المتبقي.في قائمة الدخل، مع ت

مليون لاير  316، تم إثبات مبلغ إجمالي قدره 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .2021ديسمبر  31تم استالمها خالل السنة المنتهية في 
مليون  34مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل بشأن الودائع ذات الصلة، وذلك بإجمالي دخل منحة مؤجل قدره  124: 2020ديسمبر  31سعودي )

 مليون لاير سعودي(. 280: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31لاير سعودي كما في 
 

 

 أرقام المقارنة -42
 

 عرض حسابات الفترة الحالية، والتي ليست جوهرية في طبيعتها بالنسبة للقوائم المالية الموحدة. تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع
 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة -43
 

 هـ(.1443 رجب 02)الموافق  2022فبراير  03تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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