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رؤيتنا 
نأتي بعالم من الفرص المالية لمملكة 

طموحة 

نتمتع بمكانة فريدة كبنك دولي رائد في 
المملكة العربية السعودية، ونعمل على توفير 
أفضل الخدمات لعمالئنا مستفيدين من خبرتنا 

الطويلة ودرايتنا الفنية الرفيعة التي بنيناها 
وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، 

لنقدمها لهم من خالل منصات وقنوات رقمية 
وتقليدية مخصصة لتالئم اختياراتهم. وفضاًل 

عن ذلك، تمكننا شراكتنا االستراتيجية مع 
مجموعة إتش إس بي سي المصرفية، إحدى 

المؤسسات المالية العالمية الرائدة، أن نكون 
الخيار المصرفي المفضل. وفي ضوء مكانتنا 

الرائدة في أبرز شرائح القطاع المالي، سنكون 
دومًا حاضرين لالستفادة من فرص النمو في 

المملكة العربية السعودية. وسيفخر موظفونا 
حين يروا ساب تجسيدًا لبيئة العمل األكثر 

جاذبية ومثالية في المملكة، وذلك ألننا نوفر 
أفضل برامج التدريب والتطوير، ونتيح الوصول 
إلى أفضل الممارسات الدولية ومعايير العمل 
األكثر تقدمًا التي تتسق مع النهضة التنموية 

التي تشهدها البالد. 

أعمالنا 
تأسس البنك السعودي البريطاني )"ساب" 
أو "البنك"( عام 1978م كشركة سعودية 

مساهمة. ويبلغ رأس المال المصَدر للبنك حاليًا 
29.1 مليار ريال سعودي موزعًة بين أسهم 
رأس المال وعالوات اإلصدار ومقسمًة إلى 

2,055 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 
رياالت سعودية لكل سهم. ويقدم البنك 
مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات 
والخدمات المصرفية للعمالء من األفراد 

والشركات والمؤسسات عبر فروعه المنتشرة 
في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. 

يقيم بنك ساب، منذ تأسيسه، شراكة 
استراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي، 

إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في 
العالم وأوسعها انتشارًا، أتاحت للبنك ميزة 

نه من الوصول إلى أفضل الحلول  تنافسية تمكِّ
والخدمات في السوق على المستويين 

المحلي والعالمي لتقديمها لعمالئه. كما أن 
المجموعة تمتلك حاليًا 31% من أسهم بنك 

ساب. 

اندماجنا مع البنك األول 
اكتملت جميع المتطلبات القانونية لعملية 
االندماج بين بنك ساب والبنك األول في 

شهر يونيو عام 2019، لتندمج بذلك اثنتان 
من أفضل المؤسسات المالية وأكثرها رسوخًا 

وموثوقية في المملكة، األمر الذي مثل 
عالمة فارقة في سوق المال السعودي. 

وكانت عملية االندماج بمثابة فرصة مواتية 
إلنشاء مؤسسة مالية أوسع انتشارًا وأقوى 

من الناحية المالية مما يمّكنها من تقديم 
الدعم والقيام بدور محوري في برنامج التحول 
الوطني لرؤية المملكة 2030، وذلك بتمويل 

مشاريع البنية التحتية وتطوير سوق المال 
وإعطاء األولوية للخدمات واألصول العامة 

وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة. 

وقد رّسخ البنك المندمج مكانته ضمن أهم 
وأكبر المؤسسات المالية السعودية، بإجمالي 

إيرادات قدرها 7.9 مليار ريال سعودي خالل 
عام 2021، وأكثر من 1.3 مليون عميل 

بقطاع األفراد، إضافًة إلى ما يزيد عن 23 ألف 
عميل بقطاع الشركات والمؤسسات. كما 
أثمر اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى 

للخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات، مع 
توفير قدر أكبر من الموارد لالبتكار والتواصل 

مع قواعد أوسع من العمالء الشباب 
المتمرسين في استخدام التكنولوجيا. وال يزال 

ساب أحد البنوك الرائدة في المملكة في 
خدمة العمالء من الشركات والمؤسسات 
والبنك المفضل للعمالء الدوليين بالبالد. 

يمتلك بنك ساب إجمالي 
أصول بقيمة 272.4 مليار 

ريال سعودي، و 174.3 
مليار ريال سعودي كإجمالي 

قروض للعمالء و 186.8 
مليار ريال سعودي من ودائع 
العمالء، وقد بلغت القيمة 
السوقية للبنك 67.8 مليار 

ريال سعودي في 31 ديسمبر 
.2021

أكثر من

1.3
مليون

عميل بقطاع األفراد
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أبرز النتائج
المالي والتشغيلية

 لمحة عن 
البنك  
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غلوبال فاينانس 
أفضل مقدم للخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية
أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري

أفضل بنك في المملكة العربية السعودية
أفضل بنك رقمي لخدمات األفراد

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في 
المملكة العربية السعودية

مجلة وورلد إيكونوميك 
أفضل بنك تجاري 

ذا آسيان بانكر 
أفضل بنك إلدارة النقد في المملكة العربية 

السعودية 

استطالع يوروموني إلدارة النقد 
ريادة السوق وأفضل خدمة 

 
مجلة غلوبال تريد ريفيو 

أفضل بنك لتمويل التجارة في المملكة العربية 
السعودية 

مؤتمر “سويل” الذي تنظمه شركة “ريبل” 
جائزة بلوك تشين لالبتكار – مسّرع الشبكة

ماستر كارد 
 جائزة التميز العالمية – أفضل مستحوذ في فئته 

على التجارة اإللكترونية 

مجلة ذا ديجيتال بانكر 
أفضل بنك للتمويل التجاري في المملكة العربية 

السعودية 

جوائز التمويل المستدام من غلوبال 
فاينانس 

الريادة المتميزة في تمويل المشاريع المستدامة 

غلوبال بيزنس أوتلوك 
أفضل بنك لخدمة العمالء في المملكة العربية 

السعودية 

آسيا موني 
أفضل بنك في المملكة العربية السعودية 

يوروموني 
أفضل بنك في المملكة العربية السعودية 

استطالع يوروموني للتمويل التجاري 
ريادة السوق وأفضل خدمة 

جوائز
2021
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تحقيق نمو ثابت. إظهار 
مرونة.

المرحلة األخيرة من عملية 
اندماجنا مع البنك األول 

تمت بنجاح

1
 تم إطالق 

“استراتيجية 2025”

2
بدء استثمار أكثر من 

1.5 مليار ريال سعودي 
في مجال التكنولوجيا و 

موظفينا

3

أثبت بنك ساب قوته ومرونته وقدرته على الصمود للوفاء 
بوعوده وتحقيق نمو مربح هذا العام، رغم التحديات التي شهدتها 

بيئة األعمال بسبب ارتفاع حدة المنافسة واستمرار تأثير جائحة 
فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على السوق. 
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كانت المرحلة األخيرة من عملية اندماجنا مع البنك األول قد اكتملت 
بنجاح في أوائل عام 2021 لتتّوج جهودنا الرامية إلى إنشاء مؤسسة 
مالية أوسع انتشارًا وأقوى من الناحية المالية مما يمّكنها من تقديم 

الدعم والقيام بدور محوري في برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 
2030، مع تحقيق هدفنا االستراتيجي وتعزيز قوة عالمتنا التجارية 

ومكانتنا في السوق. 

وقد حقق البنك أداًء قويًا خالل العام بفضل النمو في الخدمات 
المصرفية للشركات واألفراد وخدمات الخزينة، إلى جانب استمرار النمو 

في اإلقراض واالنخفاض في القروض غير العاملة واألداء القوي في 
صافي الدخل المحقق، مدعومًا في ذلك بالمستويات القوية لرأس 

المال والسيولة وقاعدة التمويل القوية. 

بناء على هذه األسس المتينة والزخم القوي، تم إطالق “استراتيجية 
2025” لتكون بداية رحلة جديدة للنمو، مع تعزيز ذلك بالتحسينات 

المتتالية في تجارب العمالء واألداء التشغيلي من خالل إطالق 
االستراتيجية الرقمية الجديدة للبنك. 

تظل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية من الركائز 
األساسية للبنك في الحاضر والمستقبل، كما شهد هذا العام قيام 

البنك بتقديم وديعة خضراء كأول مؤسسة سعودية تقوم بذلك، 
إلى جانب إنشاء صندوق متوافق مع الممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية من خالل إتش إس بي سي العربية السعودية، 

وكان البنك هو الممول الرئيسي لمشروع البحر األحمر الضخم، وفاز 
بجائزة “الريادة المتميزة في تمويل المشاريع المستدامة في منطقة 

الشرق األوسط” من مجلة غلوبال فاينانس. 

وبفضل الخبرات الكبيرة والقيادة الحكيمة لمجلس اإلدارة وفريق اإلدارة 
العليا للبنك، إلى جانب عالقتنا الوطيدة والفريدة مع مجموعة إتش 

إس بي سي الدولية، سنمضي في طريقنا بأهداف واضحة وثقة تامة 
وطموحات عالية لتحقيق قيمة مستدامة لمختلف األطراف المعنية 
ودعم األجندة والخطط الوطنية للنمو االقتصادي، لنأتي بعالم من 

الفرص المالية لمملكة طموحة. 

تحقيق نمو ثابت. إظهار 
مرونة.

أول بنك سعودي يقوم 
بتقديم وديعة خضراء

5
البنك الرائد في تمويل 
“المشاريع المستدامة 

 في منطقة
 الشرق األوسط ”

مجلة غلوبال فاينانس 

6
عدنا إلى تحقيق األرباح 

واستمرار النمو

4
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أعلن بنك ساب عن تدشين خدمة التحويل الفوري 	 
عبر الحدود لممر الواليات المتحدة، وذلك من 

خالل تقنية الدفع “البلوك تشين” المدعومة من 
 .)Ripple( قبل شركة ريبل

أطلق بنك ساب “برنامج تمويل قطاع التقنية” 	 
المصمم خصيصا لتمويل الشركات متناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تقنية 
المعلومات، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني 

لتنمية تقنية المعلومات وبرنامج كفالة. 
أطلق بنك ساب حاًل متوافقًا مع الشريعة 	 

اإلسالمية لتمويل سالسل اإلمداد من أجل زيادة 
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية 

احتياجات العمالء، تماشيًا مع رؤية المملكة 
 .2030

فاز بنك ساب بجائزة “أفضل بنك 	 
لخدمة العمالء في المملكة العربية 
السعودية” لعام 2021 من غلوبال 

بيزنس أوتلوك. 

كان بنك ساب هو الراعي البالتيني 	 
لمؤتمر “غلوبال تريد ريفيو الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا”، الذي 
ُيعرف بكونه أكثر التجمعات شمواًل 
وعراقًة لمؤسسات التمويل التجاري 

في منطقة الشرق األوسط. 

بدأ بنك ساب في تنفيذ برنامجه 	 
السنوي “سلة ساب الرمضانية” 

بالتعاون مع 12 جمعية خيرية 
لتوزيع السالل الغذائية على األسر 

المتعففة في أنحاء المملكة. 
شارك بنك ساب في أول تسهيالت 	 

مًة  ائتمانية للتمويل األخضر مقوَّ
بالريال السعودي لصالح شركة البحر 
األحمر للتطوير بقيمة 14 مليار ريال 

سعودي. 

 أبرز إنجازات
العام 

اكتملت عملية االندماج التاريخية بين 	 
بنك ساب والبنك األول، حيث تم دمج 

جميع المنتجات والخدمات المتاحة 
لجميع العمالء في “يوم العميل 

األول”. 
استضافت جامعة الملك عبد الله 	 

للعلوم والتقنية العرض السنوي 
لبرنامج “تقّدم” المشاريع واألعمال 

الناشئة بالشراكة مع بنك ساب. 
اختارت مجلة يوروموني بنك ساب 	 

للفوز بجائزة “أفضل مقدم لخدمات 
التمويل التجاري” وجائزة “الرائد 

في السوق” في المملكة العربية 
السعودية. 

عقد بنك ساب شراكة مع شركة 	 
“جيديا” السعودية المتخصصة في 

التقنيات المالية إلطالق تقنية “الدفع 
عبر الهاتف”. 

أصبح بنك ساب هو أول بنك في 	 
المملكة يقدم خدمة التحويل الدولي 

الفوري رقميًا. 

ل 
بري

أ

ير 
برا

ف

س 
مار

بر 
سم

دي

بر 
فم

نو
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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن 	 
إطالق بطاقة “ساب الفرسان ماستركارد 

البالتينية” االئتمانية بالشراكة مع بنك ساب. 
أصبح بنك ساب هو أول مؤسسة سعودية 	 

تقدم وديعة خضراء، حيث أودع البنك وديعة 
لدى مجموعة إتش إس بي سي الستخدامها 

في تمويل المبادرات الخضراء. 
وّقع بنك ساب مذكرة تفاهم مع جمعية 	 

اآلفاق الخضراء البيئية  لتحقيق أهداف 
المبادرة السعودية الخضراء بشكل مشترك. 

أسس بنك ساب مكتبًا رقميًا لقيادة التحول 	 
الرقمي. 

أبرم بنك ساب وبنك الطعام السعودي 	 
)إطعام( اتفاقية تعاون مشترك 

لتأسيس وتشغيل أول مطبخ مركزي 
في مدينة الرياض لتوفير الوجبات 

الجاهزة للمستحقين من األسر 
المستفيدة من الضمان االجتماعي 
واأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

فاز بنك ساب بجائزة “الريادة المتميزة 	 
في تمويل المشاريع المستدامة في 
الشرق األوسط” وجائزة “أفضل بنك 

رقمي لخدمات األفراد” من مجلة 
غلوبال فاينانس. 

رّحب بنك ساب بالسيد توني 	 
كريبس، الخبير المصرفي 

المتمّرس القادم من 
مجموعة إتش إس بي سي، 
في منصب العضو المنتدب 
الجديد للبنك، وأطلق الخطة 
االستراتيجية الجديدة للخمس 

سنوات القادمة. 
أبرمت شركة األول 	 

لالستثمار اتفاقية مع شركة 
إتش إس بي سي العربية 
السعودية لنقل أنشطة 
إدارة األصول وخدمات 

األفراد إلى األول لالستثمار. 

و 
ماي

فاز بنك ساب بجائزة 	 
“أفضل بنك في المملكة 

العربية السعودية في 
2021” من مجلة غلوبال 

فاينانس للعام الثاني على 
التوالي. 

وقع بنك ساب اتفاقية 	 
تعاون مع شركة تكامل 
لخدمات األعمال بهدف 

تعزيز االستراتيجية الرقمية 
للبنك من خالل رقمنة 

برامج التدريب التي تقدمها 
أكاديمية ساب. 

و 
وني

ي

شارك بنك ساب في رعاية ملتقى 	 
لالستثمار المستدام نظمه مجلس 
األعمال السعودي البريطاني في 

لندن، وقد تركزت المناقشات فيه 
حول استكشاف أفضل الطرق لدعم 

التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، 
وكيف يمكن تحقيق التعاون البّناء بين 

المملكة المتحدة والمملكة العربية 
السعودية لتحقيق أهدافهما في 

مجال االستدامة قبل مؤتمر األمم 
المتحدة للتغير المناخي 2021. 

و 
ولي

ي

بر 
تم

سب

بر 
تو

أك

فاز بنك ساب بجائزة “أفضل 	 
جهة تمويلية متطورًه” في 

برنامج “سكني”. 
فاز بنك ساب بجائزة “أفضل 	 

بنك في المملكة العربية 
السعودية” لعام 2021 من 

مجلة يوروموني.  س 
ط

س
أغ
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 بنك ساب ورؤية 
المملكة 2030 

تضمن مكانة ساب االستراتيجية وقدراته التنافسية المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني التي تضمنته رؤية المملكة 2030 
واالستفادة منه. وتقوم الرؤية على ثالثة محاور: 

 
االقتصاد المزدهر هو الذي يوفر 

الفرص للجميع من خالل بناء نظام 
تعليمي منسجم مع احتياجات السوق 

يجّهز شبابنا بالمهارات الالزمة لوظائف 
المستقبل، إلى جانب توفير فرص 

اقتصادية لرواد األعمال والمشاريع 
الصغيرة، فضاًل عن الشركات الكبيرة. 

 

مجاالت مساهمة بنك ساب الرئيسية 

دعم تطوير قطاعات جديدة )مثل الترفيه والسياحة 	 
والتكنولوجيا( ومشاريع حكومية كبرى.  

دعم برنامج الخصخصة لنقل حصة كبيرة من األصول الحكومية 	 
إلى القطاع الخاص من أجل رفع مستوى الكفاءة االقتصادية.  

تطوير الصناعات الرئيسية عن طريق توطين النشاط الصناعي، 	 
وتطوير القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز، وتوسيع العمليات 

واألنشطة التعدينية، واستخدام الطاقة المتجددة، وتحسين 
البنية التحتية اللوجستية.  

توسيع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد، 	 
في ظل التوقعات بنمو اإلقراض المصرفي لهذا القطاع.  

زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وتحسين تدفق رأس 	 
المال عبر تطوير أسواق رأس المال.  

زيادة العائد على االدخار وتنويع خياراته أمام المواطنين 	 
السعوديين.  

رفع مستوى الثقافة المالية للسكان.  	 
تحقيق نمو كبير في نسب تملك المنازل ومنتجات التمويل ذات 	 

الصلة.  
بناء اقتصاد رقمي يسهم في تحقيق التحول المنشود نحو 	 

المجتمع غير النقدي، وزيادة حضور التكنولوجيا المالية والفرص 
المصرفية البديلة.  

التركيز القوي على المساهمة في تطوير سوق العمل لتحسين 	 
فرص العمل المتاحة للمواطنين، والنساء، وذوي اإلعاقة، 

وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل.  

مجتمع
 حيوي 

اقتصاد 
مزدهر 

وطن 
طموح 

 
ُيعّد الوصول إلى مجتمع حيوي في 

المملكة جانبًا أساسيًا في تحقيق الرؤية 
وإرساء أساس قوي لالزدهار االقتصادي. 

لذلك، فإّن الهدف هو الوصول إلى 
مجتمع يعيش كل مواطن فيه حياة 

سعيدة وُمرضية بمستوى معيشي يضمن 
بيئة صحية وآمنة للعائالت، ويوفر التعليم 

والرعاية الصحية بمستوى عالمي. 
 

 
الوطن الطموح يعني السعي لتطبيق 
مبادئ الكفاءة والمساءلة على جميع 

المستويات من أجل تحقيق الرؤية، بما في 
ذلك بناء حكومة فعالة وشفافة وخاضعة 

للمساءلة وعالية األداء تضمن التمكين 
للجميع. 
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 حالة 
االستثمار 

1. بنك دولي رائد في المملكة 
 عززت مؤسستنا من مكانتها كبنك دولي رائد في المملكة 
من خالل فهمنا العميق الحتياجات عمالئنا وتوفير مجموعة 

من المنتجات المخصصة التي توفر قيمة حقيقية لهم. وتتيح لنا 
شراكتنا الفريدة مع مجموعة إتش إس بي سي تمكين عمالئنا من 

االتصال بشبكة دولية واسعة، كما نحرص على مواءمة منهجيتنا 
مع أفضل الممارسات العالمية. ويعتبر بنك ساب هو “الخيار 

المفضل” للشركات  الدولية والمؤسسات الكبرى العاملة في 
المملكة العربية السعودية إلنجاز معامالتها الواردة والصادرة، كما 
 ُيعد البنك هو أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في المملكة. 

2. اتساع نطاق أعمالنا مما يمّكننا من دعم 
تطلعات رؤية المملكة 2030

تواصل المملكة سعيها إلنجاز أكبر برنامج تحول اقتصادي في 
تاريخها، مما يتيح الكثير من الفرص لجميع األفراد والشركات على 
الصعيد المحلي، كما يفتح المجال أمام استغالل الفرص الدولية. 
وقد نشأ عن اندماج بنك ساب والبنك األول كيان مصرفي على 

أعلى مستوى. ويتمتع البنك بإمكانات وقدرات فريدة تؤهله 
لدعم هذا البرنامج الطموح، وذلك من خالل مركزه المالي القوي 

ومنتجاته الرائدة في السوق. 

3. القوة المالية
لطالما تصدر البنك مؤشرات األداء المالي بفضل قوة مركزه 

المالي وقوة آليات التمويل والسيولة النقدية وقوة وضعه 
الرأسمالي. وبعد االندماج مع البنك األول، اتخذنا الخطوات الالزمة 
لحماية مركزنا المالي وإدارة تقديم خدماتنا بشكل متحفظ. ويتمتع 

البنك بمكانة قوية تتيح له تلبية احتياجات عمالئه. 

خمسة أسباب لالستثمار في ساب:
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4. مكانة راسخة للنمو 
وجهنا تركيزنا خالل العامين الماضيين على إتمام االندماج بين بنك 

ساب والبنك األول وتحقيق التكامل بينهما. وتركز “استراتيجية 
2025” على التحول الرقمي لمنصة الخدمات المصرفية وتجارب 
العمالء وتعتمد على تحقيق ذلك. وتهدف أجندة النمو الخاصة 

بالبنك إلى االستفادة من نقاط القوة في خدمات الشركات 
وتقديم خدمات أفضل لألفراد لدعم االحتياجات المتنامية لعمالئنا 

من األفراد. ويتمتع البنك بمكانة مميزة تؤهله لتحقيق النمو 
بفضل استراتيجيته طويلة األجل وأسس التمويل الراسخة التي 

يستند إليها واالقتصاد القوي الذي تتمتع به المملكة. 

5. األمان واالستدامة والموثوقية 
 ال شك أن حوكمة الشركات التي تقوم على منهجية قوية ُتعد 

من نقاط القوة الرئيسية في أي مؤسسة، لذلك يحرص بنك ساب 
على اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال لخلق قيمة لجميع 

األطراف المعنية بالبنك. ويتولى مجلس اإلدارة وضع استراتيجية 
البنك وتحديد مستوى تقبله للمخاطر بهدف تحقيق قيمة 

مستدامة للمساهمين وتشجيع ثقافة االنفتاح والحوار.ويجمع 
مجلس اإلدارة بشكل متوازن بين أفضل الممارسات المصرفية 

الدولية، والرؤى واألفكار والخبرات المحلية والتجارية والمؤسسية. 

وُتّتخذ قراراتنا المتعلقة باألعمال بما يصب في صالح جميع 
األطراف المعنية ونلتزم دائمًا بالتصرف بمسؤولية وبطريقة 

مستدامة.
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مرونة وصمود...نمٌو وثبات 
شهد بنك ساب في عام 2021 حدثين مهمين كان لهما أبلغ األثر في 

إرساء األسس ورسم الطريق نحو تحقيق أهدافنا االستراتيجية.

أواًل، تمّكنا خالل شهر مارس من إتمام المرحلة النهائية من االندماج بين 
بنك ساب والبنك األول. وكان ألهمية الصفقة - وهي أول صفقة اندماج 

مصرفي في المملكة - تأثيرًا تخطى حدود بنك ساب. ولذلك انصبت 
طاقتنا وجهودنا بقوة على ضمان تحقيق النتيجة الصحيحة، والتي جاءت 

تتويجًا لجهود مضنية على مدار أكثر من 3 سنوات من مختلف فرق العمل 
داخل المؤسسة وخارجها. وأصبح بنك ساب أكثر قوًة ولديه نظام واحد 
لتقنية المعلومات وثقافة واحدة مشتركة وميزانية عمومية أكثر قوة، 

مما ساهم بصورة أفضل في تمكين البنك من تلبية االحتياجات المتنامية 
لعمالئنا ومتطلبات برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

ثانيًا، التزمنا بتحقيق أهدافنا االستراتيجية طويلة األجل والخطوات التي 
سنتخذها لتحقيقها. فقد شرعنا في تنفيذ خطتنا االستراتيجية مرتكزين 

على رؤية أساسية واضحة المعالم واألهداف والتي تمهد الطريق 
الستغالل مكانتنا القوية والرائدة التي لطالما تمتعنا بها طوال تاريخنا 

الحافل.   

يمثل عام 2021 بداية مرحلة االستثمار في الخطة االستراتيجية، والتي 
ركزت على تطوير عوامل التمكين األساسية على مستوى البنك 

للمساعدة في تعزيز األداء وبناء مؤسسة مصرفية مستدامة ودعم 
أهداف رؤية المملكة 2030. وقد بدأنا بالفعل في جني ثمار هذا 

االستثمار، كما يتضح من األداء المرن الذي انعكس في نمو محفظة 
قروضنا للربع الخامس على التوالي، وتحسن جودة األصول ونمو رأس 

المال. 

البيئة التشغيلية 
استمر تأثير جائحة )كوفيد-19( على العمالء ومختلف األطراف المعنية 

خالل عام 2021، رغم أن برنامج الدعم المدروس والحكيم الذي أطلقته 
المملكة ساعد على التخفيف من حدة الكثير من التحديات المستجدة، 

ومن أشكال هذا الدعم حملة التطعيم الوطنية الناجحة ضد فيروس كورونا 
والمساعدات المالية المقدمة للشركات واألفراد. كذلك، استمر النمو 

القوي في الطلب على قروض التمويل العقاري، كما ازدادت الثقة بشأن 
النمو االئتماني للشركات.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام وارتفاع أسعار 
الفائدة بشكل متسق، مما حد بشكل جزئي من آثار التضّخم، ورغم استمرار 

التحديات، إال أن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تبدو واعدة.

أقّر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام 2022 في شهر ديسمبر 
الماضي. وتشير الميزانية إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للبنك السعودي 
البريطاني )ساب( للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021. 

ورغم صعوبة تلخيص العام الماضي والذي واجهنا فيه 
تحديات وشكوك بالغة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( وما ترتب عليها من فترات ركود وتقلبات 
لالقتصاد العالمي، إال أن اختبارات التعامل مع تلك التحديات 

والشكوك أثبتت قدرة االقتصاد السعودي على الصمود 
في عام 2021، خاصًة في قطاع الخدمات 
المصرفية ومؤسساته ومن بينها 

بنك ساب. فقد تمّكن البنك 
من الصمود في وجه تلك 

التحديات والتعامل 
مع الشكوك 

مرتكزًا على قوته 
المالية وإمكاناته 

االستراتيجية، 
ومن ثم العودة 
من جديد إلى 

مسار النمو. 

 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة 

يمثل عام 2021 بداية مرحلة االستثمار في الخطة االستراتيجية، والتي ركزت على تطوير 
عوامل التمكين األساسية على مستوى البنك للمساعدة في تعزيز األداء وبناء مؤسسة 

مصرفية مستدامة ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.
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اإلجمالي بنسبة 7%، مقارنًة بنسبة 3% في 
عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع اإليرادات 

النفطية. كذلك، ستكون البرامج التي تم 
إطالقها، مثل االستراتيجية الوطنية لالستثمار 

التي تم اإلعالن عنها مؤخرًا والتي ستعتمد 
على برنامج “شريك”، وهو برنامج يهدف إلى 
تعزيز الشراكات بين القطاع العام والشركات 

الخاصة الُمدرجة، أحد المحفزات األساسية في 
المرحلة التالية من تطور االقتصاد السعودي.

ُتّوجت التزامات المملكة بتحقيق االستدامة 
باإلعالن عن عزمها على الوصول إلى الحياد 

الكربوني وتصفير االنبعاثات بحلول عام 2060. 
وتتوافق رغبة المملكة في أن تكون في 

صدارة الدول في رحلة التحول إلى بيئة أكثر 
استدامة تمامًا مع تطلعات بنك ساب ونحن 

متحمسون للقيام بدور فاعل وداعم لهذه 
الرحلة الطموحة.

تكريس الجهود لتحقيق األهداف 
االستراتيجية

نتطلع من خالل أهدافنا االستراتيجية طويلة 
األجل إلى تعزيز المكانة الرائدة لبنك ساب 

على مستوى المملكة وترسيخ سمعته الطيبة 
باعتباره أحد أفضل وأكبر مزودي الخدمات 

المالية المتميزة للعمالء بجانب تحقيقه عوائد 
مجزية لمستثمريه.   

وكما ُذكر آنفًا، يمثل عام 2021 بداية مرحلة 
االستثمار، ومما يدعو للسرور حجم التقدم 
الكبير الذي تحقق في تطوير بعض عوامل 
التمكين األساسية ألهدافنا طويلة األجل، 

بدايًة من تأسيس مكتب للتحول الرقمي 
وصواًل إلى تطوير مجموعة شاملة من منتجات 

التمويل العقاري وتحسين منصتنا اإللكترونية 
لمعامالت الرهن العقاري. وأثناء قيامنا بذلك، 

استفدنا أيضًا من فرصة المشاركة في عدد 
من أبرز الفرص، ومن بينها المشاركة كأحد 
المنظمين الرئيسين للتمويل المجمع بـ 14 

مليار ريال سعودي لصالح شركة البحر األحمر 
للتطوير. وكان من دواعي سرورنا أيضًا أن 

نشهد نموًا قويًا في حجم القروض الممنوحة 
ضمن جميع فئات منتجاتنا األساسية، 

والتي نتج بعضها عن االستثمارات التي تم 
ضّخها، كما نتوقع جني المزيد من ثمار هذه 

االستثمارات خالل عام 2022.

وكما ترون أنه إذا ما أردنا تلخيص استراتيجيتنا 
في كلمة واحدة فستكون هي “النمو”. 

وبينما يسعدنا للغاية أن نرى بوادر النمو في 

عام 2021 المتحققة من استثماراتنا، فإننا 
نتوقع نمًوا أكبر في عام 2022.

أداء مالي مستدام
ُيعد األداء المالي المستدام من أهم السمات 

المستهدفة الستراتيجيتنا. ويشمل األداء 
المالي لبنك ساب خالل عام 2021 العودة إلى 
تحقيق األرباح واستمرار نمو محفظة القروض 

مع إدخال التحسينات على الكفاءة وضمان 
جودة األصول. وبلغ صافي الدخل قبل الزكاة 
وضريبة الدخل الذي حققه البنك خالل العام 
3.9 مليار ريال سعودي، كما وصلت إيراداته 

إلى 7.9 مليار ريال سعودي. وُتعد هذه النتائج 
المالية القوية للبنك خير دليل على صموده 

وتقدمه الذي تحقق في عام 2021. 

وتكريمًا لثقة المساهمين ودعمهم المستمر، 
اقترح البنك توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 

1.8 مليار ريال سعودي أو 0.36 ريال سعودي 
لكل سهم.

أهمية الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة 

المؤسسية
مع دمج الممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة المؤسسية في كل من استراتيجيتنا 
وأهداف التحول الوطني طويلة األجل لرؤية 
المملكة 2030، فقد ركزنا خالل العام على 
صياغة استراتيجيتنا لهذا الجانب المهم الذي 
نوليه اهتمامًا بالغًا في البنك. وتمثل هذه 

المبادرة تحواًل حاسمًا لبنك ساب ولعمالئنا، 
إذ أننا نؤمن بأن االلتزام الراسخ بالممارسات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية، 
قواًل وفعاًل، ضروري للغاية لتحقيق النمو 

المستدام.   

ومن الناحية التشغيلية خالل عام 2021، قدم 
بنك ساب اسهامات إيجابية في هذا الجانب، 

حيث قّدم أول وديعة “خضراء” ويعمل مع 
شركائه في مجموعة إتش إس بي سي إلتاحة 

الفرصة لعمالئه لالستثمار في الصناديق 
المتوافقة مع الممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة المؤسسية.  وقد تم تكريم بنك 
ساب لقاء ما تميز به من صدق التزامه 

ونجاح جهوده، حيث فاز البنك خالل العام 
بجائزة “الريادة المتميزة في تمويل المشاريع 
المستدامة في الشرق األوسط” من مجلة 
غلوبال فاينانس، مما يؤكد على تنامي قوة 

ساب في هذا المجال.

وضع الهيكل المناسب للحوكمة 
واإلدارة

نفخر بالكفاءات والخبرات الكبيرة التي يتمتع 
بها مجلس إدارة البنك وفريق إدارته العليا. 

ففي شهر فبراير، قرر العضو المنتدب السابق، 
السيد ديفيد ديو، التقاعد بعد 11 عامًا من 

العمل كعضو منتدب للبنك. وُيعرب مجلس 
اإلدارة عن امتنانه العميق للسيد ديفيد ديو 

على التزامه ومساهمته الكبيرة في رحلة 
البنك. وانضم السيد توني كريبس إلى مجلس 

اإلدارة خلفًا للسيد ديفيد ديو في منصب 
العضو المنتدب، وإنني ألشعر بحماس شديد 
بشأن مستقبل البنك تحت قيادته، إذ يتمتع 

بخبرة كبيرة اكتسبها من العمل في مجموعة 
إتش إس بي سي في عدد من المناطق. 

كذلك، انتهت فترة عمل السيد ماثيو 
بيرس كرئيس تنفيذي للرقابة المالية ورّحبنا 

باألستاذة لمى غزاوي، التي تتمتع بخبرة كبيرة 
في المجال المصرفي، كرئيس تنفيذي جديد 

للرقابة المالية في بنك ساب. 

وأود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري 
لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على أداء 

مهامهم بتميز وكفاءة ومهنية. فقد كرس 
كٌل منهم الكثير من الوقت والجهد لالجتماع 
بشكل دوري لمناقشة الموضوعات الرئيسية 

مثل االندماج واالستراتيجية وإدارة المخاطر 
وثقافة العمل وكفاءات البنك وتجربة العمالء، 

في الوقت الذي نتعامل فيه مع التحديات 
والمطالب التي فرضتها أزمة الجائحة.

كما أود أن أعرب أيضًا عن خالص امتناني 
وتقديري لموظفينا في كافة المستويات 

على جهودهم الكبيرة التي كانت بمثابة القوة 
الدافعة إلنجازات البنك خالل عام 2021.  
ونؤكد جميعًا في مجلس اإلدارة واإلدارة 

العليا على فخرنا وامتنانا الشديد بما يظهرونه 
من تكريس للجهود ومرونة وتفهم وخبرة 

ومهنية في ظل التحديات الحالية المستمرة 
واألوقات العصيبة غير المسبوقة. 

وختامًا، أود أن أعرب عن خالص امتناني 
وتقديري لحكومة المملكة العربية السعودية 

لما تقدمه من توجيه ودعم وخاصًة الجهات 
التنظيمية والرقابية وهما البنك المركزي 
السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية 

السعودية.

  السيدة لبنى سليمان العليان 
رئيس مجلس اإلدارة 
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إن التزامي تجاه بنك ساب واضح وبسيط، 
وهو تنفيذ استراتيجية النمو طويلة األجل 

وتمكين البنك من استعادة مكانته الرائدة 
التي لطالما تمّتع بها على مدار تاريخه العريق 
الحافل بالتطورات. ومن شأن تحقيق أهدافنا 

االستراتيجية أن يعزز أيضًا من استدامة بنك 
ساب، ما يضمن تقديم الخدمات والمنتجات 

المناسبة لعمالئنا في 
المستقبل. 

بنك واحد – اكتمال يوم العميل األول 
تمّكنا في شهر مارس من إكمال “يوم العميل األول”، 

الذي يمثل بداية العمل كبنك واحد متكامل تمامًا، 
ق ذلك قبل أن أتولى منصبي هذا، لكّني  وقد تحقَّ

أود التعبير عن خالص التهاني ألسرة بنك ساب على 
تحقيق هذا اإلنجاز الكبير خالل اإلطار الزمني المتفق 

عليه وبالمصاريف المحددة. ومنذ “يوم العميل 
األول”، واصلنا مراجعة عملياتنا وأنظمتنا لتحديد 

أي جوانب يمكن تحسينها وتعزيز كفاءتنا وفعاليتنا، 
وإنه لمن دواعي سروري أن ُأعلن أننا تمّكنا من تجاوز 

الرقم المستهدف لوفورات التكاليف محققين حوالي 
0.7 مليار ريال سعودي أو 20% من مجموع تكاليف 
بنك ساب والبنك األول قبل االندماج. وبلغ إجمالي 

تكاليف التكامل التراكمية نحو 1.1 مليار ريال سعودي. 
ويتوافق كال هذين المقياسين مع التوقعات األولية 

التي وضعناها. كما أن البنك أصبح اآلن أكثر قوة 
وقدرة على خدمة عمالئه وتلبية احتياجاتهم. 

 
استعراض االستراتيجية 

تتسم استراتيجيتنا بكونها واضحة ومباشرة، وتهدف 
إلى االعتماد على نقاط قوتنا والمشاركة بشكل 

أكبر في مجاالت النمو المتصلة بخطط تحقيق رؤية 
المملكة 2030. ويتمتع البنك السعودي البريطاني 

)ساب( بعدد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي 
تميزه عن نظرائه. كما ُيعد ساب أفضل بنك دولي 

في المملكة، إذ يوفر لعمالئه تجربة مصرفية عالمية 
من خالل شراكته مع مجموعة إتش إس بي سي. 

ويتميز البنك أيضًا عن غيره في الخدمات المصرفية 
للشركات والخدمات المصرفية التجارية، كما يوفر 

مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لألفراد ويتبع 
في هذا المجال نهجًا يركز على الثروات. 

 كلمة العضو 
المنتدب 

يعمل البنك السعودي البريطاني )ساب( وفق رؤية واضحة، تتمثل في أن “نأتي بعالم من 

الفرص المالية لمملكة طموحة”. وسنواصل تقديم الدعم في نمو المملكة ولدينا الوسائل 

والخبرات الالزمة الغتنام الفرص المتاحة ومساعدة عمالئنا في تحقيق طموحاتهم. 
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خالل عام 2021، أنجزنا المراحل النهائية من 
عملية االندماج وبدأنا مرحلة االستثمار، والتي 

تمثل بداية برنامج استثمار ممتد نسعى من 
خالله إلى استثمار أكثر من 1.5 مليار ريال 

سعودي لتطوير وتحويل بنية تقنية المعلومات 
لدينا وتطوير قدرات ومهارات موظفينا 

ورقمنة عملياتنا وإجراءاتنا لتوفير تجربة رقمية 
متكاملة للعمالء. ومن المتوقع أن نبدأ في 

جني ثمار هذا االستثمار خالل عام 2022، لكن 
الجزء األكبر من العوائد من المتوقع أن يكون 

بعد عام 2022. 

وبعد انضمامي إلى بنك ساب في شهر مايو 
من العام 2021، أدهشني مستوى الحماس 
والطاقة التي شهدتها على مستوى البنك 

بمختلف إداراته وجوانب عمله ال سيما االنتقال 
من “عملية التكامل” مباشرًة إلى “مسار 

النمو”، لهذا فأنا أنظر بحماس كبير لما ينتظرنا 
في المستقبل. 

 
األداء في 2021 

حين ننظر إلى أداء البنك خالل عام 2021 
بالكامل، سواًء قبل انضمامي إليه أو بعده، 

نجد أن حجم اإلنجازات الهائلة التي حققها 
البنك أمر مذهل. فقد حقق قطاع الخدمات 
المصرفية للشركات نموًا مستدامًا على مدار 

العام، حيث زاد حجم اإلقراض بنسبة %9، 
ورغم ارتفاع مستويات السيولة خالل العام، 

مما أدى إلى ارتفاع مستويات السداد، إال أن 
قطاع الخدمات المصرفية للشركات استخدم 
عالقاته الوطيدة ومنتجاته وخدماته المميزة 
لدعم عمالئنا مع تعزيز المركز المالي للبنك. 
وبفضل نقاط القوة الكبيرة التي يتمتع بها 
البنك في مجال خدمات الشركات المحلية 

والعالمية، فقد نجحنا في الفوز بتنسيق إحدى 
عمليات التمويل الرئيسية لشركة البحر األحمر 
للتطوير في أوائل هذا العام، والتي تمثل أول 

قرض “أخضر” مقّوم بالريال السعودي في 
المملكة. 

تمّكن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد من 
تعزيز مشاركته في مجال التمويل العقاري 

من خالل تعزيز قدرات المبيعات اإللكترونية 
لتوفير مجموعة كاملة من خيارات تمويل 

التطوير العقاري. وكانت هذه هي الخطوة 
األولى في مرحلة االستثمار بالنسبة لقطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد. ومما يبعث 
بشدة على التفاؤل رؤية أن قروض التمويل 

العقارية الجديدة قد ]تضاعفت تقريبًا[ خالل 
عام 2021، رغم عدم توافر مجموعة المنتجات 
بالكامل خالل العام. ومع ذلك، فما يزال لدينا 
تفاؤل كبير للغاية بإمكانية تعزيز نمو التمويل 

العقاري بصورة أكبر خالل عام 2022، في 
ظل االستثمارات التي ضّخها البنك خالل العام 

الماضي. 

اتسم األداء المالي للبنك بالمرونة الكبيرة 
رغم استمرار حالة عدم االستقرار وانعدام 

وضوح األفق نتيجة الجائحة العالمية وضغوط 
المنافسة، فقد عاد البنك إلى تحقيق األرباح 

في عام 2021، مقارنًة بعام 2020، حيث 
بلغت إيراداته 7.9 مليار ريال سعودي وبلغ 
صافي الدخل 3.9 مليار ريال سعودي قبل 
خصم الزكاة وضريبة الدخل. كذلك، ارتفع 

إجمالي القروض والُسلف للربع الخامس على 
التوالي ليصل إلى 174.3 مليار ريال سعودي 

في نهاية عام 2021، كما ارتفعت ودائع 
العمالء لتصل إلى 186.8 مليار ريال سعودي 

في نهاية الفترة وبلغت نسبة الودائع تحت 
الطلب 82%. وما يزال أداء البنك في مقاييس 

رأس المال والتمويل والسيولة قويًا ولدينا 
القدرة على دعم النمو في المستقبل. 

 
موظفونا 

لقد كان من دواعي فخري أن ُيطلب مني 
قيادة بنك ساب في المرحلة المقبلة من 

رحلته، وأود أن ُأعرب عن خالص امتناني 
لسلفي، السيد ديفيد ديو، على سالسة 

العملية االنتقالية. لقد كان ديفيد خير سفير 
لبنك ساب على مدى أكثر من 11 عامًا من 

العمل كعضو منتدب وأتمنى له دوام التوفيق 
بعد تقاعده. 

وكما أشرُت سابقًا، فإنني متحمس للغاية 
بشأن اآلفاق المستقبلية للبنك في الوقت 

الذي نسعى فيه إلى تعزيز نموه، كما أود أن 
ُأعرب عن شكري لمجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة 
العليا وجميع موظفي بنك ساب على الطاقة 
والحيوية اللتان شهدتهما منذ انضمامي للبنك 
في شهر مايو، وال شك لدي أن هذه الطاقة 

ستظهر جلّيًة في نجاح البنك خالل السنوات 
القادمة. 

 
السيد توني كريبس 

العضو المنتدب 
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مجموعة إتش إس بي سي 
استمرار دعم مجموعة إتش إس 	 

بي سي من خالل اتفاقية خدمات 
فنية سارية حتى عام 2027م 

توفير قدرات اتصال عالمية 	 
متميزة ووصول واسع / قيمة 
مضافة للعمالء ال يقدمها أي 

بنك آخر في المملكة 
استمرار الحق في استخدام شعار 	 

إتش إس بي سي السداسي 
المعروف 

التكلفة 
توفير سنوي متوقع نتيجة للتآزر بين 	 

الكيانين في تكلفة معدل التشغيل 
بنسبة 15% إلى 20% من إجمالي 

التكلفة 

اإليرادات 
زيادة اإليرادات نتيجة للتآزر بين 	 

الكيانين بنسبة 2% إلى %3 
من البيع التقاطعي التسويقي، 

والوصول األكبر للعمالء، وتوافر 
 مصادر تمويلية متنوعة 

التكامل 
تكاليف تكامل في حدود 1.5 إلى 	 

1.8 من تكلفة معدل التشغيل 
 السنوي نتيجة للتآزر بين الكيانين 

التسليم 
تحقيق المزايا بشكل كامل خالل 3 	 

سنوات من إتمام التكامل 

النطاق 
قاعدة عمالء أوسع 	 
حصة سوقية أكبر 	 
حجم يدعم متطلبات النمو 	 

التنوع  
شبكة دولية 	 
مجموعة منتجات متوافقة مع 	 

الشريعة اإلسالمية موزعة عبر 
قطاعات الخدمات المصرفية1 
لألفراد والخدمات المصرفية 

للشركات وخدمات الخزينة  
وصول للعمالء المحليين والعالميين 	 

الخدمات الرقمية 
قدرات مصرفية رقمية رائدة في 	 

السوق 

الموارد 
رأس مال بشري يتمتع ببرامج 	 

وخطط قوية لتطوير المهارات 
والقدرات  

موظفون يدعمون االبتكار 	 
ويتفانون في خدمة العمالء 

الدعم 
العالمي  

تحقيق 
المزايا 

محلي امتياز 
 قوي  

صمم نموذج أعمال مؤسستنا المصرفية الموحدة، التي تشكلت في ضوء االندماج بين بنك ساب والبنك األول، لضمان تقديم البنك قيمة حقيقية 
للعمالء والموظفين والمساهمين والنهوض بأولوياته االستراتيجية المتعلقة بدعم برنام ج تطوير رؤية المملكة  2030. ويستهدف نموذج األعمال 
كذلك بناء وتعميق العالقات المستدامة بين البنك واألطراف المعنية وأصحاب المصلحة، إلى جانب االستفادة من الفرص التي نتج عنها االندماج. 

خلق امتياز أقوى بإمكانات أكبر لتحقيق 	 
التآزر في الموارد 

معدل ربح سهم تراكمي لكل من 	 
مساهمي ساب والبنك األول 

تحقيق القدرة الالزمة وتأمين الموارد 	 
الضرورية للدعم المباشر لألجندة 

االجتماعية واالقتصادية لرؤية المملكة 
 2030

خلق القيمة لألطراف المعنية 

 نموذج 
األعمال 

1 تقدم ساب منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقط لعمالئها من األفراد.
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استراتيجية 2025 
أعلن البنك في شهر مايو عن استراتيجيته طويلة المدى والخطوات التي سيتخذها حتى يستعيد مكانته الرائدة في قطاع األعمال ومركزه المالي 

القوي اللذان كان يتمتع بهما قبل االندماج. وكانت الخطوة األولى من هذه االستراتيجية هي إكمال االندماج، وهو ما تحقق بنجاح خالل شهر 
مارس، حيث اجتزنا “يوم العميل األول”. 

وتهدف االستراتيجية إلى االعتماد على مجاالت تركيزنا التقليدية ونقاط قوتنا، لكن مع التوسع في الوقت نفسه في الجوانب 
المستهدفة التي تدعم رؤية المملكة 2030.

الرؤية 

 استراتيجية
2025

كيف سنحقق ذلك؟  

العوائد

نأتي بعالم من الفرص المالية لمملكة طموحة 

تقديم أفضل 
الخدمات المصرفية 

العالمية لكافة فئات 
العمالء في المملكة  

االعتماد على نقاط قوتنا 
الرئيسية   

البنك المفضل للشركات 	 
الكبرى 

تعزيز الريادة في التمويل 	 
التجاري والمدفوعات  

الحفاظ على الريادة في 	 
إدارة الثروات  

تعزيز مكانتنا في خدمات 	 
البطاقات 

زيادة العائد على 
حقوق المساهمين 
الملموسة وربحية 

السهم 

تعزيز مشاركتنا في جوانب 
النمو الرئيسية  

أسرع األعمال نموًا 	 
في مجال الشركات 

المتوسطة 
التركيز على الحلول 	 

الرقمية للشركات 
الصغيرة والمتوسطة  

التوسع في مجال 	 
التمويل العقاري من 

خالل صندوق التنمية 
العقارية 

تحسين نسبة 
التكلفة إلى 

الدخل 

تحويل المؤسسة 
الريادة في مجال االبتكار 	 

الرقمي وتطوير بنية تقنية 
المعلومات 

تحويل الموارد البشرية 	 
وتطوير الكفاءات المناسبة 

تطوير نموذج التشغيل 	 
من خالل األتمتة والتحول 

الرقمي  

الحفاظ على 
قوة رأس المال 

والسيولة النقدية  

أن نكون البنك األكثر انفتاحًا 
على القطاع المصرفي 

الدولي في المملكة بفضل 
شراكته االستراتيجية مع 

مجموعة إتش إس بي سي 
التي تتيح له الوصول إلى 

شبكة عالمية فريدة 

تقديم تجربة مصرفية 
رقمية رائدة عبر 

اإلنترنت واألجهزة 
النقالة 

تجسيد بيئة 
عمل محفزة 
ومثالية في 

ب المملكة  
وان

ف ج
دا

ته
س

ا
و  
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الحفاظ على 
توزيع األرباح  
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يمثل عام 2021 أول عام من خطة 
خمس سنوات طموحة يسعى البنك 

السعودي البريطاني )ساب( من خاللها 
إلى استعادة مكانته الريادية في الخدمات 
المالية واألعمال التي كان يتمتع بها قبل 

االندماج مع البنك األول. كذلك، هو 
العام الذي وضعنا فيه األسس الالزمة 
لتحقيق النجاح في المستقبل وأطلقنا 

برنامج االستثمار الذي كان بمثابة بداية 
رحلة التحول الرقمي الكامل للبنك. 

يوم العميل األول 
بعد تحقيق االندماج لقطاع الخدمات 

المصرفية للشركات في أواخر عام 2020، 
أكمل البنك دمج بيانات العمالء في قطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد في شهر مارس، 
وأشار لذلك باسم “يوم العميل األول”. 

وبذلك، أصبح بنك ساب يعمل كبنك واحد 
له شبكة فروع واحدة ونظاٌم واحٌد لتقنية 

المعلومات وموقٌع إلكترونٌي واحد وثقافٌة 
واحدة مشتركة. 

تحقيق وفورات تشغيلية 
سنوية بقيمة 0.7 مليار ريال 

 سعودي نتيجة تكامل التكاليف 

تحقيق مكاسب بقيمة 0.2 
مليار ريال سعودي من تكامل 

اإليرادات

االستثمار 
أطلق بنك ساب برنامج استثمار مميز يسعى 

من خالله إلى تطوير منصة الخدمات المصرفية 
من أجل تعزيز سهولة الخدمات وتمكين 

عمليات التحديث والتطوير المستقبلية بشكل 
أكثر فعالية، بهدف توفير تجربة أفضل للعمالء 
وتحقيق التحول الرقمي الكامل للبنك. وبدأت 

مرحلة االستثمار بشكل جاد في منتصف 
العام، وبدأت مرحلة االستثمار بشكل جاد في 

منتصف العام، حيث تم إنشاء مكتب رقمي 
داخلي وحقق البنك تقدمًا ملموسًا في التحول 

الرقمي لرحالت العمالء األساسية وتطوير 
المنتجات المصرفية الحيوية لألفراد. 

االلتزام باستثمار 1.5 مليار ريال 
سعودي خالل الخمس سنوات 

القادمة

نمو محفظة القروض 
استمر النمو في منح القروض للعمالء خالل 
عام 2021 للربع الخامس على التوالي، حيث 
ارتفعت القروض الممنوحة للشركات بنسبة 

9% رغم اتجاه السداد بشكل عام في القطاع 
وارتفعت القروض الممنوحة لألفراد بنسبة 

7% بفضل النمو القوي في التمويل العقاري. 
ومن المتوقع أن تشهد بداية عام 2022 ثمار 

االستثمارات التي تمت في عدد من المنتجات 
الرقمية المتاحة لألفراد، كما ُيتوقع أن يتزايد 
النمو في الخدمات المصرفية لألفراد بشكل 

أكبر، مما يساعد البنك على تحقيق هدفه 
لعام 2025 بأن تكون نسبة قروض الشركات 

إلى األفراد بواقع 70 إلى 30. 

نمو بنسبة 9% على أساس 
سنوي في قروض العمالء

إدارة التكاليف وكفاءة اإلنفاق 
كانت اإلدارة القوية التكاليف من العوامل 

األساسية التي تم التركيز عليها في بنك 
ساب، كما تم االلتزام طوال عمليات االندماج 

بإبقاء التكاليف المتعلقة بتوحيد أعمال البنكين 
قراب الحد األدنى من نطاق التوجيه.

 وارتفعت التكاليف األساسية بنسبة 3 % 
في عام2021، بالرغم من زيادتها في نهاية 
العام، كما بدأنا مرحلة االستثمار المنصوص 

عليها في استراتيجيتنا. وال شك أن تأثير 
تكامل الجهود وتوحيدها سيعوض الزيادة في 

النفقات وضغوط التضخم بوجه عام. ورغم 
سجلنا الحافل باإلنجازات في إدارة التكاليف، 

إال أن معدل فعالية التكاليف األساسية ارتفع 
إلى 45 %، مما يعكس التحديات التي نواجهها 

في بيئة تحقيق اإليرادات. 

وانخفضت التكاليف 
األساسيةبنسبة 3% في عام 

.2021

العوائد 
عاد البنك في عام 2021 إلى تحقيق 

األرباح بعد انخفاض قيمة الشهرة في عام 
2020، حيث ارتفع صافي دخل البنك في 
2021 بنسبة 11%. وانخفضت اإليرادات 
بنسبة 11% في عام 2021، ويرجع ذلك 

في األساس إلى انخفاض صافي الدخل من 
العموالت الخاصة بعد االنخفاض في أسعار 

الفائدة المرجعية في عام 2020 وارتفاع 
حدة المنافسة، لكن كان من األمور اإليجابية 
استقرار هوامش األرباح خالل النصف الثاني 

من العام ونحن أكثر تفاؤاًل بخصوص عام 2022 
في ظل التوقعات بزيادة أسعار الفائدة. 

ارتفاع األرباح األساسية بنسبة 
11% على أساس سنوي

رأس المال والسيولة النقدية 
حافظ البنك على قوة رأس ماله وسيولته 
النقدية وقدرته التمويلية في عام 2021. 

 نسبة رأس المالي االساسي 
)حقوق المساهمين( بلغت 

%19.29
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خدمة بديهية
وشخصية

تعزز نمو
اإلرادات 

يخفض 
التكاليف 

تعزز تجربة 
العمالء

رحالت رقمية 
بسيطة

السرعة في االبتكارات 
في السوق

البنك المفضل 
للتكنولوجيا المالية

الهدف: 
توفير أفضل تجربة مصرفية رقمية في المملكة لعمالئنا. 

التنفيذ المرن

تدريب الموظفين في جميع 
المستويات على منهجية 

العمل المرن لتنفيذ المشاريع 
الرقمية بجودة أفضل وبشكل 
أسرع بمقدار مرتين أو ثالث 

مرات. 
 

االستراتيجية واالبتكار 

بناء منظومة لالبتكار 
لالستفادة من أفضل التقنيات 
المتاحة والشراكات في مجال 

التكنولوجيا المالية. 
 

المدفوعات الرقمية 

وضع استراتيجية للمدفوعات 
الرقمية تتسم بالشمول 
والفعالية والتركيز على 
احتياجات العمالء على 

مستوى البنك. 
 

التحول الرقمي

ضمان اتباع خريطة طريق 
تؤدي إلى أفضل تجربة 

مصرفية رقمية. 
 

استخالص األفكار 
من البيانات 

فهم سلوكيات العمالء 
بشكل أفضل لتحسين 

االستراتيجية والخدمات. 
 

التجربة الرقمية 
للعمالء

استخدام أدوات المقارنة 
المعيارية ومبادئ التصميم 

القياسية إلنشاء رحالت رقمية 
سلسة وبديهية على مستوى 

البنك.

عوامل التمكين 

 االستراتيجية
الرقمية 
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2022
شهد هذا العام بداية برنامج أكثر جرأة وطموحًا لتحقيق التحول 

الرقمي، حيث تم وضع استراتيجية وخريطة طريق للتحول الرقمي 
على مستوى البنك وفقًا لخطة الخمس سنوات للبنك. 

إنشاء منظومة مستدامة يزدهر فيها االبتكار: 

تحديث منصاتنا التقنية عند الضرورة  	 
إطالق مكتب رقمي جديد يضم مجموعة من الخبراء في المجاالت 	 

الضرورية لقيادة جميع المحاور األساسية للتحول الرقمي تماشيًا 
مع الطموحات الكبيرة للبنك 

إجراء مقارنة بأفضل الممارسات العالمية في تجارب المستخدمين 	 
وتصميمها 

إطالق مجموعة أدوات للتصميم الرقمي تعكس أفضل الممارسات 	 
المتبعة لدى مجموعة إتش إس بي سي وتضمن توفير رحالت 

رقمية متسقة  

 مجاالت تركيزنا:

إطالق رحالت رقمية شاملة للعمالء تمكنهم من الوصول إلى 	 
الخدمات األساسية بسهولة ويسر، إلى جانب توعية العمالء الجدد 

بشأنها.
تسريع وتيرة برنامجنا ألتمتة اإلجراءات االعتيادية من أجل تعزيز 	 

مستويات االتساق واالنسجام وتوفير وقت العمالء والموظفين.
تعزيز استخالص األفكار من البيانات لفهم سلوكيات العمالء 	 

وتوجهاتهم بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة مستويات رضاهم 
وتقسيم شرائحهم بشكل أفضل وتعزيز مبيعاتنا.

تعزيز القيمة المضافة والميزات التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا 	 
ككل.

2021
بعد أن أرسينا معظم األساسات التي تدعم رحلة التحول، من 

المتوقع أن تؤدي خريطة الطريق الرقمية لعام 2022 إلى 
تغييرات أكبر وأكثر وضوحًا بالنسبة للعمالء. 

وبينما نواصل العمل على االبتكار والتوسع في نطاق الخدمات 
الرقمية، حرصنا على إرساء بعض األسس المهمة والضرورية من أجل 

المستقبل، وذلك بوضع األساسات المطلوبة لتسريع التحول. 

استراتيجية التكنولوجيا الرقمية ومنصة الخدمات المصرفية 	 
المفتوحة 

مركز لالبتكار يمكن للموظفين وشركات التكنولوجيا الرقمية 	 
إطالق الحلول سريعًا من خالله 

إطالق رحالت رقمية شاملة للوصول إلى الخدمات األساسية، إلى 	 
جانب توعية العمالء الجدد بشأنها. 

تعزيز استخالص األفكار من البيانات لفهم سلوكيات وتوجهات 	 
العمالء بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الرضى 

وتقسيم الشرائح بشكل أفضل وتعزيز المبيعات. 
سيشهد هذا العام تحّسنًا في تنافسية البنك في جميع الخدمات. 	 

%83
نسبة استخدام التقنية 

الرقمية

1.2مليون
تحميل لتطبيق ساب 

موبايل

رواد في تقديم الحلول، 
كحل التبادل “كونتور” 

القائم على نظام 
البلوكتشين

لمحة سريعة عن الخدمات المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية
منصة ساب للخدمات المصرفية المفتوحة

ستمثل الخدمات المصرفية المفتوحة حافزًا لالبتكار الذي تقوده التكنولوجيا المالية وفرصة ينبغي اغتنامها للتوسع في 
خدماتنا وزيادة إيراداتنا وتحسين تجارب العمالء.

وقد بدأ البنك العمل بالفعل على تطوير منصة خاصة به للخدمات المصرفية المفتوحة. وسيسمح لنا هذا بالشراكة 
والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مما يمّكننا من لعب دور فعال في تحقيق طموحات المملكة على صعيد 

ابتكار خدمات مالية تواكب توجهات العصر. 

مركز االبتكار 
سيتم إنشاء مساحة مخصصة في مقرنا الرئيسي الجديد، مما يتيح لشركات التكنولوجيا المالية وموظفي البنك العمل 

معًا وتطوير األفكار إلى حلول جديدة ترتقي بتجارب عمالئنا.

صندوق المشاريع الرقمية
يخطط البنك للمساعدة على احتضان شركات التكنولوجيا المالية وتطوير قدراتها. وسيشتمل هذا على شراء حلول تم 

تطويرها خارج البنك واالستثمار في مجموعة من الشركاء في مجال التكنولوجيا المالية وفق معايير صارمة.

مجلة ذا ديجيتال بانكر 
أفضل بنك للتمويل التجاري 

في المملكة العربية 
السعودية 

مؤتمر “سويل” الذي 
تنظمه شركة “ريبل“ 

جائزة بلوك تشين لالبتكار – 
مسّرع الشبكة
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تأتي تجربة العميل على رأس أولويات 
االستراتيجية الرقمية لبنك ساب، وتعد 
ذات أهمية كبيرة في تحقيق األهداف 
االستراتيجية على مستوى البنك بوجه 
عام. ونفخر بسجلنا الحافل بالنجاح في 
تقديم خدمات مميزة وتجربة مصرفية 

فريدة من نوعها لجميع عمالئنا وتهدف 
استراتيجيتنا الرقمية إلى البناء على هذه 

األسس واالرتقاء بالخدمات المصرفية 
إلى المستوى التالي. 

يوم العميل األول 
من أكبر إنجازاتنا خالل عام 2021 االنتهاء 
من عملية االندماج، والتي حرص خاللها 

فريق تجربة العميل على مواءمة العمليات 
والسياسات واإلجراءات المتوافقة مع 

أفضل الممارسات بين بنك ساب والبنك 
األول بهدف توفير تجربة منسجمة للعمالء. 

وقد تم نقل عمالء البنك األول في “يوم 
العميل األول” بسالسة تامة دون أي تأثير 
على الخدمات المقدمة للعمالء. كذلك، 

استمر تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( العالمية على حياة العمالء بينما 

كنا نواصل العمل على إكمال عملية االندماج، 
لكننا تمّكنا من نقل الخدمات بسرعة 

وسالسة إلى القنوات اإللكترونية والرقمية 
عند اإلمكان للحفاظ على مستويات الخدمة 

المرتفعة التي يتميز بها البنك. 

صوت العميل 
نحن على قناعة بأن االستماع إلى العمالء 

يعتبر أمرًا ضروريًا لنجاح استراتيجية تجربة 
العميل في ساب. ونحن مستمرون في تطوير 

برنامج صوت العميل والذي يشمل نطاقًا 
واسعًا من استطالعات الرأي للعمالء، بما في 
ذلك معامالت معينة وشكاوى معينة. وفيما 
يخص الشكاوى، يتيح لنا التحليل المفصل الذي 

نقوم به تحديد األطراف المعنية ومسببات 
المشاكل والحلول المقترحة بشأنها. وُيعد 

هذا أحد الجوانب الهامة في حلقة اإلفادات 
والتعليقات الواردة من أجل تحسين منتجاتنا 
وخدماتنا في نهاية المطاف، وتقديم خطط 
عمل لإلدارات المعنية، ودعم أقسام العمل 
إلجراء التحسينات على المنتجات والخدمات، 

وإعطاء رؤية شاملة عن أداء البنك. وفي ظل 

التوجه الكبير نحو القنوات الرقمية، الذي يرجع 
إلى حٍد ما إلى جائحة )كوفيد-19(، تم تعزيز 
استطالع آراء العمالء ضمن برنامج صوت 
العميل بشأن قنواتنا الرقمية األساسية، 

مثل خدمة “ساب نت” وتطبيقنا للخدمات 
المصرفية الرقمية، خالل عام 2021 ونحرص 
على زيادة مرونة استطالعات الرأي بصفة 

مستمرة لتكوين فهم أفضل لتجارب عمالئنا. 
باإلضافة إلى ذلك، قام فريق تجربة العميل 

برقمنة إجراءات التعامل مع شكاوى العمالء 
من خالل “ساب نت” و”ساب موبايل” من 

أجل توفير تجربة محّسنة بشكل كبير للعمالء. 

94 نقطة في مؤشر قياس 
توصيات العمالء من األفراد 

كما في 31 ديسمبر 2021

قياس األداء 
في نهاية عام 2021، حصل قطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد على 94 نقطة في مؤشر 
قياس توصيات العمالء، في حين حصل 

قطاع الخدمات المصرفية للشركات على 
91 نقطة. وكالهما من النتائج الرائدة في 

السوق. كذلك، فاز البنك أيضًا بجائزة “أفضل 
بنك لخدمة العمالء في المملكة العربية 
السعودية في 2021” من مجلة غلوبال 

فاينانس، مما يؤكد على جدوى االستثمار 
الذي أنفقه البنك لتوفير أفضل تجربة 

للعمالء. 

األمن السيبراني 
يظل األمن السيبراني أحد النقاط التي يركز 

عليها بنك ساب وتمثل مكونًا رئيسيًا لعملية 
إدارة المخاطر على مستوى البنك. ويضمن 
البنك تحقيق المستوى المناسب من تدابير 

الحوكمة والتدقيق على مستوى اإلدارة العليا 
ومجلس اإلدارة. ويعمل بنك ساب والبنوك 

األخرى في بيئة تنطوي على تهديدات 
إلكترونية متطورة باستمرار ولذلك نراجع 

بشكل مستمر ونستثمر في القدرات التقنية 
للحد من مثل هذه المخاطر.

 تجربة 
العميل  

تشمل مؤشرات األداء الرئيسية األخرى ما 
يلي:

ن متوسط وقت انتظار العمالء 	  تحسُّ
في الفروع ليصل إلى أقل من 6 دقائق 

ونصف خالل عام 2021
كان متوسط إتاحة أجهزة الصراف اآللي 	 

ضمن األعلى في السوق حيث بلغت 
النسبة أكثر من %98.28

كان عدد الشكاوى المسجلة بواقع 3.10 	 
لكل 1,000 عميل أقل من متوسط 

العدد على مستوى القطاع المصرفي، 
والذي يبلغ 7 لكل 1,000 عميل

بلغت نقاط إفادة تتبع أداء الفروع 	 
بشأن التجربة الكلية للعميل 87 نقطة 

لشريحة عموم العمالء و85 نقطة 
لشريحة عمالء أدفانس و90 نقطة 

لشريحة عمالء بريميير، بإجمالي نقاط 91 
من 100 نقطة. وقد حافظ هذا على 

األداء القوى للبنك من عام 2019 حيث 
كانت إيجابية مقارنة بالبنوك العاملة في 

السوق.
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 لمحة عامة 
عن السوق 

القيمة اإلجمالية لألسهم 
المتداولة في السوق المالية 

السعودية )تداول(

2.57 تريليون
 دوالر أمريكي

عدد السكان:
34.81

مليون نسمة 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي:

20,110 دوالر أمريكي  

احتياطي النقد األجنبي

445 مليار دوالر 
أمريكي 

معدل البطالة3

%6.6

نسبة النمو في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي1:

%2.9

نسبة الدين الحكومي 
إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي2

حوالي %30.2

أكبر  
مصدر للنفط 

في العالم 
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االقتصاد السعودي 
 على الرغم من عدم اليقين الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( في عام 2020، فقد أظهر اقتصاد المملكة العربية السعودية 
وقطاعها المالي قدرة كبيرة على الصمود. ومع استمرار تأثير الجائحة على 

السكان واألعمال التجارية والدول حول العالم في عام 2021، وفي ظل 
الشكوك المحيطة بإمكانية التعافي والتوقعات االقتصادية الكلية، جاءت 
استجابة االقتصاد السعودي والقطاع المالي وسوق إدارة األصول إيجابية 
تجاه التطورات الجارية وقطعت المملكة شوطًا كبيرًا تجاه التعافي الكامل 

من آثار الجائحة.  
 

في الربع الثاني من عام 2021، عاد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
للمملكة العربية السعودية إلى تحقيق النمو للمرة األولى منذ بداية 

الجائحة، مدفوعًا في األساس بالنمو بنسبة 10.1% في األنشطة غير 
النفطية. وعلى مدار العام بالكامل، سجل االقتصاد نموًا بنسبة 2.9% في 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في حين وصل إجمالي اإليرادات الحكومية 

في 2021 إلى 930 مليار ريال سعودي.
 

نتيجة االرتفاع في أسعار النفط العالمية، شهد الربع الثالث زيادة في 
اإليرادات النفطية للمملكة بنسبة 60% على أساس سنوي، في حين 

ساهمت ضريبة القيمة المضافة الُمحتسبة بقيمة 15% بشكل أساسي 
في اإليرادات غير النفطية. ووصل الفائض المالي خالل العام إلى 6.7 مليار 
ريال سعودي، في حين كانت وزارة المالية تتوقع أن يصل العجز المالي إلى 

85 مليار ريال سعودي بنهاية العام.  
 

رغم أن هذا العام شهد استئناف األنشطة االقتصادية بعد تخفيف القيود 
المفروضة بسبب جائحة )كوفيد-19(، إال أن تأثير الجائحة على الشركات 

ال يزال مستمرًا. لذلك، اتخذت المملكة تدابير احترازية لتفادي انتشار 
المتحورات الجديدة من الفيروس، ومن بينها فرض حظر السفر على دول 

معينة عالية الخطورة، مع االستمرار في برنامج التحصين على مستوى 
المملكة لحماية السكان. 

 
القطاع المصرفي السعودي 

في عام 2020، اتبعت الحكومة والجهات المختصة في المملكة العربية 
السعودية نهجًا استباقًا في التعامل مع الجائحة من خالل اتخاذ العديد 
من اإلجراءات الوقائية واالستراتيجية للحد من تأثيرها على االقتصاد. 

وقد مهد ذلك الطريق نحو استقرار الوضع المالي للمملكة، بدعم من 
مرونة وصمود القطاع المصرفي، مما يعكس متانة القطاع وقدرته 

الكبيرة على الصمود في وجه األزمات االقتصادية. كذلك، حافظ القطاع 
المصرفي على الرسملة الجيدة في ظل االضطرابات التي تشهدها البيئة 

االقتصادية. 
 

واصل القطاع المصرفي تقديم الدعم المالي طوال الجائحة من خالل 
توفير المزيد من القروض الجديدة للشركات واأُلسر. ورغم أن القطاع 

واجه تدهورًا طفيفًا في الجودة االئتمانية، إال أن قوة الرسملة والسيولة 
النقدية التي كان يتمتع بها القطاع قبل الجائحة، إلى جانب الدعم المقدم 

من البنك المركزي السعودي، ساهما بشكل كبير في التخفيف من 
تداعيات االنكماش االقتصادي. 

العام القادم 
 تهدف ميزانية المملكة لعام 2022 إلى مواصلة دعم تنفيذ برامج تحقيق 

رؤية المملكة 2030، وذلك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع التركيز 
على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي وتعزيز دور القطاع الخاص، 
وتشجيع االستثمار في القطاعات الواعدة مثل التصنيع والخدمات المالية 

والسياحة والترفيه. 
 

بعد أن كان من المتوقع أن يصل العجز المالي في عام 2021 إلى %2.7 
من الناتج المحلي اإلجمالي، تشير التقديرات إلى أن المملكة ستحقق 

فائضًا بقيمة 90 مليار ريال سعودي، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي 
اإلجمالي، في عام 2022، تماشيًا مع الخطط الرامية إلى الحد من اإلنفاق 

العام، وذلك رغم زيادة أسعار النفط. عالوًة على ذلك، تشير تقديرات 
ُصّناع السياسات، بحسب التوقعات االقتصادية األخيرة، إلى أن معدل 

التضخم سيصل إلى 2.6% في عام 2022، لكنه سينخفض إلى 2.3% في 
العام التالي، في حين ُيتوقع أن تنخفض نسبة البطالة إلى 3.5% في العام 

التالي. 
 

1 ديسمبر 2021 

2 سبتمبر 2021، توقعات 

3 سبتمبر 2021، توقعات 
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في أعقاب عام مليء بالتحديات في 
2020، حقق بنك ساب نتائج مالية 

قوية خالل عام 2021، عائدًا 
إلى تحقيق األرباح وإحراز تقدم 
كبير في عدد من المؤشرات 
المالية. فقد شهد إجمالي 

قروض العمالء نموًا بنسبة 
%9، وواصلنا تحسين جودة 

األصول. وحققنا المزيد 
من مكاسب توحيد األعمال 

وتكاملها بلغت 0.7 مليار 
ريال سعودي سنويًا بما 

يفوق التوقعات األصلية. 
لقد كان التقدم قويًا، 

ونحن متفائلون بقدرتنا 
على البناء فوق هذه 

األسس المتينة 
التي أرسيناها.

 مراجعة الرئيس 
التنفيذي للرقابة المالية 

وإذا ما استثنينا التكاليف المتعلقة باالندماج في عامي 2021و 2020 ، وكذلك 
االنخفاض في قيمة الشهرة في عام 2020 ، حتى تصبح لدينا نظرة يمكن مقارنتها لألداء، 
يصبح صافي الدخل األساسي هو 4.0 مليار ريال سعودي قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل  

وهو أعلى منه في عام 2020 بقيمة 0.4 مليار ريال سعودي نتيجة انخفاض الخسائر 
االئتمانية المتوقعة والتكاليف، مما يعوض انخفاض اإليرادات بشكل جزئي.

بلغ صافي الدخل قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل 3.9 مليار ريال 
سعودي في عام 2021، مقارنًة بخسارة 4.3 مليار ريال سعودي في 
عام 2020. كذلك، بلغت إيرادات البنك 7.9 مليار ريال سعودي خالل 
العام، منها 5.7 مليار ريال سعودي من صافي الدخل من العموالت 

الخاصة، وبلغ حجم التكاليف 3.7 مليار ريال سعودي. وقد أكملنا 
عملية االندماج في النصف األول من العام، ونتج عن ذلك بعض 
التكاليف المتعلقة باالندماج التي بلغت 0.1 مليار ريال سعودي 

خالل العام، إال أن االستثمارات التراكمية التي تم ضخها من تكاليف 
االندماج بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي تهدف إلى توفير أكثر من 

0.7 مليار ريال سعودي سنويًا نتيجة توحيد أعمال البنكين. ومما يدعو 
إلى السرور أننا تمّكنا من تحقيق خفض ووفورات في التكاليف عند 
الحد األقصى لتوقعاتنا األولية بنسبة بلغت حوالي 20% من قاعدة 

التكاليف المجمعة لبنك ساب والبنك األول في عام 2017. 

وإذا ما استثنينا التكاليف المتعلقة باالندماج في عامي 2021 
و2020، وكذلك االنخفاض في قيمة الشهرة في عام 2020، حتى 
تصبح لدينا مقارنة أفضل لألداء، يصبح صافي الدخل 4.0 مليار ريال 
سعودي قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل وهو أعلى منه في عام 

2020 بقيمة 0.4 مليار ريال سعودي نتيجة انخفاض الخسائر االئتمانية 
المتوقعة والتكاليف، مما يعوض انخفاض اإليرادات بشكل جزئي. 

انخفضت اإليرادات مقارنًة بعام 2020، نتيجة لخفض أسعار الفائدة 
المرجعية في بداية عام 2020 وزيادة التنافسية في القطاع. وفي 
ظل التركيز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات على القروض، 

ر، يعتبر البنك أكثر عرضة بوجه  التي يتم منحها في الغالب بسعر متغيٍّ
عام للتحركات في أسعار الفائدة المرجعية، مما أدى إلى انخفاض 
صافي الدخل من العموالت الخاصة خالل عام 2021. عالوًة على 

ذلك، حقق البنك أداًء قويًا ارتفع بنسبة 10% من األنشطة التجارية 
اآلخرى مقارنًة بعام 2020 نتيجة ارتفاع الدخل من وتحويل العمالت 

األجنبية نتيجة تحّسن التدفقات النقدية للعمالء، إلى جانب المبيعات 
من محفظة االستثمارات. وانخفض صافي إيرادات الرسوم بنسبة 

ر في النفقات المتعلقة بالعائدات  7% بشكل جزئي بسبب التغيُّ
التشغيلية. كذلك، اتسم الدخل من الرسوم التجارية بالمرونة خالل 
العام، ونتج عن ذلك ما يقرب من نصف دخل البنك من الرسوم. 
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وانخفضت التكاليف، بعد استبعاد التكاليف المتعلقة باالندماج، بمقدار 
0.1 مليار ريال سعودي مقارنة بعام 2020، ليستمر البنك في مساره 

اإليجابي في إدارة التكاليف خالل السنوات القليلة الماضية. وبلغت 
تكاليف االندماج 0.1 مليار ريال سعودي خالل عام 2021، كان بعضها 

بعد “يوم العميل األول” حيث واصلنا البحث عن فرص خفض التكاليف 
بصورة أكبر. كذلك، بدأ البنك مرحلة االستثمار من أجل تحقيق أهداف 

استراتيجيته، وسيتطلب ذلك أيضًا إدارة أكثر صرامًة لقاعدة التكاليف بينما 
نعتمد األنشطة والمشاريع المجدية تجاريًا ونراقب إنتاجية االستثمارات. 

بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة 0.5 مليار ريال سعودي وهي أقل 
بمقدار 1.2 مليار ريال سعودي منها في عام 2020. وتمثل التكلفة 

المتكبدة لعام 2021 تكلفة مخاطر بقيمة 27 نقطة أساس، وهو ما يمثل 
الحد األدنى وفق التوجيهات المحددة للدورة بالكامل ويعكس اإلجراءات 

المبكرة المتخذة بعد االندماج والنهج التحفظي الذي يتبعه البنك في 
التعامل مع المخاطر. كذلك، استمر التحسن في مقاييس جودة األصول 

خالل عام 2021 بما يتماشى مع توقعاتنا، وبلغت نسبة القروض غير 
العاملة من القروض المقدمة من بنك ساب 2.4% كما بلغ إجمالي نسبة 

القروض غير العاملة، بما فيها القروض المشتراة أو الناشئة ذات القيمة 
االئتمانية المنخفضة، %4.6. 

ويظل المركز المالي لبنك ساب في وضع جيد، حيث بلغ إجمالي أرصدة 
القروض والسلف 174.3 مليار ريال سعوي وإجمالي الودائع 186.8 

مليار ريال سعودي في نهاية العام. كما حقق البنك نموًا بنسبة %9 
في حجم القروض خالل العام، مع تحقيق تقدم في أعمال قطاعي 

الخدمات المصرفية للشركات واألفراد. كذلك، شارك البنك في المشاريع 
العمالقة في المملكة وشهد زيادة سريعة في حجم قروض التمويل 

العقاري، ونحن متفائلون بتحقيق مزيد من النمو خالل عام 2022 في ظل 
قوة الوضع المالي للبنك. 

وقد أنهينا العام بمركز مالي قوي حيث بلغت نسبة نسبة رأس المالي 
االساسي 19.29% وبلغت نسبة إجمالي رأس المال 21.84%. ويتميز 
البنك بقاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة، والتي تشمل نسبة 

82% من قاعدة اإليداع في صورة ودائع تحت الطلب. 

إذا ما أعدنا النظر في هذا العام، سنالحظ عودة البنك إلى تحقيق نمو 
متسق في القروض واستقرار اإليرادات والعودة إلى تحقيق األرباح، فضاًل 

عن التحّسن الملحوظ في مقاييس جودة األصول وتجاوز التوقعات بشأن 
وفورات التكاليف المتحققة نتيجة التكامل بين البنكين. ومن الواضح 
أن انخفاض سعر الفائدة كان له تأثير على إيراداتنا، لكن من المفترض 

أن يؤدي االتفاق في اآلراء حاليًا بشأن أسعار الفائدة المرجعية العالمية 
المتوقعة في 2022 إلى بدء العودة إلى الوضع الطبيعي بالنسبة ألسعار 

الفائدة واإليرادات. وفي ظل النتائج المالية القوية والتوقعات اإليجابية 
للغاية، فإننا في غاية التفاؤل بشأن الفترة القادمة وما تحمله لنا من 

فرص. 
 

السيدة لمى غزاوي 
الرئيس التنفيذي للرقابة المالية 
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النتائج المالية الُمعلن عنها لفترة الخمس سنوات األخيرة 

1 اندمج بنك ساب مع البنك األول بتاريخ 16 يونيو 2019. وتستند النتائج المالية المعلن عنها للفترات قبل تاريخ االندماج إلى النتائج المالية لبنك ساب، وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة 

المباشرة مع النتائج المالية للفترات المعلن عنها بعد تاريخ االندماج. 

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

اإلجماليالمنطقة الشرقية

2020

2020

20202020

 5,255

2,012

1,611 1,2108,878

2021

2021

20212021

5,168

1,560

7,938

202120202019120182017مليون ريال سعودي 
64,90460,83160,48434,57026,977االستثمارات، صافي 

167,556153,243152,075110,326117,006قروض وُسلف، صافي 
186,761189,110192,167130,507140,240ودائع العمالء 

272,396276,452265,987174,677187,615إجمالي الموجودات 
219,368225,690209,903142,101154,145إجمالي المطلوبات 

52,92650,65755,99432,46733,345حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 
3,1954,9293,955)4,302(3,903صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

األداء الُمعلن 
سجل بنك ساب أرباحًا بقيمة 3,903 مليون 

ريال سعودي قبل الزكاة وضريبة الدخل خالل 
العام 2021، مقارنًة بخسارة 4,302 مليون 

ريال سعودي في العام 2020 شملت إثبات 
مخصص خسائر لالنخفاض في قيمة الشهرة 

بنحو 7،418 مليون ريال سعودي بعد االندماج 

مع البنك األول. ويعتبر االنخفاض في قيمة 
الشهرة حدثًا محاسبيًا مؤقتًا وبندًا غير نقدي. 

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات 
حول هذا البند في صفحة رقم 43%. وفي 

حال استبعاد االنخفاض في قيمة الشهرة 
والتكاليف المتعلقة باالندماج لكال العامين، 

يكون صافي دخل بنك ساب المعلن عنه 

قبل الزكاة وضريبة الدخل 4,009 مليون 
ريال سعودي بارتفاع قدره 393 مليون ريال 
سعودي، أو 11% نتيجة انخفاض مخصصات 

الخسائر االئتمانية المتوقعة ومصاريف 
العمليات، وقابل هذا جزئيًا انخفاض في 

اإليرادات. 
 

إجمالي دخل العمليات حسب 
المناطق الجغرافية 

يحقق البنك دخل العمليات من أنشطته في 

المملكة العربية السعودية، وليس لديه أي 
فروع أو شركات فرعية أو شركات تابعة تم 
إنشاؤها أو تشغيلها خارج المملكة. ويوضح 

الجدول التالي توزيع دخل العمليات وفقًا 
للتصنيف الجغرافي لمناطق المملكة. 

 المراجعة 
التشغيلية 
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20212020استعراض قائمة الدخل )مليون ريال سعودي( 

7,9388,878إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 
)1,631()454(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

)7,418(-انخفاض قيمة الشهرة 
)4,213()3,713(إجمالي تكاليف العمليات 

13182الحصة في أرباح شركات زميلة 
)4,302(3,902صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

بنود جديرة بالمالحظة: 
)500()106(التكاليف المتعلقة باالندماج مشمولة في إجمالي تكاليف العمليات 

)7,418(-انخفاض قيمة الشهرة 
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل في حال استبعاد مخصص االنخفاض في قيمة الشهرة 

4,0093,616والتكاليف المتعلقة باالندماج

 بلغ إجمالي الدخل 7,938 مليون ريال 	 
سعودي، بانخفاض قدره 940 مليون 

ريال سعودي أو 11% مقارنًة بعام 2020 
وُيعزى ذلك بشكل كبير إلى االنخفاض في 
صافي دخل العموالت الخاصة نتيجة إعادة 

التسعير بسبب انخفاض أسعار الفائدة 
المرجعية في أوائل عام 2020. وارتفع 

الدخل من األنشطة التجارية اآلخرى نتيجة 
أرباح بيع االستثمارات بنحو 208 مليون 
ريال سعودي وارتفاع الدخل من صرف 

 العمالت نتيجة زيادة التدفقات. 

بلغت تكاليف العمليات 3,713 مليون ريال 	 
سعودي بانخفاض قدره 500 مليون ريال 
سعودي ُيعزى بشكل كبير إلى االنخفاض 

في التكاليف المتعلقة باالندماج التي 
بلغت 106 مليون ريال سعودي في عام 

2021 )مقارنًة بـ 500 مليون ريال سعودي 
في عام 2020(. كما انخفضت التكاليف، 

في حالة استبعاد التكاليف المتعلقة 
باالندماج، بنسبة 3% مما يعكس تأثير 
التكامل بين البنكين واإلدارة الحكيمة 
للمصاريف، مما يعوض بشكل جزئي 

الضغوط الناتجة عن التضخم والزيادة في 
ضريبة القيمة المضافة. 

بلغت مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة 	 
454 مليون ريال سعودي بانخفاض قدره 
1,177 مليون ريال سعودي بنسبة %72 

نتيجة انخفاض مخصصات خسائر قطاع 
الشركات والتعافي في أعمال قطاع 

األفراد. 

خسائر 
 2020

االنخفاض 
في قيمة 
الشهرة 

والمصاريف 
المتعلقة 
باالندماج 

صافي الدخل 
في 2020 
قبل الزكاة 

وضريبة الدخل 
وباستبعاد 

االنخفاض في 
قيمة الشهرة 
والمصاريف 
المتعلقة 
باالندماج 

انخفاض 
صافي 
دخل 

العموالت 
الخاصة 

ارتفاع 
الدخل غير 

المالي 

انخفاض 
مخصصات 
انخفاض 
القيمة 

ارتفاع 
التكاليف 

الدخل من 
االستثمارات 
في مشاريع 

مشتركة 

صافي الدخل 
في 2021 قبل 
الزكاة والدخل 

وباستبعاد 
التكاليف 
المتعلقة 
باالندماج 

2021

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل: 2021 مقابل 2020 

التكاليف 
المتعلقة 
باالندماج 
في 2021 

%11

(4,302)

 7,418 3,616(1,147) 

207

1,177
494,009 106106

500

3,903
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النتائج الُمعلن عنها حسب قطاعات األعمال 

المركز المالي 
سجل إجمالي الموجودات 272.4 مليار ريال 
سعودي منخفضًا بنسبة 1% ويعزى ذلك 

بشكل كبير إلى انخفاض النقد وأرصدة 
البنك لدى البنك المركزي السعودي. فيما 

سجل إجمالي القروض والسلف للعمالء 
174.3 مليار ريال سعودي مرتفعًا بقيمة 

13.9 مليار ريال سعودي أو 9% مقارنة بعام 
2020. وإضافًة لذلك، ارتفع معدل إقراض 

العمالء من الشركات بقيمة 11.0 مليار ريال 

سعودي والعمالء من األفراد بقيمة 2.8 
مليار ريال سعودي. وحافظ البنك على النمو 

طوال العام في مختلف قطاعاته. كذلك، 
ارتفع حجم التمويل العقاري حيث طورنا من 
عروض التمويل العقاري المتاحة ليتضاعف 

حجم تلك القروض تقريبًا في عام 2021، لكن 
بسبب طبيعة محفظة العمالء، لم ُتترجم 

تلك القروض إلى نمو صاٍف حتى اآلن. ورغم 
االنخفاض الطفيف في ودائع العمالء بمقدار 

2.3 مليار ريال سعودي أو 1% لتصل إلى 

186.8 مليار ريال سعودي، إال أن الودائع غير 
المدرة للفوائد ارتفعت بنسبة 11% وبلغت 

نسبة الودائع تحت الطلب 82% )مقارنًة بـ 
71% في 2020(. وال يزال أداء نشاط التمويل 

قويًا إجمااًل، حيث واصلنا تحسين قاعدة 
التمويل لدى البنك مما أدى إلى انخفاض 

التمويل مع استحقاق الودائع الفائضة مرتفعة 
التكاليف.  

20212020استعراض المركز المالي )مليار ريال سعودي( 
272.4276.5  إجمالي الموجودات 

174.3160.4إجمالي القروض والُسلف 
186.8189.1ودائع العمالء 

152.9134.2ودائع تحت الطلب 
270.2260.1متوسط الموجودات المدرة للفائدة 

قطاع األفراد 
وإدارة الثروات 

قطاع 
الشركات 

اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة والمؤسسات 
 2021

7,938   21  1,863   3,382 2,672 إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 
)454(5)956(497 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

-----انخفاض قيمة الشهرة 
)3,713( )156(  )191(    )1,525(  )1,840(إجمالي تكاليف العمليات 

131131---الحصة في أرباح شركات زميلة 
3,903  )4( 1,676  1,330901  صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

قطاع األفراد 
وإدارة الثروات 

قطاع 
الشركات 

اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة والمؤسسات 
2020

3,1624,0331,67498,878إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 
)1,631(-)16()1,376()239(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

)7,418(--)7,418(-انخفاض قيمة الشهرة 
)4,213()686()179()1,248()2,099(إجمالي تكاليف العمليات 

8282---الحصة في أرباح شركات زميلة 
)4,302()595(1,478)6,010(825صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 المراجعة 
التشغيلية)تتمة( 
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يوم العميل األول 
في بداية العام، أكملنا “يوم العميل األول”، 

الذي يمثل اكتمال االندماج بين بنك ساب 
والبنك األول وتوحيد أنظمة تقنية المعلومات 

والفروع والمواقع اإللكترونية والثقافة 
المشتركة والطموحات. وُيعد هذا اإلنجاز خير 

مثال على القيادة الحكيمة والتعاون الكبير، 
وقد تولى قيادة هذه الجهود مكتب إدارة 

التكامل بالتعاون مع قطاعات أعمالنا الثالثة 
والعديد من اإلدارات في بنك ساب، ومن 

بينها الشؤون المالية وتقنية المعلومات 
والموارد البشرية وغيرها من اإلدارات 

واألقسام الحيوية، إلى جانب االستشاريين 
المتميزين في إدارة المشاريع. 

واصلنا البحث عن الفرص الممكنة لتحسين 
وضع البنك وبلغ حجم التكاليف المتعلقة 
باالندماج 0.1 مليار ريال سعودي في عام 

2021، ليصل إجمالي التكاليف التراكمية على 
األنشطة المتعلقة باالندماج إلى 1.1 مليار 

ريال سعودي. وأثمر هذا االستثمار عن تحقيق 
وفورات في التكاليف بقيمة 0.7 مليار ريال 

سعودي سنويًا نتيجة التكامل بين البنكين، مما 
يجعلنا على ُبعد 15 إلى 20% من تحقيق أعلى 
مستوى تقديري من مكاسب التكامل )مقارنًة 

بحجم التكاليف المجمعة لبنك ساب والبنك 
األول في عام 2017(. وقد حققنا وفورات 

في التكاليف من عدد كبير من المصادر، 
من بينها تحسين نموذج األعمال وتوحيد 

شبكة الفروع ومواقع العمل وتقليل نفقات 
المشتريات الخارجية. كذلك، حققنا مكاسب 

بقيمة 0.2 مليار ريال سعودي من تكامل 
إيرادات البنكين وُيعزى ذلك بشكل كبير إلى 

تحسين قاعدة التمويل. 

وبذلك نكون قد وصلنا إلى المستوى األدنى 
من تكاليف االندماج الموصى بها بواقع 1.5 

إلى 1.8 ِضْعف من قاعدة التكاليف على 
أساس سنوي. 

سعر سهم ساب وصواًل إلى االندماج قانونيًا

2018/05/14
اتفاقية غير

ملزمة

2018/10/03
إعالن االندماج

الملزم

2019/06/16
سريان االندماج
قانونيا بين ساب

والبنك األول

سعر السهم هو المحرك الرئيسي لقيمة
الشهرة المسجلة

31.90 ريال سعودي  
سعر السهم المدرج
في وثائق االتفاقية
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2019/05/28  اإلدراج
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آي الشريحة

انخفاض قيمة الشهرة في 2020 

 سجل ساب انخفاضًا في قيمة الشهرة بمبلغ 7,418 مليون ريال 	 
سعودي في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة إثبات مخصص خسائر 

االنخفاض في قيمة الشهرة التي نشأت بعد االندماج مع البنك 
األول. وكان االنخفاض في قيمة الشهرة للسببين التاليين: 

االرتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ االندماج  	
وذلك بسبب انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر أم 

 )MSCI EM( أس سي آي لألسواق الناشئة
ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( التي شكلت  	

حدثًا غير مسبوق وغير متوقع وكان لتأثيرها على االقتصاد 
انعكاسات سلبية على توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة 

باالنخفاض في القيمة.

شهرة - مليار ريال سعودي
أسهم خزينة البنك األول المسحوبة - مليار ريال سعودي

موجودات غير ملموسة أخرى - مليار ريال سعودي
الخزينة - مليار ريال سعودي

سعر سهم ساب - مليار ريال سعودي
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20212020استعراض األداء )مليون ريال سعودي( 
3,3824,033إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 

)1,376()956(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 
)7,418(-انخفاض قيمة الشهرة 

)1,248()1,525( تكاليف العمليات 
)6,010(901صافي الدخل /)الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

133,639122,617إجمالي القروض 
105,401100,171ودائع العمالء 
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إيرادات الخدمات 
المصرفية

 للشركات 
والمؤسسات

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 

استعراض األداء التشغيلي 
يدعم قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات أكثر من 23 الف عميل في 

نطاق عريض من القطاعات من خالل تقديم 
الخدمات المصرفية األساسية للشركات 
وخدمات التمويل التجاري. ويتمتع البنك 

بحصة 13% من السوق فيما يتعلق بقروض 
الشركات وهو البنك الدولي الرائد لخدمات 

التمويل التجاري في المملكة، إذ يتمتع بحصة 
تبلغ حوالي 20% من سوق التمويل التجاري. 

اكتمل الجزء األكبر من جهود التكامل بين 
البنكين بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية 

للشركات في أواخر عام 2020، لكن تركيز 

القطاع انصب على تحقيق أهداف التكامل، 
حيث تحول االهتمام إلى اإلجراءات المبكرة 
الرامية إلى تحقيق االستراتيجية المؤسسية 
والحفاظ على النمو الذي نجحنا في تحقيقه 

في نهاية عام 2020. وحقق القطاع نموًا 
بنسبة 9% في حجم القروض في عام 2021، 

مع الفوز ببعض المشاريع التحولية الرئيسية 
في المملكة، ومن بينها تكليفه بالعمل كأحد 

المنظمين والمنسقين األساسيين لتمويل 
مشروع تطوير البحر األحمر، في شكل تمويل 

أخضر، وهو األول من نوعه في المملكة. ولم 
يتركز النمو فقط في المعامالت والمشاريع 
البارزة، وإنما كان واسع النطاق وشمل عددًا 

كبيرًا من القطاعات. 

استمرت آثار الجائحة على عمالئنا خالل العام، 
لكننا حافظنا على تقديم الدعم الالزم لهم، 

ال سيما من خالل المشاركة في برنامج 
دعم تمويل القطاع الخاص الذي أطلقه 

البنك المركزي السعودي، والذي واصلنا من 
خالله تقديم الدعم إلى المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة من خالل تأجيل الُدفعات. 

يوفر قطاعا “السيولة العالمية وإدارة 	 
النقد” و”التجارة العالمية وتمويل الذمم 

المدينة” خدمات مميزة لعمالئنا، وقد 
حققا تقدمًا كبيرًا خالل عام 2021 في 

تطوير التقنيات الحديثة ومساعدة عمالئنا 
في تنمية أعمالهم. 

تضّمنت المبادرات االستراتيجية لقطاع “السيولة العالمية وإدارة النقد” عقد شراكة مع شركة جيديا السعودية للتكنولوجيا المالية 	 
إلطالق تطبيق ذكي لنقاط البيع يمكن من خالله تحويل جهاز الهاتف الذكي إلى جهاز للدفع بشكل سريع، مع تطوير حل للدفع مفتوح 

االستخدام للنقل المنظم من أجل قطار الرياض، وهو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
عزز قطاع “التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة” من مكانته الرائدة في السوق، وذلك بتطوير تجربة العمالء من خالل استخدام 	 

القنوات الرقمية وإطالق مجموعة من الحلول الجديدة التي تشمل منتجات التمويل التجاري المنظم والحلول التجارية المتوافقة مع 
الشريعة. كذلك، أطلق قطاع “التجارة العالمية وتمويل الذمم المدينة” عملية متكاملة إلصدار خطابات االعتماد تستند إلى تقنية 

“البلوك تسين” وُيطلق عليها اسم شبكة “Contour”، بحيث يصبح لدى جميع األطراف المشاركة في أي صفقة )المشتري والبائع 
ن( إمكانية الوصول بشكل فوري ومتزامن إلى نفس المعلومات على المنصة.  وبنك اإلصدار والبنك المعيَّ

 المراجعة 
التشغيلية)تتمة( 
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 األداء المالي 
بلغ صافي الدخل 0.9 مليار ريال سعودي قبل 

الزكاة وضريبة، مقارنًة بخسارة 6.0 مليارات 
ريال سعودي في عام 2020 نتيجة انخفاض 

قيمة الشهرة. وفي حالة استبعاد االنخفاض 
في القيمة، يكون صافي الدخل أقل، وُيعزى 

ذلك بشكل كبير إلى انخفاض اإليرادات، قابله 
جزئيًا انخفاض خسائر االئتمان المتوقعة. 

بلغت اإليرادات 3.4 مليار ريال سعودي، 
وهي أقل بنسبة 16%، وُيعزى ذلك بشكل 
كبير إلى إعادة التسعير بعد انخفاض أسعار 

الفائدة المرجعية في بداية عام 2020 وزيادة 
المنافسة. 

بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة للعمالء 
133.6 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 11.0 

مليار ريال سعودي أو 9%. كذلك، ارتفعت 
ودائع العمالء بنسبة 5% لتصل إلى 105.4 
مليار ريال سعودي، وارتفعت نسبة الودائع 

تحت الطلب إلى %81. 

جائزة “الريادة المتميزة في تمويل 	 
المشاريع المستدامة في منطقة الشرق 

األوسط لعام 2021” من مجلة غلوبال 
فاينانس 

جائزة “أفضل بنك إلدارة النقد في 	 
المملكة العربية السعودية لعام 2021” 

من يوروموني 

فاز بنك ساب بجائزة “أفضل بنك للتمويل 	 
التجاري في المملكة العربية السعودية” 

فاز بنك ساب بجائزة “أفضل مزود لخدمة 	 
معالجة المدفوعات لقطاع التجارة 

اإللكترونية )في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا(” من ماستركارد 

فاز بنك ساب بجائزة “قائد السوق في 	 
التمويل التجاري في المملكة العربية 

السعودية” وأفضل بنك لخدمة التمويل 
التجاري في المملكة العربية السعودية” 

من يوروموني
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إيرادات قطاع 
الخدمات 

المصرفية لألفراد 
وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

استعراض األداء التشغيلي 
يخدم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

وإدارة الثروات أكثر من 1.3 مليون عميل من 
األفراد، وحقق أكثر من 1.3 مليار ريال سعودي 

كصافي دخل في عام 2021، وبلغ حجم 
القروض 40.6 مليار ريال سعودي، كما بلغ 

حجم الودائع 77.7 مليار ريال سعودي. 

حقق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد أداًء 
مميزًا في عام 2021. فخالل شهر مارس، 
أكمل القطاع أنشطة االندماج بنجاح حيث 

أصبح جميع العمالء على منصة واحدة في يوم 
العميل األول. كما تم إطالق صفحة إلكترونية 
خاصة باالندماج لمساعدة عمالء البنك األول 

على فهم التغيرات المحتملة في الخدمات 
ومزايا العروض المصرفية الجديدة والمحّسنة 

أثناء رحلة التحول إلى البنك المدَمج.

وبمجرد اكتمال االندماج، تحول القطاع سريعًا 
إلى االستثمار وتحقيق النمو، حيث بات تركيزه 
منصبًا على تعزيز نمو محفظة القروض وزيادة 

مشاركتنا في سوق التمويل العقاري والبناء 
على سمعتنا القوية وعروضنا المميزة ضمن 
فئات بطاقات االئتمان والقروض الشخصية 

وحلول إدارة الثروات.

حقق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد أداًء 
مميزًا في عام 2021. فخالل شهر مارس، 
أكمل القطاع أنشطة االندماج بنجاح حيث 

أصبح جميع العمالء على منصة واحدة في يوم 
العميل األول. كما تم إطالق مركز االندماج 

عبر اإلنترنت لمساعدة عمالء البنك األول على 
فهم التغيرات المحتملة في الخدمات ومزايا 
العروض المصرفية الجديدة والمحسنة أثناء 

رحلة التحول إلى البنك الُمدمج. 

بمجرد اكتمال االندماج، تحول القطاع سريعًا 
إلى االستثمار وتحقيق النمو، حيث تحول االتجاه 
إلى زيادة القروض وتعزيز المشاركة في سوق 

التمويل العقاري واالستفادة من تصنيفنا 
االئتماني وعروضنا في فئة القروض الشخصية 

وإدارة الثروات. وكانت قروض التمويل العقاري 
من محاور التركيز االستراتيجية األساسية وحقق 

القطاع نموًا فيها بأكثر من 80% خالل عام 
2021، ليصل حجم المحفظة إلى حوالي 19.8 
مليار ريال سعودي. باإلضافة إلى ذلك، خالل 

الربع الثالث من العام، فاز البنك بجائزة “أفضل 
جهة تمويلية تطورًا” في برنامج “سكني”، مما 
يدل على التقدم الذي حققه القطاع خالل عام 

 .2021

نمو بنسبة 80% في منح 
قروض التمويل العقاري

أفضل جهة تمويلية تطورًا” 
في برنامج “سكني” خالل الربع 

الثالث من العام

التقدم الرقمي 
يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية 

لألفراد من األولويات األساسية للبنك، وقد 
حقق القطاع تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب. 

فقد استثمرنا خالل العام في تطوير قدرات 
مبيعات قروض التمويل العقاري عبر اإلنترنت، 

بهدف توفير مجموعة شاملة ومتكاملة من 
أنشطة التمويل العقاري. وفي ظل وجود 
مجموعة متكاملة من أنشطة التمويل عبر 

اإلنترنت، أصبح بإمكاننا تعزيز أعمالنا في مجال 
التمويل العقاري، وتمهيد الطريق لزيادة حصتنا 

في السوق في عام 2022. كذلك، كان بنك 

ساب هو أول بنك في المملكة ُيطلق نظام 
“سريع” للدفع الفوري، وهو برنامج وطني 

للحواالت يسمح للعمالء بتحويل األموال 
بشكل فوري طوال العام، بصرف النظر عن 

العطالت األسبوعية واإلجازات العامة. 
كما تسارعت الحواالت الدولية بفضل استغالل 

التقنيات المبتكرة من قبل شركائنا في مجال 
التكنولوجيا المالية، ما سمح لنا باالنتقال إلى 
القنوات الرقمية، حيث وصل نمو حصتنا في 

سوق الحواالت الدولية لتصل إلى %11.5 
مسنودة بتحسين تجربة عمالئنا. 

وما زال تطبيق ساب موبايل يحظى بتقييم 
قوي في متاجر التطبيقات المختلفة، حيث تم 

تنزيله أكثر من 1.2 مليون مرة.

وقد أدى كل ذلك إلى نمو التواجد الرقمي 
للبنك ليصل إلى 83%، بعد أن كان %73 

في عام 2020. واختتم بنك ساب عام 2021 
بالترشح للعديد من الجوائز والحصول على 

عدد منها، من بينها جائزة “أفضل بنك رقمي 
في خدمة المستهلك في المملكة العربية 

السعودية” من مجلة غلوبال فاينانس. كذلك، 
ال يزال تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية 

يحظى بتصنيف قوي في مختلف متاجر 
التطبيقات وتم تحميله أكثر من 1.2 مليون 

مرة.

نسبة استخدام التقنية الرقمية 
%83

1.2 مليون تحميل لتطبيق ساب 
موبايل 

20212020استعراض األداء )مليون ريال سعودي( 
2,6723,163 إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 

)239(498مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 
)2,099()1,840(تكاليف العمليات 

1,330825صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
40,62037,801إجمالي القروض 

77,67680,576ودائع العمالء 

 المراجعة 
)تتمة(  التشغيلية 
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األداء المالي 
بلغ صافي الدخل 1.3 مليار ريال سعودي قبل 

الزكاة وضريبة الدخل، وهو أعلى من العام 
السابق بمقدار 0.5 مليار ريال سعودي أو 

61.2%، وُيعزى ذلك بشكل كبير إلى انخفاض 
الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي قابله جزئيًا 

انخفاض في اإليرادات. 

بلغت اإليرادات 2.7 مليار ريال سعودي، وهي 
أقل بنسبة 16% من العام السابق وتعكس تأثير 

إعادة التسعير بأسعار الفائدة المنخفضة نتيجة 
زيادة حدة المنافسة. 

بلغ إجمالي قروض العمالء 40.6 مليار ريال 
سعودي، بزيادة قدرها 2.8 مليار ريال سعودي 
أو 7% نتيجة التركيز االستراتيجي على التمويل 

العقاري والبطاقات االئتمانية والقروض 
الشخصية. كما انخفضت ودائع العمالء بنسبة 
4% لتصل إلى 77 مليار ريال سعودي، رغم أن 
نسبة الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى %86 

لتصل إلى 67.2 مليار ريال سعودي، ويعد 
هذا من نقاط القوة المميزة لقطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد.
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إيرادات قطاع 
الخزينة

قطاع الخزينة 

استعراض األداء التشغيلي 
أنجزنا جانبًا مهمًا من دمج أعمال قطاع الخزينة 

في بنك ساب والبنك األول ضمن وحدة 
متكاملة بحلول نهاية عام 2020. وتواصل 

الخزينة تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات 
والخدمات، بدءًا من التداول للعمالت 

األجنبية إلى المشتقات المالية من مختلف 
الفئات - بما في ذلك اإلسالمية؛ إلى جانب 

توفيرها منصة رقمية مبتكرة للعمالء لتنفيذ 
تداوالتهم الخاصة من خاللها. 

ويتمثل جوهر استراتيجية قطاع الخزينة في 
دعم الدور الريادي للبنك على صعيد تطوير 

أسواق رأس المال في السعودية، في ضوء 
أهداف رؤية المملكة 2030. ويسعى بنك 
ساب للنهوض بهذا الدور من خالل موقعه 

كأحد أوائل العاملين على إصدار الديون 
المحلية األولية، وجهوده القوية لتطوير سوق 

اتفاقيات اعادة الشراء، فضاًل عن دعم نمو 
سوق سندات الشركات المحلي، بالتعاون مع 
شريكنا المتمثل في شركة إتش إس بي سي 

العربية السعودية المتخصصة في الخدمات 
المصرفية االستثمارية. 

وتماشيًا مع تطلعات بنك ساب بتحقيق 
الريادة في مجال الممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة المؤسسية، حقق 
البنك عددًا من اإلنجازات في هذا المجال، من 

بينها االستثمار في السندات الخضراء ودعم 
عمالئنا في التحوط للقروض الخضراء. كما 

أصبح بنك ساب هو أول مؤسسة مصرفية 
في المملكة تقدم وديعة خضراء لدى 

مجموعة إتش إس بي سي، حيث سُتستخدم 
األموال في تمويل المشاريع البيئية. ويؤكد 
هذا اإلجراء من جديد على شراكتنا الوطيدة 

مع مجموعة إتش إس بي سي ومكانتنا 
الفريدة والمميزة التي تتيح لنا التوسع في 
عروضنا وتوفير أفضل الحلول لعمالئنا على 

مستوى المملكة. 

حافظ البنك على مكانته الريادية من حيث 
دخل أنشطة تحويل العمالت األجنبية 

والتداول، وحصد جائزة “أفضل مزود للعمالت 
األجنبية” من مجلة غلوبال فاينانس. وتم 

دعم عروض البنك في مجال تحويل العمالت 
األجنبية أيضًا بإطالق برنامج رقمنة تحويل 

العمالت األجنبية، بهدف توفير تجربة أفضل 
للعمالء في هذا الشأن من خالل عملية رقمية 
متكاملة. وواصلنا االبتكار أيضًا على مدار العام 

من خالل إطالق مشتقات مالية بسعر الفائدة 
وربطها بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة 

)SOFR( المرجعي، وكذلك تطوير منتجات 
للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع واألسهم. 

أطلقت الخزينة سلسلة من المنتجات الجديدة 
بما في ذلك مجموعة من مشتقات أسعار 

الفائدة واالستثمار المهيكل ومنتجات تغطية 
المخاطر التي تشمل مجموعة أوسع من فئات 

األصول ومنتجات التحوط ضد تقلبات أسعار 
السلع.

 
األداء المالي 

واصل قطاع الخزينة أداءه القوي خالل العام. 

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
1.7 مليار ريال سعودي، وذلك بارتفاع بنسبة 

13% مقارنة مع العام السابق ويعزى ذلك 
الى ارتفاع اإليرادات، التي بلغت 1.9 مليار  

ريال سعودي، بارتفاع بنسبة 11% مقارنًة مع 
عام 2020 نتيجة اإلدارة النشطة لمحفظة 
االستثمارات وزيادة المبيعات واألنشطة 

التجارية. 
 

20212020استعراض األداء )مليون ريال سعودي( 

1,8631,674إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 

516مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

)179()191(  تكاليف العمليات 

1,6761,478  صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 المراجعة 
)تتمة(  التشغيلية 
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أخرى

تشمل فئة “أخرى” أنشطة شركة التأمين 
التابعة للبنك وشركات زميلة، “ساب 

للتكافل” و”الشركة الوطنية للتأمين”، 
وكذلك شركة تابعة ومشروع مشترك يعمل 

في نشاط الخدمات المصرفية االستثمارية 
والوساطة المالية، “األول لالستثمار”، و”إتش 
إس بي سي العربية السعودية”، ]واستثمارات 

حصص الملكية[. كما تم تسجيل التكاليف 
المتعلقة باالندماج تحت بند “أخرى”. ويشمل 

ذلك أيضًا استبعادات المعامالت المتداخلة 
ضمن المجموعة. 

شركة إتش إس بي سي العربية 
السعودية 

تقدم شركة إتش إس بي سي العربية 
السعودية مجموعة متكاملة من خدمات 

نشاط األوراق المالية ويشمل ذلك الخدمات 
المصرفية االستثمارية والخدمات االستشارية 

واالستشارات في مجال سوق رأس مال 
الدين والتمويل المشترك وتمويل المشاريع 
والصادرات وخدمات حفظ األوراق المالية. 
وعالوة على ذلك، تقدم الشركة خدمات 

إدارة الصناديق المشتركة وإدارة المحافظ 

االستثمارية الخاصة وخدمات الوساطة. 
ويستفيد من خدماتها قاعدة واسعة من 

العمالء بما فيهم على سبيل المثال وليس 
الحصر العمالء من الشركات والمؤسسات 
المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية 

وأيضا العمالء األفراد. 

شركة األول لالستثمار 
شركة األول لالستثمار هي شركة رائدة 

في توفير حلول إدارة االستثمار للعمالء من 
قطاعي األفراد والشركات في المملكة 

العربية السعودية. وكشركة تابعة ومملوكة 
بالكامل لبنك ساب، تهدف شركة األول 

لالستثمار إلى تزويد عمالئها بتجربة سلسة في 
مجاالت الحلول المصرفية األساسية وإدارة 

الثروات، باإلضافة الى منصات الوساطة 
المحلية أو الدولية، وخيارات شاملة من الفرص 

االستثمارية ذات المستوى العالمي. 

وقد أعلن البنك خالل العام عن نقل أنشطة 
إدارة األصول وخدمات الوساطة واإلقراض 

بالهامش للعمالء األفراد من شركة إتش إس 
بي سي العربية السعودية إلى شركة األول 

لالستثمار. وتتيح هذه الصفقة لبنك ساب 
التوسع استراتيجيًا في تقديم خدماته لقاعدة 
عمالئه الكبيرة، كما أنها تساعد عمالءنا على 
تحقيق أهداف بعيدة المدى من خالل منحهم 

إمكانية الوصول إلى واحدة من المنصات 
الرائدة في نشاط إدارة الثروات واألصول في 

المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن 
تنتهي عملية النقل خالل عام 2022. 

شركة ساب للتكافل 
تعني كلمة تكافل بالعربية “التضامن بين 
بعضنا البعض”، وهو في حقيقته نظام 

إسالمي للتأمين التعاوني المبني حول مفهوم 
“التبرع” أو الهبة. وتقدم ساب للتكافل 

مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية 
والحماية العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية لتفي باحتياجات عمالئها من األفراد 

والشركات. 

الشركة الوطنية للتأمين 
قام ساب في شهر ديسمبر ببيع كامل حصته 

في الشركة الوطنية للتأمين إلى شركة 
الثروات الخاصة لالستثمار القابضة. 

20212020استعراض األداء )مليون ريال سعودي( 

219إجمالي دخل العمليات )"اإليرادات"( 

--مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

)686()156(تكاليف العمليات 

13182الحصة في أرباح الشركات الزميلة 

)595()4(صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعريف بالبنك  |  التقرير االستراتيجي  |  حوكمة الشركات

49 | مرونة.  ر  إظها بت.  ثا نمو  تحقيق 



 لمحة عامة 
عن رأس المال 

تعتبر إدارة رأس المال في غاية األهمية 
لبقاء البنك واستدامته. ويحرص بنك ساب 
على وجود مستوى مناسب من رأس المال 
النظامي للوفاء بالحد األدنى المطلوب من 
الجهة التنظيمية ودعم نمو أعماله وتوزيع 
حصص األرباح، حتى في ظل سيناريوهات 

الضغط الحاد. وتعتمد سياسة البنك في 
إدارة رأس المال على إطار عمل إلدارة رأس 

المال وعملية تقييم داخلي لكفاية رأس المال. 
وتتولى اإلدارة العليا بالبنك مراقبة كفاية 
رأس المال واستخدام رأس المال النظامي 

بصفة منتظمة. 

يتوافق تقييم البنك لمدى كفاية رأس المال 
مع تقييمه للمخاطر، بما في ذلك المخاطر 

االئتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر الشرعية 
والمخاطر التشغيلية األخرى، كما هو موضح 
في الصفحة 82 في القسم بعنوان “لمحة 

عامة عن المخاطر”. 

31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021 
19.2918.96نسبة رأس المال األساسي فئة 1 

19.2918.96نسبة رأس المال األساسي 
21.8421.82نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند 

رأس المال 
31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021 مليون ريال سعودي 

44,26441,775رأس المال األساسي فئة 1 
--رأس المال المساند فئة 1 

5,8516,303رأس المال المساند 
50,11448,078إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند 

الموجودات المرجحة للمخاطر 
31 ديسمبر 2020 31 ديسمبر 2021 مليون ريال سعودي 

209,202199,268مخاطر االئتمان 
18,02119,065المخاطر التشغيلية 

2,1931,988مخاطر السوق 
229,416220,321إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر 

نسبة كفاية رأس المال 

نسبة رأس المال األساسي فئة 1: في 31 ديسمبر 2021 مقارنة ب 31 سبتمبر 2020

31 ديسمبر
2020

صافي
الدخل
2021 

التغيير فيتوزيعات االرباح
األصول 
المرجحة 
بالمخاطر

31 ديسمبر أخرى
2021

19.019.3 1.4
0.80.2

0.5
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إن أحد األهداف الطموحة ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030 هو تعزيز مساهمة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
في اقتصاد المملكة. ودعمًا لهذه االستراتيجية الوطنية، يفخر بنك ساب بدعمه لما يزيد على 20,000 عميل نشط من شريحة 

المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.

لدى بنك ساب سبعة مراكز تخدم عمالء المنشآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة، منتشرة في مدن الرياض وجدة والخبر والدمام، 
وتقدم نطاقًا واسعًا من الحلول المصرفية من بينها المنتجات المصرفية 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وتم تخصيص مدير عالقات لكل 
عميل لتقييم احتياجاته المصرفية وتقديم الحلول المصرفية التي تلبي 

متطلباته. 

منشآت
ُأنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في 

عام 2016، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته. واصل 

بنك ساب دعم عدد من مبادرات “منشآت” ووقع اتفاقية للمساعدة 
في تطوير بوابة تمويل جديدة من شآنها تمكين عمالء المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص 

تمويلية.

يهدف برنامج كفالة، والذي يأتي حاليًا ضمن سلسلة المبادرات التي 
أطلقتها “منشآت”، إلى توفير التمويل إلى المنشآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة المشمولة بضمان من “كفالة”. ويتولى مديرو 
عالقات العمالء الذين يعملون ضمن فريق عمل متخصص مسؤولية 

التعامل مع جميع طلبات التمويل الخاصة ببرنامج كفالة. إن توقيع 
اتفاقية مع “منشآت” في عام 2020 قد ساهم في تعزيز وإسراع 

عملية مشاركتنا في هذه المبادرة. وقام البنك بتجديد االتفاقية في 
عام 2021. 

مبادرات 2021
حصل ساب في عام 2021 على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من “جلوبال فاينناس”.

يقدم بنك ساب حلواًل تمويلية شاملة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
منها منتج تمويل الذمم المدينة وتمويل سلسلة اإلمداد إلى الشركات 

الكبرى لمساعدة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة وخفض تكاليف التمويل. 

وُتمِكن خدمات الشركات بنك ساب، وهي خدمة رائدة على مستوى 
السوق، من تقديم حلول تقنية هي األفضل في فئتها إلى قاعدة 

عمالء البنك من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 
خالل العام 2021، عمل بنك ساب على تحسين تجربة العمالء من خالل 
نقل المعامالت التي ُتنفذ عن طريق الموظفين إلى القنوات الرقمية 

والتي شملت الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصرف التفاعلية 
وأجهزة اإليداع النقدي وأجهزة نقاط البيع. ويستخدم العمالء أيضا خدمة 

“سداد” وبوابات السداد والدفع الوطنية األخرى. 

نواصل السعي لتزويد عمالئنا بأحدث التقنيات لتعزيز خبرتهم وسهولة 
ممارسة األعمال التجارية.

برامج التمويل
يلتزم بنك ساب بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشيًا 

مع مبادرات الدولة وعلى رأسها رؤية المملكة 2030. وبناًء على ذلك، 
أطلق بنك ساب العديد من المقترحات للشركات الصغيرة والمتوسطة 

بهدف تلبية متطلبات البنك المركزي السعودي “ساما” في شكل 
تمويل مقابل متحصالت نقاط البيع، وتمويل رواتب الموظفين، وتمويل 

عيادات األسنان، وتمويل مقاولي وموردي شركة أرامكو، وتمويل 
مشغلي خدمات الحج والعمرة. عالوة على ذلك، كان لبنك ساب 

السبق على مستوى ُنظراِئه في السوق في إطالق برنامج تمويل خاص 
بقطاع تقنية المعلومات، على النحو اآلتي:

تعريفات فئات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ف بنك ساب فئات المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على النحو اآلتي: ُيعرِّ

 دعم المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة 

حجم المبيعات السنويةفئات الشركات
أقل من 3 ماليين ريال سعوديالخدمات المصرفية للمنشآت المتناهية الصغر

من 3 ماليين ريال سعودي إلى 40 مليون ريال سعوديالخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة
من 40 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعوديالخدمات المصرفية للمنشآت األعلى )المتوسطة(
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البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات
أطلق قطاع خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك ساب 

منتج تمويل جديد يهدف إلى تشجيع ودعم المنشآت المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التقنية.وتستند هذه المبادرة 

الى مبادرة تمويل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات التي 
أطلقتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بالشراكة مع برنامج كفالة

صندوق التنمية السياحي
قامت اإلدارة العليا بالبنك بتوقيع اتفاقية تعاون لدعم عمالء المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الواعد 
في ظل مساعي المملكة العربية السعودية وتطلعاتها إلى زيادة عدد 

السياح. من المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بشكل فردي ومن ثم 
وبالتعاون مع صندوق التنمية السياحي، نتطلع إلى توسيع نطاق الدعم 

له.

صندوق التنمية العقارية
تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية لتوفير التمويل 

لمطوري العقارات )بما في ذلك المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة( مقابل ضمان صندوق التنمية العقارية.

البرامج التي يدعمها البنك المركزي السعودي 
“ساما”

أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” البرنامجين أدناه لدعم العمالء 
الذين واجهوا تحديات ناشئة من جائحة فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19(. 

برنامج تأجيل الدفعات، ويهدف البرنامج إلى تقليل اآلثار المحتملة 	 
لتراجع التدفقات النقدية التي قد تواجهها المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة. ويدعو هذا البرنامج البنوك بتأجيل الدفعات لجميع 
األقساط المستحقة باإلضافة إلى األرباح المتراكمة من خالل 7 
مراحل متتالية بدأت في 14 مارس 2020 وتنتهي في 31 مارس 

 .2022
برنامج ضمان التمويل، ويهدف البرنامج إلى منح قروض مدعومة 	 

إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لفترة زمنية مدتها 36 شهرًا بحد 
أقصى. وقد تم تمديد هذا البرنامج حتى نهاية مارس 2022. 

 دعم المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة 
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ديسمبر 2021

مليون ريال سعودي

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةالمتناهية الصغر

1,119,0371,788,8484,204,4297,112,314قروض المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بنود خارج المركز المالي للمنشآت المتناهية الصغر 

832,1151,038,1294,536,2086,406,452والصغيرة والمتوسطة

نسبة قروض المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 
4.08%2.41%1.03%0.64%والمتوسطة من قروض ساب اإلجمالية

نسبة البنود خارج الميزانية العمومية للمنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة من إجمالي البنود خارج 

الميزانية العمومية لساب
%0.91%1.14%4.99%7.04

9561,9154,9947,865عدد التسهيالت االئتمانية

3704654571,292عدد العمالء الحاصلين على تسهيالت ائتمانية

458651,1112,021عدد التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة

39,994249,9161,081,1041,371,014مبلغ التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة 

ديسمبر 2020

مليون ريال سعودي

اإلجماليالمتوسطةالصغيرةالمتناهية الصغر

 3,707,7086,333,043 1,790,885 834,450قروض المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بنود خارج المركز المالي للمنشآت المتناهية الصغر 

 5,966,938 4,577,266 929,249 460,424والصغيرة والمتوسطة

نسبة قروض المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة 
3.95%2.31%1.12%0.52%والمتوسطة من قروض ساب اإلجمالية

نسبة البنود خارج الميزانية العمومية للمنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة من إجمالي البنود خارج 

الميزانية العمومية لساب
%0.9%1.4%7.1%9.4

 11,239 7,735 2,377                1,127عدد التسهيالت االئتمانية

 404749               236    109عدد العمالء الحاصلين على تسهيالت ائتمانية

 1,724 1,122 599                   3عدد التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة

 1,299,326 851,776 445,718           1,832مبلغ التسهيالت االئتمانية المضمونة ببرنامج كفالة 

القروض والبنود خارج الميزانية لعمالء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
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البناء على أسس صلبة للممارسات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة 

المؤسسية 

في عام 2021 واصل البنك وضع األنشطة 
البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في 

صميم أعماله وعملياته. بعد النتائج الرائعة التي 
حققها في العام 2020، استمر البنك في تطوير 

قدراته وامكانياته  بما يتماشى مع طموحاته، 
ملتزمًا في ذلك بدمج الممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في صميم 
أهداف “استراتيجيتة 2025”.  

أنشأ البنك مجموعة عمل معنية بالممارسات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية،  على 

مستوى البنك يضم ممثلين عن اإلدارة العليا من 
جميع أقسام ووحدات األعمال بالبنك. تم تكليف 
مجموعة العمل هذه بالنهوض باألنشطة البيئية 

واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة جوانب 
العمل وقياس مدى تقدم البنك من خالل عقد 

االجتماعات الشهرية والمتابعة النشطة للتقدم المحرز 
مقابل الخطة المتفق عليها. حددت مجموعة العمل 

مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة 
بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية 

وذلك بهدف متابعة  مدى التقدم مقابل األهداف 
الملموسة، ورفع تقارير عنها شهريًا في االجتماعات 

التي تعقدها هذه المجموعة .  

تم تحقيق هذه المجموعة من مؤشرات األداء 
الرئيسية المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية، جنبًا إلى جنب مع المبادرات 

األخرى المتعلقة بالتزام ساب بتلك الممارسات، 
والتي سيتم توسيع نطاقها بمرور الوقت مع تبلور 

طموحنا لقيادة السوق في مجال الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية. ومن األمثلة على 
اإلنجازات التي حققها البنك في العام 2021 ما يلي: 

البيئة والعمليات 
مراجعة  السفر ألغراض العمل، مع التقليل من 	 

السفر بوجه عام وذلك بما يتفق مع االلتزامات 
البيئية، وإحراز تقدم ملموس في هذا الصدد  

زيادة استخدام المواد الصديقة للبيئة لجميع 	 
مشروعات البنك بنسبة 28% عن عام 2020 

تقليل االستهالك السنوي للطاقة في جميع 	 
مواقع البنك 

تقليل استهالك الورق والمواد البالستيكية 	 
بنسبة %24 

ترشيد استهالك المياه - بنسبة %21 	 
إبرام عقود مع موردي الممارسات المستدامة، 	 

ومراعاة إدارة المخاطر األخالقية المتعلقة 
بالمشتريات بشكل فعال 

التمويل المستدام 
إصدار أول قرض أخضر في المملكة العربية 	 

السعودية، ودعم المشاريع الخضراء تماشيًا مع 
جهود المملكة على صعيد تحقيق االستدامة 

إطالق أول صندوق أسهم خاص بتغير البيئه في 	 
المملكة العربية السعودية 

الترويج للودائع الخضراء واالستثمار في السندات 	 
الخضراء مع أول وديعة خزينة خضراء في الشركة 

التابعة لبنك إتش إس بي سي اإلمارات 
إتاحة أول فرصة للودائع الخضراء المتوافقة 	 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تركز 
على المبادرات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

المؤسسية بهدف المساهمة باألموال الفائضة 
مباشرة في القروض الخضراء 

التنوع والشمول 
تحقيق نسبة تزيد عن 40%  من االناث في فريق 	 

اإلدارة التنفيذية بالبنك، ليصبح بذلك أول بنك 
في المملكة العربية السعودية يحقق هذا اإلنجاز. 

تطوير وترقية أفضل المواهب النسائية في 	 
مناصب اإلدارة العليا، مع تحقيق نسبة تصل إلى 
11% من اإلناث في العديد من مناصب اإلدارة 

العليا ضمن المجموعة 
تعزيز المشاركة النشطة للمرأة في مكان العمل، 	 

مع تحقيق اهداف طموحة في كافة األعمال 
واالدارات. 

الحوكمة والتدريب 
كجزء من دورة التقييم الخارجي، واصل البنك 	 

تحديد كفاءات الحوكمة لمجلس اإلدارة واللجان 
الفرعية المنبثقة منها. 

تنفيذ سياسة قوية لضمان اإلدارة الفعالة 	 
لحوكمة الشركات، و تمكين العالقات التجارية 

للشركات التابعة والزميلة من التطور ضمن 
إطار عمل قوي وخاضع للرقابة، والوفاء 

بااللتزامات تجاه المساهمين والجهات التنظيمية 
والمستثمرين. 

النجاح في رقمنة اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان 	 
الفرعية المنبثقة منها وتطبيق الموافقات 

الرقمية لضمان رفع مستوى الحوكمة والفعالية 
تنفيذ إرشادات التدريب الخاصة بالممارسات 	 

البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية 
واالستدامة على مستوى البنك، بما في ذلك 

الدورات التدريبية حول مخاطر البيئة ألعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مع القيام 
بالمزيد من التدريب للموظفين على أساس 

متجدد في العام 2022 

 الممارسات البيئية و
 االجتماعية والحوكمة 

المؤسسية 
أبرز االنجازات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة 
المؤسسية في عام 

2021

قاد عملية إنشاء مجموعة 
عمل معنية بالممارسات 

البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية، 

بتوجيه من البنك المركزي 
السعودي 

أول بنك سعودي يتخلى 
عن استخدام الزجاجات 

البالستيكية احادية 
االستخدام الغير معاد تدويرها 

في جميع المكاتب

أصدر أول قرض أخضر في 
المملكة العربية السعودية

أطلق أول صندوق أسهم 
خاص بتغير البيئه في 

المملكة العربية السعودية

 النسبة من اإلناث:

حوالي 40% في فريق 
 األدارة التنفيذية بالبنك

أكثر من 13% في مناصب 
األدارة العليا

نفذ إرشادات تدريبية 
خاصة بالممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة 
المؤسسية واالستدامة على 

مستوى البنك

مشاركة مجتمعية رائدة 
في السوق من خالل 

برامج البنك الراسخة
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المشاركة المجتمعية 
مواصلة المشاركة الرائدة في السوق من خالل البرامج الراسخة مثل 	 

م وخزنه، والوصول إلى المزيد من  ريالي ،األكاديمية الرقمية، َتَقدَّ
الجمهور المستهدف أكثر من أي وقت مضى 

دعم مبادرة السعودية الخضراء من خالل زراعة 3000 شجرة في 	 
منطقة الرياض  

في عام 2021، قاد ساب مجموعة العمل المعنية بالممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في البنوك السعودية، بصفته رئيسًا 

للجنة األعضاء المنتدبين، التي تمثل منتدى لجميع البنوك السعودية 
بتوجيه من البنك المركزي السعودي، وذلك بمشاركة األعضاء 

المنتدبين / الرؤساء التنفيذيين من أربعة بنوك أخرى )بنك الرياض، بنك 
البالد، بنك الخليج الدولي، والبنك السعودي الفرنسي(. تقوم مجموعة 
العمل هذه بالنقاش والتشاور واالتفاق على أفضل السبل لالستفادة 
من قدراتها المشتركة، والعمل عن كثب مع البنك المركزي السعودي 

لضمان وجود إطار عمل متماسك وفعال إلدارة أولويات الممارسات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في المملكة العربية 

السعودية.  

المنتجات الجديدة وإقرار االلتزام بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية 

منتجات التمويل المستدام المبتكرة: 

 الممارسات البيئية و
 االجتماعية والحوكمة 

المؤسسية 

القروض المرتبطة باالستدامة لعمالءقطاع الشركات:
 شارك ساب كأحد المنظمين الرئيسيين لتمويل مشروع البحر األحمر العمالق )بمساهمة قدرها 2.9 مليار ريال 

سعودي(، وهو أول قرض أخضر في المملكة العربية السعودية. كما قام بدعم مشروع سدير للطاقة الشمسية 
بتمويل وقدره 300 مليون ريال سعودي وذلك بما يتماشى مع جهود المملكة التي تبذلها نحو تحقيق االستدامة. 

ودائع الخزينة الخضراء:
قام ساب بأول إيداع لوديعة خضراء في المملكة العربية السعودية لدى نظيره بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 

بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون درهم إماراتي. عالوة على ذلك، أبرمت إدارة الخزينة صكوكًا خضراء بقيمة إجمالية 
قدرها 25 مليون دوالر أمريكي.

صندوق إتش إس بي سي االستثماري للمبادرات البيئيه:
 بالشراكة مع إتش إس بي سي العربية السعودية، كان ساب أول من أتاح الوصول داخل البالد إلى استثمار يركز على 

الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية، مع تحقيق فوائد بيئية إيجابية وعوائد مالية مجزية. 

الودائع الخضراء لعمالء قطاع األفراد:
 كان ساب أول بنك في المملكة العربية السعودية يقدم ودائع خضراء متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تركز 

على الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة، مما يسمح للمودعين بالمساهمة بأموالهم الفائضة بشكل مباشر في 
التمويل األخضر.  

جوائز االستدامة:

مجلة جلوبال
فاينانس في 
إطار جوائز 

التميز

جوائز 
التمويل 

المستدام 
من غلوبال 
فاينانس 

البنك الرائد في تمويل المشاريع 
المستدامة في الشرق األوسط

الريادة المتميزة في تمويل 
المشاريع المستدامة 
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الطموح المستقبلي لساب حول 
الممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة المؤسسية 
في الوقت الذي نمضي فيه نحو استراتيجية 

شاملة وطموحة للممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية للبنك، 

نتطلع إلى تحقيق المزيد من االلتزام بما 
يتماشى مع السياسة العامة والتطورات 

االقتصادية والعلمية. وسنسعى في عام 
2022 إلى تحقيق االلتزام بالممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة المؤسسية في 
المجاالت الرئيسية التالية: 

المنتجات والخدمات 
إننا ملتزمون بتوسيع نطاق منتجات وخدمات 

التمويل المستدام لدينا عبر قاعدة عمالئنا. 
وسيشمل ذلك إطالق منتجات جديدة جنبًا إلى 

جنب مع تطوير األدوات واإلجراءات الالزمة 
لقياس أنشطة التمويل المستدام لدينا، من 

أجل تحفيز مشاركة العمالء وقبولهم، وتوسيع 
نطاق العروض ووضع أهداف محددة بتاريخ 

الحق. سنقوم أيضًا بتطوير إطار عمل للتمويل 
المستدام، يحدد منهجيتنا الخاصة بتصنيف 

التمويل الذي يعتبر مستدامًا. والغرض منه 
هو دعم ساب في متابعة األداء واإلعالن عنه 

مقابل التزامات التمويل المستدام. وسوف 
يستند إطار العمل إلى الممارسات الرائدة 

ويتماشى مع المبادئ الدولية، وذلك لدعم 
النمو والتأثير في هذا المجال. 

الموظفون 
يقع في صميم التزامنا بالممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية ضمان 

حصول جميع موظفينا على التدريب والتطوير 
المناسب والقابل للتطبيق على الممارسات 

البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية. 
حيث نعمل في عام 2022 على تطوير برنامج 

شامل يمكن تقديمه عبر جميع مستويات 
البنك وضمان مستوى مشترك من المعرفة 
والفهم حول الممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية والتمويل المستدام. 
باإلضافة إلى ذلك، سنواصل تعزيز التدريب 

على التوعية بمخاطر المناخ المقدم لمجلس 
اإلدارة، لضمان دعم أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية في أداء واجباتهم الرقابية 
المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 

والحوكمة المؤسسية ، وتغير المناخ على وجه 
الخصوص. 

المنظمة 
تتمثل إحدى األولويات في العام 2022 في 

الدمج الكامل للممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية في أطار الحوكمة 
وإدارة المخاطر الحالية. سيتم تنفيذ هذه 
العملية باإلضافة إلى إجراء تقييم رئيسي 

لمدى األهمية النسبية للممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية. في 

الوقت نفسه، نهدف إلى تطوير مؤشرات 
األداء الرئيسية واألهداف األكثر طموحًا 

المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة المؤسسية واستخدامها كأساس 
إلدراج مقاييس نجاح هذه الممارسات في 

بطاقات األداء المتوازنة لفريق اإلدارة 
التنفيذية. 

أصحاب المصلحة 
لضمان إطالع أصحاب المصلحة الخارجيين 
على التقدم الذي يحرزه ساب على صعيد 
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

المؤسسية والقضايا الهامة غير المالية، نلتزم 
باتخاذ إجراءات معينة تسهل ذلك، وال سيما 

فيما يتعلق بالتقارير الخارجية. وفي العام 
2022، سيقدم البنك تحديثًا أكثر تفصياًل 

حول استراتيجية وأولويات الممارسات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة المؤسسية. وسنأخذ 

بعين االعتبار أيضًا اإلعداد للمعايير الدولية 
للتقرير المالي، جنبًا إلى جنب مع اإلفصاحات 

المالية المتعلقة بالتغير المناخي. 

نلتزم أيضًا بالمشاركة الخارجية المستمرة 
والتعاون والقيادة بشأن القضايا البيئية 

واالجتماعية والحوكمة المؤسسية وتعزيز 
جدول األعمال الخاص بها على نطاق أوسع. 
وتحقيقًا لهذه الغاية، نسعى إلى لعب دوٍر 
قيادٍي في المنتديات المعنية بالممارسات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة المؤسسية 

والتمويل المستدام ومجموعات العمل 
ومبادرات القطاع الرئيسية، على الصعيدين 

الوطني والدولي. 

الجهات التنظيمية
والحكومات

المجتمعات العمالء

الموردون

الموظفون

المستثمرون
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 مجلس اإلدارة 
)“المجلس”( 

بقيادة رئيس مجلس اإلدارة، يعمل المجلس على وضع استراتيجية البنك وتحديد مدى تقبله للمخاطر بهدف تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين 
وتشجيع ثقافة االنفتاح والحوار. كما يعتمد المجلس رأس المال والخطط التشغيلية الرامية إلى تحقيق التوجه االستراتيجي وفقًا لتوصيات اإلدارة 

التنفيذية. ضّم المجلس 11 عضوًا يمتلكون خبرات محلية ودولية واسعة في مختلف القطاعات، تم انتخاب ثمانية أعضاء منهم من قبل المساهمين 
وثالثة أعضاء تم تعيينهم من قبل إتش إس بي سي القابضة. 

تجري التعيينات في مجلس اإلدارة على أساس االستحقاق و الجدارة ونتيجة لعملية اختيار لتعيين عضو المجلس. كما تضمن تلك العملية أيضًا قيام 
ساب بالمحافظة على التنوع في مجلس إدارته. يجري تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لفترة أولية مدتها ثالث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم لفترات 

عضوية جديدة. 
 

مسؤوليات مجلس اإلدارة 
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة أداء اإلدارة في تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك ومراقبة مدى تقبل البنك للمخاطر ومستواها. يضطلع كل 
من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بأدوار منفصلة، حيث تتميز مسؤولياتهما بوضوح ليتولى رئيس مجلس اإلدارة أمور إدارة المجلس وتطوير 

االستراتيجية، بينما يكون العضو المنتدب مسؤواًل عن إدارة شؤون ساب. ويتولى مجلس اإلدارة مهمة اإلشراف على اإلدارة العليا. 
 

يقوم مجلس اإلدارة أيضًا بمراجعة واعتماد االستراتيجية، والخطط التشغيلية السنوية، وحدود ومدى تقبل المخاطر، وأهداف األداء، وأنشطة 
االندماج واالستحواذ، والنفقات الرأسمالية الكبيرة، والتعيينات المحددة في اإلدارة العليا إلى جانب أية تغييرات جوهرية في إدارة الموجودات 

والمطلوبات. 

عالوة على ذلك، يعمل مجلس اإلدارة على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتقديم مالحظاتهم واستفساراتهم التي يتم مناقشتها والرد 
عليها وتسجيلها في محضر اجتماع الجمعية العامة. 

رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذيالسيدة/ لبنى سليمان العليان
نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذيالسيد سعد عبد المحسن الفضلي

عضو غير تنفيذيالمهندس/ خالد عبدالله الملحم
عضو غير تنفيذيالمهندس/ محمد عمران العمران

عضو غير تنفيذيالسيد/ سمير عساف 
عضو تنفيذيالسيد/ ديفيد ديو1

عضو تنفيذيالسيد/ توني كريبس2
عضو غير تنفيذيالسيد/ ستيفن موس

عضو مستقلالسيد/ أحمد فريد العولقي
عضو مستقل السيد/ سليمان القويز3

عضو مستقل السيد/ مارتن باول
عضو مستقل السيد/ ستيوارت جوليفر 

1 تقاعد السيد/ ديفيد ديو ابتداًء من 23 مايو 2021.

2 تم تعيين السيد/ توني كريبس في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة اعتبارًا من 23 مايو 2021.

3 تم تعيين السيد/ سليمان القويز كعضو مستقل في مجلس اإلدارة للفترة الحالية التي تبدأ بتاريخ 1 نوفمبر 2021.

تشكيل مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2021 
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أفضل الممارسات لحوكمة الشركات 
يعد اتباع نهج محكم وواضح لحوكمة الشركات نقطة قوة أساسية في أي مؤسسة، ويحرص البنك على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال 

من أجل تحقيق القيمة المثلى لكافة أصحاب المصلحة في البنك. 

يعقد البنك مراجعات داخلية بانتظام بهدف تقييم مدى االلتزام بكافة المتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي 
السعودي )ساما(، باإلضافة إلى الممارسات المحلية والدولية. ويتضمن نظام الحوكمة في ساب بيانات حول الجوانب التالية: 

السياسة العامة لوثيقة حوكمة الشركات في ساب 	 
حقوق المساهمين والجمعية العامة 	 
السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 	 
تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 	 
المسؤوليات الرئيسية للجان مجلس اإلدارة 	 
اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة 	 
سياسة البنك المنظمة للعالقات مع أصحاب المصالح 	 

التنوع 
يعّد التنوع جانبًا آخر من جوانب القوة المتمثلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويفتخر بنك ساب بشكل 
خاص بالتنوع البارز في مجلس إدارته وإدارته العليا، حيث يضم مجلس اإلدارة مزيجًا من الخبرات المحلية والدولية من مختلف القطاعات، سواء في 

مجال الخدمات المالية و غير المالية األوسع نطاقًا. باإلضافة إلى ذلك، فإن التنوع في خبرة مجلس اإلدارة يكمله التنوع بين الجنسين، بما في ذلك 
أول رئيسة لمجلس إدارة شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية، كما أن عددًا من كبار المدراء التنفيذيين في البنك من اإلناث، مما يمثل 

داللة واضحة على رؤية البنك. 

التدريب والتطوير 
يقدم البنك التدريب والتطوير لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بدعم من األمين العام لمجموعة ساب. ويمكن لجميع األعضاء في مجلس 
اإلدارة صقل وتطوير مهاراتهم من خالل التواصل الدوري مع اإلدارة العليا في البنك. عالوة على ذلك، وتماشيًا مع نظام الحوكمة في ساب، يتعين 

على مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان أخذ البرنامج التعريفي الخاص بأعمال البنك بمجرد تعيينهم. 

يقدم ساب برنامجًا تدريبيًا مصممًا بشكل خاص يتناول جميع جوانب القطاع المصرفي وأفضل ممارسات حوكمة الشركات. باإلضافة إلى ذلك، 
يقوم مجلس اإلدارة أيضًا بإجراء دورات تدريبية إلزامية داخلية وخارجية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها المخاطر المتعلقة بالمناخ 

واالتجاهات الرئيسية في إدارة االلتزام والتدريب على مكافحة غسل األموال. 
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المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في: 
شركة العليان المالية )المملكة العربية 	 

السعودية( 
شركة العليان القابضة )المملكة العربية 	 

السعودية( 
شركة تعبئة المياه الصحية )المملكة العربية 	 

السعودية( 
شركة كوكا كوال )المملكة العربية 	 

السعودية( 

المنصب السابق

عضو مجلس إدارة في: 
جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية	 
شركة شلمبرجر )المملكة العربية السعودية(	 
شركة التعدين العربية السعودية “معادن” 	 

)شركة مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 
البنك األول )المملكة العربية السعودية( 	 

المؤهالت
الدكتوراة الفخرية في القانون من كلية 	 

ترينيتي، دبلن، إيرلندا 
 ماجستير إدارة األعمال من جامعة إنديانا، 	 

الواليات المتحدة األمريكية 
درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة 	 

كورنيل، الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات
تتمتع بخبرة تمتد ألكثر من 36 عامًا في 	 

قطاع االستثمار والخدمات المصرفية وإدارة 
األعمال 

المنصب الحالي 

مناصب قيادية: 
الرئيس التنفيذي لشركة حصانة االستثمارية 	 

)المملكة العربية السعودية(  

عضو مجلس إدارة في: 
شركة الوطنية للرعاية الطبية )شركة 	 

مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 
شركة المراعي )شركة مدرجة/ المملكة 	 

العربية السعودية( 
 	 ”GEMS“ مجموعة جيمس للتعليم

)المملكة العربية السعودية( 
شركة معارف للتعليم والتدريب )المملكة 	 

العربية السعودية(

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
كبير الموظفين والمدير األول للمنطقة 	 

الوسطى والشرقية في شركة األهلي 
المالية )المملكة العربية السعودية( 

نائب الرئيس لدى مورغان ستانلي )المملكة 	 
العربية السعودية( 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة 	 

الملك سعود، المملكة العربية السعودية 
درجة الماجستير في اقتصاد التمويل من 	 

جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات
خبرة في إدارة االستثمار والخدمات 	 

المصرفية لدى عدد من المؤسسات المالية 
والجهات التنظيمية ألكثر من 21 عامآ

المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في: 
 شركة حديد اإلتفاق 	 
شركة ِكدانة للتنمية والتطوير	 
شركة أسمنت الرياض )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية(  

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية 	 

)المملكة العربية السعودية( 
الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 	 

السعودية )شركة مدرجة/ المملكة العربية 
السعودية(  

الرئيس التنفيذي لشركة المراعي )شركة 	 
مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 

عضو مجلس إدارة في: 
الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا( 	 

)شركة مدرجة/ المملكة العربية السعودية(  
مدينة المعرفة االقتصادية )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية( 
ميناء الملك عبد الله في رابغ )المملكة 	 

العربية السعودية(   
إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود 	 

)اإلمارات العربية المتحدة( 
مدينة الملك عبدالله االقتصادية )إعمار( 	 

)شركة مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 
شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 	 

)شركة مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 	 

من جامعة إيفانسفيل، الواليات المتحدة 
األمريكية وايضًا بكالوريوس في إدارة 

الهندسة

الخبرات
خبرة في قطاع البنوك واألعمال المصرفية، 	 

وقيادة أعمال الخصخصة لمجموعة من 
الشركات السعودية الكبرى 

السيدة/ لبنى سليمان العليان  
عضو غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ سعد عبد المحسن الفضلي 
عضو غير تنفيذي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس/ خالد عبد الله الملحم  
عضو غير تنفيذي 

نبــذة موجزة عن أعضاء
 مجلس اإلدارة

كما في 31 ديســمبر 2021 
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المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في:
رئيس مجلس إدارة ورئيس شركة ليكمور 	 

وعضو مجلس إدارة الشركة

مناصب قيادية:
 المؤسس المشارك ورئيس شركة أسبكت 	 
إنفستمنت بارتنرز المحدودة )اإلمارات العربية 	 

المتحدة(

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
مدير الخزينة في البنك األهلي التجاري لندن	 
رئيس شركة صفناد الدولية )اإلمارات العربية 	 

المتحدة( 
تولى عددًا من المناصب المتنوعة في شركة 	 

األهلي المالية بالمملكة العربية السعودية 
والمملكة المتحدة، كان آخرها منصب الرئيس 

التنفيذي لشركة األهلي كابيتال )شركة 
مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 

عضو مجلس إدارة في: 
البنك األول )المملكة العربية السعودية( 	 
شركة صفناد لالستثمار )اإلمارات العربية 	 

المتحدة( 
شركة التعاونية للتأمين )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية( 
البنك التونسي السعودي )تونس(  	 

المؤهالت
ماجستير إدارة األعمال من جامعة ستيرلنغ، 	 

المملكة المتحدة 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 	 

جامعة الملك عبد العزيز, المملكة العربية 
السعودية  

الخبرات
خبرة تمتد ألكثر من 31 عامًا في إدارة االعمال 	 

والخدمات المصرفية والخزينة وأسواق المال 
والخدمات االستثمارية والوساطة 

المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في: 
شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( )شركة 	 

مدرجة / المملكة العربية السعودية( 
شركة التعدين العربية السعودية )شركة 	 

مدرجة / المملكة العربية سعودية( 
الشركة السعودية لالستثمارات الصناعية 	 

)شركة مدرجة / المملكة العربية سعودية( 
شركة المنجم لألغذية )شركة مدرجة / 	 

المملكة العربية سعودية( 

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات 	 

االجتماعية )جهة حكومية/ المملكة العربية 
السعودية( 

نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض )شركة 	 
مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 

رئيس قسم التداول، قطاع الشركات، 	 
مجموعة سامبا المالية )شركة مدرجة/ 

المملكة العربية السعودية( 

عضو مجلس إدارة في: 
الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية )زجاج( 	 

)شركة مدرجة/ المملكة العربية السعودية( 
شركة الصناعات الوطنية )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية( 
البنك السعودي الفرنسي )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية( 
شركة آجل للخدمات التمويلية )المملكة 	 

العربية السعودية( 
شركة حصانة لالستثمار )المملكة العربية 	 

السعودية( 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 	 

جامعة بورتالند بالواليات المتحدة األمريكية

الخبرات
خبرة في مجاالت العمليات المصرفية 	 

والتمويل واالئتمان وإدارة األعمال العامة

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
شغل عدة مناصب قيادية وتنفيذية في 	 

بنك رويال بانك اوف سكوتالند منذ عام 
1973م كان آخرها المدير التنفيذي للمخاطر 

في مجموعة حلول رأس المال )شركة 
مدرجة/ المملكة المتحدة( 

عضو مجلس إدارة في: 
البنك األول )المملكة العربية السعودية(	 

المؤهالت
زمالة معهد المصرفيين المعتمدين 	 

الخبرات
خبرة ألكثر من 41 عامًا في مناصب قيادية 	 

إدارية في قطاع الخدمات المصرفية 
والمالية وإدارة المخاطر 

السيد/ أحمد فريد العولقي  
عضو مستقل 

السيد/ سليمان عبد الرحمن القويز 
عضو مستقل 

السيد/ مارتن إدوارد باول  
عضو مستقل 
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نبــذة موجزة عن أعضاء
 مجلس اإلدارة

 كما في 31 ديســمبر 2021 )تتمة(

عضو مجلس إدارة في: 
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 	 

المحدودة )اإلمارات العربية المتحدة( 

المنصب السابق

عضو مجلس إدارة في: 
العضو المنتدب لدى بنك ساب )شركة 	 

مدرجة /المملكة العربية السعودية(
إتش إس بي سي العربية السعودية 	 

المحدودة )المملكة العربية السعودية(

مناصب قيادية: 
نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 	 

للعمليات لدى بنك ساب )شركة مدرجة/ 
المملكة العربية السعودية( 

نائب الرئيس التنفيذي لدى إتش اس 	 
بي سي أمانة ورئيس الشؤون اإلدارية 

والخدمات المصرفية العالمية واألسواق، 
لدى إتش إس بي سي الشرق األوسط 

)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

المؤهالت
درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة 	 

كامبريدج بالمملكة المتحدة
زميل في معهد المصرفيين 	 

الخبرات
خبرة إدارية ومالية اكتسبها خالل مسيرته 	 

المهنية التي تزيد عن 41 عامًا مع اتش اس 
بي سي في مناطق ومناصب مختلفة 

المنصب الحالي 

مناصب قيادية: 
المدير العام لشركة عمران محمد العمران 	 

وشركاه )المملكة العربية السعودية( 

عضو مجلس إدارة في: 
 شركة ينال للتمويل	 

)المملكة العربية السعودية( 
شركة ترابط لالستثمار والتنمية )المملكة 	 

العربية السعودية( 
صندوق التنمية السياحي )المملكة العربية 	 

السعودية( 

المنصب السابق

عضو مجلس إدارة في: 
شركة الراجحي للتأمين التعاوني )الراجحي 	 

تكافل( )شركة مدرجة/ المملكة العربية 
السعودية( 

كريدت سويس العربية السعودية )المملكة 	 
العربية السعودية( 

شركة االتصاالت السعودية )شركة مدرجة/ 	 
المملكة العربية السعودية( 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية 	 

من جامعة الملك سعود, المملكة العربية 
السعودية 

درجة الماجستير في إدارة اإلنشاءات من 	 
جامعة ساوث كاروالينا، الواليات المتحدة 

األمريكية 

الخبرات
خبرة في قطاعات االستثمار واألعمال 	 

المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في: 
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو 	 

السعودية(
هيئة مطار هونغ كونغ )هونغ كونغ( 	 
جاردين ماثيسون هولدنجز ليمتد )هونغ 	 

كونغ( 

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة 	 

اتش اس بي سي القابضة )شركة مدرجة/ 
المملكة المتحدة( 

رئيس مجلس إدارة شركة هونغ كونغ 	 
وشنغهاي المصرفية المحدودة

المؤهالت
درجة الماجستير في القانون من جامعة 	 

أكسفورد بالمملكة المتحدة 

الخبرات
أكثر من 38 عامًا من الخبرة في مجال 	 

الخدمات المصرفية الدولية - تولى العديد 
من المناصب التنفيذية في مجموعة  اتش 

اس بي سي، وكان آخرها منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة اتش اس بي سي 

القابضة

السيد ديفيد ديو1 
عضو تنفيذي 

 

المهندس/ محمد عمران العمران  
عضو غير تنفيذي 

 

السيد ستيوارت جوليفر 
عضو مستقل 

1تقاعد السيد/ ديفيد ديو بتاريخ 23 مايو 2021
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المنصب الحالي 

مناصب قيادية: 
مستشار أول لمجموعة إتش إس بي سي 	 

الشركة العامة المحدودة)المملكة المتحدة(
مستشار أول لجنرال أتالنتيك العالمية	 

عضو مجلس إدارة في: 
رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي الشرق 	 

األوسط المحدود، وايضًا  إتش إس بي سي 
الشرق األوسط القابضة

شركة مونتين لندن )المملكة المتحدة( 	 
مؤسسة “الفنار” الخيرية )المملكة المتحدة(	 

المنصب السابق

عضو مجلس إدارة في:
إتش إس بي سي كونتيننتال أوربا 	 
اتش اس بي سي )المملكة المتحدة(	 
إتش إس بي سي مصر )مصر( 	 
إتش إس بي سي إلدارة الموجودات 	 

)المملكة المتحدة( 
الجمعية الدولية لألسواق المالية )الواليات 	 

المتحدة األمريكية( 
إتش إس بي سي ترينكهاوس وبوركارت أيه 	 

جي )شركة مدرجة/ ألمانيا(

المؤهالت
درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة 	 

سانت جوزيف، لبنان 
درجة الماجستير في االقتصاد والتمويل 	 

الدولي من جامعة السوربون، فرنسا 
درجة البكالوريوس في التمويل من معهد 	 

الدراسات السياسية، فرنسا 

الخبرات
خبرة في القطاع المصرفي واألسواق 	 

المالية العالمية اكتسبها من العمل في 
مجموعة إتش إس بي سي من خالل تولي 

العديد من المناصب القيادية 

المنصب الحالي 

مناصب قيادية: 
العضو المنتدب للمجموعة، والرئيس 	 

التنفيذي اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا لدى إتش إس بي 

سي )شركة مدرجة/ المملكة المتحدة( 

عضو مجلس إدارة في: 
إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة 	 

)هولندا( 
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 	 

المحدود )اإلمارات العربية المتحدة( 
إتش بي سي العربية السعودية المحدودة 	 

)المملكة العربية السعودية( 
إتش إس بي سي مصر )مصر(  	 
غرفة دبي الدولية )اإلمارات العربية 	 

المتحدة( 
عضو المجلس االستشاري للصليب األحمر 	 

في هونغ كونغ )هونغ كونغ( 

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
العضو المنتدب للمجموعة، والرئيس 	 

التنفيذي اإلقليمي لمنطقة أوروبا والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأمريكا 
الالتينية لدى إتش إس بي سي )شركة 

مدرجة/ المملكة المتحدة( 
العضو المنتدب للمجموعة ورئيس موظفي 	 

المجموعة لدى إتش إس بي سي )شركة 
مدرجة/ المملكة المتحدة( 

عضو مجلس إدارة في: 
إتش إس بي سي آسيا القابضة 	 
إتش إس بي سي أمريكا الالتينية القابضة 	 

المحدودة )المملكة المتحدة( 
بنك إتش إس بي سي كندا )كندا( 	 
بنك إتش إس بي سي )المملكة المتحدة( 	 
شركة سراي المحدودة )المملكة المتحدة( 	 
إتش إس بي سي إلدارة الموجودات 	 

)المملكة المتحدة( 

المؤهالت
محاسب قانوني معتمد وعضو في معهد 	 

المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز 

الخبرات
خبرة إدارية ومالية اكتسبها خالل مسيرته 	 

المهنية التي تزيد عن 29 عامًا مع   مجموعة 
إتش اس بي سي

المنصب الحالي 

مناصب قيادية: 
العضو المنتدب لبنك ساب )شركة مدرجة/ 	 

المملكة العربية السعودية( 

عضو مجلس إدارة في: 
إتش إس بي سي العربية السعودية 	 

المحدودة )المملكة العربية السعودية( 

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لدى 	 

إتش إس بي سي سنغافورة 
الرئيس التنفيذي لدى بنك إتش إس بي 	 

سي أستراليا 

المؤهالت
شهادة هيئة األسواق المالية األسترالية 	 

)األسواق المالية( 
ترخيص بورصة سيدني للعقود اآلجلة 	 

)ترخيص متداولي العقود اآلجلة المعتمدين( 

الخبرات
خبرة ألكثر من 37 عامًا في مجال الخدمات 	 

المصرفية الدولية – تولى العديد من 
المناصب التنفيذية في مجموعة إتش اس 

بي سي 

السيد/ سمير عساف  
عضو غير تنفيذي 

السيد/ ستيفن موس  
عضو غير تنفيذي 

 

السيد توني كريبس 
عضو تنفيذي 
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المنصب الحالي 
نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات 	 

والمؤسسات، ساب  

المنصب السابق
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لدى 	 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في اإلدارة 	 

الخبرات
انضم للعمل مع بنك ساب ومجموعة 	 

إتش إس بي سي منذ عام 1992م. وتقلد 
مناصب قيادية منها مدير عام الخدمات 

المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في بنك 
ساب، ورئيس العمليات الدولية في بنك 
إتش إس بي سي الشرق األوسط )دبي(، 
والرئيس التنفيذي لدى إتش إس بي سي 

البحرين

السيد/ ماجد نجم 
 

المنصب الحالي 
العضو المنتدب لبنك ساب 	 

عضو مجلس إدارة في: 
إتش بي سي العربية السعودية المحدودة 	 

)المملكة العربية السعودية

المنصب السابق

مناصب قيادية: 
الرئيس التنفيذي لدى إتش إس بي سي 	 

سنغافورة، البنك الدولي الرائد في 
سنغافورة الذي يدعم عمالء الخدمات 

المصرفية لألفراد والشركات والمؤسسات 
من خالل شبكة من الفروع والمكاتب 

المحلية 

المؤهالت
شهادة هيئة األسواق المالية األسترالية 	 

)األسواق المالية( 
ترخيص بورصة سيدني للعقود اآلجلة 	 

)ترخيص متداولي العقود اآلجلة المعتمدين( 

الخبرات
أكثر من 37 عامًا من الخبرة في مجال 	 

الخدمات المصرفية الدولية – تولى العديد 
من المناصب التنفيذية في مجموعة إتش 

اس بي سي 

المنصب الحالي 
نائب العضو المنتدب لمصرفية األفراد 	 

وإدارة الثروات، ساب
 

المنصب السابق
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، ساب 	 
مدير عام الفروع والمبيعات لدى بنك ساب 	 

المؤهالت
بكالوريوس في إدارة األعمال 	 

الخبرات
خبرة تمتد ألكثر من 22 عامًا في اإلدارة 	 

واألعمال المالية اكتسبها من العمل في 
القطاع المصرفي السعودي. شغل عدة 

مناصب في بنك ساب والبنك األول 
والبنك األهلي التجاري، كما أنه شغل أيضًا 

منصب مدير تطوير األعمال لنظام سداد 
للمدفوعات التابع للبنك المركزي السعودي

السيد/ بشار القنيبط   السيد/ توني كريبس  
عضو تنفيذي 

 

نبــذة مؤجزة عن أعضاء 
 اإلدارة التنفيذية

كما في 31 ديســمبر 2021
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المنصب الحالي 
نائب العضو المنتدب للخزينة، ساب 	 

المنصب السابق
المدير العام للخزينة، البنك األول 	 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في التمويل 	 

الخبرات
انضم إلى البنك األول في منصب مدير عام 	 

الخزينة في عام 2012م. وقبل انضمامه 
للبنك األول، شغل عدة مناصب في قسم 

الخزينة في مجموعة سامبا المالية والتي 
اكتسب خاللها خبرة قوية في مجاالت 

متعددة، وكان أيضًا عضوًا بلجنة اإلدارة 
التنفيذية لمجموعة سامبا. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر ساب 	 

المنصب السابق
الرئيس التنفيذي لاللتزام والحوكمة، البنك 	 

األول 

المؤهالت
درجة الماجستير في الدراسات المالية 	 

الدولية من جامعة كينغستون في لندن، 
المملكة المتحدة 

درجة البكالريوس في الترجمة قسم اللغة 	 
اإلنجليزية من جامعة الملك سعود، المملكة 

العربية السعودية 

الخبرات
خبرة تفوق 11 عامًا في النظام المصرفي 	 

السعودي وااللتزام وحوكمة الشركات، 
اكتسبتها من خالل العمل والتدريب 

المتخصص محليًا وعالميًا. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، ساب 	 

المنصب السابق
مدير عام الموارد البشرية، البنك السعودي 	 

لالستثمار 
رئيس الموارد البشرية، البنك العربي الوطني 	 
مدير عام الموارد البشرية، البنك السعودي 	 

الهولندي  

المؤهالت
درجة الدكتوراه في إدارة األعمال - إدارة 	 

الموارد البشرية من جامعة تيمبل - كلية 
فوكس لإلدارة واألعمال ،الواليات المتحدة 

األمريكية  
ماجستير إدارة األعمال من جامعة والية 	 

سان فرانسيسكو ،الواليات المتحدة 
األمريكية 

درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 	 
جامعة الملك سعود ،المملكة العربية 

السعودية 

الخبرات
خبرة كبيرة وتمرس في مجال الموارد 	 

البشرية فضاًل عن خبرته القيادية القوية 
حيث عمل لدى العديد من البنوك 

السعودية وصندوق النقد الدولي، إضافة 
إلى خبرته االستشارية واألكاديمية. 

السيد/ محمد عبداللطيف آل الشيخ 
  

الدكتور/ نواف الحسيني السيدة/ مها السديري   
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المنصب الحالي 
رئيس الرقابة المالية ساب 	 

المنصب السابق
رئيس الرقابة المالية, البنك األهلي الوطني 	 

المؤهالت
محاسب قانوني معتمد – والية كولورادو–  	 

الواليات المتحدة األمريكية 
درجة البكالوريوس في العلوم–  تخصص 	 

محاسبة، المملكة المتحدة 

الخبرات
أكثر من 18 عامًا من الخبرة في القطاع 	 

المصرفي. انضمت إلى ساب في مارس 
2021 كرئيس للرقابة المالية، قادمة من 
البنك األهلي التجاري حيث كانت تشغل 

منصب رئيس الرقابة المالية منذ عام 2013. 
تتمتع لمى بخبرة واسعة في العديد من 
المجاالت المتعلقة بالتمويل المصرفي 

والمحاسبة، باإلضافة إلى خبراتها السابقة 
في المراجعة والتدقيق الخارجي. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي للعمليات ساب 	 

المنصب السابق
مدير عام إدارة النقد والسيولة العالمية، 	 

ساب 

المؤهالت
درجة الماجستير في إدارة األعمال من 	 

جامعة باث بالمملكة المتحدة 
درجة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي 	 

من جامعة الملك سعود 

الخبرات
خبرة ألكثر من 23 عامًا في القطاع 	 

المصرفي. انضمت إلى ساب في آخر عام 
1998م وعملت في عدة إدارات منها 

إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية 
والخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 

المصرفية للشركات. 

المنصب الحالي 
األمين العام ساب 	 

المنصب السابق
مكتب إدارة االندماج/ رئيس التخطيط 	 

والرقابة، قسم االستراتيجية والمالية، البنك 
األول 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي 	 

والتغذية 
دبلوم في علوم الحاسب اآللي والبرمجة 	 

ونظم المعلومات 

الخبرات
لديها خبرة أكثر من 22 عامًا في مجال 	 

البنوك ومعرفة واسعة في مجال التخطيط 
وتنفيذ مبادرات استراتيجية الحوكمة. 

وشغلت مناصب عديدة في قطاع األعمال 
والعمليات والمراقبة بما فيها قطاعات 
الخزينة ومصرفية األفراد واالستراتيجية 

والتمويل. 

السيدة/ فاتن أبا الخيلالسيدة/ غادة الجربوع السيدة/ لمى غزاوي 

نبــذة مؤجــزة عن أعضاء اإلدارة 
 التنفيذية

كما في 31 ديســمبر 2021 )تتمة(
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المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات ساب 	 

المنصب السابق
ممدير تطوير حلول تقنية المعلومات، ساب	 

المؤهالت
دبلوم في هندسة الحاسب اآللي 	 

الخبرات
خبرة ألكثر من 27 عامًا في القطاع 	 

المصرفي والتقني. استهل مسيرته 
المهنية بالعمل لدى مؤسسة النقد العربي 

السعودي لمدة تتجاوز 10 سنوات. انضم 
في عام 2005م إلى بنك ساب وتدرج في 
عدة مناصب في إدارة تقنية المعلومات. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي لاللتزام ساب 	 

المنصب السابق
نائب الرئيس التنفيذي لاللتزام ورئيس قسم 	 

الجرائم المالية، ساب 

المؤهالت
درجة البكالريوس في القانون من الجامعة 	 

السعودية اإللكترونية، المملكة العربية 
السعودية 

أخصائي مكافحة غسل األموال المعتمد 	 
من جمعية أخصائي مكافحة غسيل األموال 

المعتمدين، الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات
أكثر من 20 عامًا من الخبرة في النظام 	 

المصرفي السعودي، عبر االلتزام بقواعد 
مكافحة الجرائم المالية - مكافحة غسل 

األموال والعقوبات ومكافحة تمويل 
اإلرهاب 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 	 

المنصب السابق
رئيس إدارة األصول الخاصة، ساب 	 

المؤهالت
بكالوريوس إدارة أعمال من كلية هيراتيج، 	 

الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات
خبرة مصرفية تزيد عن 29 عامًا. إنضم إلى 	 

ساب في عام 1992 في عدة إدارات،  
إدارة ><، إدارة التسهيالت االئتمانية، إدارة 
الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 

وإدارة األصول الخاصة.

السيد / عبد الحميد الحربيالسيد / علي القحطانيالسيد/ مسيفر العصيمي 
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المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية 	 

المنصب السابق
مستشار قانوني، أبوحيمد آل الشيخ 	 

والحقباني - كليفورد تشانس

المؤهالت
ماجستير في القانون من جامعة ديوك 	 

الشمالية األمريكية، الواليات المتحدة 
األمريكية  

دبكالوريوس اآلداب في القانون من جامعة 	 
االمير سلطان، المملكة العربية السعودية 

الخبرات
خبرة تفوق 9 أعوام في مجال االستشارة 	 

القانونية في مختلف المؤسسات المالية، 
اكتسبت من خاللها المهارت المهنية الالزمة 

للعمل في مجاالت العمل االستشاري 
والقانوني. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي لالئتمان  	 

المنصب السابق
مدير عام إدارة األصول الخاصة، ساب 	 

المؤهالت
بكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة 	 

من جامعة بوسطن

الخبرات
خبرة تمتد ألكثر من 15 عامًا في القطاع 	 

المصرفي ومختلف المؤسسات المالية. 
لديه خبرة متعمقة وخبرة إدارية في إدارة 

العالقات المصرفية للشركات، وإدارة 
األصول الخاصة، وتطوير األعمال واإلنتاج. 

المنصب الحالي 
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية 	 

المنصب السابق
رئيس قسم تخطيط وتحليل المعلومات 	 

االدارية، ساب 

المؤهالت
بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك 	 

فهد للبترول والمعادن. 

الخبرات
انضم إالى ساب كرئيس قسم تخطيط 	 

وتحليل المعلومات االدارية في 2018. 
كخبير مالي لديه خبرة تفوق 10 أعوام في 

العديد من األدوار القيادية المالية )التدقيق 
الخارجي والتخطيط والتحليل المالي والتمويل 

التجاري وخاضع لمختلف مجالس اإلدارة 
وهيئات الحوكمة العليا مثل مجلس إدارة 

البحري وكذلك صندوق االستثمارات العامة 
وأرامكو، وزارة المالية، الرئيس التنفيذي 

للخطوط الجوية السعودية وغيرها(. 

السيد / فارس الشريفالسيد / خالد إسماعيل السيدة/ مشاعل الشبيكي  

نبــذة مؤجــزة عن أعضاء اإلدارة 
 التنفيذية

كما في 31 ديســمبر 2021 )تتمة(
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 التغيــرات التــي طرأت على مجلس 
اإلدارة خــالل عام 2021

تعيين واستقالة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
تجري التعيينات في مجلس اإلدارة على أساس االستحقاق والجدارة ويتم االلتزام بإجراءات اختيار صارمة لتعيين عضو المجلس. كما تضمن تلك 

العملية حفاظ ساب على التنوع في مجلس إدارته. 

يجري تعيين األعضاء غير التنفيذيين لفترة أولية مدتها ثالث سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم لفترات جديدة بعدها.  

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 18 ديسمبر 2019 واعتمدت اختيار مجلس اإلدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2020 
حتى 31 ديسمبر 2022م. 

تقاعد العضو المنتدب لدى ساب السيد ديفيد ديو في 23 مايو 2021، وحل محله السيد توني كريبس، ممثل إتش إس بي سي القابضة. 
إضافة إلى ذلك، قام المجلس بتعيين السيد سليمان القويز عضوًا مستقاًل لشغل هذا المنصب في المجلس بعد استقالة السيدة ماريا راموس. 

وسيتم المصادقة على هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة. 
 

اجتماعات مجلس اإلدارة 
عقد مجلس اإلدارة 7 اجتماعات خالل العام 2021 ويستعرض الجدول التالي تفاصيل هذه االجتماعات وسجل حضور األعضاء.

تواريخ االجتماعات 

18 مارس 
2021

31 مارس 
2021

30 أبريل 
2021

14 يوليو 
2021

20 سبتمبر 
2021

29 نوفمبر 
2021

15 ديسمبر 
2021

3333333السيدة/ لبنى سليمان العليان 

333333-السيد/ سعد عبد المحسن الفضلي 

3333333المهندس/ محمد عمران العمران 

3-33333المهندس/ خالد عبدالله الملحم  

3-33333السيد/ ستيفن موس 

333333-السيد/ سمير عساف 

3333333السيد/ مارتن إدوارد باول  

3333333السيد/ ستيوارت جوليفر  

3333333السيد/ أحمد فريد العولقي  

----333السيد/ ديفيد ديو1 
3333---السيد/ توني كريبس 

33-----السيد/ سليمان القويز  

1 تقاعد السيد/ ديفيد ديو بتاريخ 23 مايو 2021، وحل محله السيد/توني كريبس كعضو تنفيذي.  
2 تم تعيين السيد/ سليمان القويز بتاريخ 1 نوفمبر 2021. 
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 لجان
مجلس اإلدارة  

شّكل مجلس اإلدارة أربع لجان منبثقة عنه، هي: 
اللجنة التنفيذية 	 
لجنة المراجعة 	 
لجنة الترشيحات والمكافآت 	 
لجنة المخاطر  	 

 
يتماشى نهج البنك في تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارته مع كافة المتطلبات التنظيمية الصادرة عن الهيئات التنظيمية والنظام 

األساسي للبنك ووثائق الحوكمة.   

يرفع رئيس كل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريره بالشؤون ذات األهمية إلى مجلس اإلدارة، فيما يتم اطالع جميع أعضاء المجلس على كافة 
محاضر اجتماعات اللجان.  

كما يتم إعداد األدوار والمسؤوليات المفّصلة لكل لجنة.  

لوائح عمل اللجان 
قام البنك خالل األعوام السابقة بإعداد قواعد ولوائح كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتفق مع مبادئ الحوكمة، ومعايير 

التعيين في البنوك، ونظام مراقبة البنوك، والئحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات. وقد أقر مجلس اإلدارة قواعد عمل كافة لجان المجلس، في 
حين وافقت الجمعية العامة على إقرار قواعد عمل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت وفقًا لمقتضيات التوجيهات التنظيمية. 

وانطالقًا من لوائح وقواعد عمل اللجان، تعمل جميع اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة على مراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها بشكل 
سنوي وذلك لضمان القيام بأعمالها بأقصى فعالية والتزامها تماشيًا مع المتطلبات التنظيمية، والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة العتمادها من 

مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة، حيثما ينطبق ذلك. 
 

تقييم فعالية مجلس اإلدارة وأعضائه وفعالية لجان المجلس: 
وفقًا للمتطلبات التنظيمية التي تضمنتها وثيقة مبادئ الحوكمة والئحة حوكمة الشركات ووثيقة حوكمة ساب، يقوم مجلس اإلدارة وبصفة 

سنوية بتقييم أدائه وأداء أعضائه وأداء اللجان المنبثقة عنه. 

كلف ساب وكالة خارجية مستقلة هذا العام إلجراء تقييم كامل لمجلس اإلدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه وأعضاء مجلس اإلدارة،.  
تم إجراء التقييم وفقًا لمعايير حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، كما تم األخذ باإلعتبار أفضل معايير 

حوكمة الشركات المطبقة محليًا و دوليًا. 
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مستقل
اجتماعات 
المجلس 

اللجنة 
التنفيذية 

لجنة 
المراجعة 

لجنة الترشيحات 
لجنة المخاطر والمكافآت 

713854-عدد االجتماعات المنعقدة 
رئيس مجلس اإلدارة 

---7/713/13-السيدة/ لبنى سليمان العليان 
نائب الرئيس 

-5/5--7/6-السيد/ سعد عبد المحسن الفضلي 
األعضاء التنفيذيون في المجلس 

---7/413/6-السيد/ توني كريبس 
---7/313/7-السيد/ ديفيد ديو1 

األعضاء غير التنفيذيين 
---7/613/13المهندس/ خالد عبدالله الملحم 

-5/5-37/713/12السيد/ أحمد العولقي 
----37/2السيد/ سليمان القويز2 

4/4-8/8-37/7السيد مارتن إدوارد باول 
---7/713/13-المهندس/ محمد عمران العمران 

4/4---7/6-السيد/ ستيفن موس 
-5/5--7/6-السيد/ سمير عساف 

37/78/84/4السيد/ ستيوارت جوليفر 
األعضاء اآلخرون في لجان مجلس 

اإلدارة 
--8/8---السيد/ أندرو جاكسون 

--8/7---السيد/ خالد صالح السبيل 
--8/8---السيد/ سعد صالح السبتي 

4/4-----السيد/ عبدالحميد المهيدب 
4/4-----السيدة/ كرستين لينش 

اللجنة التنفيذية 

األعضاء
 السيدة/ لبنى سليمان العليان )رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي( 

السيد/ توني كريبس )عضو تنفيذي( 
المهندس/ خالد عبدالله الملحم )عضو غير تنفيذي(  

المهندس / محمد عمران العمران )عضو غير تنفيذي( 
السيد / أحمد فريد العولقي )عضو مستقل(  

 
األدوار والمسؤوليات 

تتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في مساعدة العضو المنتدب ضمن الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة في التعامل مع األمور المحالة 
لها من العضو المنتدب أو من مجلس اإلدارة. إضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة كافة التقارير الشهرية المقدمة من مختلف رؤساء 

األقسام واإلدارات وقطاعات األعمال بالبنك، وتجتمع ست مرات على األقل خالل السنة.  

وتماشيًا مع متطلبات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة في البنك، تم تعديل اختصاصات اللجنة واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة في 
اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2021. 

عقدت اللجنة 13 اجتماعًا في العام 2021. يوضح الجدول أدناه تفاصيل هذه االجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام. 

 لجان 
مجلــس اإلدارة )تتمة( 

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه خالل العام 2021 

1 تقاعد السيد/ ديفيد ديو بتاريخ 23 مايو 2021، وحل محله السيد/توني كريبس كعضو تنفيذي.  

2 تم تعيين السيد/ سليمان القويز بتاريخ 1 نوفمبر 2021. 
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اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 2021 

السيدة/ لبنى 
العليان1 

المهندس/ خالد 
الملحم  

المهندس / محمد 
العمران 

السيد / أحمد 
العولقي  

السيد/ توني 
كريبس2 

السيد/ ديفيد 
ديو3

3-24333 يناير 

3-233333 فبراير 

3-293333 مارس 

3-93333 أبريل 

3-143333 أبريل 

3-273333 أبريل 

3-203333 مايو 

-1333333 يوليو 
-2433333 أغسطس 

-1933333 سبتمبر 
-2533333 أكتوبر 

-2233333 نوفمبر 
-1433333 ديسمبر

 
لجنة المراجعة 

 
 األعضاء 

السيد/ مارتن إدوارد باول )رئيس اللجنة - عضو مستقل( 	 
السيد/ ستيوارت جوليفر )عضو مستقل( 	 
السيد/ أندرو جاكسون )عضو من خارج المجلس( 	 
السيد / سعد صالح السبتي )عضو من خارج المجلس( 	 
السيد/ خالد صالح السبيل )عضو من خارج المجلس( 	 

 
األدوار والمسؤوليات 

تتولى لجنة المراجعة مراقبة مهام إدارة المراجعة الداخلية بالبنك، ومراقبة أعمال المراجعة الخارجية للبنك، ومراجعة نواحي الضعف في الرقابة 
وقصور األنظمة، واإلشراف على إدارة االلتزام ومراقبة فعاليتها. كما أن اللجنة معنية بمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية، وااللتزام 

بالسياسات المحاسبية المتبعة، وتقديم مالحظاتها ومرئياتها إلى المجلس. وتعنى اللجنة بمراجعة كافة تقارير المراجعة وإبداء توصياتها واتخاذ 
إجراءات بشأنها، والتوصية للمجلس بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ومراجعة خطة المراجعة، إلى جانب متابعة أعمالهم ومراجعة 

مالحظاتهم، وأيضًا اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة االعتيادية. ويرفع رئيس المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة. 

وفي 28 يناير 2020، أقرت الجمعية العامة للبنك تشكيل لجنة المراجعة للدورة الممتدة لمدة ثالث سنوات تبدأ من 28 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 
2022م، وكما أقر المساهمون تعيين السيد/ مارتن باول والسيد/ سعد السبتي والسيد/ خالد السبيل أعضاء في لجنة المراجعة اعتبارًا من 28 يناير 

2020. انعقدت الجمعية العامة للبنك في 22 أبريل 2020 وأقرت تعيين كال من السيد/ ستيوارت جوليفر والسيد/ أندرو جاكسون كأعضاء في لجنة 
المراجعة اعتبارًا من 22 أبريل 2020 حتى تاريخ نهاية الدورة الحالية للجنة وهو 31 ديسمبر 2022م. 

 لجان 
مجلــس اإلدارة )تتمة( 

1 تم تعيين السيدة لبنى العليان رئيسًا للجنة التنفيذية بتاريخ 10 يونيو 2021. 

2 تم تعيين السيد/ توني كريبس عضوًا في اللجنة التنفيذية بتاريخ 10 يونيو 2021. 

3 تقاعد السيد/ دافيد ديو بتاريخ 23 مايو 2021. 
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لجنة الترشيحات والمكافآت 
 

األعضاء 
السيد / أحمد العولقي )رئيس اللجنة - عضو مستقل( 	 
السيد / سعد الفضلي )نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو غير تنفيذي(  	 
السيد / سمير عساف )عضو غير تنفيذي( 	 

 
األدوار والمسؤوليات 

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن المرشحين لعضوية المجلس وفقًا لسياسات ومعايير العضوية في مجلس 
إدارة بنك ساب، كما تقوم سنويًا بمراجعة احتياجات المهارات واإلمكانيات المطلوبة والمالئمة لعضوية المجلس، بما في ذلك الوقت المطلوب 

من عضو مجلس اإلدارة أن يكرسه ألعمال المجلس. كما تتولى اللجنة تقييم مدى فعالية األعضاء واللجان والمجلس، ومراجعة هيكل المجلس. 
ومن مهامها الرئيسية التحقق من استقاللية األعضاء المستقلين وتقييم احتماالت تعارض المصالح التي قد تنشأ. كما تعنى اللجنة بمراجعة نطاق 

ومحددات حوكمة ساب، إلى جانب وضع وإقرار برامج وسياسات المكافآت والترشيحات. 

وتماشيًا مع متطلبات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة في البنك، فقد أعيدت صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة وتم رفعها والموافقة 
عليها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2020.  

تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين سنويًا على األقل، وعقدت خالل العام 2021 خمسة اجتماعات. ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك 
االجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام. 

اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2021 

السيد/ مارتن باول 
السيد/ ستيوارت 

جوليفر 
السيد/ أندرو 

جاكسون 
السيد / سعد 

السيد / خالد السبيل السبتي 

2133333 فبراير 

3033333 مارس 

2533333 أبريل 

1233333 يوليو 

233333 أغسطس 

2133333 سبتمبر 

2533333 أكتوبر 

-133333 ديسمبر

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2021 

السيد / أحمد العولقي السيد / سمير عساف السيد / سعد الفضلي 

4333 فبراير 

20333 فبراير 

31333 مارس 

20333 سبتمبر 

15333 ديسمبر 

وفقًا لخطة البنك لاللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، تمت مراجعة اختصاصات اللجنة واعتمادها من الجمعية العامة للبنك المنعقدة في 28 
مارس 2018. 

تجتمع لجنة المراجعة 4 مرات سنويًا على األقل، وعقدت 8 اجتماعات خالل العام 2021. ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك االجتماعات وسجل حضور 
أعضاء اللجنة خالل العام. 

 لجان
مجلــس اإلدارة )تتمة( 
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لجنة المخاطر 
 

األعضاء 
السيد/ ستيوارت جوليفر )رئيس اللجنة - عضو مستقل( 

السيد/ مارتن باول )عضو مستقل( 
السيد/ ستيفن موس )عضو غير تنفيذي( 

السيدة/ كرستين لينش )عضو من خارج المجلس( 
السيد / عبد الحميد المهيدب )عضو من خارج المجلس( 

 
األدوار والمسؤوليات 

تضطلع اللجنة بمهمة اإلشراف على إدارة المخاطر المؤسسية وحوكمة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، كما تقدم المشورة للمجلس بشأن جميع 
المخاطر الرئيسية والناشئة التي تواجه البنك، إلى جانب وضع معايير حد المخاطر المقبول واستراتيجية المخاطر في البنك.

 
وتماشيًا مع متطلبات حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها في البنك، فقد أعيدت صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة والتي تم رفعها 

والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021. 

تتألف اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة أو أعضاء من خارج مجلس اإلدارة، وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة 
البنك. وتجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على األقل. 

عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام 2021. ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك االجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة خالل العام. 

اجتماعات لجنة المخاطر خالل العام 2021 

السيد/ ستيوارت 
السيد/ مارتن باول جوليفر 

السيدة/ كرستين 
لينش 

السيد/ ستيفن 
موس 

السيد / عبد الحميد 
المهيدب 

3033333 مارس 

1233333 يوليو 

2133333 سبتمبر 

1333333 ديسمبر 

 لجان
مجلــس اإلدارة )تتمة( 
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نبذة عن أعضاء لجان المجلس )األعضاء من خارج مجلس اإلدارة( 

 لجان
مجلــس اإلدارة )تتمة( 

المنصب الحالي 
بنك التصدير واالستيراد السعودي - عضو 	 

في لجنة المراجعة، ولجنة االلتزام، وايضًا 
لجنة المخاطر

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 	 
-  عضو في لجنة المراجعة ولجنة المخاطر

شركة ناس القابضة - عضو لجنة المراجعة 	 
الشركة الوطنية لإلسكان – عضو لجنة 	 

المراجعة والمخاطر 

المنصب السابق
مدير إدارة التفتيش البنكي في البنك 	 

المركزي السعودي )ساما(  
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 	 

التأمين- عضو في لجنة المراجعة 

المؤهالت
بكالوريوس آداب من جامعة الملك سعود 	 

في، المملكة العربية السعودية. 
ماجستير محاسبة من جامعة ايلينوي، 	 

شيكاغو، الواليات المتحدة االمريكية. 
دبلوم دراسات مصرفية من معهد اإلدارة 	 

العامة في، المملكة العربية السعودية. 
شهادات مهنية - شهادة زمالة المحاسبين 	 

   )CPA( القانونيين األمريكية

الخبرات
يتمتع بخبرة تمتد إلى 27 عامًا في عدة 	 

مناصب قيادية في البنك المركزي 
السعودي )ساما(. 

المنصب الحالي 
عضو في مجلس الشورى  	 
شريك في شركة السبتي إيكوفيس 	 

للمراجعة واالستشارات 
مؤسسة مسك الخيرية - عضو لجنة 	 

المراجعة
الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد - عضو 	 

لجنة المراجعة 

المنصب السابق
شركة بروتيفيتي - شريك تنفيذي 	 
 عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في 	 

غرفة الرياض
السبتي وبناغا- الشريك اإلداري لشركة آر 	 

اس ام 
مجموعة الفيصلية – رئيس المراجعة الداخلية 	 
شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية 	 

- عضو لجنة المراجعة 

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك 	 

سعود، المملكة العربية السعودية 
ماجستير محاسبة من جامعة ويلش في 	 

الواليات المتحدة األمريكية 
شهادات مهنية منها شهادة زمالة 	 

 )CPA( المحاسبين القانونين األمريكية

الخبرات
يتمتع بخبرة في القطاع المالي والمحاسبي، 	 

خاصة في مجال المراجعة الداخلية و 
الخارجية. 

المنصب الحالي 
مدير ليما البس المحدودة	 
شركة همنغواي للضيافة المحدودة - عضو 	 

مجلس ورئيس لجنة المراجعة
 	Rift Valley Roses Ltd رئيس
الرئيس التنفيذي لشركة جاكسون 	 

كونسلتنتس المحدودة 

المنصب السابق
الرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي 	 

الخليج القابضة )المملكة العربية السعودية 
والكويت واألردن( 

شركة كي بي إم جي ELLP )أوربا( - عضو 	 
اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 

شركة كي بي إم جي شمال أفريقيا - عضو 	 
اللجنة التنفيذية )أعلى هيئة بالشركة( 

ورئيس لجنة الحوكمة 

المؤهالت
بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي 	 

والمحاسبة من جامعة مانشيستر، المملكة 
المتحدة  

الخبرات
يتمتع بخبرة في القطاع المالي وعمل في 	 

أكثر من 40 دولة

السيد / خالد صالح السبيل 
 عضو في لجنة المراجعة 

السيد / سعد صالح السبتي 
عضو في لجنة المراجعة 

السيد/ أندرو جاكسون 
عضو في لجنة المراجعة 
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 لجان
مجلــس اإلدارة )تتمة( 

المنصب الحالي 

عضو مجلس إدارة في:  
بنك إتش إس بي سي ُعمان 	 

المنصب السابق
شركة إتش إس بي سي ترست إيه جي	 
صندوق تقاعد المؤسسات السويسرية في 	 

مجموعة إتش إس بي سي

المؤهالت
درجة البكالوريوس في اللغات الحديثة 	 

والدراسات األوروبية من جامعة باث في 
المملكة المتحدة. 

البكالوريوس في الخدمات المالية من 	 
جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا 

بالمملكة المتحدة.  

الخبرات
خبرة تفوق 25 عامًا في مناصب قيادية في 	 

قطاع إدارة المخاطر. 

المنصب الحالي 
المدير التنفيذي لشركة نور للطاقة 	 

)اإلمارات العربية المتحدة( 
مطور رئيسي لمشروع الطاقة والمياه 	 

)ملكية خاصة( )المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة(  

عضو مجلس إدارة في شركة إتش إس بي 	 
سي العربية السعودية 

المنصب السابق
عضو مجلس إدارة لجنة المراجعة الداخلية 	 

ورئيس شركة الشقيق العربية للمياه 
والكهرباء

 عضو مجلس إدارة شركة نوماك	 
عضو مجلس ادارة في شركة شعاع للطاقة 	 

1 بي إس سي 
عضو مجلس ادارة في شركة بوارج الدولية 	 

لتحلية المياه المحدودة  

المؤهالت
بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من 	 

جامعة ميامي، الواليات المتحدة األمريكية 
ماجستير إدارة أعمال من كلية بيبردين 	 

جرازياديو لألعمال واإلدارة، ماليبو، 
كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات
رائد أعمال ولديه خبرة تزيد عن عشرة أعوام 	 

في إدارة المشاريع والشركات عبر مختلف 
قطاعات األعمال. 

السيدة/ كرستين لينش  
عضو لجنة المخاطر 

السيد / عبدالحميد المهيدب 
 عضو لجنة المخاطر 
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 حوكمة 
المخاطر 

يتمتع ساب بثقافة متينة إلدارة المخاطر في كافة جوانبه التنظيمية، إذ أنها مكون رئيسي لكافة وحدات األعمال ووظائف التمكين والرقابة. تقع 
المساءلة النهائية على عاتق مجلس اإلدارة الذي يمارس الحوكمة الفعالة من خالل لجان المجلس. كما يتلقى جميع الموظفين رسائل وتوجيهات 

واضحة وبرامج تدريبية إلكترونية حول المخاطر. ويعمل البنك انطالقًا من مبدأ راسخ يتمثل في كون كافة الموظفين مسؤولين عن تحديد المخاطر 
وإدارتها ضمن نطاق دور ومسؤوليات كل منهم، فيما تعمل وظائف الرقابة والمراجعة الداخلية على توفير اإلشراف الفعال كما هو موضح في 

نموذج خطوط الدفاع الثالثة. ويعّد االلتزام بإدارة المخاطر أحد مؤشرات األداء الرئيسية المطبقة في إدارة األداء لكافة مستويات اإلدارة التنفيذية 
وكوادر البنك في جميع المستويات التنظيمية، كما تطبق سياسة صارمة إلدارة العواقب في حال حدوث أي تقصير.  

إن وجود حوكمة مخاطر راسخة وهيكل مسؤولية واضح يضمن توفير اإلشراف على إدارة المخاطر بفعالية وتمكين المساءلة في هذا الصدد. 
ويعتمد مجلس اإلدارة إطار وخطط إدارة المخاطر ومستهدفات األداء المتعلقة بها في البنك، والتي تتضمن تشكيل لجان حوكمة المخاطر على 

المستوى اإلداري وبيان مستويات مخاطر األعمال المقبولة على مستوى البنك وتفويض الصالحيات لقبول المخاطر االئتمانية وغيرها من المخاطر 
إلى جانب إرساء إجراءات الرقابة الفعالة. 

خط الدفاع األول 

يضم خط الدفاع األول المسؤولين عن المخاطر والرقابة، فالمسؤولون عن المخاطر هم من يتولون اإلدارة المتكاملة 
للمخاطر المعنيين بها، ويحظون بدعم مسؤولي الرقابة الذين يطبقون إجراءات الرقابة والضبط بهدف ضمان إدارة 

المخاطر بما يتناسب مع سياسة البنك وحد المخاطر المقبول به. ينطبق ذلك عادة على كافة وحدات البنك باستثناء 
المراجعة الداخلية. 

خط الدفاع الثاني 
يتألف خط الدفاع الثاني من قسم إدارة المخاطر التشغيلية في البنك والمعنيين بالمخاطر في أقسام إدارة المخاطر 

والشؤون المالية وااللتزام والشؤون القانونية وغيرها من األقسام التي تتولى مسؤولية السياسات ووضع التوجيهات 
واإلشراف بهدف ضمان اإلدارة المناسبة والفعالة للمخاطر التي يتولون مسؤوليتها. 

خط الدفاع الثالث 
يضم خط الدفاع الثالث قسم المراجعة الداخلية المستقلة، والتي تضطلع بمهمة التأكيد فيما يتعلق بتصميم وتطبيق 
ضوابط البنك وممارسات إدارة المخاطر لديه. ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة. 

خطوط الدفاع الثالثة 

تعد لجنة إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات من أهم لجان حوكمة المخاطر التي تدعم لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة في 
تحديد حد المخاطر المقبول بشكل عام وإدارة أنشطة البنك ضمن هذا الحد. وتعمل لجنة إدارة المخاطر على مراجعة حد المخاطر المقبول والمخاطر 

الناشئة وسياسة المخاطر، ويرأسها الرئيس التنفيذي للمخاطر. أما لجنة الموجودات والمطلوبات فتعنى بمراجعة المخاطر المرتبطة بميزانية البنك 
بما في ذلك إدارة الموجودات والمطلوبات والسيولة والتمويل. تعقد لجنة إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات 10 اجتماعات سنويًا على 

األقل ويشرف عليهما لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس واللجنة التنفيذية، بحيث تراجع مقاييس األداء الرئيسية فيما يخص بيانات حد المخاطر 
المقبول ومناقشة شؤون المخاطر الناشئة ودمج الدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية في أعمالهما.  

 
أدوات إدارة المخاطر على مستوى الشركات 

تقبل المخاطر  
يتم توثيق حد المخاطر المقبول لدى ساب وتحديد المستوى المقبول والذي يجري في نطاقه التعامل مع المخاطر وإدارتها. ويغطي تقبل المخاطر 

جميع المخاطر التي يمكننا تقّبلها والدخول فيها إضافة إلى المخاطر التي تمثل ضرورة للقيام باألعمال. وتشمل المخاطر االئتمانية ,مخاطر السوق 
,المخاطر التشغيلية ,مخاطر سعر الفائدة ,مخاطر السيولة ,مخاطر التمويل ,المخاطر التشغيلية والمخاطر التنظيمية. 

يتم إعداد بيانات تقبل المخاطر على مستوى البنك لجميع فئات المخاطر الرئيسية وعلى مستوى األعمال بهدف توثيق مدى تقبل وحدود المخاطر 
ألقسام العمل الرئيسية. 

يتم مراجعة إطار تقبل المخاطر في البنك واعتماده من قبل مجلس اإلدارة سنويًا على األقل، حيث يعد تقبل المخاطر محورًا أساسيًا في النهج 
المتكامل للتعامل مع المخاطر وإدارة رأس المال واألعمال، ودعم البنك في تحقيق استراتيجيته فضاًل عن كونها تمثل عنصرًا هامًا في تلبية التزامات 

البنك بموجب الركيزة الثانية من اتفاقية بازل. 
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خارطة المخاطر 
يضع ساب خارطة للمخاطر تغطي تقييم المستويات الحالية والمتوقعة من المخاطر عبر مختلف أنواع المخاطر الرئيسية سواء كانت مالية أو غير 

مالية. وتخضع خارطة المخاطر للمراجعة من قبل لجنة إدارة المخاطر في البنك، ويتم التحقيق في أية مخاطر تصل إلى مرحلة اللون البرتقالي أو األحمر 
التخاذ اإلجراءات المالئمة للتخفيف من حدة وآثار تلك المخاطر. 

 
اختبار الجهد  

يتم تنفيذ برنامج ساب الختبار الجهد على المستوى المؤسسي ويركز على أنواع المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك.  يشير اختبار الجهد إلى 
مجموعة متنوعة من األساليب الكمية والنوعية التي تستخدم في قياس مدى تعرض البنك ألحداث استثنائية ولكنها ممكنة. 

ويدمج برنامج اختبار الجهد في البنك التوجيهات التي وضعها البنك المركزي السعودي )ساما( والمبادئ التي حددتها لجنة بازل، كما أنه مكّون 
رئيسي من نهج البنك في إدارة المخاطر. 

ومن أهم أهداف اختبار الضغط توفير ما يلزم من ضمانات بأن البنك يتمتع بتوفر رأس المال والسيولة الكافيين للصمود في وجه األحداث المسببة 
للضغوطات، وأنه، باألخص، سيكون قادرًا على إعادة موقفه المالي وعملياته التشغيلية إلى مستواها المعتاد دون االعتماد على األطراف الخارجية. 
وتجري متابعة النقاط الحساسة التي يكشف عنها اختبار الجهد من خالل اإلجراءات اإلدارية التي تهدف إلى التخفيف من أثرها المحتمل في حال وقوع 

حدث من هذا النوع. 

وخالل العام، أجرى البنك العديد من اختبارات الجهد سواء التي تطلبتها الجهات التنظيمية أو التي دشنها البنك لتقييم النتائج المحتملة لتأثير جائحة 
فيروس كورونا وعوامل المخاطر األخرى على المؤشرات االقتصادية الرئيسية ومن ثم حجم المخاطر بالبنك.  وأظهر اختبار الجهد كفاية رأسمال البنك 

والسيولة للصمود في مواجهة أحداث شديدة الضغط ولكنها ممكنة. 
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التعريف وكيفية إدارة المخاطر نوع المخاطر 

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسائر الناجمة عن عدم قدرة المقترض أو الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته المالية أو 
التعاقدية تجاه البنك. تنشأ مخاطر االئتمان من عمليات اإلقراض المباشر التي يقوم بها البنك أو من إصدار الضمانات أو السندات 

وما شابهها من األدوات المالية أو من أنشطة التمويل التجاري وأنشطته في مجال االستثمار والتداول. 

يمثل منح االئتمان للعمالء أحد األنشطة الجوهرية ألعمال البنك ويشّكل جزءًا كبيرًا من ميزانيته وأرباحه. ولهذا فإن جودة محفظة 
االئتمان تؤثر بشكل هام ومباشر على أداء البنك وقوته. يطبق البنك السياسات االئتمانية واألدلة واإلجراءات التي توضح توجيهات 

اإلقراض بهدف إدارة المخاطر االئتمانية عبر محفظة أعمال البنك، وذلك ضمن النطاق المعتمد لحد المخاطر المقبول. 

يدير البنك وحدة مستقلة للمخاطر االئتمانية توفر مستوى عالي من مراقبة وإدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق لبنك ساب، 
وذلك تماشيًا مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن إدارة المخاطر االئتمانية في البنوك. وتشمل مهامها بشكل أساسي 

التقييم المستقل للمخاطر لضمان توافق جميع طلبات التسهيالت االئتمانية مع السياسة االئتمانية لبنك ساب ومع اللوائح المحلية 
المعمول بها؛ وكذلك تقديم التوجيه لقطاعات األعمال بشأن تقبل البنك للتعرض للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق فيما يتعلق 

بقطاعات صناعية معينة وأنشطة معينة ومنتجات مصرفية معينة؛ كما تشمل مهامها كذلك مراقبة الديون على الجهات السيادية 
والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية. 

 
يتم رصد مخاطر االئتمان باستخدام مجموعة من أساليب إدارة المخاطر االئتمانية، ومنها منح التصنيف االئتماني للجهات ووضع 

الحدود ومراقبة التعّرض لمخاطر االئتمان وتقييد التعامالت مع جهات معينة، والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لدى األطراف 
المقابلة من خالل الهيكلة المناسبة للمعامالت.  

يدير البنك التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطة تداول الخزينة من خالل إبرام اتفاقيات تسوية رئيسية وترتيب الضمانات مع 
األطراف المقابلة وفقًا للظروف المناسبة ومن خالل تقليل فترة التعرض لتلك المخاطر. وتمثل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها 
البنك من خالل المشتقات المالية التكلفة المحتملة لعقود المشتقات في حال عدم تمكن الطرف المقابل من الوفاء بالتزاماته. 

وللتحكم بمستوى المخاطر االئتمانية المتخذة، تعمل اإلدارة على تقييم األطراف المقابلة باستخدام األساليب ذاتها المطبقة في 
أنشطة اإلقراض. 

تظهر تركيزات المخاطر االئتمانية في حال مزاولة عدد من المتمولين ألنشطة تجارية مشابهة أو تكون لهم خصائص متشابهة تؤثر 
في قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مماثل نتيجة لتغييرات محددة في الظروف االقتصادية أو السياسية أو أي 

ظروف أخرى. كما يمكن أن تنشأ تركزات المخاطر من التعرضات الكبيرة لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين المترابطين فيما 
بينهم. وتسعى اإلدارة إلى التعامل مع تركيز مخاطر االئتمان وإدارتها من خالل تنويع أنشطة اإلقراض واستخدام الحدود الداخلية 

والتنظيمية ونماذج رأس المال. 

مخاطر االلتزام 
التنظيمي 

وااللتزام بلوائح 
مكافحة الجرائم 

المالية 

مخاطر االلتزام هي المخاطر التي تؤدي إلى إيقاع عقوبات قانونية أو تنظيمية أو التعرض لخسائر مالية جوهرية أو اإلضرار بسمعة 
ساب بسبب عدم القدرة على االلتزام بكافة األنظمة والقواعد واللوائح السارية. والهدف من االلتزام هو حماية سمعة ومصداقية 

ساب، وحماية مصالح المساهمين والمودعين، والحفاظ على المؤسسة من التبعات القانونية والتنظيمية. 

يعد االلتزام نشاطًا متخصصًا ينطوي على درجة كبيرة من التعقيد في إدارة مخاطر الجرائم المالية وااللتزام التنظيمي فيما يخص 
العقوبات ومكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال ومكافحة الرشوة والفساد. وواصل ساب االستثمار بشكل 

كبير في األفراد والبنية التحتية لاللتزام، بما في ذلك أنظمة الرصد والمراقبة، وأدوات التقارير الداخلية والتدريب من أجل الوصول 
لمستوى أفضل من الرقابة وضبط مخاطر االلتزام في المؤسسة.  

يتم رفع تقارير إلى اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة بكافة المخاطر المحددة والمخالفات للوائح المحلية إلى جانب اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية. 

مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ عن التغيرات في عوامل السوق المختلفة، بما في ذلك مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية 
وأسعار العموالت الخاصة والفارق في أسعار الفائدة وأسعار األسهم، والتي تخفض من دخلنا أو من قيمة محافظنا. وينقسم 

التعرض لمخاطر السوق إلى محفظتين: 
محافظ التداول– وتشمل البنود التي تنشأ عن أعمال صنع السوق المالي وحفظ مراكز العمالء في أسواق التداول. 	 
محافظ عدم التداول– تشمل البنود التي تنشأ في األساس من إدارة سعر العموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات المصرفية 	 

التجارية والخاصة باألفراد، واالستثمارات المالية المخصصة “لالحتفاظ بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ثم بيعها” والمخصصة 
“لالحتفاظ بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية فقط”. 

تتم مراقبة وقياس مخاطر السوق باستخدام حدود ومقاييس معتمدة من لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس، وتراقبها وحدة 
مستقلة مسؤولة عن المخاطر. يستخدم ساب مجموعة متنوعة من تدابير الرقابة إلدارة مخاطر السوق، تتنوع من وضع الحدود 

الدقيقة لوقف الخسائر وتحليالت الحساسية واختبارات الجهد وقياس القيمة المعرضة للمخاطر. 

أنواع المخاطر الرئيسية

 حوكمة 
المخاطر )تتمة( 
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نوع المخاطر

مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ عن عدم توافر موارد مالية كافية لدى ساب لكي يفي بالتزاماته عند حلول أجلها أو من عدم 
إمكانية الوفاء بتلك االلتزامات إال بتكبد تكلفة باهظة. وتنشأ مخاطر السيولة عن عدم التوافق في أوقات التدفقات النقدية. بينما 

تمثل مخاطر التمويل مخاطر عدم استدامة التمويل الذي ُينظر إليه على أنه مستدام، ومن ثم يستخدم لتمويل الموجودات، طيلة 
الوقت. وتنشأ مخاطر التمويل حينما ال يمكن تمويل الموجودات غير السائلة في اآلجال المتوقعة وعند الحاجة. 

وللسيطرة على هذه المخاطر وإدارتها، اعتمد مجلس اإلدارة مجموعة من حدود تقبل المخاطر وتحملها، من بينها على سبيل المثال 
ال الحصر، نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي األموال المستقرة ونسبة القروض إلى الودائع ونسبة السيولة لدى البنك المركزي 
السعودي، باإلضافة إلى حدود تركز المخاطر على مصدر التمويل وآجال استحقاقه. وتتم مراقبة جميع تلك المقاييس عن كثب من 
قبل المسؤولين عن المخاطر في خط الدفاع األول، وتحديدًا فريق عمل الخزينة ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ورأس المال، 

إلى جانب اإلشراف والمراقبة بصفة منتظمة من قبل اإلدارة العليا )من خالل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات( ولجنة المخاطر.  
وُيجري ساب اختبارات جهد منتظمة في ضوء مجموعة من السيناريوهات الشديدة ولكن معقولة وفقًا إلطار إجراءات تقييم كفاية 
السيولة الفردية، مما يوفر للبنك نظرة ثاقبة حول قدرته على االستمرار في العمل بفعالية لدعم عمالئه أثناء الفترات الصعبة وما 

بعدها. 

وضع البنك آلية لتحميل تكلفة السيولة داخل المؤسسة لدعم إدارة هيكل المركز المالي ألغراض مخاطر السيولة والتمويل.  
تم أيضًا إعداد خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ لتوفر اإلطار والتوجيهات لكل من المسؤولين عن إدارة المخاطر واإلدارة 
العليا في حالة أزمة سيولة ناشئة أو فعلية. وتضع خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ مؤشرات التحذير المبكر، وذلك من 

أجل تحذير اإلدارة مبكرًا من أي ضوائق مالية وشيكة، كما أن تلك الخطة تحدد المسؤوليات وتوفر سلسلة من إجراءات تخفيف اآلثار 
المحتملة التي قد تختارها اإلدارة تبعًا لطبيعة وخطورة الموقف. ويتم مراجعة وتحديث خطة تمويل السيولة في حاالت الطوارئ 

مرة واحدة سنويًا على األقل، وتخضع أيضًا لالختبار المستمر لضمان الفعالية التشغيلية إلجراءات التخفيف التي يتخذها البنك. 

المخاطر 
الشرعية 

المخاطر الشرعية هي مخاطر الخسارة المالية أو العقوبات التنظيمية أو اإلضرار بسمعة ساب نتيجة لعدم االمتثال لألحكام 
والتوجيهات والقرارات الصادرة عن لجان الهيئة الشرعية ببنك ساب بشأن تطوير المنتجات اإلسالمية وتنفيذها وتسويقها وطرحها، 

أو من خالل اعتراض جهة أخرى على توجيهات الهيئة الشرعية. 

من المعروف أن القواعد الشرعية لها تفسيرات ِعدة؛ ومن ثم، فهناك مخاطر محتملة لتفسير أحد منتجات ساب على أنه غير 
متوافق مع الشريعة من جانب هيئة شرعية أخرى. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، حرص ساب على أن يكون أعضاء الهيئة 
الشرعية للبنك من ذوي المكانة العالية في األمور الشرعية. عالوة على ذلك، لدى بنك ساب فريق إلدارة شؤون الشريعة 

متخصص في االستشارات وإدارة المخاطر الشرعية ومراجعتها. وقد تم عقد تدريب وحلقات توعية بشأن مبادئ الخدمات المصرفية 
اإلسالمية وكذلك متطلبات معالجة المنتجات. وأخيرًا، يمتلك البنك منصة تقنية متوافقة مع المتطلبات الشرعية بشكل كبير من 

أجل دعم تقليل مخاطر األخطاء التشغيلية أو اإلغفال. 

تعّرف المخاطر الشرعية بأنها مخاطر قابلة للتمييز في خريطة مخاطر البنك، على كال من مستوى األعمال ومستوى الخدمات المالية 
اإلسالمية المخصص. ويتم مراقبة وضع مخاطر الشريعة من خالل لجان حوكمة مناسبة.  

جدير بالذكر أن رئيس إدارة الخدمات المالية اإلسالمية يتبع الرئيس التنفيذي للمخاطر مباشرًة، ويتولى مسؤولية اإلشراف على 
تطوير المنتجات والخدمات الشرعية ومراقبتها على نحٍو مستقل. وتعمل إدارة الخدمات المالية اإلسالمية من خالل التواصل الوثيق 
مع الهيئة الشرعية فيما يخص كافة الشؤون المتعلقة بالشريعة، والتي تؤثر على إدارة األعمال والمخاطر. بينما تتبع الهيئة الشرعية 

مباشرة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك. 
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المخاطر 
التشغيلية 

المخاطر التشغيلية هي تلك المخاطر التي تواجه البنك في سعيه لتطبيق استراتيجيته أو تحقيق أهدافه نتيجة عدم كفاءة العمليات 
الداخلية واألفراد واألنظمة أو فشلها أو بسبب أحداث خارجية. 

يتم تحديد قابلية تحمل المخاطر التشغيلية بشكل سنوي ويعتمدها مجلس اإلدارة. ويتم مراجعة ذلك شهريًا في لجنة المخاطر 
التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر مع إجراء تحديثات ربع سنوية يتم رفعها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  

ولضمان التقييم المستمر لمدى مالءمة الرقابة على المخاطر التشغيلية، يتم إجراء تقييم للمخاطر والرقابة ويتم اختبار الضوابط 
المحددة بصفة دورية من مسؤولي الرقابة ومديري مخاطر األعمال والرقابة. ويتم إدخال القضايا التي يتم تحديدها في نظام سجل 

حفظ المخاطر ويتم مراقبة حل القضايا ومتابعتها من اإلدارة ويتم إبالغ ومراقبة الوضع من قبل لجان الحوكمة.  

باإلضافة إلى ذلك، فإن القضايا المحددة من خالل المراجعات األخرى بما في ذلك المراجعة الداخلية والخارجية والمراجعات التي تجرى 
من قبل الجهات التنظيمية يتم إبالغها ومتابعتها من قبل لجان الحوكمة. 

ومن بين المخاطر التشغيلية، تعّد حماية البنية التحتية التقنية للبنك وبيانات عمالئنا من األمور الرئيسية التي يتم التركيز عليها في 
ظل التحول الرقمي المتزايد للبنوك.  

وفي إطار القيام بعمليات األعمال الرئيسية، يتعامل بنك ساب مع أنواع متعددة من معلومات العمالء والبيانات المتعلقة بعمالء 
البنك. وال شك في أن التعامل مع المعلومات والبيانات يتضمن تخزينها ومعالجتها ونقلها. ولهذا الغرض، قام البنك بتأسيس وحدة 

لمخاطر أمن المعلومات تتبع مباشرة للرئيس التنفيذي للمخاطر. تعمل الوحدة على ضمان أمن شبكة البنك ومدى توافقها مع 
سياسات أمن المعلومات من خالل رصد تدفقات المعلومات وإدارة مخاطر البيانات وإدارة إمكانات الوصول إلى البيانات عبر نظم 

ساب المركزية. 

أما مخاطر األمن السيبراني فهي احتمال التعرض أو الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية أو خرق البيانات التي تستهدف ساب. 
نواصل تعزيز أطر الضوابط السيبرانية ورفع مستوى المرونة لدينا وقدرتنا على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية وقدراتنا األمنية، 

بما في ذلك الكشف عن التهديدات وتحليلها، ومراقبة إمكانات الوصول إلى األنظمة، وضوابط أنظمة الدفع، وحماية البيانات، 
وضوابط الشبكات، وأنظمة النسخ االحتياطي والتعافي من الكوارث. وتعتبر المخاطر السيبرانية من أولويات البنك ويتم تقديم تقارير 
عنها بصورة دورية لكل من لجنة إدارة المخاطر ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لضمان تحقيق رؤية واضحة وجلية للمخاطر 

والحوكمة والدعم التنفيذي لبرنامجنا المستمر لألمن السيبراني. 

قام البنك باتخاذ تدابير للحد من المخاطر التشغيلية الحتمية التي تنشأ عن هذا التغير في ممارسات العمل، وتم إدارة المخاطر 
التشغيلية ووصلت لمستوى مقبول خالل العام. 

مخاطر السمعة 

ترتبط مخاطر السمعة بتصور أصحاب المصالح سواء كان ذلك التصور مبنيًا على الحقائق أم ال. وفي ظل التغير المستمر في توقعات 
أصحاب المصالح، فإن مخاطر السمعة تتسم بطبيعة ديناميكية متغيرة، ولهذا فإن تعامل ساب مع إدارة مخاطر السمعة يجب أن 
يكون قائمًا دائمًا وعلى مستوى كافة وحدات األعمال واألقسام. تمكن ساب من بناء هوية متميزة وسمعة متينة في السوق 

السعودي ويحافظ على التزام كامل تجاه العمل وفقًا ألعلى المعايير التي يضعها لنفسه ويحرص على أن يراه الجميع بتلك الصورة. 
 

تعد سمعة ساب عاماًل بالغ األهمية في نجاحه، كما أن نجاح أو فشل أية جهة تقدم الخدمات المالية مرهون بسمعتها وبثقة 
العمالء بها. ويمكن أن تتعرض السمعة ألضرار بالغة بسبب عدم االمتثال للوائح السارية أو بسبب التصرفات غير المالئمة أو 

التصريحات اإلعالمية أو في المجال العام. ويعتبر الحفاظ على ثقة العمالء هدفًا أساسيًا لإلدارة وهو ما يمكن إنجازه من خالل وجود 
مركزي مالي قوي وسليم والممارسة الناجحة إلدارة المخاطر.  

ال يتسامح ساب مطلقًا مع المشاركة المقصودة في أي عمل أو نشاط ال يأخذ باعتباره مخاطر السمعة أو األضرار التي تلحق بها أو 
يعمل على الحّد منها. بينما يتسامح ساب إلى درجة محدودة مع مخاطر السمعة التي تنشأ عن أنشطة تم فيها االعتناء بالسمعة أو 

الحد من مخاطرها ولكنها لم تتمكن من ذلك. 

التعريف وكيفية إدارة المخاطر

 حوكمة 
المخاطر )تتمة( 
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 الرقابة 
الداخلية 

تقع مسؤولية إرساء نظام للرقابة الداخلية على عاتق مجلس اإلدارة، ويهدف نظام الرقابة الداخلية إلى إدارة مخاطر عدم تحقيق األهداف 
االستراتيجية للبنك. كما قامت إدارة ساب بوضع وإدامة إطار عمل للرقابة الداخلية يتسم بالكفاية والفعالية دعمًا للسياسات التي يعتمدها 

المجلس، ليضمن نظام الرقابة الداخلية جودة التقارير الداخلية والخارجية، وحفظ السجالت المالئمة، والكفاءة التصميمية والتشغيلية للعمليات، 
واالمتثال لألنظمة واللوائح السارية والسياسات الداخلية المتعلقة بتسيير وإدارة أعمال البنك.  

االلتزام التنظيمي 
يمتثل نظام الرقابة الداخلية لتوجيهات الضوابط الداخلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بما في ذلك ضمان استمرارية العمل على تحديد 
وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة التي يواجهها البنك. ويجري تقييم المالحظات التي يقدمها فريق المراجعة الخارجي والداخلي وفريق التفتيش من 
البنك المركزي السعودي، والتعامل معها بشكل فوري من قبل اإلدارة، كما تخضع إلشراف مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المنبثقة عنه. ويبين 

تقييم ساب أن نظام الرقابة الداخلية المطبق لديه يقدم تأكيدًا معقواًل حول سالمة وموثوقية الضوابط الموضوعة ومعلومات اإلدارة المقدمة. 
 

تقييم لجنة المراجعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية للبنك 
خالل عام 2021، قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مختلفة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة، بما في ذلك القوائم المالية وتقارير 

المخاطر. ويتم توثيق مناقشات لجنة المراجعة وقراراتها في محاضر االجتماعات وتصعيد المسائل التي تتطلب االهتمام إلى مجلس اإلدارة.  

وخالل هذا العام، عقد أعضاء لجنة المراجعة اجتماعات مع رئيس المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمخاطر والرئيس 
التنفيذي لاللتزام ورئيس الرقابة المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين، حيث اطلعت على آخر المستجدات بشأن المسائل التي تتطلب اهتمام لجنة 
المراجعة. أيضا تلقت لجنة المراجعة تقارير المراجعة الداخلية، وتقارير السلطات الرقابية، وخطابات اإلدارة من مراجعي الحسابات الخارجيين الصادرة 

خالل العام، وراجعت خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.  

قامت لجنة المراجعة أيضا بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات االلتزام بالسياسات الداخلية لساب والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات 
الصلة في المملكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدارة قامت بواجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فّعال والسعي للحصول على تأكيد مستقل عن 

المراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.  

تؤكد لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة والمساهمين كفاية وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية في ساب، على حد علمها التام بكافة النواحي 
الجوهرية للنظام، كما تؤكد أن توصيات اللجنة المتعلقة بالتعيين والفصل والتقييم أو تحديد مكافآت مراجعي الحسابات الخارجيين أو تعيين الرئيس 

التنفيذي للرقابة الداخلية قد تم اعتمادها من قبل المجلس.  
 

المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 
يعّد مجلس اإلدارة مسؤواًل عن إدامة فعالية إدارة المخاطر في ساب ومراجعتها. ويهدف إطار المعايير والسياسات واإلجراءات الرئيسية التي 

وضعها مجلس اإلدارة إلى تحقيق فعالية الرقابة الداخلية بالبنك بهدف إدارة المخاطر ضمن نطاق تقبل المخاطر المعتمد لديه، وحماية الموجودات 
من االستخدام أو التصرف بها دون صالحيات، وحفظ السجالت المحاسبية الصحيحة، وموثوقية وفائدة المعلومات المالية المستخدمة في نطاق 

العمل أو المعّدة للنشر. وهذه اإلجراءات مصممة إلدارة وتخفيف مخاطر اإلخفاق في تحقيق أهداف العمل ويمكنها فقط أن توفر مستوى 
معقواًل وغير مطلق من التأكيد بعدم وجود مخالفات جسيمة أو أخطاء أو خسائر أو احتيال. وجرى تطبيق تلك اإلجراءات المتعلقة باستمرارية تحديد 

وتقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك بشكل مستمر وفعال طوال العام. 

وتعتبر إدارة ساب مسؤولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية إطار الرقابة الداخلية بالبنك حسب ما هو معتمد من مجلس اإلدارة، فيما تقع مسؤولية 
تحديد إدارة المخاطر على عاتق جميع الموظفين في نطاق األدوار المنوطة بهم كجزء من نموذج خطوط الدفاع الثالثة، وهو نموذج مبني على 
تنسيب األنشطة والمهام بالمسؤوليات والمساءلة اإلدارية إلدارة المخاطر وبيئة الرقابة. ويحدد خط الدفاع الثاني السياسة والقواعد التوجيهية 

إلدارة المخاطر في مجاالت معينة، كما يقدم النصائح واإلرشادات فيما يتعلق بالمخاطر ويناقش خط الدفاع األول )المسؤولين عن المخاطر( حول 
فعالية إدارة المخاطر. 
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الوصفالضوابط

مبادئ ساب
تغطي مبادئ ساب كافة السياسات واإلجراءات، التي تعمل على إيصال وربط أهدافنا وقيمنا واستراتيجيتنا وإدارة المخاطر 

لدينا. بعبارة أخرى، إنها تجسد سبب وجودنا وماهيتنا وأعمالنا وكيفية تقديم ذلك.

إطار عمل 
السياسات 
واإلجراءات

يمتلك ساب إطارًا متينًا للسياسات واالجراءات تنظمها “أدلة إجراءات ساب”. كما أن أدلة إرشادات وتعليمات األقسام توضح 
السياسات الرئيسية المتعلقة بجميع أنشطة البنك الرئيسية إلى جانب السياسات القائمة على اللوائح الرئيسية. تتم الموافقة 
على جميع السياسات من قبل مجلس اإلدارة وتخضع لمراجعة دورية لضمان شمولها بشكل كافي لجميع أنشطة البنك وبيئته 

التشغيلية ومنها ضمان توافقها مع اللوائح وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها.

تفويض 
الصالحيات 

ضمن نطاق 
الصالحيات 

التي يحددها 
المجلس

تم تفويض إدارة ساب لتنفيذ مختلف األنشطة والمسؤوليات المتعلقة باألداء المالي وفق خطة العمل وذلك ضمن الحدود 
الموضوعة من مجلس اإلدارة. ويتطلب تفويض مجلس اإلدارة لكل من هؤالء األشخاص الحفاظ على التوزيع المالئم والواضح 

للمسؤوليات الهامة واإلشراف على وضع ومتابعة أنظمة الرقابة المالئمة لكل قسم. ويتم تفويض مدير اإلدارة بصالحيات 
الدخول في ترتيبات المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق ضمن الحدود الموضوعة. إال أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة 

التنفيذية في حالة كانت خارج الحدود الموضوعة، والتي منها العروض االئتمانية التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. ويتم 
قياس المخاطر االئتمانية ومخاطر األسواق وجمعها لمراجعة وإدارة تركزات المخاطر.  ويتطلب تعيين المديرين التنفيذيين في 

الوظائف القيادية العليا في ساب مصادقة مجلس اإلدارة وموافقة البنك المركزي السعودي.

تحديد المخاطر 
ورصدها

لقد تم وضع األنظمة واإلجراءات في ساب من أجل تحديد كافة المخاطر الرئيسية ورصدها ومراقبتها واإلبالغ عنها بما في 
ذلك مخاطر االئتمان واألسواق والسيولة ورأس المال واإلدارة المالية والنماذج ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية 

واستمرارية األعمال وااللتزام ومخاطر العمليات األخرى وأية مخاطر ناشئة أخرى. وتتم مراقبة التعرض لهذه المخاطر من قبل 
مختلف لجان الحوكمة اإلدارية، مثل لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة المخاطر ولجنة االلتزام واللجنة العليا لمكافحة 

االحتيال واللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات واللجنة التوجيهية المعنية بتجارب العمالء ولجنة مخاطر أمن المعلومات 
والمخاطر التشغيلية والمرونة ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها.

تتم مراجعة فعالية وعضوية وقواعد عمل اللجان بشكل دوري سنويًا ورفع محاضر االجتماعات إلى اللجان المنبثقة عن مجلس لجان الحوكمة
اإلدارة، ومن خالل تلك اللجان إلى مجلس اإلدارة.

تقييم المخاطر 
والضوابط 

”RCA“

يجري تحديد كافة المخاطر التشغيلية الهامة، إلى جانب الضوابط المرتبطة بها، من خالل عملية تقييم المخاطر والضوابط التي 
يجريها مسؤولو المخاطر انطالقًا من مدخالت الخبراء في خط الدفاع الثاني. ويتم اختبار تصميم تلك الضوابط وفعاليتها 

التشغيلية على عدة مستويات، بما في ذلك االختبار من قبل مدراء مخاطر األعمال والضوابط )في خط الدفاع األول( 
والمعنيين بالمخاطر )خط الدفاع الثاني( لتقديم التأكيدات المعقولة لإلدارة حيال كفاية الضوابط المطّبقة.

تتم مراقبة إجراءات التقارير المالية لساب والمتعلقة بإعداد القوائم المالية الموحدة لعام 2021 باستخدام سياسات محاسبية التقارير المالية
ونماذج تقارير موثقة. ويخضع تقديم المعلومات المالية لمصادقة رئيس الرقابة المالية.

التغييرات 
في الظروف 
والممارسات 

السوقية

تم وضع اإلجراءات الكفيلة بتحديد المخاطر الجديدة الناشئة عن التغيرات في ظروف وممارسات السوق وسلوك العمالء. 

 الرقابة 
الداخلية )تتمة( 

ملخص ألبرز ضوابط الرقابة الداخلية
ويتولى الرئيس التنفيذي للمخاطر مسؤولية قسم المخاطر الذي يضطلع بإدامة اإلشراف على إدارة مختلف المخاطر على مستوى البنك. بينما 

قسم االلتزام معني باإلشراف على عمليات األقسام وإجراءات اإلدارة وذلك لضمان التوافق مع المتطلبات النظامية. كما أن إجراءات إدارة المخاطر 
مدمجة بالكامل مع الخطط االستراتيجية وخطة التشغيل السنوية والمخطط الدوري لرأس المال. ويتم رفع النتائج الطالع أعضاء مجلس اإلدارة من 

خالل تقارير دورية ترفع إلى أعضاء لجنتي المراجعة والمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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الخطط 
التشغيلية 

السنوية

يتم إعداد الخطط التشغيلية السنوية وإثراؤها من خالل التحليل المفصل لحد المخاطر المقبول الذي يصف أنواع وكميات 
المخاطر التي يستعد ساب لتقبلها عند تنفيذه لالستراتيجية، ويجري إعداد الخطط على مستوى األعمال األقسام لتحدد 

مبادرات األعمال الرئيسية واآلثار المالية المحتملة على تلك المبادرات.

ترتيبات 
الحوكمة

تم وضع ترتيبات الحوكمة لتوفير اإلشراف على األمور ذات المخاطر الهامة وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة بشأنها. ويتم 
ذلك من خالل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأيضا لجان اإلدارة والتي تشرف على فعالية إدارة المخاطر 

وترفع التقارير حول ذلك إلى لجان مجلس اإلدارة.

المراجعة 
الداخلية

تشكل إدارة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية إطار ضوابط الرقابة الداخلية على مستوى البنك بالكامل 
وذلك من خالل تركيزها على مكامن الخطر األكبر للبنك حسبما يتم تحديده عن طريق المراجعة المبنية على المخاطر. وتقوم 
إدارة المراجعة الداخلية بذلك من خالل المراجعة المستقلة لفعالية تصميم وتشغيل أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية التي 
تحددها وحدات خطوط الدفاع األول والثاني بما يضمن أن البنك يعمل ضمن مستوى حد المخاطر المقبول لديه وبالتوافق 

مع األطر التنظيمية.
ويرفع رئيس إدارة المراجعة الداخلية تقاريره إلى لجنة المراجعة فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالمراجعة. ويوضح نظام 

عمل المراجعة الداخلية بالبنك التزام إدارة المراجعة الداخلية واستقالليتها ومسؤولياتها وصالحياتها بينما يشرح دليل تعليمات 
المراجعة بالبنك المعايير واإلجراءات التي تلتزم بها إدارة المراجعة الداخلية. وتتم مراجعة كلتا الوثيقتين واعتمادهما من قبل 

لجنة المراجعة بالبنك نيابة عن مجلس اإلدارة وذلك على أساس سنوي. تتولى اإلدارة التنفيذية مسؤولية ضمان تنفيذ 
الخطط واإلجراءات اإلدارية المعتمدة من إدارة المراجعة الداخلية ضمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه. ويجب تقديم تأكيد 

بذلك الخصوص إلى إدارة المراجعة الداخلية. 
قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2021 بمراجعة عدد من األنشطة واإلجراءات في ساب متبعة منهج التدقيق المبني 
على المخاطر. وتم رفع تقارير هذه المراجعات إلى لجنة المراجعة في ساب والتي تسلط الضوء على الجوانب التي كانت فيها 

فعالية الضوابط أو فعالية اإلدارة في معالجة أخطاء الرقابة بمستوى دون المرضي. وبشكل عام، أكدت المراجعات التي 
تمت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 2021 بأن األنظمة واإلجراءات المتعلقة بعملية التحديد المستمر والتقييم 

واإلدارة للمخاطر الكبيرة التي تواجه ساب قد ُطبقت بالشكل المناسب خالل العام كما انه لم يتحديد أي قضايا جوهرية. وقد 
عملت هذه اإلجراءات على تمكين ساب من الوفاء بالتزاماته بموجب القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي 

والمعايير التي وضعها مجلس اإلدارة في ساب.
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يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين واألطراف ذات العالقة األخرى وحسب معرفته التامة من كافة النواحي الجوهرية ما يلي: 
حفظ سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. 	 
يتسم نظام الرقابة الداخلية بسالمة التصميم ومتانته و فعالية تنفيذه. 	 
أنه ليس هناك دليل يشير إلى عدم قدرة البنك على مواصلة نشاطه. 	 

توصل مجلس اإلدارة إلى هذا الرأي ويمكنه تقديم تلك التأكيدات بناًء على نتائج إشرافه المستمر ومشاركته المباشرة في إطار الرقابة في البنك 
بشكل مباشر ومن خالل اللجان المنبثقة عنه. كما ُيفوض البنك إدارته أيضًا بإجراء مراجعة سنوية لمدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية. 

 تأكيدات أعضاء
مجلس اإلدارة 
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 تأكيدات أعضاء
مجلس اإلدارة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تقدم شركة أتس أس بي سي هولدينغز بي أل سي وهي الشركة األم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في - خبرات إدارية 

ومتخصصة بموجب اتفاقية خدمات فنية. وقد تم تعديل هذه االتفاقية في 3 أكتوبر 2018 وتم تجديدها لمدة عشر سنوات اعتباًرا من 30 سبتمبر 
.2017

تتعامل المجموعة، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت في سياق األعمال 
العادية. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

السعودي. 

كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي:

20212020

مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية:

1,135,2631,819,706أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
111,709 10,779 استثمارات  

20,812 3,421 مشتقات بالقيمة العادلة، صافي
677,738 575,837 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

4,061,2653,374,514تعهدات والتزامات محتملة

20212020

شركات زميلة:

619,232 583,359 استثمارات
1,501 275,000 قروض وسلف 

21,923 47,726 موجودات أخرى 
476,738 461,085 ودائع العمالء

37 -   مطلوبات أخرى 
1,503,428 1,303,655 تعهدات والتزامات محتملة

20212020

أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:

664,344 3,769,568 استثمارات
15,101,9945,680,310قروض وسلف
11,480,0717,606,791ودائع العمالء 

56,962  72,626 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية, صافي
750,000 500,000 سندات دين مصدرة 

14,532 18,148 مطلوبات أخرى 
4,756,529787,214تعهدات والتزامات محتملة

 األطراف 
ذات العالقة  
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يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال المصدر للمجموعة.

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر في هذه القوائم المالية الموحدة:

فيما يلي تحلياًل بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

* تشتمل مزايا الموظفين قصيرة األجل على الرواتب والبدالت والمزايا والمكافآت النقدية المدفوعة خالل السنة. 

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط 
والتوجيه واإلشراف على أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

20212020

صناديق استثمارية ذات عالقة:

361,673 363,510 استثمارات
47,546 17,440 ودائع العمالء

212,000 212,000 سندات دين مصدرة

20212020

شركات تابعة:

34,00034,000موجودات أخرى
صناديق استثمارية ذات عالقة:

578,649516,848استثمارات

20212020
254,118149,269دخل العموالت الخاصة

59,95194,684تكاليف العموالت الخاصة
127,40840,040دخل األتعاب والعموالت 

54,708 73,615 تكاليف عمومية وإدارية
29,906 30,247 تكاليف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية

25,227 24,320 تكاليف خدمات مسترده من شركة زميلة
- 79,895 متحصالت من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع 

24,653 28,084 الحصة في األرباح المدفوعة إلى شركة زميلة بخصوص األنشطة البنكية االستثمارية
5,943 5,610 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

20212020
45,117 35,062 مزايا موظفين قصيرة األجل *

3,081 746 مكافأة نهاية الخدمة 
17,069 13,800 مزايا موظفين طويلة األجل أخرى

8,681 12,944 دفعات على أساس األسهم

 األطراف
ذات العالقــة )تتمة(
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تم اإلفصاح أدناه عن التعامالت بين البنك وكافة األطراف ذات العالقة وأية أعمال أو عقود يكون البنك طرفًا فيها أو تنطوي على مصلحة ألحد 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي شخص مرتبط بأي منهم، وكذلك في اإليضاح 36 حول القوائم المالية الموحدة المدققة للعام 

 .2021

الطرف ذو العالقة رقم
العالقة بالطرف ذو 

العالقة 

اسم صاحب المصلحة المباشرة أو 
غير المباشرة أو المساهمة 

فترة األعمال طبيعة األعمال والعقد قيمة المعاملة الرئيسية  

شركة وكاالت زيروكس 1
السعودية

عضو مجلس اإلدارة / 
سنويةخدمات وصيانة الطابعات 3,349,035 ريال سعوديالسيدة/ لبنى العليانمساهم

شركة شيندلر العليان 2
سنويةصيانة المصاعد74,516 ريال سعوديالسيدة/ لبنى العليانعضو مجلس اإلدارةللمصاعد المحدودة

3
الشركة السعودية 

للمعلومات االئتمانية 
)سمة(

21.87% مملوكة 
سنويةاتفاقية عضوية سمة9,175,029 ريال سعوديالسيد/ بندر بن غشيانلساب

شركة إتش إس بي سي 4
عضو مجلس اإلدارةالشرق األوسط المحدودة

السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس

اتفاقية مستوى األداء، HBME 13,881,000 ريال سعودي
سنويةMurex )برنامج(

شركة إتش إس بي سي 5
القابضة

عضو مجلس اإلدارة / 
مساهم رئيسي

السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس

اتفاقية خدمات داخل المجموعة 22,194,000 ريال سعودي
HGHQ سنويةلـ

65% مملوكة لسابساب تكافل6
السيدة/ مها السديري 
السيد/ بشير القنيبط 
السيد/ فارس الشريف

السيد/ ياسر البراك
سنويةمسؤولية عامة 25,904ريال سعودي

بنك إتش إس بي سي، بي 7
عضو مجلس اإلدارةإل سي

السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس

562,310 جنيه استرليني
اتفاقية خدمات داخل المجموعة 

إلتش إس بي سي المملكة 
المتحدة

سنوية

عضو مجلس اإلدارةبنك إتش إس بي سي كندا8
السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس

اتفاقية خدمات داخل المجموعة 16,012 دوالر كندي
سنويةإلتش إس بي سي كندا

شركة إتش إس بي سي 9
العربية السعودية المحدودة

عضو مجلس إدارة / 
49% مملوكة لساب

السيد/ علي السبهان
السيد/ ماجد نجم

السيد/ محمد آل الشيخ
السيد/ عبداللطيف الحربي

السيد/ توني كريبس 
السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف

سنويةاتفاقية خدمات24,320,000 ريال سعودي

شركة إتش إس بي سي 10
العربية السعودية

عضو مجلس إدارة / 
49% مملوكة لساب

السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس
السيد/ علي السبهان

السيد/ ماجد نجم
السيد/ محمد آل الشيخ

السيد/ عبدالحميد الحربي

)تحت النقاش(

إتفاقية بين شركة إتش اس بي 
سي العربية السعودية وشركة 

األول لإلستثمار لنقل وبيع 
)1( أعمال إدارة األصول, )2( 

أعمال التمويل بهالمش لقطاع 
األفراد, )3( أعمال الوساطة 

لقطاع األفراد.

مرة واحدة

التحقق من هوية العمالء 67,065 ريال سعوديالسيد/ خالد إسماعيلمدير تنفيذيشركة تحكم لالستثمارات11
سنوية)اعرف عميلك(

سنويةخدمات يقين & نذير اإللكترونية9,942,784 ريال سعوديالسيد/ خالد إسماعيلمدير تنفيذيعلم12

اتفاقية تغذية ماكينات الصراف 22,262,566 ريال سعوديالسيدة/ جيهان طشقندي20% مملوكة لسابساند13
سنويةاآللي

إيجارات ماكينة صراف آلي 2,401,931 ريال سعوديالسيدة/ لبنى العليان عضو مجلس اإلدارةشركة البستان المحدودة14
سنويةوإسكان الموظفين

سنويةاستئجار مواقع الفروع792,000 ريال سعوديالسيدة/ لبنى العليانعضو مجلس اإلدارةشركة العليان للعقارات15

شركة المدفوعات 16
آي بي إس تستينغ الخدمات 750,000 ريال سعوديالسيد/ نواف جمال محمد آل حسينيمدير تنفيذيالسعودية

سنويةالمهنية في الموقع

الشركة العربية لتجهيزات 17
المكاتب

عضو مجلس اإلدارة / 
مرة واحدة-242,844 ريال سعوديالسيدة/ لبنى العليان مساهم

شركة إتش إس بي سي 18
العربية السعودية المحدودة

عضو مجلس إدارة / 
49% مملوكة لساب

السيد/ ستيفن موس
السيد/ سمير عساف
السيد/ توني كريبس
السيد/ علي السبهان

السيد/ ماجد نجم
السيد/ محمد عبداللطيف آل الشيخ

السيد/ عبدالحميد الحربي

حصة األرباح-28,084,118 ريال سعودي

 األطراف
ذات العالقــة )تتمة(
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ترتيبات تنازل أي من مساهمي البنك عن حقوقهم في توزيعات األرباح 
ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي البنك عن أي حقوق لهم في األرباح. 

 
اإلشعار المتعلق بملكيات كبار المساهمين 

لم يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من المساهمين واألشخاص ذوي العالقة بشأن تغير نسبة ملكيتهم في أسهم البنك وذلك بحسب ما 
تتضمنه متطلبات اإلفصاح الواردة في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتضمن الجداول أدناه وصفًا لملكية األسهم 

الخاصة بكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أزواجهم وأوالدهم القصر في األسهم أو حقوق الملكية. 
 

وصف ألي مصلحة وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب العائدة لكبار المساهمين

حقوق المساهمين 
تماشيًا مع األنظمة ذات الصلة وكقاعدة عامة، يضمن البنك أن المساهمين لديهم القدرة على ممارسة جميع حقوقهم النظامية المتصلة بالسهم 

على أكمل وجه، ومن ذلك حقهم في تقديم المقترحات والمالحظات حيال البنك وأدائه خالل اجتماعات الجمعية العامة للبنك أو عن طريق وحدة 
شؤون المساهمين في البنك.  

 
طلبات البنك للحصول على نسخة من سجل المساهمين 

يطلب البنك بشكل دوري معلومات حول قاعدة المساهمين من السوق المالية السعودي )تداول(. وفيما يلي تفاصيل تلك الطلبات:

السببالتاريخ
تحديث سجالت المساهمين3 يناير 12021
تحديث سجالت المساهمين31 يناير 22021
تحديث سجالت المساهمين28 فبراير 32021
اجتماع الجمعية العامة31 مارس 42021
تحديث سجالت المساهمين29 أبريل 52021
تحديث سجالت المساهمين 31 مايو 62021
تحديث سجالت المساهمين30 يونيو 72021
تحديث سجالت المساهمين29 يوليو 82021
تحديث سجالت المساهمين29 يوليو 92021

استحقاق توزيعات أرباح األسهم9 أغسطس 102021
تحديث سجالت المساهمين31 أغسطس 112021
تحديث سجالت المساهمين30 سبتمبر 122021
تحديث سجالت المساهمين31 أكتوبر 132021
تحديث سجالت المساهمين30 نوفمبر 142021
تحديث سجالت المساهمين30 ديسمبر 152021

 األطراف
ذات العالقــة )تتمة(

                           نسبة التغيرعدد األسهماسم صاحب المصلحة
%األسهم31 ديسمبر 12021 يناير 2021

شركة إتش إس بي سي المصرفية 
--636,986,300636,986,300القابضة بي في

شركة العليان السعودية لالستثمار 
0.40-)1,661,186(418,026,857416,365,671المحدودة

109,012,330131,135,64522,123,31520.3المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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أسباب عدم التزام البنك المتطلب المادة

تشكيل لجنة حوكمة 95
الشركات )مادة إرشادية( 

إن لجنة الترشيحات والمكافآت طبقا للقواعد واللوائح الخاصة بها منوطة بإجراء مراجعات دورية للتأكد من اتساق 
التطبيقات وهياكل الحوكمة المعتمدة من قبل البنك وتقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة حول هذه األمور. 

يلتزم بنك ساب التزامًا تامًا بكافة األحكام والتوجيهات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء المادة 95 
)يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل أدناه(. وقد نتج عن هذا االلتزام تضمين المتطلبات اإللزامية في النظام األساسي للبنك ولوائح قواعد عمل 

لجان مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى السياسات واإلرشادات الداخلية، والتي تتضمن إثبات حقوق المساهمين في شراء األسهم وتملكها والمشاركة 
في اجتماعات الجمعية العامة وتوفير كافة المعلومات التي تكفل للمساهمين ممارسة حقوقهم، واإلفصاح عن البيانات المالية وغير المالية، 

والمراعاة التامة لمتطلبات الشفافية وفقًا للمتطلبات النظامية، وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسؤوليات أعضائه وتشكيل لجانه المختلفة 
وفق لوائح قواعد عمل تتماشى مع التوجيهات التنظيمية. 

 األطراف
ذات العالقــة )تتمة(
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 اجتماعــات الجمعية
العامة للبنك 

عقد ساب اجتماع واحد للجمعية العامة غير العادية خالل العام 2021 وفقًا للتفاصيل التالية: 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 31 مارس 2021 )اجتماع الجمعية العامة السنوي(   
تماشيًا مع التوجيهات التنظيمية، عقد ساب اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 31 مارس 2021 من خالل وسائل تقنية االتصال الحديثة وذلك 

بحضور النصاب المطلوب ونسبة حضور بلغت 74.28% من المساهمين. 

 .)www.tadawul.com.sa( عبر الرابط )يمكن االطالع على القرارات الصادرة عن الجمعية العامة على موقع السوق المالية السعودية )تداول

حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الجمعية العامة
يبين الجدول التالي تفاصيل االجتماع وسجل حضور أعضاء المجلس خالل العام:

31 مارس 2021

3السيدة/ لبنى سليمان العليان 

3السيد / سعد عبد المحسن الفضلي 

3المهندس/ خالد عبدالله الملحم 

3المهندس / محمد عمران العمران 

3السيد / أحمد العولقي 

3السيد/ مارتن إدوارد باول 

3السيد/ ديفيد ديو 

3السيد/ ستيفن موس 
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 مصلحــة أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبــار التنفيذين

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك األقارب( 

مصلحة أعضاء اإلدارة التنفيذية )بما في ذلك األقارب(

نسبة التغيير % عدد األسهم اسم صاحب المصلحة 

%األسهم 31 ديسمبر 2021 1 يناير 2021  

43,087129,51586,428200.6السيدة. لبنى سليمان العليان 
53,11957,4144,2958.1المهندس. خالد عبدالله الملحم 

--52,183,64352,183,643المهندس. محمد عمران العمران 
----السيد. سعد عبد المحسن الفضلي 

----السيد.ديفيد ديو1
----السيد. سمير عساف 

--1,6771,677السيد. أحمد فريد العولقي 
----السيد. مارتن إدوارد باول  

----السيد. ستيفن موس 
----السيد. ستيوارت جوليفر  

1499100.0-1,5001السيد. سليمان عبد الرحمن القويز 
----السيد.توني وليام كريبس 

نسبة التغيير % عدد األسهم اسم صاحب المصلحة 

%األسهم 31 ديسمبر 2021 1 يناير 2021  
----السيد. ديفيد ديو 

----السيد. ماثيو بيرس 
----السيدة. فاتن عبدالله أبا الخيل 

124,236147,08422,84818.4السيد. ماجد نجم 
208,705253,93745,23221.7السيد. محمد آل الشيخ  

48,92760,50211,57523.7السيد. بشار يحيى القنيبط 
----السيد.توني وليام كريبس 

----السيدة.لمى غزاوي
----السيدة. مها محمد السديري 
----السيد. فارس فهيد الشريف 

32,62944,37811,74936.0السيد. ياسر علي البراك 

1تقاعد السيد/ ديفيد ديو من منصبه في مجلس اإلدارة خالل عام 2021 اعتبارًا من 23 مايو 2021. 

تقاعد السيد/ ديفيد ديو من منصبه في مجلس اإلدارة خالل عام 2021 اعتبارًا من 23 مايو 2021
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المكافآت  

تحدد سياسة ساب المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة البنك أو األعضاء من خارج مجلس اإلدارة طبقًا لألطر المحددة بموجب 
توجيهات الجهات التنظيمية وتخضع للمبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وقواعد المكافآت والتعويضات 

الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بما في ذلك تعميم البنك المركزي السعودي الذي يوضح الحد األقصى للمكافآت والتعويضات والمزايا 
العينية المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة المنبثقة عن المجلس سنويًا بما في ذلك بدل الحضور، باإلضافة إلى الئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للبنك وأيضا وثيقة حوكمة ساب وسياسة ساب للتعويضات. 
 

وقد بلغت مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في مجلس إدارة البنك ومشاركتهم في أعماله خالل العام 2021 مبلغ 
4,713,493 ريال سعودي وتشمل بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واللجان الخاصة وهم: اللجنة التنفيذية 
ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر واللجنة الخاصة باالستراتيجية ولجنة االندماج، على التوالي. ويتم دفع المكافآت في 

نهاية السنة. وخالل العام 2021، لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس بأي عمل ذي طابع فني أو استشاري، ومن ثم 
لم يحصلوا على أي مقابل أو مزايا خاصة بشأنها. 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك خالل 
العام. 

1 يشمل االموال النقدية والمكافآت المؤجلة
2 يشمل مكافآت نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين الذين قدموا استقالتهم, ورسوم التعليم وايجار السكن

اعضاء مجلس االدارة 
غير التنفيذيين

اعضاء مجلس االدارة 
المستقلين

كبار التنفيذيين الذين 
يتطلب تعيينهم عدم 

ممانعة البنك المركزي 
السعودي

2,4001,40812,663رواتب ومكافآت
6854154,736بدالت

15,550--مكافآت سنوية ودورية1
---برامج الحوافز

628--التعويضات والمزايا العينية اآلخرى المدفوعة شهريآ او سنويآ2
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مكافآت مجلس اإلدارة: 

* وفقًا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات المعتمدة من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي التي تنص على أن الحد األقصى 
لمكافأة عضو مجلس اإلدارة هو 500 ألف ريال سعودي، مع استثناءات مذكورة في نظام الشركات والقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة 

بموجب نظام الشركات المتعلق بالشركات المساهمة المدرجة وتعاميم البنك المركزي السعودي.

** يجب أال تتجاوز المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 500,000 ريال سعوي سنويآ, بناء على ذلك لم يتم دفع أي مبالغ 
إضافية مستحقة.  

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة 
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أواًل: أعضاء المجلس 
المستقلون 

**575 90 35 450السيد. أحمد فريد العولقي 

 68 -  10 58السيد. سليمان القويز 

 *570  85  35  450 السيد. مارتن إدوارد باول 

*610 125 35 450السيد. ستيوارت جوليفر 

1,823 300 115 1,408اإلجمالي 

ثانيًا: أعضاء المجلس غير 
    التنفيذيين 

 *550  115  35  400 السيدة. لبنى سليمان العليان 
السيد. سعد عبد الرحمن 

 485  55  30  400 الفضلي 

المهندس. محمد عمران 
**505 70  35  400 العمران 

**545 115  30  400 السيد. خالد عبد الله الملحم 

 500 70 30 400السيد. ستيفن موس 

 500 70 30 400السيد. سمير عساف 

3,085 495 190 2,400اإلجمالي 
ثالثا: أعضاء المجلس 

    التنفيذيون 

----السيد. توني كريبس 

----السيد. ديفيد ديو 
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مكافآت خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين5 )ويشمل ذلك الرئيس 
التنفيذي5 والرئيس التنفيذي للمالية( 

مكافآت أعضاء اللجان 
حصل جميع أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على المبالغ التالية: 

المكافآت الثابتة 
بدل حضور اجتماعات 

المجموع المجلس 
200255455أعضاء اللجنة التنفيذية 

550195745أعضاء لجنة المراجعة 
15075225أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

450100550أعضاء لجنة المخاطر 
 Project Chess 6060-اللجنة الخاصة لـ
7070-اللجنة الخاصة لمشروع االندماج 
140140-اللجنة الخاصة للعالمات التجارية 

3030-االجتماعات الخاصة لغير أعضاء اللجنة التنفيذية 
2525-االجتماع الخاص لغير األعضاء أصحاب العالمات التجارية 

كبار التنفيذيين
المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 
الخدمة

إجمالي مكافآت 
أعضاء مجلس 

اإلدارة التنفيذيين، 
المجموعإن ُوجدو4

بدالترواتب
مزايا

أرباحمكافآت دورية1اإلجماليعينية2

برامج 
الحوافز 
قصيرة 

األجل

برامج 
الحوافز 
طويلة 

األجل3

األسهم 
الممنوحة 

)ُتضاف 
المبلغاإلجماليالقيمة(

13,82438,377-4,8007,57020,350--12,6634,73662818,0277,980المجموع بآالف الرياالت السعودية1

1 تشمل المكافآت النقدية والمؤجلة 
2 تشمل مكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين الذين قدموا استقالتهم، وبدل التعليم وإيجار السكن 

3 تشمل خطط الحوافز طويلة األجل برامج االحتفاظ بالمواهب 
4 يشغل الرئيس التنفيذي أيضًا منصب العضو التنفيذي 

5 يشمل العضو التنفيذي ورئيس الرقابة المالية السابقين

 المكافآت
)تتمة(  
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كبار التنفيذيين
المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 
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إجمالي مكافآت 
أعضاء مجلس 

اإلدارة التنفيذيين، 
المجموعإن ُوجدو4

بدالترواتب
مزايا
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األجل
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13,82438,377-4,8007,57020,350--12,6634,73662818,0277,980المجموع بآالف الرياالت السعودية1

1 تشمل المكافآت النقدية والمؤجلة 
2 تشمل مكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين الذين قدموا استقالتهم، وبدل التعليم وإيجار السكن 

3 تشمل خطط الحوافز طويلة األجل برامج االحتفاظ بالمواهب 
4 يشغل الرئيس التنفيذي أيضًا منصب العضو التنفيذي 

5 يشمل العضو التنفيذي ورئيس الرقابة المالية السابقين
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ترتيبات تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن رواتبهم أو مكافآتهم 
ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالبنك عن أي رواتب أو 

مكافآت أو تعويضات. 
 

مزايا وبرامج الموظفين 
تم خالل العام إجراء مراجعة مستقلة لهيكل التعويضات بالبنك من قبل مستشار خارجي، وتم رفع التقرير الخاص بذلك إلى لجنة الترشيحات 

والمكافآت للدراسة، كما تم رفعه مع تقارير اإلدارة إلى البنك المركزي السعودي “ساما”. ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات وتعليمات البنك 
المركزي السعودي “ساما” ومجلس االستقرار المالي. 

طبقًا ألحكام نظام العمل الساري في المملكة العربية السعودية والسياسات الداخلية للبنك، تستحق مكافأة نهاية الخدمة الدفع في نهاية فترة 
عمل الموظف. وقد بلغت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين كما في نهاية عام 2021 مبلغ 707 مليون ريال سعودي. 

لدى البنك برامج محسوبة على أساس األسهم تسدد على شكل أسهم قائمة في نهاية السنة. وبموجب شروط هذه البرامج، يمنح ساب 
الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار محددة سلًفا. وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، يسلم ساب األسهم المخصصة المعنية 

للموظفين، شريطة إكمال شروط االكتساب بصورة مرضية. يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها 
وتنتهي في التاريخ الذي يستحق فيه المؤهلين المعنيين بالكامل هذه األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس التكاليف التراكمية المثبتة لهذه البرامج 

بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االكتساب - المدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب وأفضل تقدير للمجموعة لعدد األسهم التي يتم 
اكتسابها في نهاية المطاف.

لدى البنك حالًيا برنامجان واحد للدفعات على أساس األسهم، والذي بموجبه تم تقديم المنحة لبرنامج تأجيل الحوافز في تواريخ مختلفة خالل 2019 
و 2020 و 2021 مع فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات من تواريخ المنح ذات الصلة وتبلغ نسبة االستحقاق لألسهم 33% و 33% و 34% للسنة 
األولى والثانية والثالثة على التوالي.  النسبة لخطة الحوافز طويلة األجل التي تستحق خالل أربع سنوات من تاريخ المنح المعني، وتبلغ نسبة األسهم 

المستحقة 30% و 20% و 40% مع المتبقي كمكافآت نقدية. ووفًقا لطريقة التسوية، ستنتقل ملكية هذه األسهم إلى الموظفين في تواريخ 
االستحقاق المعنية، مع مراعاة اإلكمال المرضي لشروط االستحقاق. كانت الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المحسوبة على أساس 

األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي:  

الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم: 

20212020
1,462,631 1,085,913 1 يناير 

)294,009( )109,698( متنازل عنها 
)819,241( )485,447(  تمت ممارستها أو انتهت صالحيتها 

736,532 4,100,543 منحت خالل العام 
1,085,913 4,591,311 31 ديسمبر 

بلغ المتوسط المرجح لسعر األسهم الممنوحة خالل العام 27.8 ريال سعودي )2020: 25.3 ريال سعودي(. 

عدد أسهم 
الخزينة 

القيمة 
السوقية 

)بالريال 
تفاصيل االستخدام تاريخ التملك السعودي( 

31 ديسمبر 151,513,263 4,591,311 
 2021

يتملك البنك األسهم الخاصة به المقرر منحها إلى اإلدارة العليا مستقباًل. وإلى أن يتم 
نقل الملكية الفعلية لتلك األسهم إلى الموظفين، فإن تلك األسهم غير المخصصة/ غير 

الممنوحة يتم اعتبارها كأسهم خزينة سيتم استخدامها في تمويل برامج الحوافز طويلة 
األجل للموظفين. 

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة لدى البنك وبيانات استخدامها: 

 المكافآت
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 هيكل الكيان 
القانوني 

العالقةاسم الشركة
حقوق 
مجال نشاط األعمالالملكية

رأس المال 
بلد التسجيلالسهمي

وكالة ساب للتأمين1 
500,000 ريال وكالة تأمين100%شركة تابعةالمحدودة

سعودي
المملكة العربية 

السعودية
شركة عقارات العربية 

تعمل في شراء وبيع وتأجير األراضي 100%شركة تابعةالمحدودة
والعقارات ألغراض االستثمار

1,000,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

شركة ساب العقارية 
500,000 ريال تسجيل العقارات100%شركة تابعةالمحدودة2

سعودي
المملكة العربية 

السعودية
شركة ساب لألسواق 

تعمل في المشتقات المالية ومعامالت 100%شركة تابعةالمحدودة
إعادة الشراء

50,000 دوالر 
جزر كايمانأمريكي

65%شركة تابعةساب تكافل
تزاول أعمال التأمين المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات التكافل 
العائلي والعام

340,000,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

تعمل في مجال خدمات االستثمار وأنشطة 100%شركة تابعةاألول لالستثمار 
إدارة الموجودات

400,000,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

تسجيل الموجودات العقارية باسمها نيابة 100%شركة تابعةشركة األول العقارية 
عن ساب

500,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

شركة وكالة األول 
500,000 ريال وكالة تأمين100%شركة تابعةللتأمين1

سعودي
المملكة العربية 

السعودية

20%شركة زميلةشركة الوطنية للتأمين3
تزاول أعمال التأمين المتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية وتعرض منتجات التكافل 
العائلي والعام

200,000,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

شركة إتش إس بي سي 
49%شركة زميلةالعربية السعودية

تعمل في مجال الخدمات المصرفية 
االستثمارية والخدمات االستشارية وأنشطة 

إدارة األصول
500,000,000 ريال 

سعودي
المملكة العربية 

السعودية

شركة كيان السعودية 
لتأجير الموجودات

شركة لغايات 
شارك ساب في الكيانات الثالثة المهيكلة 50%خاصة

بغرض تنفيذ صفقات القروض المشتركة 
في المملكة العربية السعودية وتأمين 
حقوق الضمان لموجودات معينة لدى 

مقترضي تلك التسهيالت بموجب أنظمة 
التمويل اإلسالمي.

500,000 ريال 
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

شركة رابغ لتأجير 
الموجودات1

شركة لغايات 
500,000 ريال 50%خاصة

سعودي
المملكة العربية 

السعودية
شركة ينبع لتأجير 

الموجودات1
شركة لغايات 

500,000 ريال 100%خاصة
سعودي

المملكة العربية 
السعودية

مالحظة: يؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الشركات التابعة. 
1هذه الشركات جاري إقفالها. 

2انتهى أجل الشركة في عام 2021. 
3باع ساب حصته بالكامل في شركة الوطنية إلى شركة استثمار الثروات الخاصة القابضة. 
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تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021 على اختيار كل من شركتي برايس ووترهاوس كوبر بي 
دبليو سي وكي بي إم جي لالستشارات المهنية كمراجعي حسابات خارجيين من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك وفحص القوائم المالية 

المرحلية الموجزة ربع السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وذلك وفقًا لتوصيات لجنة المراجعة. 
 

المعايير المحاسبية 
تم إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالي المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووفًقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام 
الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

 تعيين مراجعي 
الخارجيين  الحسابات 
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تماشيًا مع الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز مركزه من كفاية رأس المال وتنويع مصادر التمويل وتقليل فجوات التباين بين تواريخ استحقاق 
الموجودات والمطلوبات، أصدر البنك سندات الدين التالية: 

 
أصدر ساب هذه الصكوك بتاريخ 2 يوليو 2020 على أن تكون مستحقة في يوليو 2030م. ويتفق هذا اإلصدار مع توصيات بازل 3، ويحق لساب 

اختيار سداد الصكوك بعد 5 سنوات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي ووفقًا لشروط وأحكام االتفاقية. 

وتستحق الصكوك نسبة عمولة خاصة وفقًا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية خالل 6 أشهر مضافًا إليها 195 نقطة 
أساس تستحق السداد كل ستة أشهر. هذه الصكوك بدون ضمانات وتم تسجيلها في السوق المالية السعودية )تداول(. 

القرض المشترك  
ال يوجد حاليًا أي قروض مشتركة قائمة. 

 تعيين مراجعي 
الخارجيين  الحسابات 

 ســندات الدين المصدرة
ووســائل االقتراض األخرى 

التغيير 31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021 بآالف الرياالت السعودية 

صكوك ثانوية مدتها 10 سنوات بمبلغ 5,000 مليون ريال سعودي تستحق 
-5,000,0005,000,000بحلول 2030 
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تتكون المدفوعات النظامية المستحقة على البنك خالل عام 2021 من الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين والضريبة المستحقة على 
الشركاء األجانب والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 

 المدفوعات
المسحقة

بآالف الرياالت 
السعودية 

مبلغ الزكاة المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسوية المستحقات الزكوية عن السنوات المالية السابقة وحتى السنة 
)320,407(المالية 2021

)64,021(ضرائب دفعات معجلة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2021
)128,041(ضريبة دخل الشركات المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2021

)119,696(الزكاة المدفوعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2021
)213,597(مدفوعات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

)59,590(ضريبة االستقطاع  
)14,145(مدفوعات أخرى 
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يوضح الجدول أدناه مقارنة للغرامات المفروضة على البنك من البنك المركزي السعودي للعامين 2021 و2020م:

تم اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التصحيحية والوقائية فيما يتعلق بالتغيرات في العمليات والسياسات واإلجراءات لتجنب حدوث تلك المخالفات 
وضمان االلتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي. 

 العقوبات 
والجزاءات 

 20212020

موضوع المخالفة 
عدد القرارات

الجزائية 

مبلغ الغرامة 
)بالريال 

السعودي( 
عدد القرارات 

الجزائية 

مبلغ الغرامة 
)بالريال 

السعودي( 
1,858,000 19 1,256,500 13 مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي التنظيمية 

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية 
10,890,400 3 3,168,800 2 العمالء 

12,748,400 4,425,30022 15 المجموع
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 العقوبات 
والجزاءات )تتمة( 

الغرامات المفروضة من قبل السلطات التنظيمية األخرى

التدابير المتخذة لمعالجة وتجنب الغرامات 
المفروضة

مبلغ الغرامة 
بالريال 

السعودي السلطة اإلشرافية أسباب الغرامة
تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 

فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 
و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 

االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

20,000 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأخر في تقديم معلومات إلى 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

500 المؤسسة العامة للتامينات 
االجتماعية

التسجيل في المؤسسة العامة 
للتامينات االجتماعية

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

12,403 نظام “سداد” للمدفوعات أنقطاع أنظمة البنك األساسية

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

288,000 الشؤون البلدية عدم المطابقة مع لوائح البناء 
المعتمدة من البلدية

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

64,000 الدفاع المدني عدم المطابقة مع متطلبات 
الدفاع المدني

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

2,121 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأخر في تقديم معلومات إلى 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

4,433,315 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة قيمة مضافة غير 
مدفوعة

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

3,877 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأخر في تقديم معلومات إلى 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

5,000 هيئة المدن والمناطق 
اإلقتصادية الخاصة تراخيص

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

6,000 الدفاع المدني عدم مطابقة متطلبات الدفاع 
المدني

تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التصويبية والوقائية 
فيما يتعلق بالتغييرات في العمليات واإلجراءات 

و السياسات بهدف تجنب تلك المخالفات وضمان 
االمتثال باللوائح ذات الصلة بالمجال.

9,606 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التأخر في تقديم معلومات إلى 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

4,844,822 إجمالي
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

  السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) إلى السادة مساهمي البنك 
  

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 
 

  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  القيمة الدفترية للشهرة 

  
موعة شهرة بقيمة دفترية  جلدى الم  ،   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  

(  ٨٫٧٨  تبلغ سعودي  لایر  لایر    ٨٫٧٨:  ٢٠٢٠مليار  مليار 
  ٣١سعودي). أجرت اإلدارة اختبار انخفاض قيمة الشهرة كما في 

  م. ٢٠٢١ديسمبر
  

لقد اعتبرنا تقييم انخفاض قيمة الشهرة من أمور  المراجعة الرئيسية  
تستند    .(" االستخدام  ("قيمة  االستخدام  قيمة  تحديد  تتضمن  ألنها 

اال  قيمة  هي  حسابات  والتي   ، المستقبلية  التوقعات  إلى  ستخدام 
بطبيعتها غير مؤكدة ، وتتطلب أحكاًما هامة وتخضع لمخاطر تحيز  
توقعات األرباح، فإن األحكام الهامة   بصرف النظر عن  اإلدارة. 
الخصم   معدالت  هي  االستخدام  قيمة  في  المدرجة  األخرى 

مدى الطويل.  وافتراضات االقتصاد الكلي مثل معدالت النمو على ال
واالفتراضات   األحكام  كانت  إذا  أنه  من  مخاطر  هناك   ، وبالتالي 
يكون   تقييمات انخفاض القيمة غير مناسبة ، فقد  تستند إليها  التي 

 ً   . رصيد الشهرة محرفا
  

ك  ٢يرجى الرجوع إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح  
يحتوي على  الذي    ٩  لسياسة انخفاض قيمة الشهرة؛ واإليضاح رقم

 اإلفصاح عن الشهرة واختبار انخفاض قيمة الشهرة. 
  

  
   حصلنا على فهم لعمليات اإلدارة لتقييم انخفاض القيمة وقمنا

 بتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط. 
 
   فهمنا    للنقد يعكسقمنا بتقييم ما إذا كان تقسيم الوحدات المولدة

 لألعمال وكيفية عملها. 
 
   الخطة بمراجعة  اعتمدها  قمنا  كما  التشغيلية   / اإلستراتيجية 

مجلس اإلدارة، وتأكدنا من أن المعلومات المتوقعة المستخدمة  
في تقييم انخفاض قيمة الشهرة الذي أجرته اإلدارة تتفق مع  

 هذه الخطة. 
 
   معقولية مدى  بتقييم  وقمنا  لدينا  المتخصصين  بإشراك  قمنا 

، بما في ذلك  حسابات قيمة االستخدام واالفتراضات األساسية
 توقعات التدفق النقدي ومعدالت الخصم المستخدمة. 

 
   االستخدام قيمة  نموذج  نتائج  حساسية  بمراجعة  قمنا 

، مثل معدل النمو على المدى  المختلفةلالفتراضات الرئيسية  
 الطويل ومعدل الخصم، ضمن نطاق ممكن بشكل معقول. 

 
   ألخرى  مقابل معلومات السوق ا  مقارنةقمنا بإجراء عمليات

 ذات الصلة. 
 
  قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة 
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  الموحدة (تتمة) تقرير حول مراجعة القوائم المالية  

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  
  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف 
  

في   إجمالي  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما  بلغ  والسلف  م،  القروض 
بالمجموعة   سعودي   ١٧٤٫٢٦الخاصة  لایر  :  ٢٠٢٠(  مليار 

سعودي)  ١٦٠٫٤٢ لایر  خسائر  مليار  مخصص  مقابلها  جنب   ،
قدره   متوقعة  (  ٦٫٧٠ائتمان  سعودي   ٧٫١٧.:  ٢٠٢٠مليار لایر 
  مليار لایر سعودي. 

  
خسائر   تحديد  ألن  نظراً  رئيسي،  مراجعة  كأمر  هذا  اعتبرنا  لقد 

المتوق يتطلب  االئتمان  جوهريةعة  هامةو  تقديرات  من    أحكام 
الموحدة  اإلدارة المالية  القوائم  على  جوهري  أثر  لذلك  وأن   ،

كوفيد جائحة  تواصل  ذلك،  على  عالوة  فرض    ١٩-للمجموعة. 
التحديات على األعمال وبالتالي زاد من مستويات األحكام وعدم  

لمعيار الدولي  التأكد الالزمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً ل
(األدوات المالية للمعيار الدولي للتقرير    –  ٩للتقرير المالي رقم  

  ). تشمل النواحي الرئيسة لألحكام ما يلي: ٩المالي رقم 
 
على    ٣و  ٢و  ١تصنيف القروض والسلف ضمن المراحل   . ١

 أساس تحديد: 
  

في   ) أ( جوهرية  زيادة  على  تشتمل  التي  التعرضات 
 نشأتها، ومخاطر االئتمان منذ 

  
فردي   ) ب ( بشكل  القيمة  المنخفضة    /   التعرضات 

 التعرضات المتعثرة. 
  

احتمالية   وتقدير  لتحديد  إضافية  أحكام  بتطبيق  المجموعة  قامت 
الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في مخاطر  
إلى   أدت  التي  الحكومية  الدعم  برامج  من  الرغم  على  االئتمان، 

األقساط لبعض األطراف المقابلة. لم يتم اعتبار تأجيل تأجيل سداد 
سداد األقساط على أنه تسبب في حدوث زيادة جوهرية في مخاطر  

  االئتمان في حد ذاتها بمعزل عن العوامل األخرى. 

 
  اإلدارة تقييم  عن  فهمنا  وتجديد  فهم  على  بالحصول  قمنا 

والسلف،  لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض  
المحاسبية   والسياسة  الداخلي  التصنيف  نموذج  ذلك  في  بما 
ونموذج المنهجية الخاصة بالمجموعة، مع األخذ في االعتبار 

  أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خالل السنة. 
 
   قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة ومنهجية

لواردة في  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات ا
  . ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
   قمنا بتقييم تصميم وتطبيق واختبار فاعلية اإلجراءات الرقابية

لتقنية   العامة  الرقابية  اإلجراءات  ذلك  في  (بما  الرئيسية 
 المعلومات وتطبيقاتها ذات الصلة) فيما يتعلق بـ: 

  
o مة  نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (بما في ذلك الحوك

النموذج وأي  على  العام؛  خالل  صحته  من  والتحقق  ؛ 
واعتماد   العام؛  خالل  إجراؤها  يتم  للنماذج  تحديثات 
النموذج   ومتراكبات  واالفتراضات  الرئيسية  المدخالت 

 وجدت)؛الالحق، إن 
  

o   تصنيف القروض والسلف إلى مراحل مختلفة والتحديد
االئتمان، وتحديد المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر  

 التعرضات المنخفضة بشكل فردي،  / التعثر
 

o  أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تقوم عليها نماذج
 خسائر االئتمان المتوقعة، و 

 
o  .مدخالت البيانات في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  
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  الموحدة حول مراجعة القوائم المالية  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  
  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  القروض والسلف (تتمة) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 
  
االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة   . ٢

من أجل تحديد احتمال التخلف عن السداد، ونسبة الخسارة  
عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد،  

يقتصر على، تقييم الوضع المالي للطرف  ويشمل ذلك، وال  
وتطوير   المتوقعة،  المستقبلية  النقدية  والتدفقات  اآلخر، 
الكلي   االقتصاد  وعوامل  المستقبلية،  االفتراضات  وإدراج 
المتوقعة   واالحتماالت  بها  المرتبطة  والسيناريوهات 

  المرجحة. 
  
باستخدام   . ٣ الالحق  النموذج  تراكبات  تطبيق  إلى  الحاجة 

االئتمانية الصادرة عن الخبراء إلظهار كافة عوامل  األحكام  
- المخاطر ذات الصلة وخاصة تلك المتعلقة بجائحة كوفيد

المستمرة التي من الممكن أنه لم يتم عكسها من خالل    ١٩
  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. 

  
جائحة   ضوء  في  سيما  ال  والتقديرات،  األحكام  هذه  تطبيق  أدى 

إل  العالمية،  التقديرات  كورونا  من  التأكد  عدم  درجة  في  زيادة  ى 
احتساب   بعمليات  والمتعلقة  لها  المصاحبة  المراجعة  ومخاطر 

  م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

  
 :فيما يتعلق بعينة من العمالء، قمنا بتقييم  
  

o   درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل اإلدارة بناًء
وأخذنا  نماذج   على بالمجموعة،  الداخلي  التصنيف 

ضوء   في  االعتبار  بعين  المحددة  التصنيف  درجات 
المتوفرة،   القطاع  ومعلومات  الخارجية  السوق  ظروف 

، كما قمنا  ١٩-وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة كوفيد
التصنيف   درجات  مع  متوافقة  كانت  إذا  ما  بتحديد 

االئت  خسائر  نماذج  في  كمدخالت  مان المستخدمة 
  المتوقعة، 

  
o  احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة و 

 
o   اإلدارة تقييم  من  بالتأكد  قمنا  المختارة،  القروض  لعينة 

تأثير  ذلك  في  بما  لالسترداد،  القابلة  النقدية  للتدفقات 
 الضمانات والمصادر األخرى للسداد، إن وجدت.  

 
   قبل من  الموضوعة  الضوابط  مالئمة  مدى  من  بالتأكد  قمنا 

االئتمان   مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  لتحديد  المجموعة 
يد التعرضات المصنفة كـ "منخفضه بصورة فردية"/ أو  وتحد

وفيما   ذلك،  إلى  إضافة  مراحل.  إلى  وتصنيفها  “متعثرة"، 
مالئمة   مدى  من  بالتأكد  قمنا  التعرضات،  من  بعينة  يتعلق 
عملية التصنيف إلى المراحل المحددة من قبل المجموعة، بما  

موجب  في ذلك العمالء الذين كانوا مؤهلين لتأجيل األقساط ب 
برامج الدعم الحكومية مع التركيز بشكل خاص على العمالء  

كوفيد بجائحة  تأثراً  األكثر  القطاعات  في  يعملون  - الذين 
البنك ١٩ تعاميم  على  بناًء  الحكومي  الدعم  لبرامج  وفقاَ 

المركزي السعودي ذات الصلة والتي تحدد معايير التعريف  
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  مراجعي الحسابات المستقلينتقرير 
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  
  المراجعة الرئيسي كيف تناولت مراجعتنا أمر   أمر المراجعة الرئيسي 

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف (تتمة) 
  

)  ٥ب (٢المحاسبية الهامة باإليضاح    السياسات الرجوع إلى    يرجى
المالية؛ واإليضاح   (و)  ١ـ١بشأن االنخفاض في قيمة الموجودات 

واالفتراضات   والتقديرات  األحكام  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي 
للموجودات   المتوقعة  االئتمان  بخسائر  المتعلقة  الهامة  المحاسبية 

م المستخدمة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ومنهجية  قبل  المالية  ن 
واإليضاح   خسائر    ٦المجموعة؛  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي 

) لالطالع  ب ( ٣٠االئتمان المتوقعة للقروض والسلف؛ واإليضاح 
الرئيسية   واالفتراضات  االئتمان  جودة  تحليل  تفاصيل  على 
االئتمان  تحديد خسائر  االعتبار عند  أخذها في  تم  التي  والعوامل 

على خسائر    ١٩ئحة كوفيد  الخاص بأثر جا  ٣٧المتوقعة وإيضاح  
  . االئتمان المتوقعة

  
   قمنا بتقييم إجراءات الحوكمة المطبقة والعوامل النوعية التي

أخذتها المجموعة بعين االعتبار عند تطبيق الطرق اإلضافية  
أو إجراء أي تعديالت على مخرجات نماذج خسائر االئتمان 

أو   البيانات  على  للقيود  نظراً  شيء  المتوقعة  أي  أو  النماذج 
 آخر. 

  
   قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات األساسية المستخدمة من

في   بما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نموذج  في  المجموعة  قبل 
التأكد   عدم  حالة  مراعاة  مع  المستقبلية،  االفتراضات  ذلك 
والتقلبات التي تشهدها السيناريوهات االقتصادية نتيجة جائحة  

 . ١٩-كوفيد
  
   إليها تستند  التي  البيانات  ودقة  اكتمال  مدى  باختبار  قمنا 

ديسمبر    ٣١عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كما في  
٢٠٢١. 

  
   مقمنا، حيثما كان ذلك ً باالستعانة بالمتخصصين لدينا،   ،ناسبا

االئتمان   خسائر  احتساب  عمليات  مراجعة  في  لمساعدتنا 
معقولية   مدى  وتقييم  المترابطة  المدخالت  وتقييم  المتوقعة، 
االفتراضات المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة،  
وخاصة تلك المتعلقة بمتغيرات االقتصاد الكلي وسيناريوهات  

 . لي المتوقعة واألوزان المرجحةاالقتصاد الك
  
   قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية

  . الموحدة
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  القوائم المالية الموحدة (تتمة) تقرير حول مراجعة  

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  
  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  تقييم األدوات المالية المشتقة 

  
مقايضات   ذلك  في  بما  مختلفة،  مشتقات  عقود  المجموعة  أبرمت 

وعقود  أسعار   ("المقايضات")  والعمالت  الخاصة  العموالت 
العمالت   وخيارات  اآلجلة")  ("العقود  اآلجلة  األجنبي  الصرف 
األسهم   وخيارات  الخاصة  العموالت  أسعار  وخيارات 
المقايضات   تشتمل  األخرى.  المشتقات  وعقود  ("الخيارات") 
والعقود اآلجلة والخيارات وعقود المشتقات األخرى على مشتقات  

ارج األسواق النظامية، ويعتبر تقييم هذه العقود ذاتي ألنه يأخذ  خ
  بعين االعتبار عدداً من االفتراضات وعمليات معايرة طرق التقييم. 

 
إن معظم هذه المشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة. مع ذلك تستخدم  
المجموعة بعض المشتقات ألغراض محاسبة تغطية المخاطر في  

المو  المالية  القيمة  القوائم  أو  النقدية  التدفقات  مخاطر  لتغطية  حدة 
العادلة. إن إجراء تقييم غير مالئم للمشتقات يمكن أن يكون له أثر 

  ،في حالة عدم فعالية التغطية،  جوهري على القوائم المالية الموحدة 
  أيضاً على محاسبة التغطية.  أثر  يمكن أن يكون له

 
نظراً لوجود صعوبات وعدم  مراجعة رئيسي    أمر لقد اعتبرنا هذا  

عند   بسبب    التقييمموضوعية  الحاالت،  بعض  وفي  عام،  بشكل 
  . استخدام طرق تقييم معقدة

  
م، بلغت القيم العادلة اإليجابية والسلبية    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  

المجموعة   بها  تحتفظ  التي  سعودي    ١٫١١للمشتقات  لایر  مليار 
مليار لایر سعودي    ١٫٥١مليار لایر سعودي) و    ١٫٩٦:  م٢٠٢٠(
  مليار لایر سعودي)، على التوالي.  ٢٫٨٢: م٢٠٢٠(
 

اإليضاح   في  اإلعداد  أسس  إلى  الرجوع  حول  ٢و(١-١يرجى   (
يوضح   والذي  الموحدة  المالية  واألحكام  القوائم  التقديرات 

العادلة،   القيمة  بقياس  المتعلقة  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات 
اإليضاح   في  الهامة  المحاسبية  السياسات  بشأن  د( ٢وملخص   (

ومحاسبة   المشتقة  المالية  باألدوات  المتعلقة  المحاسبية  السياسة 
) واإليضاح  المخاطر،  عن  ١١تغطية  اإلفصاح  يتضمن  الذي   (

  ات في تاريخ التقرير.مراكز المشتق

  
   بشأن للرقابة  اإلدارة  إجراءات  وتطبيق  تصميم  بتقييم  قمنا 

تحديد القيمة العادلة للمشتقات ومحاسبة تغطية المخاطر، كما  
العمليات   هذه  على  الرئيسية  اإلجراءات  فاعلية  باختبار  قمنا 
بما في ذلك اختبار إجراءات الرقابة اآللية ذات الصلة التي  

  تحديد القيمة العادلة للمشتقات. تغطي 
 
  :قمنا باختيار عينة من المشتقات، وبما يلي 
  

   الشروط بمقارنة  وذلك  المشتقات  تفاصيل  دقة  اختبار 
 واألحكام مع االتفاقيات المعنية ومصادقات الصفقات، 

  
  تقييم لنماذج  الرئيسية  المدخالت  مالئمة  مدى  تقييم 

 المشتقات،
 

 إجراء    المتخصصينبتكليف    قمنا في  لمساعدتنا  لدينا 
تقييمات مستقلة للمشتقات ومقارنة النتيجة بتقييم اإلدارة؛  

 و
  

   المجموعة أجرتها  التي  التغطية  فاعلية  مدى  من  التأكد 
 ومحاسبة التغطية ذات العالقة، و 

  
  التقييم بأسس  المتعلقة  اإلفصاحات  مالئمة  مدى  تقييم 

الق المستخدمة في قياس  في  والمدخالت  المدرجة  العادلة  يمة 
  القوائم المالية الموحدة. 
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البنك السعودي البريطاني 

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر  

إيضاحات

2021
بآالف الرياالت 

السعودية

2020
بآالف الرياالت 

السعودية
)معدلة(

الموجودات
314,909,40436,449,415نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

45,993,1755,105,498أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
111,109,8451,961,306مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي

564,903,69860,831,007استثمارات، صافي
6167,556,478153,243,078قروض وسلف، صافي

7583,359619,232استثمار في شركات زميلة 
103,353,0864,090,172موجودات أخرى

83,246,1673,169,427ممتلكات ومعدات وأصول حق استخدام، صافي 
910,740,81110,982,536 شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

272,396,023276,451,671إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
1214,663,66617,620,956أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

13186,760,612189,110,140ودائع العمالء 
111,514,5922,819,086مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي

145,061,5335,066,610سندات دين مصدرة 
1511,367,10311,073,139مطلوبات أخرى 

219,367,506225,689,931إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
1620,547,94520,547,945رأس المال

8,524,88217,586,986عالوة إصدار
1720,547,94511,485,841احتياطي نظامي
324,937)29,939(18احتياطيات أخرى

3,335,498711,063أرباح مبقاة
52,926,33150,656,772إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

102,186104,968حقوق الملكية غير المسيطرة 
53,028,51750,761,740إجمالي حقوق الملكية

272,396,023276,451,671إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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البنك السعودي البريطاني 

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات

2021
بآالف الرياالت 

السعودية

2020
بآالف الرياالت 

السعودية
)معدلة(

216,387,3827,811,575دخل العموالت الخاصة
)938,869()661,450(21مصاريف العموالت الخاصة

5,725,9326,872,706صافي دخل العموالت الخاصة
2,113,908 222,448,995دخل األتعاب والعموالت

)830,757()1,259,285(22مصاريف األتعاب والعموالت
1,283,151 1,189,710صافي دخل األتعاب والعموالت

602,516519,442أرباح صرف عمالت، صافي
23163,177158,205دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

14,82825,284دخل توزيعات أرباح
1862,81531,200مكاسب أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي

-81,132مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)12,022(97,932دخل / )خسائر( العمليات األخرى، صافي

7,938,0428,877,966إجمالي دخل العمليات
)1,630,931()453,743(30 )أ(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

)7,417,776(-9انخفاض في قيمة الشهرة
مصاريف العمليات:

)1,846,897()1,760,091(24رواتب ومصاريف الموظفين 
)58,221()62,141(إيجار ومصاريف مباني

)677,658()622,404( 8,9استهالك وإطفاء
)1,630,006()1,268,366(مصاريف عمومية وإدارية

)4,212,782()3,713,002(إجمالي مصاريف العمليات
)4,383,523(3,771,297الدخل / )الخسارة( من األنشطة التشغيلية

7131,42981,936الحصة في أرباح شركات زميلة
)4,301,587(3,902,726صافي دخل / )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

)222,325()606,323(26مخصص الزكاة وضريبة الدخل – الحالية
356,316)94,758(26)مخصص( / عكس ضريبة دخل – المؤجلة

)4,167,596(3,201,645صافي دخل / )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
العائد إلى:

)4,155,392(3,204,427مساهمي البنك
)12,204()2,782(19حقوق الملكية غير المسيطرة

)4,167,596(3,201,645صافي دخل / )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

)2.02(1.56 25الربح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم )بالريال السعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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البنك السعودي البريطاني 

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

إيضاحات

2021
بآالف الرياالت 

السعودية

2020
بآالف الرياالت 

السعودية
)معدلة(

)4,167,596(3,201,645صافي دخل / )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل
الدخل الشامل اآلخر للسنة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

)69,349(18368,819الدخل الشامل اآلخر(

)16,160(5,525 28إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
157,710)39,050(18صافي التغيرات في القيمة العادلة

)31,200()62,815(18محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي
تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
)4,964(187,940صافي التغيرات في القيمة العادلة

)1,867()18,793(18محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي
261,62634,170إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

)4,133,426(3,463,271إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة
العائد إلى:

)4,121,222(3,466,053مساهمي البنك
 )12,204()2,782(حقوق الملكية غير المسيطرة

)4,133,426(3,463,271اإلجمالي
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سعودية
ال

 2021
سابقًا

سنة كما ورد 
ي بداية ال

صيد ف
الر

20,547,945
17,586,986

11,485,841
324,937

760,954
-

50,706,663
55,077

50,761,740
ت

أثر التعديال
19

-
-

-
-

)49,891(
-

)49,891(
49,891

-
ي 1 يناير 2021

صيد المعدل كما ف
الر

20,547,945
17,586,986

11,485,841
324,937

711,063
-

50,656,772
104,968

50,761,740
سنة

شامل لل
ي الدخل ال

إجمال
ضريبة الدخل

سنة بعد الزكاة و
سارة( ال

ي الدخل / )خ
صاف

-
-

-
-

3,204,427
-

3,204,427
)2,782(

3,201,645
ت النقدية

طر التدفقا
طية مخا

ي القيمة العادلة لتغ
ت ف

ي التغيرا
صاف

18
-

-
-

7,940
-

-
7,940

-
7,940

ت المنافع المحددة
س التزاما

إعادة قيا
28

-
-

-
5,525

-
-

5,525
-

5,525
ق الملكية المدرجة 

ت حقو
ي القيمة العادلة ألدوا

ت ف
ي التغيرا

صاف
شامل األخر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال
18
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-

-
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-
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-

368,819

ت الدين المدرجة بالقيمة 
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ت ف
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صاف
شامل اآلخر

العادلة من خالل الدخل ال
18

-
-

-
)39,050(

-
-

)39,050(
-

)39,050(
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-
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237,429
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ت
أثر التعديال
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-

-
-

-
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-
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-

ي 1 يناير 2020
صيد المعدل كما ف
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-
-
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-

-
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-
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ت ف
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صاف
شامل اآلخر

العادلة من خالل الدخل ال
18

-
-

-
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-
-

 157,710 
-
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-

-
-
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-
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-
)33,067( 
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-
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البنك السعودي البريطاني 

قائمة التغيرات في حقوق المليكة الموحدة                                                                                                            
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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البنك السعودي البريطاني 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

إيضاحات

2021
بآالف الرياالت 

السعودية

  2020
بآالف الرياالت 

السعودية
األنشطة التشغيلية:

)4,301,587(3,902,726صافي دخل / )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
 التعديالت لتسوية صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية 

)المستخدمة في( / من األنشطة التشغيلية:
49,29744,328إطفاء العالوة على االستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، صافي

8622,404677,658 و 9استهالك وإطفاء
)7,102(-دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

96,091 142,352مصاريف العمولة الخاصة على سندات الدين المصدرة 
-)81,132(مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-)11,760(7 )أ(مكاسب من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع
)33,067()81,608(18دخل محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

)81,936()131,429(7الحصة في أرباح شركات زميلة 
30453,7431,630,931 )أ(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

7,417,776-9انخفاض في قيمة الشهرة
56,963)6,007(احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 4,858,586 5,500,055 
التغير في الموجودات التشغيلية:

)741,618()379,873(وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي
)50,128()133,179(أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

)263,641()145,608(استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)2,669,499()14,684,575(قروض وسلف، صافي

 )1,592,432(1,532,465موجودات أخرى ومشتقات
التغير في المطلوبات التشغيلية:

13,968,269 )2,957,290(أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 )3,053,307( )2,349,528(ودائع العمالء

 2,712,213  )953,159(مطلوبات أخرى ومشتقات، صافي
)15,212,161( 13,809,912 

 )739,708( )513,343(26الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 13,070,204 )15,725,504(صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية:
10,742,404 9,859,005 متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)10,582,837( )13,419,575(شراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-779,894متحصالت من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

799,168122,902توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة 
 )607,544( )563,609(شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

 130,490 106,190متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
 )194,585( )3,838,927(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
 )29,233( )147,429(العموالت الخاصة المدفوعة على سندات الدين المصدرة

 3,500,000  -   متحصالت من إصدار سندات الدين المصدرة، صافي
)634,629( )137,362(مدفوعات التزامات االيجار

-)115,000(شراء أسهم الخزينة
)1,201,834()1,200,924(توزيعات أرباح مدفوعة

1,634,304)1,600,715(صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية
14,509,923)21,165,146(صافي )النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

2729,708,69415,198,771النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
278,543,54829,708,694النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

7,815,140 6,238,983 عمولة خاصة مستلمة خالل السنة
1,183,908 682,963 عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية:
897,633 607,260 8أصول حق استخدام 

911,723 647,888 15التزامات عقود اإليجار
34,170 261,626 صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
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البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

127 عام1.

132 السياسات المحاسبية الهامة2.

152 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي3.

152 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي4.

154 االستثمارات، صافي5.

158 القروض والسلف، صافي 6.

165 االستثمار في الشركات الزميلة7.

166 الممتلكات والمعدات وأصول حق االستخدام، صافي8.

167 الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى9.

169 الموجودات األخرى10.

170 المشتقات11.

176 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى12.

176 ودائع العمالء13.

177 سندات الدين المصدرة14.

177 المطلوبات األخرى15.

178 رأس المال16.

178 االحتياطي النظامي17.

178 االحتياطيات األخرى18.

179 التعديل على الحصة غير المسيطرة 19.

179 التعهدات وااللتزامات المحتملة20.

184 صافي دخل العموالت الخاصة21.

185 صافي دخل األتعاب والعموالت22.

186 دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 23.

186 رواتب ومصاريف موظفين24.

188 الربح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم25.

188 الزكاة وضريبة الدخل26.

190 النقدية وشبة النقدية27.

190 التزامات منافع الموظفين28.

191 القطاعات التشغيلية29.

194 إدارة المخاطر المالية30.

203 مخاطر السوق31.

208 مخاطر السيولة32.

212 مقاصة المطلوبات المالية 33.

212 القيمة العادلة لألدوات المالية 34.

214 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 35.

216 كفاية رأس المال36.

 تأثير فايروس كورونا )كوفيد  على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي 37.

السعودي

217

218 التحول من معدل اإلقراض بين البنوك )اآليبور( )إصالحات مؤشر أسعار الفائدة(38.

219 اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة39.
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1. عام
البنك السعودي البريطاني )“ساب”(، شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 
12 صفر 1398هـ )الموافق 21 يناير 1978(. وقد بدأ ساب أعماله رسميًا بتاريخ 26 رجب 1398هـ )1 يوليو 1978( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك 

البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 1010025779 وتاريخ 22 ذو القعدة 1399هـ 
)الموافق 13 أكتوبر 1979( كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 108 فرعًا )31 ديسمبر 2020: 113 فرعًا( في المملكة العربية السعودية. 

إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي:

البنك السعودي البريطاني
ص ب 9084

الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت 
إشراف لجنة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

يمتلك ساب حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة، شركة تابعة، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادى اآلخر 1428هـ )الموافق 3 يوليو 2007( 

)الشركة تحت التصفية حاليا(. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪98 وحصة قدرها ٪2 بصورة غير مباشرة في رأس مال وكالة ساب للتأمين 
المحدودة من خالل شركة تابعة أخرى )“شركة عقارات العربية المحدودة”( مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه 

الشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تابعة لساب( داخل المملكة العربية السعودية.

يمتلك ساب حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة، شركة تابعة، وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010188350 وتاريخ 12 جمادى األول 1424هـ )الموافق 12 يوليو 

2003(. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪99 وحصة قدرها ٪1 بصورة غير مباشرة في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة من 
خالل شركة تابعة أخرى )“وكالة ساب للتأمين المحدودة”( مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عقارات العربية 

المحدودة في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.
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امتلك ساب حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020 : ٪100( في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة، شركة تابعة، وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010428580 وتاريخ 12 صفر 1436هـ )الموافق 4 ديسمبر 2014(، 

)تم تصفية السنة خالل السنة(. امتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪99.8 وحصة قدرها ٪0.2 بصورة غير مباشرة في رأس مال شركة ساب 
العقارية المحدودة من خالل شركة تابعة أخرى )“شركة عقارات العربية المحدودة”( مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي 

للشركة التابعة في تسجيل العقارات باسمها واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها نيابة عن ساب.

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020 : ٪100( في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة، شركة تابعة، وهي 
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان بالسجل التجاري رقم 323083 وتاريخ 21 شعبان 1438هـ )الموافق 17 مايو 2017(. تقوم 

شركة ساب لألسواق المحدودة بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء.

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪65 )31 ديسمبر 2020 : ٪65( في رأس مال شركة ساب للتكافل، شركة تابعة، وهي شركة مساهمة 
سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010234032 وتاريخ 20 جمادى األولى 1428هـ )6 يونيو 2007(. تقوم 

شركة ساب للتكافل بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام للشركات واألفراد في المملكة العربية 
السعودية. أعلنت شركة ساب تكافل عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة والء للتامين التعاوني في 14 يوليو 2021 (الموافق 4 ربيع 

الثاني 1442هـ) لتقييم اندماج محتمل بين الشركتين. ستواصل ساب تكافل اإلعالن عن أي تطورات جوهرية تتعلق باالندماج المقترح وفقا لألنظمة 
واللوائح ذات الصلة.

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في رأس مال شركة األول لالستثمار، شركة تابعة، وهي شركة 
مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010242378 بتاريخ 30 ذو الحجة 1428هـ )الموافق 9 يناير 2008(. 

تم تأسيس شركة األول لالستثمار ومرخصة كمؤسسة في السوق المالية وفقًا لقرار هيئة السوق المالية رقم 1-39-2007. يتمثل النشاط الرئيسي 
للشركة بتقديم خدمات األوراق المالية من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق 

المالية.

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في رأس مال شركة األول العقارية، شركة تابعة، وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010250772 بتاريخ 21 جمادى األول 1429هـ )الموافق 26 مايو 

2008(. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة بتسجيل العقارات باسمها وحفظ وإدارة الضمانات المرهونة بالنيابة عن ساب. 

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في رأس مال وكالة األول للتأمين، شركة تابعة، وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010300250 بتاريخ 29 محرم 1432هـ )الموافق 4 يناير 2011(. 

يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة بالعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية الخاصة بشركة الوطنية للتأمين )الشركة تحت التصفية حالًيا(.

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪49 )31 ديسمبر 2020: ٪49( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية شركات زميلة، 
شركة مساهمة مقفلة ومسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010221555 بتاريخ 27 جمادى اآلخرة 1427هـ )الموافق 23 

يوليو 2006(. تم تأسيس شركة اتش اس بي سي العربية السعودية ومرخصة كمؤسسة هيئة السوق المالية وفقًا لقرار هيئة السوق المالية رقم 
05008-37 وتاريخ 1426/12/5هـ الموافق 2006/1/5. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية ومرخصة كمؤسسة في 

السوق المالية من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق بتقديم خدمات األوراق المالية. تعتبر اتش اس بي سي العربية السعودية شركة زميلة 
لساب وشركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب. تتمثل األنشطة الرئيسية إتش إس بي سي العربية 

السعودية في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية، والديون، وتمويل 
المشاريع. كما تدير الصناديق المشتركة والمحافظ التقديرية. 

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪0 )31 ديسمبر 2020: ٪20( في رأس مال الشركة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة مسجلة بالمملكة 
العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 53 بتاريخ 21 شوال 1430هـ )الموافق 10 أكتوبر 2009(. خالل الربع الثالث 2021، تم إعادة 

تصنيف الشركة الوطنية للتأمين من شركة زميلة إلى أصل محتفظ به ألغراض البيع بعد أن أعلن ساب عن توجهه االستراتيجي للتخارج من حصته في 
الشركة الوطنية للتأمين. خالل الربع الرابع من عام 2021، تخلص ساب من كامل ملكيته في الشركة الوطنية للتأمين. كان النشاط الرئيسي لشركة 
الشركة الوطنية للتأمين هو تقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات تكافل عائلي وعام لألفراد والشركات في المملكة العربية 

السعودية.
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لقد شارك ساب في تأسيس ثالث منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة في المملكة العربية السعودية والحصول على الضمانات 
على موجودات محددة خاصة بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات	 
شركة رابغ لتأجير الموجودات	 
شركة ينبع لتأجير الموجودات	 

يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها ٪50 )31 ديسمبر 2020: ٪50( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات 
)الشركة تحت التصفية حاليًا( ويمتلك حصة مباشرة قدرها ٪100 )31 ديسمبر 2020: ٪100( في شركة ينبع لتأجير الموجودات )الشركة حاليًا تحت 

التصفية( نتيجة االندماج مع البنك األول في يونيو 2019. ال يقوم ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته 
بالمنشآت أو المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات 

التمويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز المالي الموحدة لساب.

1-1. أسس اإلعداد

 أ( بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك:

وفًقا المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 	 
للمراجعين والمحاسبين، و 

طبقًا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.	 

ب( أسس القياس 
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا المشتقات، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من من 

خالل قائمة الدخل، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومزايا الموظفين التي تم إدراجها بالقيمة الحالية لاللتزامات 
الخاصة بهم. باإلضافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات مغطاة المخاطر )المغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم 

تغطيتها.

ج( عملة العرض والنشاط
تظهــر هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي، ويتــم تقريبهــا ألقــرب ألــف. يعتبر الريال الســعودي عملة النشــاط للبنــك، ما لم يذكر 

خالف ذلك.

د( عرض القوائم المالية الموحدة
يقوم البنك بعرض قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة به على أساس السيولة. وقد تم تقديم تحليل بشأن عمليات االسترداد أو السداد خالل 12 

شهرًا من تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير متداولة( في اإليضاح 32 )ب(.

ه( أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعة له )كما ذكر في إيضاح 1 ويشار إليها جميًعا بـ “المجموعة”(. يتم 
إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة، فيما عدا شركة ساب للتكافل وبعض 

الشركات التابعة غير الهامة، حيث تم استخدام القوائم المالية األولية المفحوصة أو أحدث قوائم مالية سنوية مراجعة، على التوالي لغرض التوحيد 
وللوفاء بالجدول الزمني إلعداد تقارير المجموعة. 

الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشركة المستثمر فيها( والتي 
يتعرض بشأنها لمخاطر ولديه حقوق في الحصول على عائدات مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات 

من خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركات إلى ساب 
ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا من تاريخ تخلي ساب عن هذه السيطرة. يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد 

هذه القوائم المالية الموحدة.
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و( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ 
الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدير عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه 
التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات 

األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف.

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:

1. خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية والتزامات االئتمان وعقود الضمان المالي

منهجية خسائر االئتمان المتوقعة 
يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، لكافة فئات الموجودات المالية والتزامات االئتمان وعقود 

الضمان المالي إجراء األحكام وباألخص تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض وتقييم 
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.

تخضع هذه التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها مستويات مختلفة للمخصصات. تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة 
الخاصة بالمجموعة مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات المتعلقة باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة. تشتمل عناصر نماذج خسائر 

االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية على ما يلي:

نموذج تصنيف االئتمان الداخلي بالمجموعة والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للدرجات الفردية،	 
معايير المجموعة للتقييم فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية لخسائر االئتمان 	 

المتوقعة على مدى العمر ووفق تقييم نوعي،
تحديد فئات الموجودات المالية في حالة تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعي،	 
إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت،	 
تحديد العالقات بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيمة الضمانات، وأثر احتمال التعثر عن السداد 	 

ومخاطر التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر، و
اختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة.	 

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المحتفظ بها
تقوم المجموعة بمنح القروض بناء على قدرة العمالء على سداد التزاماتهم من مصادر التدفقات النقدية الخاصة بهم بداًل من االعتماد على 

قيمة الضمانات المقدمة. وبحسب وضع العميل ونوع المنتج، تمنح التسهيالت بدون ضمانات. بالنسبة للقروض األخرى، يتم الحصول على 
ضمانات إضافية ويؤخذ ذلك بعين االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن منح االئتمان واألسعار. وفي حالة التعثر عن السداد، تقوم المجموعة باستخدام 

الضمان كمصدر من مصادر السداد. وحسب شكلها، يمكن أن يكون للضمانات تأثيرًا ماليًا هامًا في التقليل من مخاطر االئتمان.

إضافة إلى ذلك، يمكن إدارة المخاطر باستخدام أنواع أخرى من الضمانات وتعزيزات مخاطر االئتمان مثل الضمانات اإلضافية والرهونات األخرى 
والضمانات غير المدعمة بمستندات ثبوتية، لكن قيمة هذه الضمانات ستكون غير معروفة ولم يتم تحديد أثرها المالي.

2. قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمارات والمشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة. وقد تم اإلفصاح عن 

القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح رقم 34 حول القوائم المالية الموحدة. القيمة العادلة هي السعر الذي 
سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. 

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
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في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو	 
في حالة عدم وجود سوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. 	 

إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام 
األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. تستخدم المجموعة طرق 

تقييم مالئمة وفقًا للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام 
المدخالت غير القابلة للمالحظة.

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

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في االسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.	 
المستوى الثاني: المدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن مالحظتها إما بشكل مباشر )مثل األسعار( أو 	 

بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق النشطة 
ألدوات مماثلة، األسعار المتداولة لألدوات المماثلة أو مشابه في األسواق التي تعتبر أقل من أساليب التقييم النشطة أو أساليب التقييم 

األخرى التي يمكن فيها مالحظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.
المستوى الثالث: المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشتمل تقنية التقييم الخاصة بها على مدخالت غير 	 

قابلة للمالحظة ويكون للمدخالت الغير قابلة للمالحظة تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها على أساس 
األسعار المدرجة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات هامة غير ملحوظة لتعكس الفروق بين األدوات.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين 
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة 

ككل( في نهاية كل فترة مالية. ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة 
وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

3. االنخفاض في قيمة الشهرة
وألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال إلى الوحدات المدرة للنقدية – مصرفية 

األفراد وإدارة الثروات، ومصرفية الشركات والمؤسسات، والتي تعد أيًضا قطاعات تشغيلية يتم إعداد تقارير بشأنها.  

يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد المقدرة للوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي تحمل شهرة، والتي يتم 
تحديدها من خالل طريقة القيمة الحالية، مع القيمة الدفترية لصافي الموجودات لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية. انظر اإليضاح 9 بشأن 

االفتراضات الرئيسية المستخدمة لحساب القيمة الحالية.

4. االنخفاض في قيمة سندات الدين )إيضاح 2 ب )5((

5. تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة )إيضاح 2 ب )1((

6. تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها 

تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح 1-1 )هـ( ألحكام اإلدارة.

7. االستهالك واإلطفاء )إيضاح 2-ي و 2-ك(

8. برامج المنافع المحددة )إيضاح 2-ع(
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9. مخصص االلتزامات والمطالبات )إيضاح 2-م(
يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واألحكام بشأن احتمال تجنيب مخصص لقاء المطالبات. إن 

تاريخ انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على االجراءات النظامية المتبعة.

ز( مبدأ االستمرارية
لقد قامت إدارة المجموعة بتقييم مقدرة المجموعة على االســتمرار في العمل وفقًا لمبدأ االســتمرارية، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى 

المجموعة الموارد الكافية لالســتمرار في أعماله في المســتقبل القريب. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شــكوكًا 
جوهرية حول مقدرة المجموعة على االســتمرار في العمل وفقًا لمبدأ االســتمرارية. عليه، تم االســتمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا 

لمبدأ االستمرارية.

2. السياسات المحاسبية الهامة

أ. التغيرات في السياسات المحاسبية
تتماشــى السياســات المحاســبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المســتخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة الســنوية 

للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020. بناًء على تطبيق المعايير الجديدة ومراعاة البيئة االقتصادية الحالية، فإن السياســات المحاســبية التالية 
قابلة للتطبيق اعتباًرا من 1 يناير 2021 لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياســيات المحاســبية المقابلة الموضحة في القوائم المالية الموحدة 

السنوية لعام 2020.

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة

فيما يلي المعايير أو التفسيرات أو التعديالت سارية المفعول اعتباًرا من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل المجموعة، ومع ذلك، ليس لها أي 
تأثير على القوائم المالية الموحدة للسنة، ما لم ينص على خالف ذلك أدناه:

تاريخ السريانالبيانالمعيار والتفسير والتعديالت

تعديالت على المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 7 والمعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 4 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
16 إصالحات مؤشر أسعار الفائدة 

- المرحلة 2

تعالج تعديالت المرحلة الثانية المشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، 
بما في ذلك استبدال مؤشر بآخر. توفر تعديالت المرحلة 2 إعفاءات 

مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات معينة لمحاسبة التحوط وفقًا لمعيار 
المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على 

عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالحات مؤشر أسعار الفائدة 
)آيبور(. وعلى الرغم من أن التطبيق ليس إلزاميًا في نهاية شهر سبتمبر 

2021، إال أنه ُيسمح بالتطبيق المبكر. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 38 
حول هذه القوائم المالية الموحدة.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2021

تعديل على المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 16، "عقود اإليجار" - 

امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس 
كوفيد19-

نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، تم منح امتيازات إيجار 
للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك تأجيل 

سداد دفعات وتأجيل مدفوعات اإليجار. في مايو 2020، نشر مجلس 
معايير المحاسبة الدولي تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

16 يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 
المتعلق بكوفيد19- يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في 31 مارس 2021، نشر 

مجلس معايير المحاسبة الدولي تعدياًل إضافًيا لتمديد التاريخ من 30 يونيو 
2021 إلى 30 يونيو 2022. يمكن للمستأجرين اختيار احتساب امتيازات 

اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن تعديالت على اإليجار. 
في كثير من الحاالت، ينتج عن ذلك احتساب االمتياز كمدفوعات إيجار 

متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى 
إلى حدوث السداد المخفض.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يونيو 2020
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قامت المجموعة في وقت مبكر بتطبيق المعايير أو التفسيرات أو التعديالت أدناه التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد وليس 
لها تأثير هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

معايير محاسبية صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعايير المحاسبية التالية، والتي كانت سارية المفعول من فترات في أو بعد 1 يناير 2022. 

لم تختر المجموعة التطبيق المبكر لهذه التعديالت وال تتوقع أن يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تاريخ السريانالبيانالمعيار والتفسير والتعديالت

تعديل على المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 16، "عقود اإليجار" - 

امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس 
كوفيد19-، تمديد الوسيلة العملية.

نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، تم منح امتيازات إيجار 
للمستأجرين. في مايو 2020، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعدياًل 

على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 يوفر وسيلة عملية اختيارية 
للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كوفيد19- 

يعد تعدياًل لعقد اإليجار. في 31 مارس 2021، نشر مجلس معايير 
المحاسبة الدولي تعدياًل إضافًيا لتمديد التاريخ من 30 يونيو 2021 إلى 30 
يونيو 2022. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار بنفس 

الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن هناك تعديالت على اإليجار. في 
كثير من الحاالت، ينتج عن ذلك المحاسبة عن االمتياز كمدفوعات إيجار 

متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى 
إلى حدوث الدفعة المخفضة.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 أبريل 2021

تعديل على معيار المحاسبة الدولي 
رقم -12 الضريبة المؤجلة المتعلقة 

بالموجودات والمطلوبات الناشئة 
من معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات ان تثبت الضريبة المؤجلة على 
المعامالت التي، عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من 

الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023.

تاريخ السريانالبيانالمعيار والتفسير والتعديالت

عدد من التعديالت محدودة النطاق 
على المعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم 3 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

37 وبعض التحسينات السنوية على 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
41 والمعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم 16

ث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3، “تجميع  ُتحدِّ
األعمال” مرجًعا في المعيار الدولي للتقرير المالي 3 لإلطار المفاهيمي 

للتقرير المالي دون تغيير متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.

تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16، “العقارات واآلالت 
والمعدات” الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات واآلالت 

والمعدات المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة 
بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه. بداًل من ذلك، سوف 

تقوم الشركة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكلفة ذات العالقة في 
قائمة الدخل.

تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37، “المخصصات 
والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة” التكاليف التي تدرجها 

الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد مسببًا للخسارة.

ُتدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم1، “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى”، 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، “األدوات المالية”، ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 41، “الزراعة” واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 16، “عقود اإليجار”.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2022
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تاريخ السريانالبيانالمعيار والتفسير والتعديالت

تعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 1، عرض القوائم 

المالية على تصنيف المطلوبات.

توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 
1 “عرض القوائم المالية” أن المطلوبات مصنفة باعتبارها متداولة أو غير 

متداولة، استناًدا إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير.

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل 
المثال، استالم تنازل أو انتهاك أي تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار 

المحاسبة الدولي رقم 1 عندما يشير إلى “تسوية” التزام.

يرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر مسودة عرض 
جديدة تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل.

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ 

قبل 1 يناير 2024

تعديالت محدودة النطاق على 
معيار المحاسبة الدولي رقم 1 وبيان 

الممارسة رقم 2 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 8.

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة 
مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات 

المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023

المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 17 “عقود التأمين”، بصيغته 

المعدلة في يونيو 2020

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4، والذي يسمح 
حالًيا بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة لعقود التأمين. 

سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 بشكل جوهري المحاسبة من 
قبل جميع المنشآت التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار مع ميزات 

تشاركية تقديرية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023.

تعديل محدود النطاق لمتطلبات 
التحول في المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 17 عقود التأمين

يتعلق التعديل بتحول شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط، وال يؤثر 
على أي متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17.

ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
9 “األدوات المالية” على متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات 
التأمين، يمكن أن تتسبب هذه الفروقات في حاالت عدم تطابق محاسبية 
مؤقتة بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في المعلومات 

المقارنة التي تعرضها شركات التأمين في قوائمها المالية عند تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 

ألول مرة.

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق 
المحاسبية المؤقتة هذه، وبالتالي سيحسن مدى االستفادة من 

المعلومات المقارنة للمستثمرين، من خالل تزويد شركات التأمين بخيار 
عرض معلومات مقارنة حول الموجودات المالية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023.

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

ب. الموجودات المالية والمطلوبات المالية

1( اإلثبات األولي وقياس وتصنيف الموجودات المالية
عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية حسب نموذج األعمال. ويتم تصنيفها إلى ثالث فئات كما يلي: 

التكلفة المطفأة:
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده على أنه مدرج بالقيمة العادلة في قائمة الدخل:

الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و	 
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ 	 

األصلي القائم.
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تعدل القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمخصص خسارة االئتمان المتوقعة المثبتة.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
سندات الدين: تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت الشروط التالية ولم تصنف بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل:

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و	 
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ 	 

األصلي القائم.

ســندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر تقاس الحقًا بالقيمة العادلة وتثبت المكاســب أو الخســائر الناتجة عن 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر. كما أن دخل العموالت ومكاســب وخســائر تحويل العمــالت األجنبية يتم إثباتها في 

قائمــة الدخل الموحدة. 

أدوات حقوق الملكية: عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن نختار بشكل 
ال رجعة فيه، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. كما أن 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير خاضعة لتقييم االنخفاض في القيمة. 

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
تقاس الموجودات التي ال تفي بضوابط ومعايير إثبات التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل. يتم إثبات أرباح وخسائر سندات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وال تعتبر جزءًا من عالقة 
تحوط  المخاطر، في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة التي تنشأ فيها.

تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة 

األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليًا،	 
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة،	 
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر،	 
كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية 	 

التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، 	 

فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق األهداف الموضوعة من قبل المجموعة 
إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

يتم قياس الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل – لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

وبيع الموجودات المالية.

تقييم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 
ألغراض هذا التقييم، يمثل “المبلغ األصلي” القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ اإلثبات األولي. أما “العمولة” فتمثل العوض مقابل القيمة 

الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية 
األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح.

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط 
التعاقدية لألداة.
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ويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. 
وإلجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار:

األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،	 
خصائص الرفع المالي،	 
السداد المبكر وشروط التمديد،	 
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل )الترتيبات المتعلقة بحق عدم الرجوع(، و	 
الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت. 	 

ال يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد االثبــات األولــي لها، باســتثناء خــالل الفترة التي تقوم فيها المجموعــة بتغيير نموذج أعمال إدارة 
الموجودات المعنية. 

2( اإلثبات األولي وقياس وتصنيف المطلوبات المالية
يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. تعترف المجموعة بمطلوباتها 

المالية بالقيمة العادلة. الحًقا لالعتراف المبدئي، المطلوبات المالية مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي باستثناء 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. هذه المطلوبات، بما في ذلك المشتقات التي هي مطلوبات، يجب قياسها الحًقا 

بالقيمة العادلة.

3( التوقف عن اإلثبات

أ. الموجودات المالية 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة 

بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات. 

في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن المجموعة قامت بتحويل موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في حال قيام المجموعة بنقل كل 
المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية 
الموجودات المالية، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي المجموعة عن السيطرة على الموجودات. تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات 

والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق وااللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

في سياق التحول من معدل اإلقراض بين البنوك( اآليبور)، يتم إجراء تقييم البنك لما إذا كان التغيير في أداة مالية ذات تكلفة مطفأة كبيًرا أم ال، 
بعد تطبيق الوسيلة العملية التي قدمتها المرحلة الثانية من التحول من معدل اإلقراض بين البنوك. وهذا يتطلب االنتقال من معدل اإلقراض بين 

البنوك إلى معدل التمويل ليوم واحد المضمون ليتم معالجته كتغيير في سعر الفائدة المتغير.

وعند انتفاء أسباب إثبات تلك االستثمارات، يتم إظهار الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبتة سابقًا ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة في قائمة 
الدخل الموحدة للسنة.

ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة تراكمية مثبتة في الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر وال يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.

ب. المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها.

4( تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

أ. الموجودات المالية
فــي حالــة تعديــل شــروط أصــل مالــي مــا، تقــوم المجموعــة بتقييم فيما إذا كانــت التدفقات النقدية لألصل المعــدل مختلفة تمامًا. وإذا كانت 

التدفقــات النقديــة مختلفــة تمامــًا، يتــم اعتبــار الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقدية من األصل المالي األصلــي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم 
التوقــف عــن إثبــات األصــل المالــي األصلــي، ويتــم إدراج الفرق المثبت كمكاســب أو خســائر التوقف عن إثبات األصــل المالي ويتم إثبات األصل 

المالــي الجديــد بالقيمة العادلة. 
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وإذا لم يؤدي تعديل األصل إلى التوقف عن إثبات األصل المالي، ستقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وذلك 
بخصم التدفقات النقدية المعدلة باستخدام العمولة الفعلية قبل التعديل. سيتم إدراج الفرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية 

الحالية في قائمة الدخل الموحدة بشأن تعديل األصل.

ب. المطلوبات المالية 
تتوقف المجموعة عن إثبات مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة 

تمامًا. وفي مثل هذه الحالة، يتم اثبات اي مطلوبات مالية جديدة وفق الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية 
للمطلوبات المالية التي تم استنفاذها، والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

ج. إصالحات مؤشر أسعار الفائدة
توفر تعديالت المرحلة الثانية إعفاًء عملًيا من متطلبات معينة صادرة من المعايير الدولية للتقرير المالي. تتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت األدوات 

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

إذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة تعديل معيار سعر الفائدة، 
فعندئٍذ تقوم المجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير المطلوب للتعديل. التغيير في أساس 

تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوب من خالل تعديل معيار سعر الفائدة إذا تم استيفاء الشروط التالية:

التغيير ضروري كنتيجة مباشرة للتعديل، و	 
األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادًيا لألساس السابق - أي األساس قبل التغيير مباشرة.	 

عند إجراء التغييرات على األصل المالي أو االلتزام المالي باإلضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة من 
خالل تعديل إصالحات مؤشر أسعار الفائدة، تقوم المجموعة أواًل بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير 

المطلوب من خالل إصالحات مؤشر أسعار الفائدة. بعد ذلك، تطبق المجموعة سياسات المحاسبة عن التعديالت على التغييرات اإلضافية. توفر 
التعديالت أيًضا استثناًء الستخدام معدل الخصم المعدل الذي يعكس التغير في معدل الفائدة عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار بسبب تعديل 

عقد اإليجار الذي يتطلبه إصالحات مؤشر أسعار الفائدة.

5( االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،	 
أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،	 
عقود الضمان المالي الصادرة، و	 
التزامات القروض الصادرة.	 

ال يتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات المالية 
التالية والتي يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 12 شهرًا:

سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و	 
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.	 

تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميًا بـ “من 
الدرجة األولى”.

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهًرا جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن 
تحدث خالل 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير المالي.
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الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر عن السداد المحتملة على مدى العمر 
المتوقع لألداة المالية أو الحد األقصى لفترة التعرض التعاقدية. يشار إلى األدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لها على 

مدى العمر ولكنها ليست منخفضة القيمة االئتمانية باسم “المرحلة الثانية من األدوات المالية”. األدوات المالية المخصصة للمرحلة الثانية هي 
تلك التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكنها ليست ذات قيمة ائتمانية منخفضة.

يشار إلى األدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لها مدى الحياة والتي تكون منخفضة ائتمانًيا باسم “المرحلة الثالثة من 
األدوات المالية”.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح بخسائر االئتمان. ويتم قياسها على النحو التالي:

الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ اعداد القوائم المالية: القيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات 	 
النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقعها المجموعة استالمها(،

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ اعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية 	 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،

التزامات القروض غير المسحوبة: القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام 	 
والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها، و

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

يتضمن عرض منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من تسهيالت السحب على المكشوف للشركات واألفراد وبطاقات االئتمان، حيث يحق للبنك 
إلغاء و/أو تقليل التسهيالت مع إشعار قبل يوم واحد. ال تحد المجموعة من توقعات التعرض الخاصة بسلوك العمالء، واحتمالية التعثر عن السداد 

وإجراءاتها المستقبلية للحد من المخاطر، والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيالت. بناًء على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، فإن 
الفترة التي تحسب فيها المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه المنتجات هي خمس سنوات للشركات وثالث سنوات لبطاقات االئتمان 

وسبع سنوات لمنتجات التجزئة. إن التقييم المستمر لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت للتسهيالت المتجددة 
يشبه منتجات اإلقراض األخرى. يعتمد هذا على التحوالت في الدرجة االئتمانية الداخلية للعميل، ولكن يتم التركيز بشكل أكبر أيًضا على العوامل 

النوعية مثل التغييرات في االستخدام.

يعتمــد معــدل الفائــدة المســتخدم لخصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لبطاقات االئتمان على متوســط معدل الفائدة الفعلــي المتوقع تحميله 
على مدى الفترة المتوقعة للتعرض للتســهيالت. يأخذ هذا التقدير في االعتبار أن العديد من التســهيالت يتم ســدادها بالكامل كل شــهر وبالتالي 

ال يتــم احتســاب فائــدة عليهــا. يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعة، بما فــي ذلك تقدير الفترة المتوقعــة للتعرض ومعدل الخصم، على 
أســاس فردي للشــركات وعلى أســاس جماعي لمنتجات التجزئة. يتم إجراء التقييمات الجماعية بشــكل منفصل لمحافظ التســهيالت ذات خصائص 

مخاطــر االئتمان المماثلة.

عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية، يتم استخدام معدالت الخصم التالية:

الموجودات المالية بخالف موجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض وذمم اإليجار المدينة: معدل الفائدة الفعلي 	 
األصلي أو ما يقرب من ذلك،

أصول مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب االئتمان،	 
ارتباطات القرض غير المسحوبة: معدل الفائدة الفعلي أو التقريب الذي سيتم تطبيقه على األصل المالي الناتج عن التزام القرض، و	 
عقود الضمان المالي الصادرة: المعدل الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالتدفقات النقدية.	 
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الموجودات المالية المعدلة
في حالة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية تواجه 

المقترض، يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

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

إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفقات نقدية نهائية 	 
من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثباته. يدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم خصمه اعتبارًا 

من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقييم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض. يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

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

صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو الُمصدر.	 
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،	 
إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير مالئمة للمجموعة.	 
احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو	 
اختفاء سوق نشط لتلك االدوات المالية بسبب صعوبات مالية.	 

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

قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة 90 يومًا فأكثر قروضًا منخفضة القيمة.

عند إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذو مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد السندات،	 
تقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية،	 
قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات دين جديدة، و	 
احتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعًا أو كرهًا.	 

موجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض هي الموجودات التي تعرضت النخفاض ائتماني عند اإلثبات األولي. بالنسبة 
لموجودات مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض، يتم تضمين الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في احتساب معدل 

الفائدة الفعلي عند اإلثبات األولي. وبالتالي، فإن الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض ال تحمل مخصص 
انخفاض القيمة عند اإلثبات األولي. المبلغ المعترف به كمخصص خسارة بعد اإلثبات األولي يساوي التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على مدى العمر منذ اإلثبات األولي لألصل. 
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عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة 
يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل،	 
التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص في المطلوبات األخرى،	 
عندما تشتمل األداة المالية على كل من مكون مسحوب وغير مسحوب، وانه ال يمكن للبنك تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام 	 

القرض بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: يقوم البنك بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونين. يتم إظهار المخصص 
المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون 

المسحوب كمخصص، و
سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي ألن القيمة 	 

الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة. يتم إثبات 
خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة.

الشطب
يتم شطب القروض وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ال تزال تخضع الموجودات المالية 

المشطوبة ألنشطة التعزيز امتثااًل إلجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة 
المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق على إجمالي القيمة الدفترية. تقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف 

خسائر االئتمان.

تقييم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، تقوم المجموعة باستخدام الضمانات، قدر االمكان. تكون الضمانات على أشكال متنوعة مثل 

نقد، وأوراق مالية وخطابات ضمان/ اعتماد، وذمم مدينة، وبضاعة وموجودات غير مالية أخرى وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. ما لم يتم 
مصادرتها، ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة. ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب خسائر 
االئتمان المتوقعة، ويتم تقييمها عادة عند نشأتها كحد أدنى، ويعاد تقييمها على أساس دوري. تقوم بعض الضمانات، مثل النقد واألوراق المالية 

المتعلقة بمتطلبات الهامش، تقييًما يوميًا.

وبقدر المستطاع، تستخدم المجموعة البيانات المتعلقة باألسواق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. أما الموجودات 
المالية األخرى التي ال يمكن تحديد قيمتها السوقية، فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم )نماذج(. تحدد قيمة الضمانات غير المالية، مثل 

العقارات، وفق بيانات مقدمة من أطراف أخرى مثل وسطاء الرهن، ومؤشرات اسعار السكن والقوائم المالية المراجعة ومصادر مستقلة أخرى.

الضمانات التي يتم مصادرتها
تتمثل سياسة المجموعة في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملياته الداخلية أو بيعه. تحول الموجودات 

التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة العادلة لألصل المضمون األصلي، أيهما أقل. تحول الموجودات 
التي يعتبر بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها )إذا كانت موجودات مالية( وبالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع 

الموجودات غير المالية بتاريخ المصادرة وبما يتفق مع سياسة المجموعة. 

وخالل دورة األعمال العادية، ال يقوم البنك فعليًا بمصادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة قروض األفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف 
وكالء خارجيين السترداد األموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد القرض القائم. تعاد األموال الفائضة إلى العمالء/ الجهات المقترضة. ونتيجة 

لهذا اإلجراء، ال يتم تسجيل العقارات السكنية التي يتم مصادرتها نظاميًا في قائمة المركز المالي الموحدة.

6( الضمانات المالية والتزامات القروض
يتم االثبات األولي للضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى، والتي تمثل قيمة العالوة المستلمة.

بعد اإلثبات األولي تقاس مقدرة المجموعة تجاه كل ضمان بالمبلغ غير المطفأ أو مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، أيهما أعلى.
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يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن “دخل أتعاب وعموالت” بطريقة القسط الثابت على مدة فترة الضمان. 

تمثل التزامات القروض ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام محددة سلفًا. لم تصدر المجموعة أي التزامات قروض يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة اللتزامات القروض، تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

ج. محاسبة تاريخ التداول
يتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تصبح فيه 

المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لهذه األداة. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية 
التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

د. األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 
يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود تحويل العمالت األجنبية، والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت 

الخاصة، واتفاقيات األسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت الخاصة )المكتتبة 
والمشتراة( بالقيمة العادلة )العالوات المستلمة للخيارات المكتتبة(. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون 

القيمة العادلة إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. 

وتحــدد القيمــة العادلــة عــادة وفًقــا لألســعار المتداولــة في الســوق باســتخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التســعير، حســب ما 
هو مالئم. 

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

1( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة. وتتضمن األدوات 

المالية المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة كل تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

2( المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى 
تعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها االقتصادية ومخاطرها ال 
تتعلق بصورة وثيقة بتلك المذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات 

مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. تقيد المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة 
العادلة في محفظة المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

3( محاسبة تغطية المخاطر 
تقوم المجموعة بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عندما تكون مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف 

تغطية المخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 
التي تم إثباتها، و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط 

بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقعة بشكل كبير التي يمكن تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلن. 

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فترة التغطية، بحيث 
يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي 

تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف 
إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية 

المخاطر من قبل المجموعة. وتبعًا لذلك، يجب تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.
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أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات 
تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل 

الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة 
تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن 

إثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره، يتم إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة 
تغطية المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في 

قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة 
في االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. 

يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما ال تعد تلك األداة مؤهلة 
لمحاسبة تغطية المخاطر. وعند التوقف عن إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة – المثبتة 
سابقًا في االحتياطات األخرى – ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية 

المغطاة، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة – المثبتة ضمن االحتياطيات األخرى – إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.

تعديل معدل اإلقراض بين البنوك )اآليبور( الصادر في سبتمبر 2019 )تعديالت المرحلة 1(
إذا تأثرت عالقة التحوط بشكل مباشر بتعديل معدل اإلقراض بين البنوك، فإن المجموعة تطبق استثناءات معينة في تعديالت المرحلة األولى 
على السياسة العامة لمحاسبة التحوط. ترى المجموعة أن عالقة التحوط تتأثر بشكل مباشر بإصالح معدل اإلقراض بين البنوك إذا كانت تخضع 

لعدم اليقين التالي الناشئ عن التعديل:

تم تصنيف معيار سعر الفائدة الخاضع للتعديل على أنه من مخاطر التحوط، بغض النظر عما إذا كان السعر محدًدا تعاقدًيا أم ال، و / أو	 
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس معدل الفائدة المعياري للبند المغطى أو ألداة التحوط غير مؤكد.	 

عندما ال يعود عدم اليقين الناشئ عن تعديل معدل اإلقراض بين البنوك موجودًا فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية على أساس معدل 
الفائدة المعياري للبند المغطى أو أداة التحوط أو عندما تتوقف عالقة التحوط تتوقف المجموعة عن تطبيق تعديالت المرحلة األولى ذات الصلة.

ومع ذلك، عند تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث معاملة توقع محددة مسبًقا، تستمر المجموعة في افتراض أن التدفقات النقدية المعيارية 
لمعدل الفائدة المتحوط لن يتم تغييرها كنتيجة لتعديل معدل اإلقراض بين البنوك وفًقا إلعفاء المرحلة 1.

وقد توصلت المجموعة إلى أنه كما في 31 ديسمبر 2021 ال يوجد عدم يقين فيما يتعلق بتعديل معدل اإلقراض بين البنوك فيما يتعلق 
بعالقات التحوط الخاصة بها.

تعديل معدل اإلقراض بين البنوك )اآليبور( الصادر في أغسطس 2020 )تعديالت المرحلة 2(
عندمــا يتغيــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة للبنــد المتحــوط أو أداة التحــوط كنتيجــة لتعديل معدل اإلقراض بين البنــوك وبالتالي لم 
يعــد هنــاك عــدم يقيــن ناشــئ عــن التدفقــات النقديــة للبنــد المغطــى أو أداة التحوط، تقوم المجموعــة بتعديل وثائق التحوط مــن عالقة التحوط 
تلــك لتعكــس التغييــر )التغييــرات( الــذي يتطلبــه تعديــل معــدل اإلقــراض. لهــذا الغرض، يتم تعديل تســمية التحوط فقــط إلجراء واحد أو أكثر من 

التغييــرات التالية:

تحديد سعر مرجعي بديل على أنه مخاطر التحوط،	 
تحديث وصف البند المغطى، بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها،	 
تحديث وصف أداة التحوط، أو	 
تحديث وصف كيفية قيام الكيان بتقييم فعالية التحوط.	 



البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تعريــف بالبنــك  |  التقريــر االســتراتيجي  |  حوكمــة الشــركات  |  القوائــم الماليــة الموحــدة

143 | مرونة.  ر  إظها بت.  ثا نمو  تحقيق 

تقوم المجموعة بتعديل وصف أداة التحوط فقط في حالة استيفاء الشروط التالية:

تقوم بإجراء التغيير الذي يتطلبه تعديل معدل اإلقراض باستخدام نهج آخر غير تغيير األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط،	 
األسلوب المختار مكافئ اقتصادًيا لتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط األصلية، و	 
لم يتم استبعاد أداة التحوط األصلية.	 

تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط الرسمية بنهاية فترة التقرير التي يتم خاللها إجراء التغيير المطلوب بموجب تعديل معدل اإلقراض على 
المخاطر المحوطة أو بند التحوط أو أداة التحوط. ال تشكل هذه التعديالت في وثائق التحوط الرسمية وقًفا لعالقة التحوط أو تحديد عالقة تحوط 

جديدة. إذا تم إجراء تغييرات باإلضافة إلى تلك التغييرات المعادلة اقتصادًيا التي يتطلبها تعديل معدل اإلقراض الموضح أعاله، فإن المجموعة 
تنظر فيما إذا كانت هذه التغييرات اإلضافية تؤدي إلى وقف عالقة محاسبة التحوط. إذا لم تؤد التغييرات اإلضافية إلى وقف عالقة محاسبة 

التحوط، تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط الرسمية للتغييرات التي يتطلبها تعديل معدل اإلقراض كما هو مذكور أعاله.

اختبار الفعالية بأثر رجعي: عندما يتوقف تطبيق تخفيف الفعالية بأثر رجعي في المرحلة األولى، على أساس التحوط على حدة، يمكن للمجموعة 
إعادة تعيين تغيرات القيمة العادلة التراكمية للبند المغطى وأداة التحوط إلى الصفر الغراض اختبار فعالية التحوط بنسبة 125-80٪ “ نجاح / 

فشل” اختبار فعالية التحوط. ومع ذلك، فإن هذا ال يؤثر على مبالغ عدم فعالية التحوط المدرجة في قائمة الدخل. خالل الفترة، لم تقم المجموعة 
بإعادة ضبط التغيرات التراكمية في القيمة العادلة للبند المغطى وأداة التحوط في أي من تحوطاتها إلى الصفر.

مكونات المخاطر: ُيسمح للمجموعة بتحديد معدل مرجعي بديل كعنصر مخاطر غير محدد تعاقدًيا، حتى لو لم يكن قاباًل للتحديد بشكل منفصل في 
تاريخ تحديده، بشرط أن تتوقع المجموعة بشكل معقول أنها ستفي بالمتطلبات خالل 24 شهًرا من التعيين األول ويمكن قياس مكون المخاطر 
بشكل موثوق. تنطبق فترة الـ 24 شهًرا بشكل منفصل على كل معدل مرجعي بديل قد تحدده المجموعة. خالل الفترة، لم تحدد المجموعة أي 

مكونات مخاطر للمعدالت المعيارية البديلة في أي عالقات تحوط خالل الفترة.

عندما يتم تغيير معيار سعر الفائدة الذي استندت عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة إلى ما هو مطلوب بموجب تعديل معدل 
اإلقراض، لغرض تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة، ترى المجموعة أن احتياطي التحوط المعترف به 

في الدخل الشامل اآلخر لـ تستند عالقة التحوط إلى السعر المعياري البديل الذي ستبنى عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة.

ه. العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة 

الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم 
المالية الموحدة. تمثل أرباح وخسائر تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية 

السنة والمعدلة بالعمولة الفعلية والمبالغ المسددة خالل السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نهاية السنة. 
ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير التجارية إلى أرباح صرف عمالت أجنبية في قائمة الدخل الموحدة فيما عدا الفروقات 

على القروض بالعمالت األجنبية التي تؤمن تغطية فعالة على صافي االستثمار في المنشآت األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل الموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، فيما عدا الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل أدوات حقوق الملكية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية 
وصافي االستثمار المؤهلين لتغطية المخاطر وبقدر تغطية المخاطر الفعالة. 

تدرج أرباح أو خسائر تحويل البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق الملكية 
وذلك حسب الموجودات المالية المعنية.

و. المقاصة 
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج الصافــي فــي قائمــة المركــز المالي الموحدة عندمــا يوجد حق نظامي ملــزم لمقاصة المبالغ 
المثبتــة أو عندمــا يكــون لــدى المجموعــة نيــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبات على أســاس الصافي، أو بيع الموجودات وتســوية المطلوبات 

في آن واحد.
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ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به من قبل أي معيار محاسبي أو تفسير وكما 
تم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة.

ز. إثبات اإليرادات / المصاريف

1. دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتــم إثبــات دخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة المتعلقــة بكافــة األدوات الماليــة المرتبطــة بعمولــة، في قائمة الدخل الموحدة على أســاس 

العائــد الفعلي. 

يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر 
المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية. عند احتساب معدل العمولة الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ 

بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.

تعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات مالية، في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب 
القيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة. في 
حال انخفاض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة بسبب خسارة االنخفاض في القيمة، فانه يستمر في 

إثبات دخل العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفترية الجديدة.

يأخذ احتساب معدل العائد الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )مثل الدفعات المقدمة، والخيارات.. الخ(، 
ويشتمل على كافة االتعاب المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من معدل 

العمولة الفعلي. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرًة بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. 

وعند قيام المجموعة بإبرام اتفاقية مقايضة أسعار عموالت خاصة لتبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أو 
مصاريف العمولة الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملية المقايضة. 

تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على المنتجات المعتمدة من الهيئة الشرعية – المستلمة وغير المتحققة بعد – مقابل الموجودات المعنية.

2. أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية
يتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / حدوثها.

3. توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

4. دخل ومصاريف األتعاب والعموالت
يدرج دخل ومصاريف األتعاب والعموالت، والذي يشكل جزء ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي على الموجودات أو المطلوبات المالية، في 

معدل العمولة الفعلي. ويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت األخرى – بما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات وعمولة 
المبيعات وأتعاب اإليداع وأتعاب القروض المشتركة – عند تأدية الخدمات ذات العالقة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالبًا ما 

يتم استخدامها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. 

وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات لمنح القروض بطريقة 
القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. 

يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات بناء على نسبة ثابتة من صافي الموجودات المدارة )“بناء على الموجودات”( أو نسبة من عوائد صافي 
الموجودات )“بناء على العوائد”( وتخضع للشروط واألحكام المطبقة وعقود الخدمات مع العمالء والصناديق. تعزو المجموعة اإليرادات من أتعاب 

اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل السنة، ألن األتعاب تتعلق تحديًدا بجهود المجموعة لنقل الخدمات لتلك الفترة. 

ال تخضع أتعاب إدارة الموجودات لالسترداد.
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يتم إثبات إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية واالستشارية على أساس الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات المعمول بها.

يتم إثبات دخل الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات العالقة نيابة عن العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد مع العمالء، ناقصًا 
الخصومات وخصومات الكمية. يتم الوفاء بالتزام أداء المجموعة عندما تقوم المجموعة بتنفيذ المعاملة بالنيابة عن العمالء، مما يؤدي إلى اإلثبات 

الفوري لإليرادات، حيث لن يكون للمجموعة أي التزامات أخرى.

تقيد مصاريف الرسوم والعموالت األخرى، التي تتعلق أساسًا برسوم المعامالت والخدمات، كمصاريف عند استالم الخدمة. يتم تصنيف أي دخل 
رسوم تم استالمه ولكن لم يتم الحصول عليه ضمن المطلوبات األخرى.

5. دخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تشتمل النتائج الناشئة عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف العموالت 

الخاصة المتعلقة بها، وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت 
األجنبية. يشتمل ذلك على عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية.

6. ربح اليوم األول
عندما يختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة لمعامالت السوق الحالية األخرى التي يمكن مالحظتها في نفس األداة أو بناًء على أسلوب 
التقييم الذي ال تتضمن متغيراته إال بيانات من األسواق التي يمكن مالحظتها، تقوم المجموعة على الفور بإثبات الفرق بين سعر المعاملة 

والقيمة العادلة )ربح “اليوم األول”( في قائمة الدخل الموحدة في “دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل”. في الحاالت 
التي يتم فيها استخدام بيانات غير ملحوظة، ال يتم إثبات الفرق بين سعر المعاملة وقيمة النموذج إال في قائمة الدخل الموحدة عندما تصبح 

المدخالت قابلة للمالحظة، أو عندما يتم إلغاء إثبات األداة.

7. برنامج والء العمالء
تقدم المجموعة برنامج والء العمالء )نقاط المكافآت/ األميال الجوية المشار إليها هنا باسم “نقاط المكافآت”(، والذي يسمح ألعضاء هذه 

البطاقات كسب النقاط التي يمكن استبدالها بمنافذ معينة للشركاء. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر الصفقة )رسوم التبادل( لنقاط 
المكافآت الممنوحة ألعضاء البطاقات، على أساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات المخصص لنقاط المكافآت وإصدارها 

في قائمة الدخل الموحدة يتم استبدال نقاط المكافآت ضمن دخل األتعاب والعموالت. يتم االعتراف بالمصروفات المتعلقة ببرنامج والء العمالء 
ضمن مصاريف األتعاب والعموالت. 

يتم تعديل المبلغ التراكمي لاللتزام التعاقدي المتعلق بنقاط المكافآت غير المستردة بمرور الوقت بناًء على الخبرة الفعلية واالتجاهات الحالية 
فيما يتعلق بعملية االسترداد.

ح. اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
تستمر المجموعة في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( في قائمة المركز 

المالي الموحدة نظرًا الحتفاظ المجموعة بكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، وتستمر في قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة 
بشأن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر، والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 

يتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه االتفاقيات في “األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى” أو 
“ودائع العمالء”، حسب ما هو مالئم. 

يتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء باستخدام طريقة العائد 
الفعلي.

ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد )اتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز المالي الموحدة 
لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في “النقدية واألرصدة لدى البنك 

المركزي السعودي” أو “األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى” أو “القروض والسلف”، حسب ما هو مالئم. 
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ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع باستخدام طريقة العائد الفعلي.

ط. االستثمار في الشركات وفقًا لطريقة حقوق الملكية
تتكون حصة المجموعة في الشركات المستثمر فيها وفقًا لطريقة حقوق الملكية من الحصص في الشركات الزميلة.

الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا، وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة، على سياستها المالية والتشغيلية. 
المشروع المشترك عبارة عن ترتيب يكون للمجموعة سيطرة مشتركة وله حقوق في صافي موجودات الترتيب وليس حقوق في موجوداته أو 

التزامات لقاء مطلوباته.

تتم المحاسبة عن الحصص في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. وبعد 
اإلثبات األولي، تشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة البنك في األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر فيها التي 

يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية ولحين زوال التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في أرباح الشركة الزميلة.

إن تاريخ إعداد القوائم المالية للشركات الزميلة متطابق مع تاريخ إعداد القوائم المالية للمجموعة، وتتمشى سياساتهما المحاسبية مع تلك 
المتبعة من قبل المجموعة فيما يتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه. يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة 

عن المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة بقدر حصته في الشركة الزميلة.

ي. الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ال يتم استهالك األراضي المملوكة. 

تتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهالك تكلفة الممتلكات األخرى والمعدات وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات 
وكما يلي:

تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة القيمة المتبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورًا إلى قيمتها القابلة لالسترداد، في حالة زيادة 

القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة له.

ك. الموجودات غير الملموسة

1. الشهرة
الشهرة المستحوذ عليها بموجب عملية تجميع أعمال تمثل التكلفة الزائدة لعملية تجميع األعمال عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة 

للموجودات القابلة للتمييز، بما ذلك الموجودات غير الملموسة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للمستحوذ عليها. وفي الحاالت التي يوجد فيها 
)شهرة سلبية( يتم إثباتها فورًا في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.

33 سنةالمباني
خالل فترة عقد اإليجارتحسينات المباني المستأجرة
3 إلى 10 سنواتاألثاث والمعدات والسيارات
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القياس
يتم قياس الشهرة مبدئًيا بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحقوق غير المسيطرة( وأي حصة سابقة 

محتفظ بها، على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة تزيد 
عن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح جميع األصول التي تم حيازتها وجميع المطلوبات 

المتحملة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كان ال يزال ينتج عن إعادة التقييم 
زيادة في القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة على إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف بالمكاسب في الربح أو الخسارة.

بعد اإلثبات األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة. يتم اختبار أي شهرة ناتجة عن التوحيد األولي 
للتحقق من انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل في السنة، وعندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى الحاجة إلى انخفاض القيمة، يتم 

شطبها إذا لزم األمر.

لغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة المشتراة عند تجميع األعمال - اعتبارًا من تاريخ االستحواذ - إلى 
كل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من عوائد تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا كان خصصت 

موجودات أو مطلوبات أخرى إلى تلك الوحدات.

يتم سنويًا إجراء اختبار للوحدة المدرة للنقدية التي خصصت إليها الشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود مؤشر على وقوع 
انخفاض في الوحدة المدرة للنقدية. يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل تقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية )أو 
مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم 

إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات الالحقة. 

وعندما تعتبر الشهرة جزءًا من الوحدة المدرة للنقدية وجزًءا من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية 
المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة 

العادلة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

2. برامج الحاسب اآللي المرسملة
تظهر برامج الحاسب اآللي المستحوذ عليها من قبل المجموعة بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض المتراكمة في القيمة، إن 

وجدت.تتم رسملة المصاريف الالحقة لموجودات البرامج فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل المحدد الذي 
تتعلق به. تقيد كافة المصاريف األخرى عند تكبدها.

يتــم إثبــات اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعــة بطريقة القســط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقــدر للبرامج، اعتبارًا من تاريخ 
توفرها لالستخدام.

3. الموجودات غير الملموسة األخرى
يتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة “بالقيمة العادلة” عند اإلثبات األولي. المعايير المحددة التي يجب استيفائها إلثبات أصل غير 
ملموس بشكل منفصل عن الشهرة في عملية استحواذ هي أنه يجب أن يكون األصل غير الملموس قاباًل للتحديد بوضوح، من حيث أنه إما:

أن يكون قاباًل للفصل، أي يكون قاباًل لالنفصال أو االنقسام عن المنشأة وبيعه أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته، إما بشكل فردي أو مع 	 
عقد أو أصل أو التزام ذي صلة، أو

أن ينشأ من حقوق تعاقدية أو نظامية أخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للتحويل أو االنفصال عن المشأة أو عن حقوق 	 
والتزامات أخرى.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، والذي يقدر بـ 10 سنوات 
للعالقات مع العمالء - الذمم المدينة من بطاقات االئتمان المشتراة و14 سنة للودائع األساسية غير الملموس و 5 سنوات للعالمة التجارية. في 

حالة ظهور مؤشر على انخفاض القيمة، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد، ويتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد 
أقل من القيمة الدفترية.
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الترخيص البنكي له عمر غير محدد ويتم اختبار انخفاض قيمته سنوًيا. ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة يتم تخصيص الترخيص البنكي لوحدة توليد 
النقد ذات الصلة.

ل. المخصصات 
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي األمر تدفقا 
خارجًيا لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع الشركة تعويض 
بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل منفصل، ولكن فقط عندما يكون 

السداد مؤكدًا فعليًا. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل بالصافي من أي تعويضات، إن وجدت. إذا كان تأثير القيمة الوقتية 
للمال جوهرًيا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام 

الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الموحدة 
صافية من أي تعويضات.

م. عقود اإليجار 

أصل حق استخدام / التزامات عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي وعند بداية العقد وتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يتضمن أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد يمنح الحق 

في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى المجموعة ويمكن 
للمجموعة توجيه استخدام مثل هذه األصول المحددة. لقد اختارت المجموعة عدم فصل مكونات العقود غير اإليجارية والمحاسبة عنها كمكونات 

إيجارية منفردة.

أصول حق االستخدام
تطبق المجموعة نموذج التكلفة، ويتم قياس أصل حق االستخدام بسعر التكلفة:

ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة، إن وجدت، و	 
يتم التعديل ألي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار لتعديالت اإليجار	 

التزامات عقود اإليجار
يتم قياس التزامات عقود اإليجار عند االثبات األولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة 

الضمني في اإليجار، أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة 
سعر االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. بعد تاريخ البدء، تقيس المجموعة التزامات اإليجار عن طريق:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار،	 
تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات عقود اإليجار المقدمة، و	 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار.	 

يتم قياس التزام عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويعاد قياسها عند وجود تغير في دفعات اإليجار المستقبلية 
التي تنشأ عن تغير في المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، 
أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديره بشأن ما إذا كان سيمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عندما يتم إعادة قياس التزام عقود اإليجار بهذه 
الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا كانت القيمة الدفترية 

ألصل حق االستخدام تم تخفيضها إلى الصفر.

ن. النقدية وشبه النقدية 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وما في حكمها من النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي وإيداعات 

لدى البنك المركزي السعودي، باستثناء الوديعة النظامية. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها 
األصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء. 
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س. الموجودات المحتفظ بها بصفتها وصيًا أو مؤتمنًا عليها
ال يتم اعتبار الموجودات المحتفظ بها لدى المجموعة، بصفتها وصيًا أو مؤتمنًا عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم 

المالية الموحدة المرفقة.

ع. مكافأة نهاية الخدمة 
يتم تكوين مخصص منافع نهاية الخدمة استنادًا إلى تقييم اكتواري وفقًا لنظام العمل السعودي. يتم مراجعة صافي االلتزام للمجموعة، التي 

تتعلق بمنافع نهاية الخدمة، باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويتم إثبات األرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي تقع فيها 
في الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات هذه األرباح والخسائر االكتوارية )إعادة القياس( بالكامل في الفترة التي تقع فيها في الدخل الشامل اآلخر. كما 

ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة.

يتم احتساب مصروف الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في صافي 
التزامات المنافع المحددة ضمن “رواتب ومصاريف موظفين” في قائمة الدخل الموحدة.

تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية، و	 
صافي مصروف أو إيراد الفائدة.	 

تشمل االفتراضات المستخدمة لحساب التزامات البرنامج افتراضات مثل معدل النمو المتوقع في الرواتب المستقبلية، ومعدالت استقاالت 
الموظفين، ومعدل الخصم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.

ف. الدفعات المحسوبة على أساس األسهم 
بموجب شروط برنامج المكافأة طويلة األجل المحسوب على أساس األسهم، تمنح المجموعة الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار شراء محددة 

سلفًا ولفترة زمنية محددة. وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، تسلم المجموعة األسهم المخصصة المعنية للموظفين، شريطة 
إكمال شروط االكتساب بصورة مرضية.

يتم اثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي يستحق فيه المؤهلين المعنيين بالكامل 
هذه األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االكتساب – 

المدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب، وأفضل تقدير للمجموعة لعدد األسهم التي يتم اكتسابها في نهاية المطاف.

ص. المنح الحكومية
تقوم المجموعة بإثبات اإلعانة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن المجموعة ستلتزم بالشروط 

المتعلقة بها. 

تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل عمولة يقل عن المعدالت السائدة في السوق كإعانة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة 
بمعدل يقل عن المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – األدوات المالية. ُتقاس المنفعة بمعدل عمولة 
يقل عن المعدالت السائدة في السوق كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصالت 

المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 20 - المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية. 
يتم إثبات اإلعانة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترات التي تقوم فيها المجموعة بإثبات – كمصاريف – 

التكاليف المتعلقة بالمنحة التي سيتم التعويض عنها. يتم إثبات دخل المنحة عندما تكون المجموعة هو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي 
يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، تسجل المجموعة فقط المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.

ق. الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقًا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ال يتم احتساب 

الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
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ضريبة الدخل
إن مصــروف ضريبــة الدخــل للســنة هــو الضريبــة المســتحقة الدفــع علــى الدخل الخاضع للضريبة للســنة الحالية، بناًء على معــدل ضريبة الدخل المعمول 
بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، معــداًل بالتغيــرات في موجودات ومطلوبات الضريبــة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة وخســائر الضرائب 

غير المستخدمة. 

يتم حساب مخصص ضريبة الدخل الحالية على أساس األنظمة الضريبية الصادرة أو سارية المفعول في نهاية الفترة المالية في البلدان التي يعمل 
فيها البنك والشركات والتابعة والشركات الزميلة له ويحققون دخاًل خاضًعا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف التي يتم اتخاذها 

في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسير. وتحدد المخصصات، عند االقتضاء، على 
أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية. يتم تسجيل التعديالت الناتجة من ربوط ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها الربط. 

الضريبة المؤجلة
يجنب مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك بشأن الفروقات المؤقتة الناتجة بين القيمة الدفترية للموجودات 

والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. ويتم تحديد مبلغ الضريبة المؤجلة المخصص بناًء على الطريقة 
المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد 

القوائم المالية. يتم اثبات موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي من المحتمل أن تتوفر فيه أرباًحا خاضعة للضريبة في المستقبل وأنه 
من الممكن استخدام اإلعفاءات الضريبية.

ضريبة القيمة المضافة
تقوم المجموعة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئها مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة وتقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة لبائعيها 
مقابل المدفوعات المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحويل صافي تحويالت ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي 

تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من عمالئها، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة 
القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد ويتم دفعها إما كمصروفات أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها 

وإما استهالكها أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.

ر. موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
تصنف الموجودات كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر لها، 

وعندما ترتفع احتماالت بيعها. تقاس هذه الموجودات بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أقل، باستثناء الموجودات 
مثل الموجودات الضريبية المؤجلة والموجودات الناشئة من منافع الموظفين والموجودات المالية التي تدرج بالقيمة العادلة.

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مقابل أي تخفيض أولي أو الحق لألصل إلى القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع. يتم إثبات ربح مقابل أي 
زيادات الحقة في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف بيع أصل ولكن بما ال يتجاوز أي خسارة انخفاض في القيمة متراكمة مثبته سابقًا. يتم إثبات الربح 

أو الخسارة غير المثبتة مسبًقا في تاريخ بيع األصل في تاريخ إلغاء اإلثبات.

ال يتم استهالك الموجودات أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة وغيرها من المصاريف العائدة إلى 
مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع. يتم عرض الموجودات على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الموجودات 

األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.

ش. المنتجات المصرفية اإلسالمية
باإلضافة إلى المنتجات التقليدية، تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، والتي أشرف ووافق عليها الجنة الشرعية 
المستقلة والتي أنشأها ساب. يتم معالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة باستخدام المعايير الدولية للتقرير المالي وهي طبًقا 

للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.
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فيما يلي بيان المنتجات اإلسالمية الرئيسية غير القائمة على العموالت الخاصة:

)1( المرابحة: هي اتفاقية مالية تبيع بموجبها المجموعة للعميل سلعة أو أصاًل اشترته المجموعة وحصل عليه بناًء على وعد تم استالمه من 
العميل بالشراء. يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه.

)2( االستصناع: هو اتفاق لتصنيع البضائع أو تجميعها أو معالجتها أو لبناء منزل أو هيكل آخر وفًقا لمواصفات دقيقة وجدول زمني محدد.

)3( اإلجارة: هي اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة، بصفته مؤجًرا، بشراء أصل للتأجير وفًقا لطلب العميل )المستأجر(، بناًء على وعده بتأجير 
األصل مقابل إيجار متفق عليه وفترة محددة يمكن أن تنتهي بالتحويل ملكية األصل المؤجر للمستأجر.

)4( المشاركة: هي اتفاقية بين المجموعة والعميل للمساهمة في مشروع استثماري معين أو ملكية عقار معين ينتهي باكتساب العميل 
للملكية الكاملة. يتم تقاسم الربح أو الخسارة وفًقا لشروط االتفاقية.

)5( التورق: هو شكل من أشكال معاملة المرابحة حيث تشتري المجموعة سلعة وتبيعها للعميل بشروط الدفع المؤجلة المتفق عليها. يبيع 
العميل السلعة األساسية في الحال لطرف ثالث ويستخدم العائدات لمتطلبات التمويل الخاصة به.

)6( المضاربة: هي شكل من أشكال المشاركة في الربح حيث يقدم العميل رأس المال للبنك أو العكس حسب نوع المنتج. صاحب رأس المال 
يسمى رب المال والعامل يسمى مضارب. واجب العامل هو استثمار رأس المال في األنشطة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم 

تقسيم الدخل حسب االتفاقية. وفي حالة الخسارة يتحمل رب المال كل الخسائر من رأسماله ويفقد “المضارب” جهوده.

)7( الوعد: هو ارتباط إلزامي من قبل البنك تجاه العميل أو العكس للدخول في صفقة بيع أو شراء بغرض التحوط ضد التقلبات في األسعار 
وأسعار المؤشرات وأسعار العمالت.

)8( المرابحة: الوديعة على أساس مرابحة السلع. يعمل البنك كوكيل لعمالئه في شراء السلع نيابة عنهم بأموالهم ثم يقوم بشراء هذه السلع 
لحسابه الخاص من العمالء بسعر متفق عليه وآجال استحقاق مؤجلة. نظًرا ألن البنك يشتري السلع من عمالئه، فهو مسؤول تجاههم عن 

رأس المال الذي استثمروه باإلضافة إلى الربح.

)9( منتجات الصرف األجنبي المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية: يتم تقديمها للعمالء للتحوط من تعرضهم الحالي للعمالت األجنبية. وهو يقوم 
على مفهوم الوعد )الوعد الملزم( حيث يتعهد البنك بشراء / بيع مبلغ معين من العمالت األجنبية بسعر متفق عليه. قد يشمل فقط وعًدا 

واحًدا أو مجموعة من الوعود.

)10( منتجات أسعار متوافقة مع الشريعة اإلسالمية: يتم تقديمها للعمالء الذين يتعرضون ألسعار ثابتة / متغيرة ويحتاجون إلى حلول تحوط. 
تم تصميم المنتجات حول مفهوم الوعد )الوعد الملزم( للدخول في مرابحة حيث يعتمد الربح على مؤشر أو معادلة أسعار. قد تشمل فقط 

وعًدا واحًدا أو مجموعة من الوعود. 
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3. النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي

يتعين على ساب، وفًقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي 
السعودي بنسب مئوية محددة من التزامات ودائعه، تحسب على متوسط األرصدة الشهرية في نهاية كل فترة. إن الوديعة النظامية لدى البنك 
المركزي السعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية لساب، وبالتالي ال تعتبر جزءًا من النقدية وشبه النقدية )إيضاح 27(. تمثل اإليداعات لدى 
البنك المركزي السعودي سندات مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة بيع )شراء عكسي( مع البنك المركزي السعودي. األرصدة لدى البنك المركزي 

السعودي هي ذات درجة استثمارية.

4. األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

أ( يتم تصنيف األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى على النحو التالي:

ب( التغير في إجمالي القيمة الدفترية
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى لتوضيح أهميتها للتغيرات في 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لنفس المحفظة.

20212020
1,766,5852,252,471نقد في الصندوق

12,063,57311,683,700وديعة نظامية
927,96121,841,129إيداعات لدى البنك المركزي السعودي

151,285672,115أرصدة أخرى
14,909,40436,449,415اإلجمالي

20212020
 4,889,618 4,961,054حسابات جارية

 217,842 1,034,323إيداعات أسواق المال
)1,962()2,202(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

5,993,1755,105,498اإلجمالي

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
منخفض

5,107,460--5,106,639821الرصيد كما في 1 يناير 2021
-----محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

887,917 - - )821(888,738  صافي المحمل للسنة
5,995,377 -   -    -5,995,377 الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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ج( تحليل جودة االئتمان
يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات األخرى، صافي:

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى هي ذات درجة استثمارية.

د( الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

المالية األخرى:

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
منخفض

4,988,191---4,988,191الرصيد كما في 1 يناير 2020
---821)821(محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

119,269---119,269صافي المحمل للسنة
5,107,460--5,106,639821الرصيد في 31 ديسمبر 2020

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة 
على مدى 12 

شهرًا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

اإلجماليمنخفض
5,993,175---315,993,175 ديسمبر 2021

5,105,498--315,105,010488 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2021

خسائر االئتمان 
 المتوقعة على 
مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
1,962-1,629333الرصيد في 1 يناير 2021

240-)333(573صافي المحمل للسنة
2,202--2,202الرصيد في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2020

خسائر االئتمان 
 المتوقعة على 
مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
425--425الرصيد في 1 يناير 2020

1,537-1,204333صافي المحمل للسنة
1,962-1,629333الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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5. االستثمارات، صافي

أ( تصنف االستثمارات، صافي كاآلتي:

خالل العام، باعت المجموعة استثماراتها في األسهم المحلية المدرجة بسبب التغيير في إستراتيجية المجموعة. حققت المجموعة ربًحا قدره 495 
مليون ريال سعودي من االستبعاد الذي تم تحويله من احتياطي الدخل الشامل اآلخر إلى أرباح مبقاة مباشرة في حقوق الملكية.

ب( التغير في إجمالي القيمة الدفترية
يوضــح الجــدول التالــي التغيــرات فــي إجمالــي القيمــة الدفترية لالســتثمارات لتوضيــح أهميتها للتغيرات في مخصص خســائر االئتمــان المتوقعة 

لنفــس المحفظة.

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – سندات دين	 

20212020
18,665,58312,574,317مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – سندات دين

24,3821,128,916مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – حقوق الملكية
1,383,3681,237,760مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

44,830,36545,890,014مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي
64,903,69860,831,007اإلجمالي 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

ائتماني منخفض
12,574,317- --12,574,317الرصيد في 1 يناير 2021

-- ---محول إلى مرحلة 1
-- ---محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

6,091,266---6,091,266صافي المحمل للسنة
18,665,583---18,665,583الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

ائتماني منخفض
12,712,584- -191,134 12,521,450الرصيد في 1 يناير 2020

 - - ---محول إلى مرحلة 1
 - - ---محول إلى مرحلة 2
 - ----محول إلى مرحلة 3

)138,267(--)191,134(52,867صافي المحمل للسنة
12,574,317---12,574,317الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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ج( االستثمارات، صافي حسب األدوات المالية 

مقتناة بالتكلفة المطفأة	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

ائتماني منخفض
45,908,019- --45,908,019الرصيد في 1 يناير 2021

-- ---محول إلى مرحلة 1
-- ---محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

)1,064,565(---)1,064,565(صافي المحمل للسنة
44,843,454---44,843,454الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

ائتماني منخفض

45,410,968- --45,410,968الرصيد في 1 يناير 2020
 - - ---محول إلى مرحلة 1
 - - ---محول إلى مرحلة 2
 - ----محول إلى مرحلة 3

497,051---497,051صافي المحمل للسنة
45,908,019---45,908,019الرصيد في 31 ديسمبر 2020

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

202120202021202020212020
49,146,30343,911,8321,454,9701,515,16550,601,27345,426,997سندات بعمولة ثابتة

13,147,02413,478,653181,673427,60213,328,69713,906,255سندات بعمولة عائمة
961,1821,484,12612,54613,629973,7281,497,755أسهم وأخرى

63,254,50958,874,6111,649,1891,956,39664,903,69860,831,007اإلجمالي
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د( حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
فيما يلي تحلياًل للحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسندات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة:

فيما يلي تحلياًل للحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

ه( فيما يلي تحلياًل لمكونات المحفظة االستثمارية:

2021

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى 12 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
18,005--18,005الرصيد في 1 يناير 2021

)4,916(--)4,916(صافي المحمل للسنة
13,089--13,089الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى 12 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
7,387--7,387الرصيد في 1 يناير 2020

10,618--10,618صافي المحمل للسنة
18,005--18,005الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى 12 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
7,695--7,695الرصيد في 1 يناير 2021

7--7صافي المحمل للسنة
7,702--7,702الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى 12 شهر

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
3,678-3,563115الرصيد في 1 يناير 2020

4,017-)115(4,132صافي المحمل للسنة
7,695--7,695الرصيد في 31 ديسمبر 2020

20212020

اإلجماليغير متداولةمتداولةاإلجماليغير متداولةمتداولة
50,601,27343,199,2662,227,73145,426,997 2,491,434  48,109,839 سندات بعمولة ثابتة

13,328,6978,994,6424,911,61313,906,255 5,088,262  8,240,435 سندات بعمولة عائمة
973,7281,472,28925,4661,497,755 24,382  949,346 أسهم وصناديق استثمارية

57,299,6207,604,07864,903,69853,666,1977,164,81060,831,007استثمارات، صافي
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ز( تحليل جودة االئتمان
يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لالستثمار والتي تم تعريفها على النحو التالي:

 	)BBB - إلى AAA( تتكون درجة االستثمار من جودة ائتمانية قوية
 	)C إلى BB +( تتكون الدرجة غير االستثمارية من: جودة ائتمانية جيدة ومرضية وخاصة

ح( فيما يلي تحليل االستثمارات حسب الطرف المقابل:

و( االستثمارات، صافي تشمل استثمارات متوافقة مع الشريعة على النحو التالي:

20212020
سندات دين:

51,010,27743,330,026 صكوك
)17,459()10,729(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 50,999,54843,312,567
919,337461,941 أسهم وصناديق استثمارية

51,918,88543,774,508اإلجمالي

20212020
56,391,516  61,043,089 حكومية وشبه حكومية

1,480,119  1,927,850 شركات
2,945,616 1,919,154 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

13,756 13,605 أخرى
60,831,007 64,903,698 اإلجمالي

31 ديسمبر 2021
مقتناة بالتكلفة 

المطفأة

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإلجماليقائمة الدخل
44,195,27417,111,627434,02261,740,923ذات درجة استثمارية

2,189,047 -   635,0911,553,956دون الدرجة استثمارية
24,382949,346973,728-غير مصنفة

44,830,36518,689,9651,383,36864,903,698إجمالي 

31 ديسمبر 2020
مقتناة بالتكلفة 

المطفأة

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإلجماليقائمة الدخل
58,195,582  359,239 12,375,975 45,460,368 ذات درجة استثمارية

 1,703,504  -1,301,792 401,712 دون الدرجة استثمارية
 931,921  878,521 25,466 27,934 غير مصنفة

60,831,007  1,237,760 13,703,233 45,890,014 إجمالي 
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ط( الموجودات المرهونة
األوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك هي صكوك حكومية. الموجودات المرهونة كضمان مع مؤسسات مالية أخرى 

هي كما يلي:

6. القروض والسلف، صافي 

أ( تصنف القروض والسلف على النحو التالي:

تشتمل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على قروض وسلف غير عاملة قدرها 4,210 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2020: 5,377 مليون ريال سعودي(. كما تشتمل على تعرضات عاملة لكنها لم تكمل فترة 12 شهرًا من األداء )“فترة التحسن”( ليتم 

ترقيتها إلى فئة غير منخفضة القيمة. تتضمن الموجودات المالية المسجلة في كل مرحلة الخصائص التالية:

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرًا )المرحلة 1(: بدون زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان التي يتم فيها إثبات مخصص لمدة 12 	 
شهًرا للخسائر االئتمانية المتوقعة،

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها )المرحلة 2(: شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ 	 
اإلثبات األولي الذي يتم فيه إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر،

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض )المرحلة 3(: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم 	 
اعتبارها متعثرة أو منخفض القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، و

20212020

الموجودات 
المطلوبات 
الموجوداتذات الصلة

المطلوبات 
ذات الصلة

562,608567,906562,634567,906مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
562,608567,906562,634567,906اإلجمالي

2021
 بطاقات 

ائتمان
 قروض 

أفراد أخرى
قروض شركات 

اإلجماليومؤسسات
2,012,84735,308,631101,401,370138,722,848خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
123,4961,939,59024,786,52326,849,609مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى 
43,8051,023,4113,846,2834,913,499ائتماني منخفض

90167,7343,604,9373,772,761مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 
2,180,23838,439,366133,639,113174,258,717إجمالي القروض والسلف

)6,702,239()5,793,303()745,117()163,819(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي
2,016,41937,694,249127,845,810167,556,478القروض والسلف، صافي

2020
 بطاقات 

ائتمان
 قروض 

أفراد أخرى
قروض شركات 

اإلجماليومؤسسات
1,941,41933,209,97089,805,599124,956,988خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
63,171882,80324,634,50525,580,479مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى 
66,2441,464,9224,472,3016,003,467ائتماني منخفض

135172,7243,704,7463,877,605مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 
2,070,96935,730,419122,617,151160,418,539إجمالي القروض والسلف

)7,175,461()5,581,992()1,358,765()234,704(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي
1,836,26534,371,654117,035,159153,243,078القروض والسلف، صافي
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مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائها أو استحداثها بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان على مدى العمر المتكبدة خالل 	 
وقت شرائها أو استحداثها. يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في حال توقع المزيد من الخسائر االئتمانية. تشتمل 

الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض على القروض والسلف غير العاملة التي تم الحصول عليها من خالل 
عملية االندماج مع البنك األول والتي تم تسجيلها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.

ب( التغير في إجمالي القيمة الدفترية:
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض لتوضيح أهميتها للتغيرات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لنفس المحفظة.

بطاقات االئتمان	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

1,941,41963,17166,2441352,070,969الرصيد في 1 يناير 2021
--)5,139()4,962(10,101محول إلى مرحلة 1
--)4,685(96,566)91,881(محول إلى مرحلة 2
--26,076)3,965()22,111(محول إلى مرحلة 3

205,116)45(57,156)27,314(175,319صافي المحمل للسنة
)95,847(-)95,847(--مبالغ مشطوبة

2,012,847123,49643,805902,180,238الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

2,326,42674,20067,2671,1132,469,006الرصيد في 1 يناير 2020
---)8,927(8,927محول إلى مرحلة 1
---40,050)40,050(محول إلى مرحلة 2
--43,329)6,506()36,823(محول إلى مرحلة 3

)274,764()978(78,921)35,646()317,061(صافي المحمل للسنة
)123,273(-)123,273(--مبالغ مشطوبة

1,941,41963,17166,2441352,070,969الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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قروض األفراد األخرى	 

قروض الشركات والمؤسسات	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

33,209,970882,8031,464,922172,72435,730,419الرصيد في 1 يناير 2021
--)2,882()202,037(204,919محول إلى مرحلة 1
--)47,809(631,526)583,717(محول إلى مرحلة 2
--120,461)45,895()74,566(محول إلى مرحلة 3

3,089,724)4,990()130,504(2,552,025673,193صافي المحمل للسنة
)380,777(-)380,777(--مبالغ مشطوبة

35,308,6311,939,5901,023,411167,73438,439,366الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

33,755,8191,461,519862,131370,13136,449,600الرصيد في 1 يناير 2020
--)7,070()88,320(95,390محول إلى مرحلة 1
--)35,051(217,576)182,525(محول إلى مرحلة 2
--200,423)57,473()142,950(محول إلى مرحلة 3

)427,828()197,407(735,842)650,499()315,764(صافي المحمل للسنة
)291,353(-)291,353(--مبالغ مشطوبة

33,209,970882,8031,464,922172,72435,730,419الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

89,805,59924,634,5054,472,3013,704,746122,617,151الرصيد في 1 يناير 2021
---)570,467(570,467محول إلى مرحلة 1
--)25,980(587,366)561,386(محول إلى مرحلة 2
--10,655)10,598()57(محول إلى مرحلة 3

11,960,946)99,809(11,586,747145,717328,291صافي المحمل للسنة
)938,984(-)938,984(--مبالغ مشطوبة

101,401,37024,786,5233,846,2833,604,937133,639,113الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

95,746,56615,354,3784,199,9733,858,563119,159,480الرصيد في 1 يناير 2020
--)10()84,065(84,075محول إلى مرحلة 1
---892,970)892,970(محول إلى مرحلة 2
--351,945)351,690()255(محول إلى مرحلة 3

3,909,202)153,817(8,822,912371,924)5,131,817(صافي المحمل للسنة
)451,531(-)451,531(--مبالغ مشطوبة

89,805,59924,634,5054,472,3013,704,746122,617,151الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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ج( الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف.

بطاقات االئتمان	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

843,2992,450,9783,828,36652,8187,175,461الرصيد في 1 يناير 2021
--)5,142()26,012(31,154محول إلى مرحلة 1
--)41,537(57,350)15,813(محول إلى مرحلة 2
--21,310)19,026()2,284(محول إلى مرحلة 3

55,194604,260)124,861(1,019,261)345,334(صافي المحمل للسنة
)1,077,482(-)1,077,482(--مبالغ مشطوبة

511,0223,482,5512,600,654108,0126,702,239الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

644,2972,156,1033,142,09860,5026,003,000الرصيد في 1 يناير 2020
--)6,394()31,938(38,332محول إلى مرحلة 1
--)20,696(28,552)7,856(محول إلى مرحلة 2
--40,693)35,293()5,400(محول إلى مرحلة 3

1,623,990)7,684(173,926333,5541,124,194صافي المحمل للسنة
)451,529(-)451,529(--مبالغ مشطوبة

843,2992,450,9783,828,36652,8187,175,461الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

234,704-150,84039,06544,799الرصيد في 1 يناير 2021
--)3,441()2,026(5,467محول إلى مرحلة 1
--)3,094(9,817)6,723(محول إلى مرحلة 2
--2,932)1,530()1,402(محول إلى مرحلة 3

)70,885(-)7,117()3,141()60,627(صافي المحمل للسنة
163,819-87,55542,18534,079الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

275,927-175,50153,10747,319الرصيد في 1 يناير 2020
--)2,424()4,062(6,486محول إلى مرحلة 1
--)1,838(5,118)3,280(محول إلى مرحلة 2
--6,864)3,290()3,574(محول إلى مرحلة 3

)41,223(-)5,122()11,808()24,293(صافي المحمل للسنة
234,704-150,84039,06544,799الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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قروض األفراد األخرى	 

قروض الشركات والمؤسسات	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

369,082164,100772,76552,8181,358,765الرصيد في 1 يناير 2021
--)1,701()21,623(23,324محول إلى مرحلة 1
--)25,432(30,805)5,373(محول إلى مرحلة 2
--17,883)17,001()882(محول إلى مرحلة 3

)475,150(17,230)338,991(25,082)178,471(صافي المحمل للسنة
)138,498(-)138,498(--مبالغ مشطوبة

207,680181,363286,02670,048745,117الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

338,890214,286576,16960,5021,189,847الرصيد في 1 يناير 2020
--)3,970()19,368(23,338محول إلى مرحلة 1
--)18,858(20,903)2,045(محول إلى مرحلة 2
--19,266)17,449()1,817(محول إلى مرحلة 3

168,918)7,684(200,158)34,272(10,716صافي المحمل للسنة
369,082164,100772,76552,8181,358,765الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

5,581,992-323,3772,247,8133,010,802الرصيد في 1 يناير 2021
---)2,363(2,363محول إلى مرحلة 1
--)13,011(16,728)3,717(محول إلى مرحلة 2
--495)495(-محول إلى مرحلة 3

997,320221,24737,9641,150,295)106,236(صافي المحمل للسنة
)938,984(-)938,984(--مبالغ مشطوبة

215,7873,259,0032,280,54937,9645,793,303الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

اإلجمالي مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
مشتراة أو مستحدثة ذات 
مستوى ائتماني منخفض

4,537,226-129,9061,888,7102,518,610الرصيد في 1 يناير 2020
---)8,508(8,508محول إلى مرحلة 1
---2,531)2,531(محول إلى مرحلة 2
--14,563)14,554()9(محول إلى مرحلة 3

1,496,295-187,503379,634929,158صافي المحمل للسنة
)451,529(-)451,529(--مبالغ مشطوبة

5,581,992-323,3772,247,8133,010,802الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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د( فيما يلي تحلياًل بمخاطر تركزات القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية:

غير العاملةالعاملة2021

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
منخفض

مخصص الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة

القروض 
والسلف، صافي

806,031)121(--806,152حكومية وشبه حكومية
9,639,815)27,088(--9,666,903تمويل

636,367)6,166(241-642,292زراعة وأسماك
23,646,542)1,610,878(24,081,921558,920616,579تصنيع

3,687,266)6,900(3,445-3,690,721مناجم وتعدين
13,046,479)86,126(390,663-12,741,942كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

10,224,434)1,492,872(9,565,2091,197,507954,590بناء وإنشاءات  
38,809,700)2,091,186(37,958,9591,595,2611,346,666تجارة

13,989,973)35,671(14,015,2865,9704,388نقل واتصاالت
9,574,868)404,910(9,629,580230,523119,675خدمات

39,710,668)908,936(39,865,654586,126167,824بطاقات ائتمان وقروض أفراد أخرى
3,784,335)31,385(3,610,95536,075168,690أخرى

167,556,478)6,702,239(166,275,5744,210,3823,772,761اإلجمالي 

غير العاملةالعاملة2020 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
منخفض

مخصص الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة

القروض 
والسلف، صافي

2,510,799)2,549(--2,513,348حكومية وشبه حكومية
6,331,468)127,259(--6,458,727تمويل

770,750)3,283(241-773,792زراعة وأسماك
19,797,090)1,590,568(20,057,230585,649744,779تصنيع

3,486,143)11,618(5,545-3,492,216مناجم وتعدين
11,775,379)209,460(11,408,706138,335437,798كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

11,411,754)1,274,090(10,289,5521,474,209922,083بناء وإنشاءات  
37,834,088)1,915,999(36,651,7331,795,7461,302,608تجارة

13,037,440)70,301(13,077,87424,9124,955نقل واتصاالت
7,784,076)336,458(7,791,595211,628117,311خدمات

36,207,919)1,593,469(36,512,2361,116,293172,859بطاقات ائتمان وقروض أفراد أخرى
2,296,172)40,407(2,136,57230,581169,426أخرى

153,243,078)7,175,461(151,163,5815,377,3533,877,605اإلجمالي 
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ه( يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للقروض والسلف. تمثل المبالغ الظاهرة بالجدول إجمالي 
القيمة الدفترية.

قوية: تشير إلى أن الموقف المالي، والرسملة واألرباح والسيولة وتوليد النقدية واإلدارة ذات جودة عالية. هناك قدرات قوية على الوفاء 
بااللتزامات طويلة وقصيرة األجل.

جيدة: ال يظهر الوضع المالي وجود توجهات سلبية كبيرة. تعتبر القدرة على الوفاء بااللتزامات متوسطة وقصيرة األجل عادلة، لكنها تتأثر كثيرًا 
بالتغيرات الخارجية أو الظروف في السوق.

مقبولة: تشير إلى أن الموقف المالي للطرف المقابل متوسط، لكن ليس قويًا. إن الموقف الكلي غير مقلق لكنه يتطلب المراقبة المنتظمة 
بسبب الشكوك الناتجة عن التغيرات الخارجية أو الظروف في السوق.

غير مصنفة: تمثل قروض وسلف أفراد عاملة وغير مصنفة.

تحت المالحظة: الموقف المالي ضعيف والمقدرة على السداد مشكوك فيها. يتطلب الموقف المالي للجهة المقترضة المتابعة عن قرب 
والتقييم المستمر.

غير عاملة: العميل مصنف كمتعثر أو مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض.

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20211
مشتراة أو مستحدثة ذات 
اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

25,076,909---25,076,909قوية
63,149,721-60,438,6772,711,02222جيدة

29,200,925-15,885,78413,287,10628,035مقبولة
39,865,654-37,321,4782,063,086481,090غير مصنفة

8,982,365-8,788,395193,970-تحت المالحظة
4,210,3823,772,7617,983,143--غير عاملة
138,722,84826,849,6094,913,4993,772,761174,258,717اإلجمالي

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20201
مشتراة أو مستحدثة ذات 
اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

23,415,171---23,415,171قوية
53,659,990-52,094,5701,550,40815,012جيدة

31,591,147-14,263,17617,326,9441,027مقبولة
36,512,236-35,151,389945,974414,873غير مصنفة

5,985,037-32,6825,757,153195,202تحت المالحظة
5,377,3533,877,6059,254,958--غير عاملة
124,956,98825,580,4796,003,4673,877,605160,418,539اإلجمالي
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و( القروض المتوافقة مع الشريعة
تشمل القروض والسلف، صافي المنتجات المتوافقة مع الشريعة التالية:

ز( الضمانات 
تحتفظ المجموعة، خالل عمليات اإلقراض الخاصة به، بضمانات لتقليل مخاطر االئتمان المتعلقة بالقروض والسلف. تشتمل هذه الضمانات، في 

الغالب، على ودائع ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يحتفظ 
بالضمانات مقابل القروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل التعرضات ذات الصلة بصافي قيمتها القابلة للتحقق. وبالنسبة للموجودات 

المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في الفترة المالية، تكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضمانات المحتفظ بها كتأمين بالقدر الذي 
تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان. كما في 31 ديسمبر 2021، بلغت قيمة الضمانات المحتفظ بها مقابل تلك القروض والسلف 1,258 

مليون ريال سعودي )2020: 1,728 مليون ريال سعودي(.

7. االستثمار في الشركات الزميلة

7 )أ( - موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
في 14 يوليو 2021، أعلن ساب عن توجهه االستراتيجي فيما يتعلق بملكيته في الشركة الوطنية للتأمين والتي تضمنت خطًطا للتخارج من حصته 

البالغة ٪20 في الشركة. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من البيع في غضون 12 شهرًا. وبالتالي تم إعادة تصنيف األصول المرتبطة على أنها 
“موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع” وتم استبعادها خالل الربع الرابع من العام الحالي.

20212020
113,013,91591,174,726تورق

7,684,6455,565,020مرابحة
11,412,33819,915,008إجارة / أخرى

132,110,898116,654,754اإلجمالي

20212020
اتش اس بي سي العربية السعودية 

542,955585,987الرصيد في بداية السنة
139,57279,870الحصة في األرباح

)122,902()99,168(توزيعات أرباح مستلمة
583,359542,955الرصيد في نهاية السنة

الشركة الوطنية للتأمين
76,27774,211الرصيد في بداية السنة

2,066)8,143(الحصة في األرباح 
-)68,134(إعادة تصنيف إلى موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  7 )أ(

76,277-الرصيد في نهاية الفترة السنة
583,359619,232اإلجمالي

-68,134موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  7 )أ(
-79,894متحصالت من بيع الموجودات غير المتداولة خالل السنة

-11,760مكاسب من بيع الموجودات غير المتداولة 
--رصيد الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع في 31 ديسمبر 2021
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8. الممتلكات والمعدات وأصول حق االستخدام، صافي

 األراضي 
والمباني

تحسينات المباني 
المستأجرة 

وأصول حق 
االستخدام

المعدات 
واألثاث 

والسيارات 
2021

اإلجمالي
 2020

اإلجمالي
1,664,3151,842,240856,2804,362,8354,302,387التكلفة: كما في 1 يناير 

192,981)86,170(48,509)143,881(9,202إضافات / إعادة القياس
)132,533()168,446()87,948()78,874()1,624(استبعادات

1,671,8931,619,485816,8414,108,2194,362,835كما في 31 ديسمبر 
422,560829,267689,8231,941,6501,643,153االستهالك المتراكم: كما في 1 يناير 

18,532180,63081,473280,635343,934المحمل للسنة
)45,437()136,473()60,140()76,014()319(استبعادات

440,773933,883711,1562,085,8121,941,650كما في 31 ديسمبر 
صافي القيمة الدفترية

1,231,120685,602105,6852,022,407كما في 31 ديسمبر 2021
1,241,7551,012,973166,4572,421,185كما في 31 ديسمبر 2020

1,223,760748,242األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
3,246,1673,169,427اإلجمالي

فيما يلي بيان حركة أصول حق االستخدام:

التكلفة2021
االستهالك 

المتراكم
صافي القيمة 

الدفترية
أصول حق االستخدام

897,633)257,469(1,155,102الرصيد في بداية السنة
)155,164(-)155,164(إضافات / )إعادة القياس(

)2,199(75,647)77,846(استبعادات
)133,010()133,010(-استهالك

607,260)314,832(922,092الرصيد في 31 ديسمبر 2021

التكلفة2020
االستهالك 

المتراكم
صافي القيمة 

الدفترية
أصول حق االستخدام

1,098,807)118,493(1,217,300الرصيد في بداية السنة
)27,767(-)27,767(إضافات / )إعادة القياس(

)16,389(18,042)34,431(استبعادات
)157,018()157,018(-استهالك

897,633)257,469(1,155,102الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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9. الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
تشتمل الموجودات غير الملموسة على ما يلي:

اختبار انخفاض قيمة الشهرة
يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال سنوًيا للتأكد من وجود انخفاض في القيمة. يتم، في كل فترة مالية، إجراء 

تقييم لمؤشرات االنخفاض في القيمة. وفي حال وجود مؤشرات على ذلك، يتعين إجراء اختبار االنخفاض في القيمة. يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة 
وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد المقدرة للوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها من خالل طريقة القيمة 

قيد االستعمال، مع القيمة الدفترية لصافي الموجودات لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية.

تم تخصيص الشهرة إلى الوحدات المدرة للنقدية التالية:

مصرفية األفراد	 
مصرفية الشركات والمؤسسات	 
الخزينة	 
أخرى 	 

20212020
مبالغ ناتجة عن االستحواذ على البنك األول:

8,778,0918,778,091شهرة
1,631,4071,787,484موجودات غير ملموسة أخرى

13,80613,806شهرة ناتجة عن االستحواذ على ساب للتكافل

317,507403,155برامج الحاسب اآللي

10,740,81110,982,536اإلجمالي

الشهرة

برامج 
الحاسب 

اآللي

عالقة العمالء 
- شراء بطاقة 

االئتمان 
المستحقة 

الودائع 
األساسية

العالمة 
التجارية

2021
اإلجمالي

2020
اإلجمالي

التكلفة
16,209,673791,12371,2001,875,40075,00019,022,39618,751,300كما في 1 يناير 

174,261315,365---174,261-إضافات
)44,269()187,044(---)187,044(-استبعادات / شطب

16,209,673778,34071,2001,875,40075,00019,009,61319,022,396كما في 31 ديسمبر 
خسائر / اإلطفاء المتراكمة:

7,417,776387,96810,680200,93622,5008,039,860289,235كما في 1 يناير 
185,6927,120133,95715,000341,769333,724-المحمل للسنة

7,417,776------خسائر انخفاض القيمة
)875()112,827(---)112,827(-استبعادات / شطب

7,417,776460,83317,800334,89337,5008,268,8028,039,860كما في 31 ديسمبر 
صافي القيمة الدفترية

-10,740,811 37,500 1,540,507 53,400 317,507 8,791,897 كما في 31 ديسمبر 
10,982,536-8,791,897403,15560,5201,674,46452,500كما في 31 ديسمبر 
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االفتراضات الرئيسية المسخدمة الحتساب القيمة قيد االستعمال
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية بناًء على حساب القيمة قيد االستعمال. تستخدم طريقة القیمة قید االستعمال، 
التدفقات النقدية المتوقعة الدائمة على مدى فترة التوقعات البالغة خمس سنوات وبعد ذلك تم استخدام معدل النمو النهائي على المدى 

طويل االجل.

يتأثر حساب القیمة قید االستعمال للوحدات المدرة للنقدية كثيًرا باالفتراضات التالیة:

التوقعات االقتصادية، ال سيما الناتج المحلي اإلجمالي االسمي المتوقع	 
معدالت الخصم	 
معدالت النمو طويل األجل	 
أسعار الفائدة المرجعية وهوامش صافي دخل العموالت الخاصة	 
التكاليف المستقبلية للمخاطر من خسائر االئتمان المتوقعة	 
معدالت التضخم المحلية، و	 
نسبة رأس المال المستهدف واالحتفاظ باألرباح 	 

تم استخدام االفتراضات الرئيسية التالیة في حساب القیمة قید االستعمال:

معدل خصم 9.42٪ والمشتق باستخدام نموذج تسعیر الموجودات المالیة ومقارنتھا بمعدالت تكلفة رأس المال التي تم الحصول علیھا من 	 
مصادر خارجیة.

معدل نمو الموجودات طويلة األجل قدره 4.0٪ والمشتق من توقعات االقتصاديين للناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة العربية 	 
السعودية المطبق على فترات التوقعات لما بعد عام 2026.

معــدل نمــو األربــاح طويــل األجــل قــدره 5.5٪ والمشــتق من توقعات االقتصاديين للناتج المحلي اإلجمالي االســمي للمملكة العربية الســعودية 	 
والمعــدل بالتغيــرات المتوقعــة فــي أســعار الفائــدة المرجعيــة ومعــدالت نمــو القطاع على مدى الزمن والمطبق على فتــرة التوقعات لما بعد 

عام 2026.

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة
يتأثر حساب القيمة قيد االستعمال للوحدات المدرة للنقدية كثيًرا باالفتراضات التالية:

هوامش الفائدة،	 
معدالت الخصم،	 
معدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة التوقعات،	 
الناتج المحلي اإلجمالي الحالي، و	 
معدالت التضخم المحلية.	 

هوامش الفائدة
تعتمد هوامش الفائدة على أسعار السوق السائدة في بداية فترة الميزانية. ويتم تغييرها على مدى فترة الميزانية لظروف السوق المتوقعة.

معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم والمطلوب في كل عمل تجاري. تستخدم اإلدارة هذا المعيار لتقييم األداء 

التشغيلي وتقييم مقترحات االستثمار المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام نموذج تسعير الموجودات المالية. 



البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تعريــف بالبنــك  |  التقريــر االســتراتيجي  |  حوكمــة الشــركات  |  القوائــم الماليــة الموحــدة

169 | مرونة.  ر  إظها بت.  ثا نمو  تحقيق 

معدل النمو المتوقع والناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم المحلية
في 31 ديسمبر 2021، أشار اختبار انخفاض قيمة الشهرة إلى أنه ال يوجد انخفاض الزم ألي من الوحدات المدرة للنقدية. وتم تخصيص الشهرة 

المخصصة إلى الوحدات المدرة للنقدية التالية:

10. الموجودات األخرى

تم خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام معدل الخصم المذكور أعاله. إن الزيادة بواقع ٪1 في معدل الخصم أو االنخفاض في معدل 
النمو النهائي مع الحفاظ على العوامل األخرى ثابتة من شأنها أن تقلل من القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية كما هو مبين في 

الجدول أدناه:

الوحدات المدرة للنقدية

الشهرة 
المخصصة

2021
4,649,572مصرفية األفراد

771,772مصرفية الشركات والمؤسسات
3,356,747الخزينة

13,806أخرى

الوحدات المدرة للنقدية

31 ديسمبر 2021
األثر على القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية

 الزيادة بواقع %1 في معدل 
الخصم )مليون ريال سعودي(

 النقص بواقع %1 في معدل 
النمو النهائي )مليون ريال سعودي(

)5,936()6,685(مصرفية األفراد
)8,796()9,944(مصرفية الشركات والمؤسسات

)4,082()4,638(الخزينة

الوحدات المدرة للنقدية

31 ديسمبر 2020
األثر على القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية

 الزيادة بواقع %1 في معدل 
الخصم )مليون ريال سعودي(

 النقص بواقع %1 في معدل 
النمو النهائي )مليون ريال سعودي(

)3,089()3,655(مصرفية األفراد
)5,572()6,625(مصرفية الشركات والمؤسسات

)2,625()3,138(الخزينة

20212020
1,570,2331,432,492ذمم مدينة

64,021139,918ضريبة مدفوعة مقدمًا  
1,718,8322,517,762أخرى

3,353,0864,090,172اإلجمالي
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11. المشتقات
خالل دورة أعماله العادية، تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:

أ( العقود اآلجلة والمستقبلية
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. ان العقود اآلجلة هي عقود 
يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة 
بأسعار العموالت الخاصة فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية 

يوميًا. 

ب( الخيارات 
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو 

أداة مالية بسعر محدد سلفًا في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ. 

ج( المقايضات
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل 

دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت 
الخاصة بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل 

أصل المبلغ زائدًا دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

د( اتفاقيات األسعار اآلجلة 
وهي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها خارج األسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدًا الفرق بين سعر 

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

التسويات المتعلقة بالمخاطر

سعر الشراء - البيع
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 13 استخدام الفرق بين سعر الشراء – البيع والذي يمثل القيمة العادلة. ينتج عن طريق التقييم في العادة 

قيمة سوقية متوسطة. تعكس تسوية سعر الشراء – البيع تكلفة الشراء – البيع التي يتم تكبدها في حالة إقفال كافة صافي مخاطر السوق 
المتبقية المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطية المتاحة أو باستبعادها أو بالتخلص منها.

تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك
وتمثل تسوية تقييم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة احتمال تعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن 

يستلم القيمة السوقية الكاملة للمعاملة.

تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر
وتمثل تسوية تقييم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة احتمال تعثر ساب وأن ساب لن يدفع 

القيمة السوقية الكاملة للمعاملة.

طريقة تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك / طريقة تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه 
الطرف اآلخر

يقوم ساب باحتساب تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وتسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف 
اآلخر بصورة مستقلة لكل طرف آخر تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنه. يقوم ساب باحتساب تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه 
البنك وذلك بتطبيق احتمال تعثر الطرف اآلخر - في حالة عدم تعثر ساب – على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر، وضرب النتيجة بالخسارة 

المتوقعة في حالة التعثر. 

وعلى العكس، يقوم ساب باحتساب طريقة تسوية تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر وذلك باستخدام احتمال تعثر ساب – 
في حالة عدم تعثر الطرف اآلخر – على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة التعثر. يتم احتساب 

كال الطريقتين على مدى فترة التعرض المحتمل للمخاطر.
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المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة بالمجموعة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح 

المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع 
الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات 

في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرياح من ذلك. 

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 
تتبع المجموعة نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر - )انظر اإليضاح 30 – إدارة المخاطر المالية، واإليضاح 31 – مخاطر السوق، واإليضاح 32 – 

مخاطر السيولة(. يتضمن جزء من عملية إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة 
ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناًء على التوجيهات الصادرة عن 
البنك المركزي السعودي. وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودًا لمخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز 
العمالت يوميًا وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينًا 

لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدودًا للفجوات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بين أسعار 
العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة 

ضمن الحدود المقررة.

وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت 
والعموالت الخاصة. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وباستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز 

المالي ككل. إن التغطية االستراتيجية للمخاطر، عدا تغطية مخاطر المحفظة، ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العالقة 
كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة. تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة. كما 

تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر عموالت خاصــة بسعر ثابت. وتستخدم 
المجموعة أيضًا مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر عائم. وفي 

كافة هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميًا، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر، ويتم قيد 
هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.

اختبار فعالية تغطية المخاطر
كي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإن ساب يطلب - عند بدء تغطية المخاطر وطوال فترتها – بأنه يجب التوقع بأن تكون كل 

تغطية مخاطر ذات فعالية عالية مستقباًل وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

توضح مستندات كل تغطية مخاطر كيفية تقييم فعالية التغطية وأن الطريقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقييم فعالية التغطية تعتمد على 
استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بها. وفيما يتعلق بالفعالية المستقبلية، يجب التوقع بأن تكون أداه التغطية ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المغطاة خالل الفترة التي خصصت إليها التغطية. كانت فعالية التغطية ما بين 80٪ 
إلى ٪125. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قائمة الدخل الموحدة ضمن “دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل”.

مصادر عدم الفعالية
المصادر المحتملة لعدم الفعالية هي كما يلي:

الفرق بين الحجم المتوقع والفعلي للمدفوعات المسبقة، حيث تقوم المجموعة بتغطية مخاطر من تاريخ السداد المتوقع مع األخذ في االعتبار 	 
المدفوعات المسبقة المتوقعة على أساس الخبرة السابقة،

الفرق في الخصم بين بند بتغطية مخاطر وأداة تغطية مخاطر، حيث يتم خصم مقايضات أسعار الفائدة المضمونة نقًدا باستخدام منحنيات 	 
خصم المقايضات اليومي المفهرسة، والتي ال يتم تطبيقها على الرهون العقارية ذات السعر الثابت،

مشتقات تغطية مخاطر بقيمة عادلة غير صفرية في تاريخ التصنيف المبدئي كأداة تغطية مخاطر،	 
مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة غير المضمونة ولكن ليست تغطية مخاطر، و	 
آثار اإلصالحات القادمة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر األمريكي، ألنها قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مختلف ويكون لها 	 

تأثير مختلف على البند المحوط )الرهون العقارية ذات السعر الثابت( وأداة التحوط )المشتقات المستخدمة للتحوط من تلك الرهون العقارية(.
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تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعرض المجموعة للتغيرات في التدفقات النقدية ألسعار العموالت المستقبلية الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير أغراض 

المتاجرة والتي تحمل دخل عمولة خاصة بسعر متغير. تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية لتغطية 
المخاطر في أسعار العموالت الخاصة. 

يوضح الجدول أدناه، كما في 31 ديسمبر، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية المغطاة فيها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على قائمة 
الدخل:

يعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها على البنود المغطاة مخاطرها في تغطية مخاطر التدفقات النقدية 
وذلك على أساس تجديد األسعار للموجودات والمطلوبات المغطاة مخاطرها. تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات 

المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية لها كما في 31 ديسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق. 

إن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية 
المتعلقة بها.

وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة 
اإليجابية / السالبة للمشتقات. 

 خالل 
سنة واحدة

سنة إلى 3 
سنوات 

 3 إلى
5 سنوات

 أكثر من 
5 سنوات 

2021
-   -45,31780,022تدفقات نقدية واردة )موجودات(
----تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

--45,31780,022صافي التدفقات النقدية الواردة
2020

-   31,28647,2081,635تدفقات نقدية واردة )موجودات(
---)1,687(تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

-29,59947,2081,635صافي التدفقات النقدية الواردة
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2021

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

إجمالي المبالغ 
اإلسمية

خــالل
1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر

أكثر من
5 سنوات

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة: 
مقايضات أسعار 

39,331,1821,861,8957,776,17915,119,11814,573,990)547,847(569,913العموالت الخاصة 

خيارات أسعار 
13,311,7901,495,5495,738,4681,577,7734,500,000)446,546(424,607العموالت الخاصة

-3,534,6191,652,7261,880,998895)34,585(40,296عقود الصرف األجنبي اآلجلة
-1,059,600263,779734,79361,028)14,922(14,900خيارات العمالت  

-4,650,0001,500,000562,5002,587,500)2,958(6,456مقايضات العمالت  
المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت 
12,238,31145,00093,7506,165,8755,933,686)457,949(34,794الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار 
-90,000--90,000-2,871العموالت الخاصة

-843,750225,000-1,068,750)9,785(16,008مقايضات العمالت  
75,284,2526,818,94917,630,43825,827,18925,007,676)1,514,592(1,109,845اإلجمالي

القيمة العادلة لترتيبات 
)768,729(16,298المقاصة

1,190,713)39,525(النقدية المستلمة، صافي
القيمة العادلة بعد 

421,984)23,227(المقاصة
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2020

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة العادلة 
اإليجابية

القيمة العادلة 
السلبية

إجمالي المبالغ 
اإلسمية

خــالل
1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر

أكثر من
5 سنوات

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة: 
مقايضات أسعار 

38,492,7651,106,3885,199,25720,929,29511,257,825)1,175,729(1,172,441العموالت الخاصة 

خيارات أسعار 
16,791,558476,1203,097,6087,967,8305,250,000)724,737(677,038العموالت الخاصة

--1,534,6161,245,515289,101)68,162(68,766عقود الصرف األجنبي اآلجلة
-645,893153,968403,48088,445)1,852(1,852خيارات العمالت  

-3,825,000375,000300,0003,150,000)7,806(15,418مقايضات العمالت
المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت 
10,110,41693,750487,5006,057,1253,472,041)834,505(-الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار 
-90,000--90,000)6,295(18,581العموالت الخاصة

-712,500318,750-1,031,250-7,210مقايضات العمالت  
72,521,4983,450,74110,489,44638,601,44519,979,866)2,819,086(1,961,306اإلجمالي

القيمة العادلة لترتيبات 
)1,665,900(27,278المقاصة

1,979,400)29,775(النقدية المستلمة، صافي
القيمة العادلة بعد 

313,500)2,497(المقاصة

عقدت المجموعة اتفاقيات بشأن منتجات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي تشتمل على أداه مشتقة واحدة أو أكثر. وفي مثل هذه الحاالت، 
تمثل القيمة العادلة لكل منتج من المنتجات المركبة صافي قيمة المشتقات المعنية. تم اإلفصاح عن إجمالي المبلغ االسمي لكافة الخيارات 

المتعلقة بكل منتج بتاريخ إعداد القوائم المالية في الجدول أعاله. المنتجات المشتقة المتوافقة مع الشريعة على النحو التالي.

2021

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

إجمالي 
المبالغ 

اإلسمية
خــالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر
أكثر من

5 سنوات
المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:

2,643,0529061,354,9061,099,888187,352)11,517(36,280مقايضات أسعار العموالت الخاصة 
-700,000895,455-1,595,455)71(11,337خيارات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
-187,500--187,500)288(-مقايضات العمالت 

4,426,0079062,054,9062,182,843187,352)11,876(47,617اإلجمالي
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تعكس الجداول أدناه ملخًصا بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.

2020

المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

إجمالي 
المبالغ 

اإلسمية
خــالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر
أكثر من

5 سنوات

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار 

-3,301,22527,003916,7162,357,506)19,878(91,934العموالت الخاصة 

-469,3081,508,615-1,977,923)293(22,102خيارات أسعار العموالت الخاصة
المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

-187,500--187,500-227مقايضات العمالت 
-5,466,64827,0031,386,0244,053,621)20,171(114,263اإلجمالي

2021
القيمة 
العادلة

القيمة عند 
أداة التغطيةالمخاطربدء التغطية 

القيمة 
العادلة

اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
السلبية

وصف البنود المغطاة:

مقايضات أسعار القيمة العادلة13,004,45712,238,311استثمارات بعمولة ثابتة 
)457,949(34,794العموالت الخاصة

مقايضات أسعار التدفق النقدي90,00990,000استثمارات بعمولة عائمة 
-2,871العموالت الخاصة

)9,785(16,008مقايضات العمالت التدفق النقدي1,079,5181,068,750استثمارات بعمولة ثابتة

2020
القيمة 
العادلة

القيمة عند 
أداة التغطيةالمخاطربدء التغطية 

القيمة 
العادلة

اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
السلبية

وصف البنود المغطاة:

مقايضات أسعار القيمة العادلة10,322,41310,110,416استثمارات بعمولة ثابتة 
)834,505(-العموالت الخاصة

مقايضات أسعار التدفق النقدي89,99990,000استثمارات بعمولة عائمة 
)6,295(18,581العموالت الخاصة

-7,209مقايضات العمالت التدفق النقدي1,028,1071,031,250استثمارات بعمولة ثابتة
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بلغ صافي مكاسب أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة 411 مليون ريال سعودي )2020: صافي خسائر قدرها 424 مليون ريال 
سعودي(، بينما بلغ صافي مكاسب البند الذي تمت تغطية مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطاة 554 مليون ريال سعودي )2020: 238 مليون 

ريال سعودي(.

تم إبرام ما نسبته ٪49.8 )2020: ٪20( تقريبًا من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما أبرم 64.4٪ 
)2020: ٪15.7( من إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في نهاية السنة. 

أبرمت المجموعة، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصة به، بإبرام اتفاقية رئيسية وفًقا لتوجيهات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. 
بموجب هذه االتفاقية، يتم توحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل ساب. كجزء من االتفاقية 
الرئيسية، تم أيًضا التوقيع على ملحق دعم االئتمان. يسمح ملحق دعم االئتمان للمجموعة بالحصول على أسعار معدلة عن طريق تبادل القيم 

السوقية نقًدا كضمان سواء لصالح المجموعة أو الطرف المقابل.

بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية، تلتزم كل من مجموعة ساب والطرف المقابل األوروبي بالئحة 
تنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية. الئحة تنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية عبارة عن مجموعة من التشريعات األوروبية للمقاصة 

والتنظيم المركزي للمشتقات خارج األسواق النظامية. تتضمن الالئحة متطلبات اإلفصاح عن عقود المشتقات وتطبيق معايير إدارة المخاطر، 
وتنص على قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزية ومستودعات التجارة. وعليه، يتم تداول جميع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق 

النظامية في البورصات ويتم مقاصتها من خالل الطرف المقابل المركزي وفًقا لترتيبات المقاصة وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتمان 
والسيولة للطرف المقابل.

يتم إجراء تسوية / مقاصة المشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية والسلبية، بما في ذلك الهوامش النقدية وفًقا لملحق دعم االئتمان والئحة تنظيم 
البنية التحتية للسوق األوروبية، عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس 

الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

12. األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

تمثل األرصدة األخرى منح حكومية من البنك المركزي السعودي. راجع أيًضا إيضاح 37.

13. ودائع العمالء

20212020
2,207,8782,559,207حسابات جارية

3,320,8925,596ودائع أسواق المال 
567,906567,906اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

8,566,99014,488,247أخرى

14,663,66617,620,956اإلجمالي

20212020
152,966,149134,240,503تحت الطلب

30,443,04151,636,767ألجل
2,051,9201,829,933ادخار

1,299,5021,402,937تأمينات نقدية وودائع أخرى

186,760,612189,110,140اإلجمالي
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14. سندات الدين المصدرة

صكوك بقيمة 5 مليار ريال سعودي لمدة 10 سنوات - 2020
قام ساب بإصدار صكوك من الفئة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي في 22 يوليو 2020. يخضع إصدار الصكوك لبرنامج الصكوك المحلية 

للبنك )“البرنامج المحلي”( وتستحق في عام 2030، ولساب الحق في استرداد الصكوك بعد 5 سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة للبنك 
المركزي السعودي، وشروط وأحكام البرنامج المحلي. تمت الموافقة على هيكل الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لساب. إن هذه الصكوك غير 

مضمونة وتم عرضها عن طريق طرح خاص في المملكة العربية السعودية وتحمل دخل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفًقا للمعدالت 
السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدًا هامش 195 نقطة أساس، وتستحق السداد على أساس نصف سنوي. 

15. المطلوبات األخرى

تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:

تشتمل ودائع العمالء على الودائع التالية المتوافقة مع الشريعة بموجب عقود منتجات مصرفية.

20212020
16,354,30712,442,367تحت الطلب

4,967,8254,597,935ألجل
30,61427,620ادخار

234,808170,582تأمينات نقدية وودائع أخرى

21,587,55417,238,504اإلجمالي

20212020ودائع متوافقة مع الشريعة
101,766,19279,646,852تحت الطلب

18,478,21332,361,141ألجل
1,911,2891,410,786ادخار

373,053455,794تأمينات نقدية وودائع أخرى

122,528,747113,874,573اإلجمالي

20212020
4,530,1762,976,103ذمم دائنة

1,131,6041,102,668سحوبات مستحقة 
58,549183,986توزيعات أرباح مستحقة 

706,978803,426مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح 28(

662,565 734,347مخصص مقابل التزامات االئتمان وعقود الضمان المالي )إيضاح 20(

647,888911,723التزامات عقود اإليجار

3,557,5614,432,668أخرى

11,367,10311,073,139اإلجمالي
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16. رأس المال
يتكون رأس مال ساب المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 2,054,794,522 سهًما بقيمة 10 ريال سعودي للسهم )2020: 

2,054,794,522 سهم بقيمة 10 ريال للسهم(. وفيما يلي بيان هيكل ملكية رأس مال ساب:

دفع ساب توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1,075 مليون ريال سعودي، وافق عليها مجلس اإلدارة، من صافي دخل المجموعة عن النصف األول 
من عام 2021. نتج عن ذلك 0.50 ريال سعودي صافي من الزكاة على المساهمين السعوديين. )2020: ال يوجد(. تم خصم ضريبة الدخل على 

المساهمين األجانب من حصتهم في توزيعات األرباح. 

17. االحتياطي النظامي
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت المجموعة وبعد الحصول على موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 

بتحويل مبلغ 9.1 مليار ريال سعودي من عالوة اإلصدار إلى االحتياطي النظامي، وبهذا يتساوى رصيد االحتياطي النظامي مع رأس المال للمجموعة. 
وحسب ما ينص عليه نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، فإنه ال يلزم تحويل جزء من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي 

النظامي، وذلك لتساوي رصيد االحتياطي النظامي مع رأس المال المدفوع للمجموعة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

18. االحتياطيات األخرى

* يشمل المساهمون اآلخرون كاًل من المساهمين السعوديين واألجانب غير االستراتيجيين.

20212020
%31%31هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في

%69%69مساهمون آخرون*

2021
تغطية مخاطر 

التدفقات النقدية
مدرجة بالقيمة العادلة من 

اإلجماليخالل الدخل الشامل اآلخر
20,516312,048332,564الرصيد في بداية السنة 

7,940329,769337,709صافي التغير في القيمة العادلة
)495,495()495,495(-محول إلى األرباح المبقاة 

)81,608()62,815()18,793(محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
9,66383,50793,170اإلجمالي الفرعي 

)211,293(أسهم خزينة 
82,548احتياطي برنامج أسهم الموظفين

5,636إعادة قياس التزام المنافع المحددة
)123,109(اإلجمالي الفرعي

)29,939(الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2020
تغطية مخاطر 

التدفقات النقدية
مدرجة بالقيمة العادلة من 

اإلجماليخالل الدخل الشامل اآلخر
27,347258,512285,859الرصيد في بداية السنة 

88,36183,397)4,964(صافي التغير في القيمة العادلة
)3,625()3,625(-   محول إلى األرباح المبقاة 

)33,067()31,200()1,867(محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
20,516312,048332,564اإلجمالي الفرعي 

)96,293(أسهم خزينة 
88,555احتياطي برنامج أسهم الموظفين

111إعادة قياس التزام المنافع المحددة
)7,627(اإلجمالي الفرعي

324,937الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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لقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل السنة إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها 18,8 مليون ريال سعودي 
)2020: 1.9 مليون ريال سعودي( من قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة، وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن 

تغطية مخاطر التدفقات النقدية.

19. التعديل على الحصة غير المسيطرة 
خالل السنة، قامت المجموعة بتعديل احتساب الحصة غير المسيطرة في ساب تكافل.

20. التعهدات وااللتزامات المحتملة

أ( الدعاوى القضائية
ال توجد قضايا جوهرية مقامة ضد المجموعة.

ب( االلتزامات الرأسمالية 
كما في 31 ديسمبر 2021، بلغت االلتزامات الرأسمالية لدى المجموعة 994.5 مليون ريال سعودي )2020: 878.5 مليون ريال سعودي( تتعلق 

بشراء أراضي ومباني ومعدات. 

الوصفالقوائم المالية المتأثرة

كما ورد سابًقا كما في 
 السنة المنتهية في 

أثر التعديل31 ديسمبر 2020
المعدل كما في 

31 ديسمبر 2020
711,063)49,891(760,954األرباح المبقاةقائمة المركز المالي الموحدة 

إجمالي حقوق الملكية العائدة الى قائمة المركز المالي الموحدة 
55,07749,891104,968حصة غير مسيطرة

صافي الخسارة للفترة بعد الزكاة وضريبة قائمة الدخل الموحدة
)12,204(23,251)35,455(الدخل العائدة إلى حصة غير مسيطرة

صافي الخسارة للفترة بعد الزكاة وضريبة قائمة الدخل الموحدة
)4,155,392()23,251()4,132,141(الدخل المنسوبة لمساهي البنك

إجمالي الخسارة الشامل العائد قائمة الدخل الشامل الموحدة
)12,204(23,251)35,455(لمساهي البنك

إجمالي الخسارة الشامل العائد قائمة الدخل الشامل الموحدة
)4,121,222()23,251()4,097,971(لمساهي البنك

خسارة السهم األساسي والمخفض قائمة الدخل الموحدة
)2.02()0.01()2.01()بالريال السعودي(

الوصفالقوائم المالية المتأثرة

كما ورد سابًقا كما في 
 السنة المنتهية في 

أثر التعديل31 ديسمبر 2019
المعدل كما في 

31 ديسمبر 2019
4,874,364)26,640(4,901,004األرباح المبقاةقائمة المركز المالي الموحدة 

إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى قائمة المركز المالي الموحدة 
90,53226,640117,172حصة غير مسيطرة
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ج( التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان 
تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من الضمانات واالعتمادات المستندية والقبوالت وااللتزامات لمنح 
االئتمان. إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية – التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد في حالة عدم تمكن 

العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف الثالثة - تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والسلف. إن االعتمادات المستندية – التي تعتبر 
بمثابة تعهدات خطية من المجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال وفق شروط وأحكام محددة – مضمونة عادة بالبضاعة 

التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر أقل.

تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرًا عن 
المبلغ الملتزم ألن المجموعة تتوقع بأن يفي العمالء بالتزاماتهم األساسية. 

تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندية. وبالنسبة 
لمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، 

ومع ذلك فإن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورًا، يتوقع أن يكون أقل كثيرًا من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم 
االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها 
بدون تقديم التمويل المطلوب. فيما يلي بيانًا بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان: 

بلغ الجزء غير المستخدم والقائم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب المجموعة في أي وقت، ما مجموعه 96,572 مليون 
ريال سعودي )2020: 77,009 مليون ريال سعودي(.

يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لاللتزامات المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة للمساعدة في توضيح أهميتها 
للتغيرات في مخصص الخسارة لنفس المحفظة.

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20211

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
16,198,1871,071,38327,59750,56017,347,727اعتمادات مستندية

60,479,1028,190,6121,440,9871,883,09571,993,796خطابات ضمان
1,787,723-1,448,655338,97296قبوالت

4,284,673--4,044,096240,577التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
82,170,0409,841,5441,468,6801,933,65595,413,919اإلجمالي

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20201 

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
92,04315,248,335-13,908,3961,247,896اعتمادات مستندية

55,770,4318,546,3791,219,0192,176,80567,712,634خطابات ضمان
51,7653,113,046-2,316,644744,637قبوالت

4,188,513--3,969,165219,348التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
75,964,63610,758,2601,219,0192,320,61390,262,528اإلجمالي
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اعتمادات مستندية	 

خطابات ضمان	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض

92,04315,248,335-13,908,3961,247,896الرصيد في 1 يناير 2021
---)63,015(63,015محول إلى مرحلة 1
---196,718)196,718(محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

2,099,392)41,483(27,597)310,216(2,423,494صافي المحمل للسنة
16,198,1871,071,38327,59750,56017,347,727الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
15,901,0961,492,5626,787162,37317,562,818الرصيد في 1 يناير 2020

---)465,000(465,000محول إلى مرحلة 1
---237,127)237,127(محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

)2,314,483()70,330()6,787()16,793()2,220,573(صافي المحمل للسنة
92,04315,248,335-13,908,3961,247,896الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض

55,770,4318,546,3791,219,0192,176,80567,712,634الرصيد في 1 يناير 2021
--)100()2,141,452(2,141,552محول إلى مرحلة 1
--)600(1,387,034)1,386,434(محول إلى مرحلة 2
--114,034)104,546()9,488(محول إلى مرحلة 3

4,296,617)293,710(3,963,041503,197124,089صافي المحمل للسنة
)15,455(-)15,455(--مبالغ مشطوبة

60,479,1028,190,6121,440,9871,883,09571,993,796الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
74,774,8037,752,4401,558,2022,234,42986,319,874الرصيد في 1 يناير 2020

---)117,031(117,031محول إلى مرحلة 1
---3,687,672)3,687,672(محول إلى مرحلة 2
--318,409)294,843()23,566(محول إلى مرحلة 3

)18,607,240()57,624()657,592()2,481,859()15,410,165(صافي المحمل للسنة
55,770,4318,546,3791,219,0192,176,80567,712,634الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض	 

قبوالت	 

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
51,7653,113,046-2,316,644744,637الرصيد في 1 يناير 2021

-----محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

)1,325,323()51,765(96)405,665()867,989(صافي المحمل للسنة
1,787,723-1,448,655338,97296الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
2,923,447420,77338233,9313,378,533الرصيد في 1 يناير 2020

-----محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

)265,487(17,834)382(323,864)606,803(صافي المحمل للسنة
51,7653,113,046-2,316,644744,637الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2021

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
4,188,513--3,969,165219,348الرصيد في 1 يناير 2021

-----محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

96,160--74,93121,229صافي المحمل للسنة
4,284,673--4,044,096240,577الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 2020

مستوى ائتماني منخفضمستوى ائتماني غير منخفض

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
6,086,691--5,907,107179,584الرصيد في 1 يناير 2020

-----محول إلى مرحلة 1
-----محول إلى مرحلة 2
-----محول إلى مرحلة 3

)1,898,178(--39,764)1,937,942(صافي المحمل للسنة
4,188,513--3,969,165219,348الرصيد في 31 ديسمبر 2020



البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تعريــف بالبنــك  |  التقريــر االســتراتيجي  |  حوكمــة الشــركات  |  القوائــم الماليــة الموحــدة

183 | مرونة.  ر  إظها بت.  ثا نمو  تحقيق 

يوضح الجدول التالي التسويات لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل التزامات االئتمان وعقود الضمان المالي:

د( فيما يلي تحلياًل للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان حسب األطراف األخرى:

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20211

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
662,565-38,855136,654487,056الرصيد في 1 يناير 2021

 محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على 
--)1,747(1,747مدى 12 شهرًا

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
-)300(905)605(العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
-1,999)1,996()3(العمر التي انخفض مستوى االئتمان لها

1,56987,237)73,711(22,061137,318صافي المحمل للسنة
)15,455(-)15,455(--مبالغ مشطوبة

62,055271,134399,5891,569734,347الرصيد في 31 ديسمبر 2021

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20201

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
636,065-28,129126,322481,614الرصيد في 1 يناير 2020

 محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على 
--)120()1,426(1,546مدى 12 شهرًا

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
---2,051)2,051(العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
--2,352)2,002()350(العمر التي انخفض مستوى االئتمان لها

26,500-11,58111,7093,210صافي المحمل للسنة
662,565-38,855136,654487,056الرصيد في 31 ديسمبر 2020

20212020
5,903,9813,564,876حكومية وشبه حكومية

73,221,60570,926,256شركات
16,269,97215,740,274بنوك ومؤسسات مالية أخرى

18,36131,122أخرى
95,413,91990,262,528اإلجمالي
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21. صافي دخل العموالت الخاصة

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان. تمثل المبالغ الظاهرة بالجدول إجمالي 
القيمة الدفترية.

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20211

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
33,302,309---33,302,309قوية
42,325,279-41,615,682694,14215,455جيدة

13,620,720-7,252,0496,345,98422,687مقبولة
2,838,926-2,801,41837,508-تحت المالحظة

1,393,0301,933,6553,326,685--غير عاملة
82,170,0409,841,5441,468,6801,933,65595,413,919اإلجمالي

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 20201 

مشتراة أو مستحدثة 
ذات مستوى 

اإلجماليائتماني منخفض
27,289,266--27,203,92085,346قوية
42,686,659--40,458,2482,228,411جيدة

14,304,879--8,241,7006,063,179مقبولة
2,442,092--60,7682,381,324تحت المالحظة

1,219,0192,320,6133,539,632--غير عاملة
75,964,63610,758,2601,219,0192,320,61390,262,528اإلجمالي

2021 2020
دخل العموالت الخاصة:

استثمارات
205,825239,219مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,102,6831,192,701مقتناة بالتكلفة المطفأة
1,308,5081,431,920

85,86278,073أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  
4,993,0126,301,582قروض وسلف 

6,387,3827,811,575اإلجمالي
مصاريف العموالت الخاصة:

)151,697()219,146(أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  
)656,711()275,176(ودائع العمالء 

)96,091()142,352(سندات دين مصدرة
)34,370()24,776(أخرى

)938,869()661,450(اإلجمالي
5,725,9326,872,706صافي دخل العموالت الخاصة 
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يشتمل دخل العموالت الخاصة دخل االستثمارات والقروض والسلف بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة. وتشتمل مصاريف 
العموالت الخاصة على مصاريف ودائع عمالء بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة كما يلي:

22. صافي دخل األتعاب والعموالت

2021 2020
دخل العموالت الخاصة:

استثمارات
141,131166,079مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / صكوك

899,789718,974مقتناة بالتكلفة المطفأة / صكوك
1,040,920885,053اإلجمالي

2020 2021قروض وسلف 
2,796,3053,299,425تورق

285,449295,498مرابحة
501,0181,041,842 أخرى

3,582,7724,636,765اإلجمالي
مصاريف العموالت الخاصة

ودائع العمالء
)438,513()123,314(مرابحة

)9,919()18,546(أخرى
)448,432()141,860(اإلجمالي

2021 2020
دخل األتعاب والعموالت: 

36,22231,965أتعاب إدارة الصناديق االستثمارية 
656,742674,994تمويل تجاري 

103,581141,039 تمويل شركات واستشارات 
1,209,323859,130منتج بطاقات 

443,127406,780 خدمات بنكية أخرى 
2,448,9952,113,908إجمالي دخل األتعاب والعموالت 

20212020
مصاريف األتعاب والعموالت:

)780,959()1,138,331(منتج بطاقات 
)5,782()1,438(خدمات حفظ األوراق المالية 

)44,016()119,516(خدمات بنكية أخرى 
)830,757()1,259,285(إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 

1,189,7101,283,151صافي دخل األتعاب والعموالت
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24. رواتب ومصاريف موظفين
يلخص الجدول أدناه فئات موظفين المجموعة المحددة طبقًا لألنظمة الصادرة عن البنك المركزي الســعودي بشــأن تعويضات الموظفين، 

ويشــتمل على إجمالي التعويضات الثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل الســنتين المنتهيتين في 31 ديســمبر 2021 و 31 ديســمبر 2020 
وأشكال السداد.

* تمثل كافة الموظفين الذين عملوا لدى المجموعة وحصلوا على تعويضات خالل عام 2021 أو 2020 سواًء كانوا يعملون اآلن أو لم يعودوا يعملون لدى المجموعة.
** تشتمل مزايا الموظفين األخرى على أقساط تأمين مدفوعة، واشتراكات التأمين االجتماعية، ومصاريف االستقدام، وبعض مصاريف الموظفين غير المكررة األخرى.

23. دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

2021 2020
79,73387,184أرباح صرف عمالت أجنبية، صافي 

76,21649,480مشتقات
6,01120,370سندات دين

1,2171,171أخرى
163,177158,205اإلجمالي

عدد 2021
الموظفين*

 تعويضات
ثابتة

تعويضات متغيرة مدفوعة 

اإلجماليأسهمنقدًاالفئة
كبار المدراء التنفيذيين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك 

)25,472()4,114()21,358()51,395(43المركزي السعودي

)107,967()13,184()94,783()471,415(740موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر
)21,225()148()21,077()116,780(386موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

)69,895()390()69,505()725,358(3,355موظفون آخرون
)17,177(-)17,177()76,038(592موظفون بعقود خارجية

)241,736()17,836()223,900()1,440,986(5,116اإلجمالي
)249,221(تعويضات متغيرة مستحقة خالل 2021** 

)69,884(مزايا موظفين أخرى **
)1,760,091(إجمالي رواتب ومصاريف موظفين

عدد 2020
الموظفين*

 تعويضات
ثابتة

تعويضات متغيرة مدفوعة

اإلجماليأسهمنقدًاالفئة
كبار المدراء التنفيذيين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك 

)32,128()7,427()24,701()51,538(44المركزي السعودي

)98,255()11,057()87,198()348,780(699موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر
)19,083()134()18,949()109,301(407موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

)60,330()496()59,834()652,057(3,391موظفون آخرون
)16,194(-)16,194()81,196(747موظفون بعقود خارجية

)225,990()19,114()206,876()1,242,872(5,288اإلجمالي
)308,815(تعويضات متغيرة مستحقة خالل 2020 **

)295,210(مزايا موظفين أخرى **
)1,846,897(إجمالي رواتب ومصاريف موظفين
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كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة البنك المركزي السعودي(
يشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسئولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاطات 

المجموعة والذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي. ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين التنفيذيين 
اآلخرين التابعين له مباشرة.

موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر:
يشمل ذلك مدراء قطاعات األعمال )الشركات، الخدمات التجارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسئولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية 

األعمال نيابًة عن المجموعة. ويشمل ذلك أيضًا أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتقييمها، والمالءة االئتمانية، 
وتسعير القروض، والقيام بتنفيذ العروض، ومعامالت الخزينة. 

موظفون يقومون بنشاطات رقابية:
ُيقصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة 
المخاطر، االلتزام، المراجعة الداخلية، عمليات الخزينة، خدمات أمانة للبنكية اإلسالمية، والمالية والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة 

بالكامل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات تشتمل على مخاطر.

موظفون آخرون:
يشمل ذلك كافة موظفي المجموعة اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله. 

موظفون بعقود خارجية:
يشمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات للمجموعة بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامة. ال تشتمل هذه األدوار على 

مخاطر أو نشاطات رقابية.

اإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية الموحدة السنوية
قام البنك المركزي الســعودي، بصفته الجهة المســئولة عن القطاع البنكي في المملكة العربية الســعودية، بإصدار تعليمات بخصوص سياســات 

التعويضات. طبقًا لهذه التعليمات، تمت صياغة وتنفيذ سياســة التعويضات من قبل لجنة الترشــيحات والمكافآت بالبنك وتم اعتمادها من 
مجلس اإلدارة.

سياسة التعويضات الخاصة بساب

1. الهدف من هذه السياسة
تحدد هذه السياسة اإلرشادات المتعلقة بطريقة إدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة في ساب. يغطي نطاق هذه السياسة ما يلي: كافة فئات 

الموظفين، الشركات التابعة، كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة االعتماد، طريقة إعداد التقارير، تأجيل المكافآت، 
االحتفاظ باألسهم، وأدوار ومسئوليات الجهات المستفيدة من ذلك.

تهدف هذه السياسة إلى: ربط المكافآت مع استراتيجية المجموعة وقيمها وذلك لضمان نجاح تنفيذ االستراتيجية بطريقة تتمشى مع المخاطر، 
ومنح عروض مغرية للموظفين واإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان االستقرار المالي لساب.

2. هيكل التعويضات 
يعمل نظام التعويضات في ساب على أساس “إجمالي حزمه التعويضات” الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق بشأن مهنة معينة. 

يشتمل إجمالي التعويض على مزيج من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت 
السنوية، والحوافر قصيرة وطويلة األجل. 

3. نظام إدارة األداء 
يتم تقييم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقييم المالي، وتقييم العمالء، 

وتقييم العمليات واألفراد. يتم إجراء عملية معايرة لضمان إجراء تقييم عادل ومنصف لألداء. تركز عملية إدارة األداء المتبعة من قبل ساب على 
التمييز بين أداء الموظفين باستخدام استراتيجية المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقًة مربوطة بالمخاطر. 

4. تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات المتغيرة 
قامت المجموعة بمراجعة كافة أنظمة التعويضات المتغيرة الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعين 
االعتبار كافة المخاطر. تحدد المكافآت على أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس 

األرباح قصيرة األجل وبما يتفق مع األنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
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5. تأجيل المكافآت 
يتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة الموظفين سواًء “الذين يحتاجون إلى عدم الممانعة “ أو الذين يقومون بنشاطات تشتمل على 

نشاطات رقابية أو على مخاطر هامة تتعهد بها المجموعة. سيتم تأجيل المكافآت لكافة هؤالء الموظفين وعلى مدى فترة استحقاق مدتها ثالث 
سنوات. يخضع االستحقاق إلى تحقق ظروف محددة.  

6. لجنة الترشيحات والمكافآت 
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باإلشراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموظفين وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفين المبنية 

على األداء قد تم تعديلها بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.

أ( الدفعات المحسوبة على أساس األسهم  
لدى المجموعة برامج محسوبة على أساس األسهم تسدد على شكل أسهم قائمة في نهاية السنة. وبموجب شروط هذه البرامج، يمنح ساب 
الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار محددة سلًفا. وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، يسلم ساب األسهم المخصصة المعنية 

للموظفين، شريطة إكمال شروط االكتساب بصورة مرضية.

يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي يستحق فيه المؤهلين المعنيين بالكامل 
هذه األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االكتساب - المدى 

الذي انتهت إليه فترة االكتساب وأفضل تقدير للمجموعة لعدد األسهم التي يتم اكتسابها في نهاية المطاف.

لدى المجموعة حالًيا برنامجان واحد للدفعات على أساس األسهم، والذي بموجبه تم تقديم المنحة لبرنامج تأجيل الحوافز في تواريخ مختلفة خالل 
2019 و 2020 و 2021 مع فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات من تواريخ المنح ذات الصلة وتبلغ نسبة االستحقاق لألسهم %33 و ٪33 و 34٪ 
للسنة األولى والثانية والثالثة على التوالي.  النسبة لخطة الحوافز طويلة األجل التي تستحق خالل أربع سنوات من تاريخ المنح المعني، وتبلغ نسبة 
األسهم المستحقة ٪30 و ٪20 و ٪40 مع المتبقي كمكافآت نقدية. ووفًقا لطريقة التسوية، ستنتقل ملكية هذه األسهم إلى الموظفين في 

تواريخ االستحقاق المعنية، مع مراعاة اإلكمال المرضي لشروط االستحقاق. كانت الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المحسوبة على 
أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي:

بلغ المتوسط المرجح لسعر السهم الممنوح خالل السنة 27.8 ريال سعودي )2020: 25.3 ريال سعودي(. بلغ إجمالي أسهم الخزينة المملوكة 
للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 4,591,311 سهمًا )2020: 1,850,154 سهمًا(.

25. الربح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم
تم احتساب الربح / )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و 2020 وذلك بتقسيم صافي دخل / )الخسارة( 

السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ 2,055 مليون )2020: 2,055 مليون( القائمة خالل السنة. 

26. الزكاة وضريبة الدخل
تم احتساب الوعاء الزكوي وفقًا للمعادلة الواردة في األنظمة الزكوية الجديدة والتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. باإلضافة، يخضع ساب 

لنظام ضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين. يتم حساب ضريبة الدخل على الشركات بمعدل قدره ٪20 تطبق على 
حصة المساهمين غير السعوديين من الدخل الخاضع للضريبة.

عدد األسهم

2021 2020
1,085,9131,462,631في بداية السنة

)294,009()109,698(متنازل عنها
)819,241()485,447(تمت ممارستها / منتهية

4,100,543736,532ممنوحة خالل السنة
4,591,3111,085,913في نهاية السنة
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ال تزال ربوط ساب للزكاة والضرائب 2019 و 2020 قيد المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم االنتهاء من ربط ضرائب ساب لألعوام 
من 2005 إلى 2009 و 2014 إلى 2018. تم االنتهاء من ربوط الضرائب للبنك األول لألعوام من 2007 إلى 2013. تقدم ساب باستئناف على ربوط 

الضرائب للبنك األول لألعوام من 2005 إلى 2006 والتي ما زالت معلقة أمام لجنة استئناف المنازعات والمخالفات الضريبية.

يوضح الجدول التالي الحركة في التزام الزكاة وضريبة الدخل الحالية: 

الضريبة المؤجلة
يتم حساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بشأن الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات وللمطلوبات ألغراض التقارير 

المالية والقيم المستخدمة لألغراض الضريبية. يوضح الجدول التالي حركة الضريبة المؤجلة:

تتكون الضريبة المؤجلة المدرجة في القوائم المالية من اآلتي: 

2021 2020
1,081,3401,598,723الرصيد االفتتاحي اللتزام الزكاة وضريبة الدخل

المحمل للسنة:
 425,210126,952مخصص الزكاة 

 181,11395,373مخصص ضريبة الدخل 
)739,708()513,343(الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

1,174,3201,081,340الرصيد الختامي اللتزام الزكاة وضريبة الدخل

2021 2020
487,048130,732الرصيد االفتتاحي لموجودات الضريبة المؤجلة

356,316)94,758()مخصص( / عكس قيد الضريبة المؤجلة 
392,290487,048الرصيد الختامي لموجودات الضريبة المؤجلة 

2021 2020
297,098377,812ممتلكات ومعدات وأصول حق استخدام وشهرة وموجودات غير ملموسة 

1,4272,004 أصل ضريبي مؤجل على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
93,765107,232مطلوبات أخرى

487,048 392,290اإلجمالي
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27. النقدية وشبة النقدية
تتكون النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي: 

28. التزامات منافع الموظفين

أ( وصف عام 
لدى المجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي. يتم احتساب المستحقات وفق تقييم 

اكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند استحقاقها. 

ب( حركة التزام المنافع المحددة كما في 31 ديسمبر 

ج( االفتراضات االكتوارية األساسية )بشأن برنامج منافع الموظفين( 

2021 2020
803,426744,767التزام المنافع المحددة في بداية السنة 

المحمل للسنة:
73,26570,535تكلفة الخدمة الحالية

2,001-تكلفة الخدمة السابقة
14,46923,083تكلفة الفائدة
)53,120()178,657(منافع مدفوعة

إعادة قياس التزام المنافع المحددة:
19,105)10,546(االفتراضات المالية

)2,945(5,021تعديالت الخبرة
706,978803,426التزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

2021 2020
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية البالغة 12,064 مليون ريال 

2,845,83124,765,715سعودي )2020: 11,684 مليون ريال سعودي( )إيضاح 3(

5,697,7174,942,979أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها
8,543,54829,708,694اإلجمالي

2021 2020
%2.05%2.70معدل الخصم

%2.05%2.70النسبة المتوقعة لزيادة الرواتب
60 سنة60 سنةسن التقاعد العادي
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يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة 8 سنوات )2020: 8 سنوات(. 

و( خطة مساهمات محددة 
يقدم البنك مساهمات لخطة منافع التقاعد المحددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بموظفيها. بلغت إجمالي المصاريف خالل 

السنة فيما يتعلق بهذه الخطة 77 مليون ريال سعودي )2020: 84 مليون ريال سعودي(.

29. القطاعات التشغيلية
تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا لألحكام والشروط التجارية العادية. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات 
والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد. فيما يلي بيانا بقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها:

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

مصرفية المؤسسات والشركات – يلبي بشكل أساسي االحتياجات البنكية للشركات والمؤسسات.

الخزينــة – يديــر الســيولة، ومخاطــر العمــالت وأســعار العمــوالت الخاصة. كما أنه مســئول عن تمويل عمليــات المجموعة وإدارة المحفظة 
االستثمارية والسيولة.

د( حساسية االفتراضات االكتوارية
يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزام المنافع المحددة كما في 31 ديسمبر 2021 بشأن معدل الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب:

السيناريو األساسي 2021

األثر على التزام المنافع المحددة - الزيادة/ )النقص(

 التغير في
االفتراض

 الزيادة في
االفتراض

 النقص في
االفتراض

71,493)42,229(%1معدل الخصم
)44,088(72,464%1النسبة المتوقعة لزيادة الرواتب

السيناريو األساسي 2020

األثر على التزام المنافع المحددة - الزيادة/ )النقص(

 التغير في
االفتراض

 الزيادة في
االفتراض

 النقص في
االفتراض

65,554)59,027(%1معدل الخصم
)61,286(66,858%1النسبة المتوقعة لزيادة الرواتب

يستند تحليل الحساسية أعاله إلى تغير في أحد االفتراضات مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. 

ه( تاريخ االستحقاق المتوقع
فيما يلي تحلياًل لتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة: 

2021
اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنتين إلى 5 سنواتسنة إلى سنتينأقل من سنة

75,47852,727156,274611,428895,907

2020
اإلجماليأكثر من 5 سنواتسنتين إلى 5 سنواتسنة إلى سنتينأقل من سنة

103,36859,439182,159605,826950,792
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أخـرى – تشتمل على أنشطة استثمار المجموعة في شركة تأمين تابعة وشركة تأمين زميلة وهما / شركة ساب للتكافل وشركة الوطنية للتأمين 
)تم التخلص منها خالل العام(، وتشمل أيضًا االستثمار في شركة تابعة وزميلة لالستثمارات المصرفية والوساطة وهما األول لالستثمار و اتش اس 
بي سي العربية السعودية، واالستثمارات في األسهم والمصاريف المتعلقة بعملية االندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف المتداخلة 

بين شركات المجموعة.

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقًا لنظام أسعار الحواالت بالبنك. فيما يلي تحلياًل إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 
31 ديسمبر 2021 و 2020، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية 

أعاله:

2021
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
49,486,513131,385,76289,291,7582,231,990272,396,023إجمالي الموجودات

167,556,478--39,710,668127,845,810قروض وسلف، صافي
64,147,268756,43064,903,698--استثمارات

81,876,379110,896,31625,953,871640,940219,367,506إجمالي المطلوبات
186,760,612-77,676,109105,400,6073,683,896ودائع العمالء

583,359583,359---استثمارات في شركات زميلة
2,672,0743,382,1961,862,75521,0177,938,042إجمالي دخل العمليات، منه:

2,161,2832,259,1351,299,8925,6225,725,932دخل العموالت الخاصة، صافي
253,571900,1428,52127,4761,189,710دخل األتعاب والعموالت، صافي

)453,743(-4,669)955,992(497,580مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي
)3,713,002()156,252()191,461()1,525,287()1,840,002(إجمالي مصاريف العمليات

131,429131,429---الحصة في أرباح شركات زميلة 
 صافي دخل / )خسارة( السنة قبل الزكاة 

3,902,726)3,806(1,329,652900,9171,675,963وضريبة الدخل

 2020
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
46,051,535121,743,337105,782,0692,874,730276,451,671إجمالي الموجودات

153,243,078--36,207,919117,035,159قروض وسلف، صافي
59,042,1871,788,82060,831,007--استثمارات

84,419,941105,671,18135,346,775252,034225,689,931إجمالي المطلوبات
189,110,140-80,575,663100,171,2148,363,263ودائع العمالء

619,232619,232---استثمارات في شركات زميلة
3,162,6404,032,7841,673,6648,8788,877,966إجمالي دخل العمليات، منه:

2,724,6312,844,8271,296,1577,0916,872,706دخل العموالت الخاصة، صافي
26,1781,283,151)5,756(276,283986,446دخل األتعاب والعموالت، صافي

)1,630,931(-)16,090()1,376,326()238,515(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي
)7,417,776(--)7,417,776(-انخفاض في قيمة الشهرة
)4,212,782()685,777()179,168()1,248,427()2,099,410(إجمالي مصاريف العمليات

81,93681,936---الحصة في أرباح شركات زميلة 
 صافي دخل )خسارة( السنة قبل الزكاة 

)4,301,587()594,963(1,478,406)6,009,745(824,715وضريبة الدخل
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أ( إجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية، يشار إليها أيًضا باسم اإليرادات: 

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

تتكون مخاطر االئتمان من القيمة الدفترية للموجودات باستثناء النقدية، والممتلكات والمعدات، والموجودات األخرى واالستثمار في شركة زميلة 
واستثمارات األسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات والذي يتم تحديده على أساس معامل تحويل االئتمان 

طبقًا لما نصت عليه تعليمات البنك المركزي السعودي. 

2021
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
2,478,8784,006,5681,427,82224,7747,938,042 خارجي
-)3,757(434,933)624,372(193,196داخلي

2,672,0743,382,1961,862,75521,0177,938,042إجمالي دخل العمليات

 2020
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
2,491,1744,932,8591,441,83112,1028,877,966 خارجي
-)3,224(231,833)900,075(671,466داخلي

3,162,6404,032,7841,673,6648,8788,877,966إجمالي دخل العمليات

2021
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
39,710,668127,845,81082,578,838618,572250,753,888الموجودات 

46,605,156--9,10346,596,053التعهدات وااللتزامات المحتملة 
1,747,834-1,747,834--مشتقات  
39,719,771174,441,86384,326,672618,572299,106,878اإلجمالي

 2020
 مصرفية 

األفراد
مصرفية الشركات 

اإلجماليأخرىقطاع الخزينةوالمؤسسات
36,207,919117,035,15997,942,8191,333,691252,519,588الموجودات 

44,006,807--63,21743,943,590التعهدات وااللتزامات المحتملة 
1,803,823-1,803,823--مشتقات  
36,271,136160,978,74999,746,6421,333,691298,330,218اإلجمالي
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30. إدارة المخاطر المالية

أ( مخاطر االئتمان
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر بما في ذلك اإلشراف على مخاطر االئتمان، داخل المجموعة وعن مراجعة مدى فعاليتها. تتبع المجموعة 

قواعد البنك المركزي السعودي بشأن إدارة مخاطر االئتمان حيث شكل مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في 
اإلشراف على عملية إدارة مخاطر االئتمان واإلشراف على المسؤوليات األخرى ذات الصلة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة االستثمارية.

كما تنشأ مخاطر االئتمان عن التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان، والمشتقات. تقوم المجموعة بتقييم احتمال تعثر األطراف األخرى 
باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما تستخدم  المجموعة درجات تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها.

تقوم المجموعة بالتقليل من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودًا للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقييم مالءة هذه األطراف 
بصورة مستمرة. ُتصمم سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. 

كما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي تتعرض لها المجموعة يوميًا. إضافة لمراقبة حدود مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 
االئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد 

من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة أحيانًا بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر االئتمان. 

تمثل مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتها. 
ولمراقبة مستوى مخاطر االئتمان التي آلت للمجموعة، تقوم المجموعة بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن 
تقييم عمليات اإلقراض الخاصة بها. ينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في 

نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات 
في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. يشير التركز في مخاطر االئتمان إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث 

بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن 
أو أنشطة معينة. كما تقوم المجموعة أيضًا بأخذ الضمانات، حسب ما هو مالئم. كما تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف 

األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع انخفاض في القروض والسلف المعنية. 

تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقًا للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي 
تم الحصول عليها عند مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االئتمان. تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر 

لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة.



البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تعريــف بالبنــك  |  التقريــر االســتراتيجي  |  حوكمــة الشــركات  |  القوائــم الماليــة الموحــدة

195 | مرونة.  ر  إظها بت.  ثا نمو  تحقيق 

1( مخصص خسائر االئتمان، صافي
يوضح الجدول التالي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات والقروض والسلف والبنود 

خارج قائمة المركز المالي:

* تشمل ديون مشطوبة بعد خصم المبالغ المستردة من الديون التي تم شطبها سابقًا من حسابات مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض بمبلغ 273 مليون ريال سعودي 
)2020: 156 مليون ريال سعودي(.

2020 2021إيضاحات
صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)1,537()240(4أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
)14,635(54,909استثمارات

)1,623,990()604,260(6قروض وسلف
)26,500()87,237(20التزامات االئتمان وعقود الضمان المالي

233,08535,731ديون مشطوبة بعد خصم المبالغ المستردة من الديون التي تم شطبها سابقًا*
)1,630,931()453,743(صافي المحمل للسنة
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2( التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة وأقصى تعرض لمخاطر االئتمان.

2021
المملكة العربية 

السعودية

دول مجلس التعـاون 
الخليجي ومنطقة 

أوروباالشرق األوسط
أمريكا 

اإلجماليدول أخرىالشمالية
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
1,766,585----1,766,585نقد في الصندوق

12,991,534----12,991,534أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
151,285----151,285أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
األخرى، صافي

161,673418,5074,163,378215,3414,958,899-حسابات جارية 
1,034,276----1,034,276إيداعات أسواق المال 

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي
161,056,172-564,1639,339482,654مقتناة ألغراض المتاجرة

334,794-34,791--مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
18,879--4,43614,443-مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

استثمارات، صافي
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

18,665,583--17,198,0661,465,7501,767الشامل اآلخر

 مدرجة بالقيمة العادلة من من خالل
1,383,368--181,673-1,201,695قائمة الدخل

44,830,365----44,830,365مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

2,016,419----2,016,419بطاقات ائتمان
37,694,249----37,694,249قروض أفراد أخرى

127,845,810---125,962,2351,883,575قروض شركات ومؤسسات
3,353,086----3,353,086موجودات أخرى 

248,763,9583,524,7731,133,8354,163,378215,360257,801,304اإلجمالي 
المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
576,836387,885489,256310,496443,4052,207,878حسابات جارية

3,320,892---2,200,0001,120,892ودائع أسواق المال 
567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

8,566,990----8,566,990أخرى
ودائع العمالء
152,966,149-152,506,1321,061408,97449,982تحت الطلب

30,443,041----30,443,041ألجل
10,0022,051,920-6,188-2,035,730ادخار

8,0051,299,502---1,291,497تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,061,533----5,061,533سندات دين مصدرة 

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
1,046,858-118,0931,042927,7194مقتناة ألغراض المتاجرة

457,949-3,587454,34319-مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
9,785-9,7778--مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

11,367,103----11,367,103مطلوبات أخرى 
214,166,9551,514,4672,864,163360,509461,412219,367,506اإلجمالي 

79,964,3881,472,8055,691,1401,035,7697,249,81795,413,919التعهدات وااللتزامات المحتملة
 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل 

االئتماني لها(
242,274,7703,500,219600,1804,163,378215,341250,753,888الموجودات 

39,064,835731,2892,803,987509,9563,495,08946,605,156التعهدات وااللتزامات المحتملة
1,747,834--1,059,92448,112639,798مشتقات 

282,399,5294,279,6204,043,9654,673,3343,710,430299,106,878إجمالي مخاطر االئتمان  
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2020
المملكة العربية 

السعودية

دول مجلس التعـاون 
الخليجي ومنطقة 

أوروباالشرق األوسط
أمريكا 

اإلجماليدول أخرىالشمالية
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
2,252,471----2,252,471نقد في الصندوق

33,524,829----33,524,829أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
672,115----672,115أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
األخرى، صافي

1,002150,9252,616,5992,044,05975,0874,887,672حسابات جارية 
217,826--37,496-180,330إيداعات أسواق المال 

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي
1,935,515--1,176,30022,078737,137مقتناة ألغراض المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
25,791--8,82116,970-مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

استثمارات، صافي
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

12,574,317-11,045,5231,515,1651,92011,709الشامل اآلخر

 مدرجة بالقيمة العادلة من من خالل
1,237,760--183,250-1,054,510قائمة الدخل

45,890,014---45,645,662244,352مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

1,836,265----1,836,265بطاقات ائتمان
34,371,654----34,371,654قروض أفراد أخرى

117,035,159---116,726,502308,657قروض شركات ومؤسسات
474,090,172-4,090,044738موجودات أخرى 

252,577,2072,250,0713,593,3802,055,76875,134260,551,560اإلجمالي 
المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
334,9881,760,174226,307192,39745,3412,559,207حسابات جارية

5,596--5,596--ودائع أسواق المال 
567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

14,488,247----14,488,247أخرى
ودائع العمالء
133,996,23418,618209,43216,037182134,240,503تحت الطلب

1,829,933----1,829,933ادخار
51,636,767--51,633,4003,3643ألجل

1,402,937----1,402,937تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,066,610----5,066,610سندات دين مصدرة 

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
1,978,286--301,7484,2261,672,312مقتناة ألغراض المتاجرة

834,505--6,736827,769-مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
6,295--6,295--مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

11,073,139--3,721-11,069,418مطلوبات أخرى 
220,123,5151,793,1183,519,341208,43445,523225,689,931اإلجمالي 

75,774,6921,962,8045,285,5041,233,3296,006,19990,262,528التعهدات وااللتزامات المحتملة
 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل 

االئتماني لها(
245,342,6442,220,1042,618,5162,044,059294,265252,519,588الموجودات 

37,708,846932,9142,197,536512,3632,655,14844,006,807التعهدات وااللتزامات المحتملة
1,803,823--1,541,131118,661144,031مشتقات 

284,592,6213,271,6794,960,0832,556,4222,949,413298,330,218إجمالي مخاطر االئتمان  
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2( فيما يلي بيانًا بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف الغير عاملة ومخصص خسائر االئتمان:

2021
المملكة العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعـاون الخليجي 
ومنطقة الشرق 

أوروبااألوسط
أمريكا 

اإلجماليدول أخرىالشمالية
4,210,382---4,020,812189,570قروض وسلف غير عاملة

6,702,239----6,702,239مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 2020
المملكة العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعـاون الخليجي 
ومنطقة الشرق 

أوروبااألوسط
أمريكا 

اإلجماليدول أخرىالشمالية
5,377,353---5,187,783189,570قروض وسلف غير عاملة

7,175,461---7,175,288173مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

ب( تحليل جودة االئتمان

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار 

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند على 
خبرة المجموعة السابقة وتقييم االئتمان الذي يجريه الخبراء، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

يهدف التقييم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:

احتمال التعثر بتاريخ التقرير، و	 
احتمال التعثر المقدر عند اإلثبات األولي للتعرض.	 

إضافة إلى ذلك، تشتمل االعتبارات الكمية الرئيسية األخرى على عدد أيام التأخر في السداد ودرجة تصنيف العميل.

درجات تصنيف مخاطر االئتمان
تقوم المجموعة بوضع درجة ائتمان لكل خطر استنادًا إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات المتعلقة 

باالئتمان المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل 
بحسب طبيعة مخاطر التعرض ونوع المقترض.

يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما يكون 
الفرق في مخاطر التعثر بين درجات التصنيف 1 و 2 أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان 2 و 3. تحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل شركة 
عند اإلثبات األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى 

درجة مخاطر ائتمان مختلفة. 
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تتضمن مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية:

كافة التعرضات التعرضات المتعلقة باألفراد التعرضات المتعلقة بالشركات
يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة 

الدورية لملفات العميل – مثل القوائم المالية 
المراجعة، وحسابات اإلدارة، والموازنات 

التقديرية والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي 
التي تتطلب تركيز معين: إجمالي هامش الربح، 

معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة الدين، 
االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، 

والتغيرات في اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها 
داخليًا وسلوك العميل – مثل استخدام 

تسهيالت البطاقات االئتمانية.

سجل السداد – يشمل ذلك حاالت التأخر عن 
السداد ومجموعة من المتغيرات المتعلقة 

بمعدالت السداد.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، 
والمقاالت الصحفية أو التغيرات في درجات 

التصنيف الخارجية.
استخدام الحدود االئتمانية المتاحة.مقاييس المالءة

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في 
االئتمان للجهة المقترضة، عند توفرها.

بيانات خارجية من وكاالت ائتمانية بما 
في ذلك درجات االئتمان المعيارية في 

الصناعة المشابهة.
طلبات ومنح اإلعفاء من السداد.

التغيرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة 
السياسية والتنظيمية والتقنية للمقترض أو في 

أنشطته التجارية.

تغيرات قائمة ومتوقعة في األعمال والظروف 
المالية و االقتصادية.

أ( وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد
تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد، لكل درجة تصنيف تتكون من: 

احتساب متوسط المدى الطويل )خالل الدورة( في درجات التصنيف المحددة الحتمال التعثر، تشمل دورة اقتصادية كاملة واحدة على األقل، و	 
تطبيق عامل تعديل على متوسط المدى الطويل )خالل الدورة( الحتمال التعثر خالل فترة زمنية معينة من نقطة الحساب.	 

االرتباط بين النقطة الزمنية لخاصية احتمال التعثر وعوامل االقتصاد الكلي مشتق على مستوى المحفظة باستخدام أدوات االنحدار اإلحصائي.

ب( تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري 
تتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة، وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية، 

بما في ذلك الدعم بناًء على التعثر عن السداد.

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، بعد األخذ في االعتبار ما يلي:

عدد أيام التأخر عن السداد،	 
التغير في احتمال التعثر عن السداد منذ اإلثبات األولي،	 
العمر المتوقع لألداة المالية، و 	 
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما والتي يمكن أن تؤثر على مخاطر االئتمان. 	 

يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ألي تسهيالت جوهرية والتي ما زالت تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات 
األولي لها. يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في حالة التأخر عن سداد أي تسهيالت ألكثر من 30 يومًا. تقوم المجموعة بمراقبة 

فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد بأن:

الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد، و	 
عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من التحول بين التعثر عن السداد لمدة 12 شهرًا )المرحلة 1( والتعثر عن السداد على مدى 	 

العمر )المرحلة 2(.
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ج( الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور 

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

في حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء إثباتها، ستعيد المجموعة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل وذلك بخصم 
التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة باستخدام معدل العمولة الفعلي قبل التعديل. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة 

الدفترية الحالية في قائمة الدخل لتعديل الموجودات.

لقياس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )بالنسبة للموجودات المالية التي لم يتم التوقف عن إثباتها خالل التعديل(. ستقوم المجموعة بمقارنة 
مخاطر التعثر التي تقع بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة وعلى أساس شروط العقد المعدلة ومخاطر التعثر التي تقع بتاريخ اإلثبات األولي على 

أساس شروط العقد األصلية وغير المعدلة. سيقوم البنك بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة المالئمة حسب المرحلة المحددة بعد التعديل، إلى 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهرًا بالنسبة للمرحلة 1، وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بالنسبة للمرحلة 2 والتعثر بالنسبة 

للمرحلة 3.

تقوم المجموعة بالتفاوض على قروض العمالء الذين تواجههم ظروف مالية صعبة )ويشار إلى ذلك بـ “أنشطة االمهال”( لزيادة فرص السداد 
وتقليل مخاطر التعثر. وطبقًا لسياسة االمهال بالمجموعة، يتم منح االمهال الخاص بالقروض على أساس اختياري إذا كان المقترض متعثر حاليًا في 

سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، 
ويتوقع أن يكون قادرًا على االلتزام بالشروط المعدلة.

عادة كما تشمل الشروط المعدلة على تمديد فترة االستحقاق، تغيير وقت سداد العمولة وتعديل شروط التعهدات للقرض. تخضع قروض 
الشركات واألفراد لسياسة االمهال. تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بمراجعة تقارير أنشطة االمهال بشكل دوري.

سيحصل األصل على معالجة مالئمة حسب المرحلة المحددة بعد تعديل األصل، على سبيل المثال خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر بالنسبة 
للمرحلة 1، وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بالنسبة للمرحلة 2، والتعثر بالنسبة للمرحلة 3. ال يتم أخذ أي تعديل لألصل بعين االعتبار إذا 

لم ينتج عن ذلك الوضع االئتماني الصعب للجهة المقترضة. 

د( تعريف التعثر عن السداد
تعتبر المجموعة بأن األصل المالي متعثرًا عن السداد عند:

مؤشر كمي حيث يكون السداد التعاقدي للملتزم قد فات موعد استحقاقه في تجاوز الحدود أو تجاوز الحدود المتفق عليها الموصى بها ألكثر 	 
من 90 يوًما على أي التزام ائتماني جوهري تجاه المجموعة.

معيار نوعي ترى المجموعة بموجبه أن الملتزم “من غير المحتمل أن يدفع” التزاماته تجاه المجموعة بالكامل دون اللجوء إلى المجموعة التخاذ 	 
إجراء مثل تحقيق األوراق المالية )إن وجدت( ، أي أحداث “عدم الرغبة في الدفع” تسبب في زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

بعض المؤشرات األولية للمعايير النوعية للتعريف الموضوعي ألحداث “من غير المحتمل أن يدفع “ و الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان يمكن أن 
تكون كما يلي:

إعادة هيكلة الديون المتعثرة مما أدى إلى تناقص االلتزام المالي	 
التدهور الكبير و / أو المستمر في األداء المالي، والنسب المالية ، واإلعفاءات / التيسير من التعهدات، والتدفقات النقدية ومخاوف السيولة 	 

والتوقعات المستقبلية للجهة الملتزمة
احتمالية وشيكة إلغالق المنشأة و / أو إعادة حيازة الضمانات / األوراق المالية بسبب اإلفالس أو الصعوبات المالية األخرى التي تشير إلى عدم 	 

قدرة البنك على استرداد التعرض.

إن المدخالت إلى التقييم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها تتفاوت على مدى الزمن إلظهار التغيرات في الظروف.

يتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرًا مع التعريف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.
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إدراج المعلومات المستقبلية
تقــوم المجموعــة بــإدراج المعلومــات المســتقبلية فــي تقييمــه فيمــا ما إذا كانت خســائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشــكل جوهري منذ االثبات 

األولــي لهــا وقياســه لخســائر االئتمــان المتوقعــة. بنــاًء علــى نصيحة الخبراء االقتصاديين التي تمت مناقشــتها فــي منتدى الحوكمة ذي الصلة، 
توافــق المجموعــة علــى وجهــة نظــر “الحالــة األساســية” لالتجاه المســتقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلــى مجموعة تمثيلية 

لســيناريوهات التوقعــات المحتملــة األخــرى. تتضمــن هــذه العمليــة االتفاق على ســيناريوهين اقتصاديين إضافييــن أو أكثر مع األخذ باالعتبار 
االحتماالت النســبية لكل نتيجة.

تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتنبؤات االقتصادية التي تنشرها الهيئات الحكومية والتشريعات النقدية في المملكة ومجموعة مختارة من 
خبراء التوقعات بالقطاع الخاص واألكاديمي.

تمثل الحالة األساســية النتيجة األكثر ترجيًحا وتتوافق مع المعلومات التي يســتخدمها البنك ألغراض أخرى مثل التخطيط االســتراتيجي وإعداد 
الموازنة. تمثل الســيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤاًل وأكثر تشــاؤمًا. يقوم البنك بشــكل دوري بإجراء اختبارات الجهد لســيناريوهات الصدمات 

األكثر شدة.

قامت المجموعة بتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل البيانات 
التاريخية، قامت بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان للتعرضات ذات استحقاق وتصنيف محدد. تضمنت 

السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في 31 ديسمبر المجموعة التالية من المؤشرات الرئيسية.

تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ المتنوعة للموجودات المالية بناًء على تحليل البيانات 
التاريخية على مدى 10 سنوات سابقة. قامت المجموعة باستخدام توقعات الحالة األساسية أدناه في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي 

تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير:

20212020المؤشرات االقتصادية

إيرادات الحكومة، النفط )بماليين الرياالت السعودية(
صعوًدا بمقدار: 615,946

الحالة األساسية: 552,663
هبوًطا بمقدار: 495,954

صعوًدا بمقدار: 418,277
الحالة األساسية: 415,906

هبوًطا بمقدار: 413,901

سعر النفط - العربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل( 
صعوًدا بمقدار: 73.9

الحالة األساسية: 66.4
هبوًطا بمقدار: 59.7

صعوًدا بمقدار: 45.6
الحالة األساسية:  45.3

هبوًطا بمقدار: 45.1

الناتج المحلي اإلجمالي، غير النفطي، االسمي، وحدة 
العملة المحلية )مليون ريال سعودي(

صعوًدا بمقدار: 2,175,704
الحالة األساسية: 2,146,582

هبوًطا بمقدار: 2,113,156

صعوًدا بمقدار: 1,990,688
الحالة األساسية: 1,957,245

هبوًطا بمقدار: 1,881,587

معدل البطالة )٪(
صعوًدا بمقدار: 5.93

الحالة األساسية: 5.95
هبوًطا بمقدار: 6.0

صعوًدا بمقدار: 5.9
الحالة األساسية: 6.0

هبوًطا بمقدار: 6.2

 سنوات التوقعات المستخدمة 
في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

لعام 2021

 سنوات التوقعات المستخدمة 
في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

لعام 2020

202220232024202120222023
986,775991,7921,027,088479,902501,003548,085إيرادات الحكومة، النفط )بماليين الرياالت السعودية(
62.859.259.553.056.159.9سعر النفط - العربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل(
الناتج المحلي اإلجمالي، غير النفطي، االسمي، وحدة 

2,231,6942,338,4152,483,8382,074,3012,207,1762,326,582العملة المحلية )مليون ريال سعودي(

5.85.65.65.95.85.8معدل البطالة )٪(
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ه( قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تستخدم المجموعة مؤشرات المخاطر التالية، لقياس خسائر االئتمان المتوقعة:

احتمال التعثر عن السداد،	 
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد،	 
التعرض عند التعثر عن السداد.	 

يتم استخراج هذه المؤشرات عمومًا من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا وغيرها من البيانات التاريخية. 

يمثل احتمال التعثر عن السداد االحتمال المتوقع لعدم تمكن مجموعة من المقترضين من السداد على مدى فترة زمنية محدد مسبقًا. وفيما 
يتعلق بكل محفظة أدوات مالية، تم تقدير احتمال التعثر عن السداد في تاريخ معين باستخدام نماذج إحصائية. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق 

بيانات مجمعة داخليًا وخارجيًا تشتمل على عوامل كمية ونوعية. تم استخدام معدالت التعثر المقدمة من وكاالت تصنيف خارجية معتمدة الستخراج 
احتماالت التعثر في حالة عدم توفر حاالت التعثر الداخلية. تم إجراء تعديالت االقتصاد الكلي الحتمال التعثر عن السداد طبقًا لما هو مبين أعاله 
لتعكس المعلومات المستقبلية. كما قامت المجموعة بتعديل احتماالت التعثر إلدراج أثر زيادة وتخفيض درجات التصنيف للجهات المقترضة مع 

مرور الزمن. 

تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد مبلغ االئتمان الذي تم خسرانه في حالة تعثر مقترض ما. ولكل محفظة، تقوم المجموعة بتقدير نسبة 
الخسارة عند التعثر عن السداد باستخدام طريقة منهج العمل على أساس تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة. 

تأخذ نماذج نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد بعين االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة، والنشاط الذي يزاوله الطرف اآلخر وتكاليف 
استرداد أي ضمانات والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة لقروض الرهن العقاري المضمونة بعقارات مملوكة لألفراد، تعتبر نسبة 

القرض مقابل القيمة والقيمة الحالية للعقار مؤشرات أساسية عند تحديد نسبة الخسارة عند التعثر والتي يتم احتسابها على أساس التدفقات 
النقدية المخصومة باستخدام سعر العمولة المتعاقد عليه كعامل خصم.

يمثل التعرض عند التعثر تقديرًا لتعرضات البنك تجاه الطرف اآلخر بالنسبة للحسابات المتعثرة، يمثل التعرض عند التعثر ببساطة المبلغ القائم بتاريخ 
التعثر. بالنسبة للحسابات العاملة، تم أخذ العناصر التالية بعين االعتبار عند احتساب التعرض عند التعثر عن السداد على مستوى األداة/ التسهيل:

الفترة الزمنية التي يتم على مداها تقدير التعرض عند التعثر عن السداد،	 
التدفقات النقدية المتوقعة حتى الفترة الزمنية للتعثر المقدر، و	 
األجل المتبقي حتى االستحقاق	 

يأخذ التعرض عند التعثر عن السداد المتعلق بالقروض المسجلة بالتكلفة المطفأة بعين االعتبار المبالغ المسددة المتعاقد عليها، وأثر الدفعات 
القائمة والعموالت الالحقة المستحقة بين تاريخ إعداد القوائم المالية وحدوث التعثر، والمبالغ المسحوبة المتوقعة من الرصيد غير المستخدم. 

بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالية، يشتمل التعرض عند التعثر عن السداد المبالغ المسحوبة والمبالغ المستقبلية المحتملة والتي 
يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها على أساس المالحظات التاريخية. بالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى المجموعة بشأنها بيانات تاريخية 
محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل البيانات المتاحة داخليًا. إن المحافظ، التي تمثل المعلومات االسترشادية الخارجية تعتبر 

مدخاًل هامًا لقياس خسائر االئتمان المتوقعة تتمثل في استثمارات الخزينة، والمؤسسات المالية البنكية وغير البنكية وإيداعات أسواق المال.
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في حالة وضع نماذج ألحد المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل:

نوع األداة،	 
تصنيف مخاطر االئتمان،	 
نوع الضمان،	 
نسبة القرض مقابل القيمة لقروض الرهن العقاري لألفراد،	 
تاريخ االثبات األولي،	 
المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق، 	 
القطاع، و	 
الموقع الجغرافي للمقترض.	 

تخضع المجموعة لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل المجموعة معين ال تزال متماثلة بشكل مالئم. بالنسبة للمحافظ التي توجد لدى 
المجموعة بشأنها بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشادية خارجية لتكمل البيانات المتاحة داخلًيا.

31. مخاطر السوق
تمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق 
مثل أسعار العموالت الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. تصنف المجموعة مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير 

تجارية أو مصرفية. تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية األدوات المصنفة كـ “مقتناه ألغراض المتاجرة” طبقًا لما تم اإلفصاح عنه 
في القوائم المالية الموحدة. تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر أسعار 

األسهم طبقًا لما تم اإلفصاح عنه في الجزء )ب( من هذا اإليضاح.

بينما يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على “القيمة المعرضة 
للمخاطر”، واختبار الجهد، وتحليل الحساسية. 

أ( مخاطر السوق – العمليات التجارية 
يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية. يقوم البنك باستخدام طريقة “القيمة المعرضة للمخاطر” 

لتقييم مراكز مخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات واالفتراضات المتعلقة بتغير الظروف 
السائدة في السوق. 

وبموجب طريقة “القيمة المعرضة للمخاطر”، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى 
مدى فترة زمنية محددة. تستخدم المجموعة نماذج محاكاة عند تقييم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناًء على البيانات 

التاريخية. 

حساسية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:
يوضح الجدول أدناه حساسية خسائر االئتمان المتوقعة للعوامل الرئيسية المستخدمة في تحديدها كما في نهاية السنة، مع مالحظة أن عوامل 

االقتصاد الكلي تمثل عالقات ديناميكية بينها.

االفتراضات المتأثرة

أثر الربح أو الخسارة 
2021

بآالف الرياالت 
السعودية

عوامل االقتصاد الكلي )السيناريو األساسي 2022(:
إيرادات الحكومة، النفط )بماليين الرياالت السعودية( زيادة بواقع 2.3٪

)46,092( سعر النفط - العربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل( تخفيض بواقع 0.5٪
الناتج المحلي اإلجمالي، غير النفطي، االسمي، وحدة العملة المحلية )مليون ريال سعودي( زيادة بواقع 0.1٪

أوزان السيناريوهات
9,897سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/- ٪5 مع التغير المقابل في اتجاه الهبوط 
9,305سيناريو الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/- ٪5 مع التغير المقابل في اتجاه الصعود 
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تصمم طريقة “القيمة المعرضة للمخاطر”، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة 
“القيمة المعرضة للمخاطر” ألنها ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون 

التغيرات المستقبلية على شكل توزيع إحصائي. 

إن طريقة “القيمة المعرضة للمخاطر” المتبعة من قبل المجموعة تمثل تقديرًا وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره ٪99 من الخسائر المحتملة التي 
ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة ٪99 على مدى يوم واحد يوضح بأن 

الخسائر التي تجاوزت مبلغ “القيمة المعرضة للمخاطر” يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم. تمثل “القيمة المعرضة للمخاطر” 
مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن النتائج التجارية الفعلية يمكن أن 

تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرًا ذو معنى عن األرباح أو الخسائر خالل 
أوضاع السوق غير العادية. 

إضافة إلى طريقة “القيمة المعرضة للمخاطر”، تقوم المجموعة بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات 
الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ لجنة إدارة المخاطر بالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل اختبارات الجهد لمراجعتها.

فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة:

ب( مخاطر السوق – المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية
تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أساسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أسعار 

تحويل العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم. 

1( مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 

لألدوات المالية. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. تقوم المجموعة بمراقبة المراكز يوميًا، 
وتستخدم استراتيجية تغطية المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

يوضع الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، قائمة الدخل الموحدة أو حقوق 
الملكية بالمجموعة. إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناًء 

على الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة والتي أعيد تجديد أسعارها كما في 31 ديسمبر 2021، شاماًل أثر أدوات 
التغطية. يتم احتساب األثر على حقوق الملكية وذلك بإعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في 31 ديسمبر 2021 على أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت.

تحويل العمالت األجنبية2021
 سعر العمولة 

الخاصة
 المخاطر 

الكلية
151614717القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2021

118810874متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021
5272305الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021

3942,3042,309الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2021

تحويل العمالت األجنبية2020
 سعر العمولة 

الخاصة
 المخاطر 

الكلية
5041,7382,121القيمة المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2020

5091,4171,602متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 2020
53554677الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2020

1,1933,5673,585الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 2020
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فيما يلي تحلياًل لألثر على حقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة، ويمثل فقط تلك المخاطر التي تؤثر مباشرة على بنود الدخل 
الشامل اآلخر للمجموعة: 

2021

العملة
الزيادة في 

نقاط األساس
 األثر على دخل 

العموالت الخاصة

األثر على حقوق الملكية

6 أشهر أو 
سنة أو أقلأقل

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

)2,007,080()1,216,122()705,825()60,188()24,945(1,130,252+ 100ريال سعودي
)244,297()126,790()100,073()15,964()1,470(89,635+ 100دوالر أمريكي 

-----)6,834(+ 100يورو  
-----)5,938(+ 100أخرى 

2021

العملة
النقص في 

نقاط األساس
 األثر على دخل 

العموالت الخاصة

األثر على حقوق الملكية

6 أشهر أو 
سنة أو أقلأقل

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

24,94560,188705,8251,216,1222,007,080)1,130,252(- 100ريال سعودي
1,47015,964100,073126,790244,297)89,635(- 100دوالر أمريكي 

-----6,834- 100يورو  
-----5,938- 100أخرى 

2020

العملة
الزيادة في 

نقاط األساس
 األثر على دخل 

العموالت الخاصة

األثر على حقوق الملكية

6 أشهر أو 
سنة أو أقلأقل

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

)1,629,090()869,973()683,933()51,215()23,969(984,589+ 100ريال سعودي
)314,908()205,067()94,567()12,451()2,823(117,971+ 100دوالر أمريكي 

-----)4,998(+ 100يورو  
-----)353(+ 100أخرى 

2020

العملة
النقص في 

نقاط األساس
 األثر على دخل 

العموالت الخاصة

األثر على حقوق الملكية

6 أشهر أو 
سنة أو أقلأقل

سنة إلى 5 
سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

23,96951,215683,933869,9731,629,090)984,589(- 100ريال سعودي
2,82312,45194,567205,067314,908)117,971(- 100دوالر أمريكي 

------4,998- 100يورو  
------353- 100أخرى 
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تتعرض المجموعة للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق. يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار 
العموالت الخاصة. كما يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار 

التعاقدي أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أواًل. 

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية 
المشتقة التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة. 

2021
خــــالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر
أكثر من

5 سنوات
غير مرتبطة 

اإلجماليبعمولة خاصة
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
السعودي

1,766,5851,766,585----نقد في الصندوق
12,063,57312,991,534---927,961أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

151,285151,285----أرصدة أخرى
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

األخرى، صافي
4,958,899----4,958,899حسابات جارية

1,034,276---938,81895,458إيداعات أسواق المال
مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي

1,056,1721,056,172----مقتناة ألغراض المتاجرة
34,79434,794----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

18,87918,879----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
استثمارات، صافي

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
18,665,583-2,731,4221,271,0433,596,74411,066,374اآلخر

35,933216,4181,131,0171,383,368--مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
44,830,365-8,923,0512,282,62215,903,47817,721,214مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

29,2202,016,419---1,987,199بطاقات ائتمان
18,383,5112,013,52912,338,6544,592,183366,37237,694,249قروض أفراد أخرى

110,202,44210,345,2202,031,638500,4294,766,081127,845,810قروض شركات ومؤسسات
3,353,0863,353,086----موجودات أخرى

149,053,30316,007,87233,906,44734,096,61824,737,064257,801,304إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
2,207,8782,207,878----حسابات جارية

3,320,892----3,320,892ودائع أسواق المال
567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

8,566,990--2,235,2946,331,696-أخرى
ودائع العمالء

152,966,149152,966,149----تحت الطلب
30,443,041--27,220,1512,985,744237,146ألجل
2,051,920----2,051,920ادخار

1,299,5021,299,502----تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,061,533---61,5335,000,000سندات دين مصدرة

-مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
1,046,8581,046,858----مقتناة ألغراض المتاجرة

457,949457,949----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة
9,7859,785----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

11,367,10311,367,103----مطلوبات أخرى
53,028,51753,028,517----حقوق الملكية

222,383,741272,396,023-32,654,49610,221,0387,136,748إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
أثر مخاطر أسعار العموالت على 

)14,594,719()197,646,677(116,398,8075,786,83426,769,69934,096,618الموجودات والمطلوبات

أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
-)6,370,330()6,025,370(12,089,945305,755المالية المشتقة

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
)197,646,677(128,488,7526,092,58920,744,32927,726,288العموالت الخاصة

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
)14,594,719(128,488,752134,581,341155,325,670183,051,958العموالت الخاصة
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2020
خــــالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشهر
أكثر من

5 سنوات
 غير مرتبطة 

اإلجماليبعمولة خاصة
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي 
السعودي

2,252,4712,252,471----نقد في الصندوق
11,683,70033,524,829---21,841,129أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

672,115672,115----أرصدة أخرى 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

األخرى، صافي
877,0934,887,672---4,010,579حسابات جارية 

217,826---190,35927,467إيداعات أسواق المال 
مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، 

صافي
1,935,5151,935,515----مقتناة ألغراض المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
25,79125,791----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

استثمارات، صافي
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

12,574,317-1,838,1171,236,7755,189,2654,310,160الشامل اآلخر

53,959305,280878,5211,237,760--مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
45,890,014-9,109,9851,591,94721,485,29313,702,789مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

39,2381,836,265-204,752-1,592,275بطاقات ائتمان
5,073,6873,433,18913,272,56811,927,127665,08334,371,654قروض أفراد أخرى

5,108,133117,035,159-81,061,33428,290,3962,575,296قروض شركات ومؤسسات
4,090,1724,090,172----موجودات أخرى 

124,717,46534,579,77442,781,13330,245,35628,227,832260,551,560إجمالي الموجودات 
المطلوبات وحقوق الملكية 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
األخرى

2,559,2072,559,207----حسابات جارية
5,596----5,596ودائع أسواق المال 

567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
14,488,247--8,537,4165,950,831-أخرى

ودائع العمالء
134,161,549134,240,503---78,954تحت الطلب

51,636,767--41,144,1349,970,277522,356ألجل
1,829,933----1,829,933ادخار

1,402,7691,402,937---168تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,066,610---66,7854,999,825سندات دين مصدرة 

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
1,978,2861,978,286----مقتناة ألغراض المتاجرة 

834,505834,505----مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
6,2956,295----مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

11,073,13911,073,139----مطلوبات أخرى 
50,761,74050,761,740----حقوق الملكية 

202,777,490276,451,671-43,125,57023,507,5187,041,093إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
أثر مخاطر أسعار العموالت على 

)15,900,111()174,549,658(81,591,89511,072,25635,740,04030,245,356الموجودات والمطلوبات

أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
-)4,430,406()4,103,666(8,401,454132,618المالية المشتقة

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
)174,549,658(89,993,34911,204,87431,636,37425,814,950العموالت الخاصة

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
)15,900,111(89,993,349101,198,223132,834,597158,649,547العموالت الخاصة
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يمثل صافي الفجوة بين األدوات المالية المشتقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت 
الخاصة.

2( مخاطر العمالت
وتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال تحتفظ المجموعة بمراكز عمالت 
مفتوحة غير تجارية هامة. تحول مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجارية. 
تعكس القيمة المعرضة للمخاطر المتعلقة بمخاطر تحويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضاح 32 )أ( إجمالي مخاطر العمالت التي تتعرض 

لها المجموعة.

تتعرض المجموعة للتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل 
إجمالي لمراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فيما يلي تحلياًل بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالمجموعة في نهاية السنة بشأن 

العمالت األجنبية التالية:

2021
مركز دائن / )مدين(

2020
مركز دائن / )مدين(

)696,465()677,828(دوالر أمريكي   
)4,617()7,388(يورو   

)15(2,235جنيه إسترليني
)6,748()10,845(أخرى  

32. مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات السداد الخاصة به عند استحقاقها خالل الظروف االعتيادية وغير االعتيادية. 

تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى االئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من 
هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ 
على رصيد مالئم من النقدية وما في حكمها واألوراق المالية المتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يوميًا. كما يوجد لدى 

المجموعة خطوط ائتمان ملتزم بها يمكن الوصول إليها لمواجهة متطلبات السيولة.

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تحتفظ المجموعة لدى البنك المركزي السعودي بوديعة 
نظامية تعادل ٪7 من إجمالي الودائع تحت الطلب و ٪4 من ودائع االدخار والودائع ألجل. كما تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة ال يقل عن 20٪ 

من التزامات ودائعه. ويكون هذا االحتياطي من النقد أو سندات التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن 
ثالثين يومًا. كما يمكن للمجموعة االحتفاظ بمبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى البنك المركزي السعودي مقابل سندات التنمية 

الحكومية السعودية. 

يشتمل الجدول أدناه على ملخص باالستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم 
المالية الموحدة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي حسب ما تظهره الوقائع لالحتفاظ بالودائع من 

قبل المجموعة. تمثل المبالغ المبينة في الجدول التدفقات النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها، بينما تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة 
المتأصلة بناًء على التدفقات النقدية الواردة غير المخصومة المتوقعة. إن كافة المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب 

تواريخ االستحقاق وبناًء على التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة يتكون 
من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن مخاطر المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة المفتوحة تعتبر قليلة، فإن اإلدارة تعتقد بأن إدراج 

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة في جدول االستحقاقات التعاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم استبعادها.

تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعيًا، ويتم إجراء اختبارات جهد منتظمة 
بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة 
بالسيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير موجزة تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة 

العاملة.  
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كما يقدم شهريًا تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات المتخذة.

أ( تحليل المطلوبات المالية غير المخصومة حسب تواريخ االستحقاق المتبقية
يوضح الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية:

2021
خـالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشــهر
أكثر من

5 سنوات
بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد
المطلوبات المالية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى 

2,207,878----2,207,878حسابات جارية
3,324,381----3,324,381ودائع أسواق المال

567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
8,831,696--2,500,0006,331,696-أخرى

-ودائع العمالء
152,966,149152,966,149----تحت الطلب

30,838,136--27,614,7232,984,547238,866ألجل
2,051,920----2,051,920ادخار 

1,299,502-119,771238,712703,667237,352تأمينات نقدية وودائع أخرى
6,319,786-36,660109,982733,2155,439,929سندات دين مصدرة 
683,342-77,72045,461391,481168,680التزامات عقود اإليجار

-المشتقات
404,748-7,625153,421243,702-عموالت خاصة متعاقد عليها، صافي

35,433,0535,886,3279,120,2526,089,663152,966,149209,495,444إجمالي المطلوبات غير المخصومة 

2020
خـالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشــهر
أكثر من

5 سنوات
بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد
المطلوبات المالية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى 

2,559,207----2,559,207حسابات جارية
6,960----6,960ودائع أسواق المال

567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك
14,488,247--8,537,4175,950,830-أخرى

ودائع العمالء
134,240,503134,240,503----تحت الطلب

51,710,291--41,162,21410,012,367535,710ألجل
1,829,933----1,829,933ادخار 

1,402,937-413,950244,158549,835194,994تأمينات نقدية وودائع أخرى
6,433,526-35,250105,750564,0005,728,526سندات دين مصدرة 
1,032,661-99,11852,801593,770286,972التزامات عقود اإليجار

المشتقات
857,956-3,024615302,711551,606عموالت خاصة متعاقد عليها، صافي

46,109,65618,953,1089,064,7626,762,098134,240,503215,130,127إجمالي المطلوبات غير المخصومة 
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ب( تحليل االستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية
يشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات والمطلوبات المالية مصنفة حسب تواريخ االسترداد أو السداد المتوقعة لها:

2021
خـالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشــهر
أكثر من

5 سنوات
بدون تاريخ 

اإلجمالياستحقاق محدد
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
1,766,585----1,766,585نقد في الصندوق

12,063,57312,991,534---927,961أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
151,285----151,285أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 
صافي

4,958,899----4,958,899حسابات جارية 
1,034,276---938,81895,458إيداعات أسواق المال 

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي
1,056,172-25,417129,623354,406546,726مقتناة ألغراض المتاجرة

34,794-434,790--مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
18,879--9718,782-مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

استثمارات، صافي
   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

18,665,583-1,710,339783,4194,805,26811,366,557اآلخر

217,606216,418949,3441,383,368--مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
44,830,365-50,4551,094,07525,536,58718,149,248مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

29,2202,016,419---1,987,199بطاقات ائتمان
852,9731,514,59616,249,58718,710,721366,37237,694,249قروض أفراد أخرى

37,441,94427,442,03930,178,62028,017,1264,766,081127,845,810قروض شركات ومؤسسات
1,062,5843,353,086-691,5231,206,689392,290موجودات أخرى 

51,503,39832,265,99677,753,15077,041,58619,237,174257,801,304إجمالي الموجودات 
المطلوبات وحقوق الملكية  

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
2,207,878----2,207,878حسابات جارية

3,320,892----3,320,892ودائع أسواق المال 
567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

8,566,990--2,235,2946,331,696-أخرى
ودائع العمالء

152,966,149152,966,149----تحت الطلب
30,443,041-27,220,1512,985,744237,146ادخار
2,051,920----2,051,920ألجل

1,299,502-119,771238,712703,667237,352تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,061,533--5,000,000-61,533سندات دين مصدرة 

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
1,046,858-25,182127,030372,058522,588مقتناة ألغراض المتاجرة 

457,949-48717154,554302,630مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
9,785---9,785-مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

1,775,248513,496982,307392,5697,703,48311,367,103مطلوبات أخرى 
53,028,51753,028,517----حقوق الملكية  

36,782,6236,110,77814,349,3341,455,139213,698,149272,396,023إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة 

باالئتمان
7,694,9367,051,818451,0242,093,69256,25717,347,727اعتمادات مستندية

7,098,46920,967,31713,605,10827,016,3503,306,55271,993,796خطابات ضمان
3,2201,787,723-1,262,509520,7401,254قبوالت

2,029,763375,462991,398888,0504,284,673-التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
إجمالي التعهدات وااللتزامات المحتملة 

16,055,91430,569,63814,432,84830,101,4404,254,07995,413,919المتعلقة باالئتمان
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2020
خـالل

1-5 سنوات3-12 شهر3 أشــهر
أكثر من

5 سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجماليمحدد
الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
2,252,471----2,252,471نقد في الصندوق

11,683,70033,524,829---21,841,129أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
672,115----672,115أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 
صافي

877,0934,887,672---4,010,579حسابات جارية 
217,826---180,34137,485إيداعات أسواق المال 

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية، صافي
90,62458,933831,418954,2642761,935,515مقتناة ألغراض المتاجرة

------مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
25,791--5,29620,495-مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

استثمارات، صافي
12,574,317-211,7281,242,0016,769,0604,351,528   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

53,959305,280878,5211,237,760--مدرجة بالقيمة العادلة من من خالل قائمة الدخل
45,890,014-294,361271,28623,548,78221,775,585مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف، صافي

39,2381,836,265---1,797,027بطاقات ائتمان
2,570,6621,760,57714,704,33214,671,000665,08334,371,654قروض أفراد أخرى

40,302,09923,410,12921,819,75326,395,0455,108,133117,035,159قروض شركات ومؤسسات
2,588,1874,090,172--530,766971,219موجودات أخرى 

74,753,90227,756,92667,747,79968,452,70221,840,231260,551,560إجمالي الموجودات 
المطلوبات وحقوق الملكية  

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
596,1112,559,207---1,963,096حسابات جارية

5,596----5,596ودائع أسواق المال 
567,906--567,906--اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

14,488,247--8,537,4165,950,831-أخرى
ودائع العمالء

134,161,549134,240,503---78,954تحت الطلب
51,636,767--41,144,1349,970,277522,356ألجل
1,829,933----1,829,933ادخار

148,266244,158549,835194,995265,6831,402,937تأمينات نقدية وودائع أخرى
5,066,610-4,999,825--66,785سندات دين مصدرة 

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية، صافي
73,10455,618843,5361,005,9271011,978,286مقتناة ألغراض المتاجرة 

834,505-1159,197322,293502,900مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 
6,295----6,295مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

1,848,578398,8901,006,148572,9587,246,56511,073,139مطلوبات أخرى 
50,761,74050,761,740----حقوق الملكية  

47,164,85619,215,5569,762,9057,276,605193,031,749276,451,671إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
 التعهدات وااللتزامات المحتملة

المتعلقة باالئتمان
6,222,0936,607,604406,9582,006,6854,99515,248,335اعتمادات مستندية

11,255,85422,945,6739,216,92022,532,7291,761,45867,712,634خطابات ضمان
3,113,046--2,390,711718,2394,096قبوالت

4,188,513-1,024,1021,303,6431,860,768-التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض
 إجمالي التعهدات وااللتزامات المحتملة

19,868,65831,295,61810,931,61726,400,1821,766,45390,262,528المتعلقة باالئتمان

تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القروض القائمة، على النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، 
والبنود قيد التحصيل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. خطابات الضمان هي وفقا للشروط التعاقدية 

وفي حالة التعثر عن السداد قد تكون مستحقة الدفع عند الطلب وبالتالي فهي متداولة بطبيعتها.
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33. مقاصة المطلوبات المالية 
المطلوبات المالية الخاضعة للمقاصة بموجب اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

إجمالي مبلغ 
المطلوبات 

المالية المثبتة

إجمالي المبالغ التي 
تمت مقاصتها في 

قائمة المركز المالي 
الموحدة

المبالغ الظاهرة في 
قائمة المركز المالي 

الموحدة

 المبالغ التي لم يتم مقاصتها في
قائمة المركز المالي الموحدة

المبالغ الخاضعة 
لترتيبات مقاصة 

رئيسية ملزمه
ضمانات نقدية 

مرهونة
صافي 
المبلغ

363,404)1,151,188(-1,514,592-20211,514,592: مشتقات
839,686)1,979,400(-2,819,086-20202,819,086: مشتقات

34. القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو 
األكثر فائدة( والتي تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق. بصرف النظر عما إذا كان السعر قاباًل للمالحظة 

بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام طرق تسعير أخرى، وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.

31 ديسمبر 2021 
القيمة 
الدفترية

القيمة العادلة

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
اإلجماليالثالث

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
1,109,845-1,109,845-1,109,845أدوات مالية مشتقة

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من من خالل قائمة 
1,383,368-1,383,368949,344434,024الدخل

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
18,665,583-18,665,583-18,665,583اآلخر – سندات دين

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
24,38224,382--24,382اآلخر – حقوق ملكية

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
5,993,175-5,993,175-5,993,175أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

44,821,665-44,821,665-44,830,365استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
164,862,626164,862,626--167,556,478قروض وسلف 

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
1,514,592-1,514,592-1,514,592أدوات مالية مشتقة 

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
14,663,666-14,663,666-14,663,666أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

186,754,288-186,754,288-186,760,612ودائع العمالء 
5,061,533-5,061,533-5,061,533سندات دين مصدرة 
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31 ديسمبر 2020
 القيمة

الدفترية

القيمة العادلة
المستوى 

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

اإلجماليالثالث
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

1,961,306-1,961,306-1,961,306أدوات مالية مشتقة
1,237,760-1,237,760878,521359,239استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من من خالل قائمة الدخل
استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

12,574,317-12,574,317-12,574,317اآلخر – سندات دين

استثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
25,4661,128,916-1,128,9161,103,450اآلخر – حقوق ملكية

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
5,105,498-5,105,498-5,105,498أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

47,794,071-47,794,071-45,890,014استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
152,050,680152,050,680--153,243,078قروض وسلف 

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
2,819,086-2,819,086-2,819,086أدوات مالية مشتقة 

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
17,620,956-17,620,956-17,620,956أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

189,231,025-189,231,025-189,110,140ودائع العمالء 
5,066,610-5,066,610-5,066,610سندات دين مصدرة 

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة التي تتم خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، 
وخيارات أسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي واآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقات 

بالقيمة العادلة باستخدام طرق التقييم الخاصة بالمجموعة التي تم تحديدها باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه 
الطرق بناًء على مؤشرات األسواق القابلة للمالحظة المتعلقة باألسواق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات 

المستخدمة في السوق بشكل واسع. 

تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات لم تتوفر أسعار لها في 
السوق. تحدد القيمة العادلة لهذه االستثمارات باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في 

السوق لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان. 

تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صندوق أسهم خاصة تم تحديد 
قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات 

المالية خالل السنة بالتغير في القيمة العادلة وسداد رأس المال فقط. 

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة على أساس األسعار المتداولة بالسوق. وتحدد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتداولة باستخدام 
أساليب التقييم التي تشمل األسعار وتدفقات األرباح المستقبلية لألوراق المالية المتداولة المعادلة.

بالنسبة للقروض والسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقًا لمعدالت 
سايبور المتوقعة بعد تعديلها بالمخاطر. إن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف 

كثيرا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة نظرا لتواريخها القصيرة وألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق 
ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األسعار المتعاقد عليها.

إن القيمة العادلة للودائع تحت الطلب تقارب القيمة الدفترية لها. وفيما يتعلق بالودائع التي لها تواريخ استحقاق أطول، يتم تحديد القيمة العادلة 
باستخدام التدفقات النقدية المخصومة، مع تطبيق المعدالت الحالية المعروضة للودائع التي لها تواريخ استحقاق متبقية مماثلة.

تمثل سندات الدين المصدرة والقروض أدوات ذات سعر عائم يعاد تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة 
الدفترية. إن القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

لم تتم أية تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل السنة. إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف عن سعر 
المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة.
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يشار إلى الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ “ربح أو خسارة اليوم الواحد”. حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية 
أو يؤجل إلى أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم 

إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقييم على 
صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق. تشتمل 
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش االئتمان، والعالوات األخرى 

المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.

تســتخدم المجموعة طرق تقييم معروفة بشــكل واســع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشــائعة والمعروفة. تتوفر األســعار القابلة 
للمالحظة أو المدخالت لطرق التقييم في الســوق بشــأن ســندات الدين واألســهم المدرجة والمشــتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشــتقات 

التي تتم خارج األســواق النظامية مثل مقايضات أســعار العموالت. إن توفر األســعار القابلة للمالحظة في الســوق والمدخالت لهذه الطرق 
يقلــل مــن حاجــة اإلدارة إلبــداء األحــكام وإجــراء التقديــرات ويقلــل أيضًا من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األســعار 

القابلة للمالحظة في الســوق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجات واألســواق وتخضع للتغيرات على أســاس األحداث الخاصة والظروف العامة 
الســائدة في األسواق المالية.

35. المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تقدم شــركة أتس أس بي ســي هولدينغز بي أل ســي وهي الشــركة األم لشــركة هونج كونج وشــنغهاي المصرفية القابضة بي في - خبرات إدارية 

ومتخصصة بموجب اتفاقية خدمات فنية. وقد تم تعديل هذه االتفاقية في 3 أكتوبر 2018 وتم تجديدها لمدة عشــر ســنوات اعتباًرا من 30 
سبتمبر 2017.

تتعامل المجموعة، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت في سياق األعمال 
العادية. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

السعودي. 

كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي:

2021 2020
مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية:

1,135,2631,819,706 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
10,779111,709 استثمارات 

3,42120,812 مشتقات بالقيمة العادلة، صافي
575,837677,738 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

4,061,2653,374,514 تعهدات والتزامات محتملة

2021 2020
شركات زميلة:

583,359619,232استثمارات
275,0001,501قروض وسلف 

47,72621,923موجودات أخرى 
461,085476,738ودائع العمالء

37-مطلوبات أخرى 
1,303,6551,503,428تعهدات والتزامات محتملة
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2021 2020
 أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار المساهمين

اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:
3,769,568664,344 استثمارات

15,101,9945,680,310 قروض وسلف
11,480,0717,606,791 ودائع العمالء 

56,962 72,626 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية, صافي
500,000750,000 سندات دين مصدرة 

18,14814,532 مطلوبات أخرى 
4,756,529787,214 تعهدات والتزامات محتملة

2021 2020
254,118149,269دخل العموالت الخاصة

59,95194,684مصاريف العموالت الخاصة
127,40840,040دخل األتعاب والعموالت 
73,61554,708مصاريف عمومية وإدارية

30,24729,906مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية
24,32025,227مصاريف خدمات مسترده من شركة زميلة

-79,895متحصالت من استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع 
28,08424,653الحصة في األرباح المدفوعة إلى شركة زميلة بخصوص األنشطة البنكية االستثمارية

5,6105,943مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

2021 2020
صناديق استثمارية ذات عالقة:

363,510361,673 استثمارات
17,44047,546 ودائع العمالء

212,000212,000 سندات دين مصدرة

2021 2020
شركات تابعة:
34,00034,000موجودات أخرى

صناديق استثمارية ذات عالقة:
578,649516,848استثمارات

يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من ٪5 من رأس المال المصدر للمجموعة.

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر في هذه القوائم المالية الموحدة:
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فيما يلي تحلياًل بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه 
واإلشراف على أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

36. كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة، عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ على 

مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية، والحفاظ على وجود رأسمال قوي.

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي، وبموجبها 
يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية 

للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

بموجب التعميم رقم 391000029731 وتاريخ 15 ربيع األول 1439هـ )الموافق 3 ديسمبر 2017( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية 
للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9، قام البنك المركزي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة 

كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على مدى خمس سنوات.

في إطار التوجيهات المؤخرة للبنك المركزي الســعودي بشــأن المحاســبة والمعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االســتثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد 
19، ُيســمح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى ٪100 من مبلغ التعديل االنتقالي على الشــريحة األولى من حقوق الملكية المشــتركة لفترة قدرها 

عاميــن كامليــن تتضمــن 2020 و 2021 اعتبــاًرا مــن إعــداد القوائــم الماليــة للفترة المنتهيــة في 31 مارس 2021. يجب بعد ذلك التخلص التدريجي 
من المبلغ اإلضافي على أســاس القســط الثابت على مدى الســنوات الثالث التالية. ويتمثل األثر الناتج عن هذه الترتيبات االنتقالية المعدلة في 

ارتفاع نســبة رأس مال المجموعة األساســي ونســبة رأس المال األساســي + رأس المال المســاند بمقدار 37 نقطة أســاس للســنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021.

* تشتمل مزايا الموظفين قصيرة األجل على الرواتب والبدالت والمزايا والمكافآت النقدية المدفوعة خالل السنة.

2021 2020
45,117 35,062 مزايا موظفين قصيرة األجل *

3,081 746 مكافأة نهاية الخدمة 
17,069 13,800 مزايا موظفين طويلة األجل أخرى

8,681 12,944 دفعات على أساس األسهم

2021 2020
الموجودات المرجحة المخاطر

209,202,075199,268,399مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
18,021,47219,064,614المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

2,192,5261,988,398مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
229,416,073220,321,411إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

44,263,70441,774,973رأس المال األساسي 
5,850,7806,303,054رأس المال المساند 

50,114,48448,078,027إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال ٪

%18.96%19.29نسبة رأس المال األساسي
%21.82%21.84نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند
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37. تأثير فايروس كورونا )كوفيد 19( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
يستمر تأثير فايروس كورونا (كوفيد 19) بالتسبب في اضطراب األسواق العالمية حيث تواجه العديد من المناطق الجغرافية مشكالت بسبب تحديد 

المتغيرات الجديدة المتعددة لهذه العدوى. نجحت حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تفشي المرض بنجاح حتى تاريخه.
تستمر المجموعة في تقييم الوضع االقتصادي الكلي بما في ذلك تأثير الوباء وما نتج عنه من تأثير برامج الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي 

السعودي، مثل خيار التأجيل من قبل العميل وحزم التخفيف األخرى، على محفظة التمويل إلى جانب إجراء مراجعة لتركيزات التعرض لالئتمان على 
مستوى أكثر دقة مع التركيز بشكل خاص على قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف 
االئتماني المالئمة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة القروض، بحسب مقتضى الحال. تواصل المجموعة إجراء تحديثات لنماذج خسائر االئتمان 

المتوقعة بهدف تحسين تطبيق معايير التصنيف إلى مراحل وذلك بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين حتى 
يتسنى لهم تمييزها وإظهارها بشكل مالئم في نماذجه.

خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت المجموعة بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
عوامل االقتصاد الكلي واحتماالت السيناريو( المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تستمر اإلدارة بممارسة بعض االحكام المتعلقة باالئتمان لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة بالحد الذي من غير الممكن أن يتم دمج التأثيرات بشكل 
كامل في نموذج حساب خسائر االئتمان المتوقعة في هذه الوقت، مع االخذ باالعتبار المعلومات الموثوقة والمعقولة غير المضمنة في النماذج 

الكمية. نتج عن ذلك خسائر ائتمانية متوقعة )مخصصات إضافية( بقيمة 65 مليون ريال سعودي.

كما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات مدعومة بأحكام هامة وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.

إطالق برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي

برنامج تمويل اإلقراض للقطاع الخاص

لمواجهة تفشي كورونا 19، أطلق البنك المركزي السعودي “برنامج دعم تمويل القطاع الخاص” في مارس 2020 لتقديم الدعم الالزم 
للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )المرحلة 1 والمرحلة 2( حسب تعريفها وفًقا لما ورد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 

381000064902 وتاريخ 16 جمادى اآلخر 1438هـ. 

كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس 2020 ومع مزيد من التمديدات للبرنامج حتى مارس 2022 المعلن 
عنها الحًقا، قامت المجموعة بتأجيل المدفوعات وتمديد فترة االستحقاق على تسهيالت اإلقراض لجميع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة المؤهلة على النحو التالي:

المدة الممتدةبرامج الدعم
 تكلفة التأجيل

)مليون ريال سعودي(
6.9174 مليار ريال سعوديأبريل 2020 - سبتمبر 2020

6.986 مليار ريال سعوديأكتوبر 2020 - ديسمبر 2020
5.169 مليار ريال سعودييناير 2021 - مارس 2021
5.576  مليار ريال سعوديأبريل 2021 - يونيو 2021

2833 مليون ريال سعودييوليو 2021 - سبتمبر 2021
1542 مليون ريال سعوديأكتوبر 2021 - ديسمبر 2021

-100 مليون ريال سعودييناير 2022 - مارس 2022
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تعتبر عملية تأجيل الدفعات بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترضين. منذ يوليو 
2021، ينطبق هذا الدعم فقط على تلك الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال متأثرة باإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا 

19 بما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الصدد.

تم تقييم األثر المحاســبي التغيرات المذكورة أعاله في فترات التســهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 
المالي 9 باعتبارها تعديال في شــروط االتفاقية.

ال تزال المجموعة تعتقد أنه في حالة عدم وجود عوامل أخرى، فإن المشاركة في برنامج تأجيل الدفعات من تلقاء نفسها، ال تعتبر زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان لتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على محفظة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. قامت المجموعة بإجراء 

تقييم فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان للعمالء الذين ال يزالون خاضعين لبرنامج تأجيل الدفعات كما في 31 ديسمبر 2021 وسجلت 
مخصصات إضافية بقيمة 65 مليون ريال سعودي.

قامت المجموعة أيًضا بإجراء تقييم فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان للعمالء الذين انتهى من برنامج تأجيل الدفعات لهم في 31 
ديسمبر 2021 وقاموا بترحيل العمالء بمبلغ 402 مليون ريال سعودي من المرحلة 2/1 إلى المرحلة 3/2 عن طريق خفض التصنيف االئتماني للعميل 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. لم ينتج عن ذلك أي تأثير كبير على الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ولتعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن تتكبدها المجموعة من تأجيل الدفعات بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية 
األخرى، حصلت المجموعة خالل عام 2021 و2020 على ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي قدرها 8.8 مليار ريال سعودي بتواريخ 

استحقاق متعددة، وتعتبر هذه الودائع منحة حكومية. بناء على المراسالت من البنك المركزي السعودي، قررت اإلدارة بأن المنحة الحكومية تتعلق 
بالمقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة جراء برنامج تأجيل الدفعات. تم احتساب المنفعة من الدعم الحكومي المقدم على شكل إعانة 

وفق أسس منتظمة ووفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.

قامت اإلدارة بممارسة بعض االحكام إلثبات وقياس الدخل من المنح. بحلول نهاية عام 2021، تم االعتراف بإجمالي الدخل البالغ 444 مليون ريال 
سعودي في قائمة الدخل الموحدة مع تأجيل المبلغ المتبقي. نشأ دخل المنح البالغ 4.9 مليون ريال سعودي من الوديعة الخالية من العمولة البالغة 

2.5 مليار ريال سعودي المستلمة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021، تم االعتراف بإجمالي 93 مليون ريال ســعودي )2020: 351 مليون ريال ســعودي( في قائمة الدخل 
الموحــدة فيمــا يتعلــق بالودائــع ذات الصلــة بإجمالــي دخــل منــح مؤجل قدره 21 مليون ريال ســعودي في 31 ديســمبر 2021 )2020: 109 مليون 

ريال سعودي(.

38. التحول من معدل اإلقراض بين البنوك )اآليبور( )إصالحات مؤشر أسعار الفائدة(
يتم إجراء مراجعات وإصالحات جوهرية لمؤشرات سعر الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي. نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي، على مرحلتين، 

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، والمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 4، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إصالح معيار معدل الربح، 

بما في ذلك استبدال سعر الفائدة السائد بين البنوك الحالي بمعدل بديل خاٍل من المخاطر. 

تسري تعديالت المرحلة 2 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021، وتتضمن وسائل عملية فيما يتعلق بما يلي:

المحاسبة عن التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك عن طريق تحديث 	 
سعر الفائدة الفعلي، مما يؤدي إلى عدم وجود أثر مباشر على الربح أو الخسارة. ينطبق هذا فقط عندما يكون التغيير ضرورًيا كنتيجة مباشرة 

لإلصالح، ويكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافًئا اقتصادًيا لألساس السابق، و
السماح بالتغييرات في تحديد التحوط وتوثيقه نتيجة إلصالح مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك دون إيقاف عالقة محاسبة التحوط الحالية.	 

خالل عام 2018، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة توجيهية، تتألف من كبار موظفي اإلدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزينة والقانونية 
وااللتزام لإلشراف على خطة تحول المجموعة من مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي. وضعت لجنة اليبور التوجيهية 

مشروع التحول لتلك العقود التي تكون مرجعيتها سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي لتحويلها إلى مؤشر متوسط سعر 
الفائدة بين البنوك ليوم واحد بالدوالر االمريكي، بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال التجارية وتقليل مخاطر التشغيل والتنفيذ والخسائر المالية 

المحتملة. يدرس مشروع التحول التغييرات في األنظمة والعمليات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية والمحاسبية 
ذات الصلة. اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، تم تحديد التغييرات المطلوبة على األنظمة والعمليات والنماذج وتم تطبيقها جزئًيا.



البنك السعودي البريطاني 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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كان هناك اتصاالت عامة مع األطراف المقابلة المتأثرة، ولكن لم يتم اقتراح أو الموافقة على التغييرات المحددة على العقود المطلوبة بموجب 
إصالح مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك. حددت المجموعة المجاالت األكثر عرضة للمخاطر الناشئة عن استبدال مؤشر سعر الفائدة السائد 

بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي وهي: تحديث األنظمة والعمليات التي تعتمد على العقود المرجعية لسعر الفائدة السائد بين البنوك في 
لندن بالدوالر االمريكي، تعديالت على تلك العقود، أو البنود االحتياطية / االنتقالية الحالية التي ال تعمل كما هو متوقع، عدم التطابق في توقيت 
المشتقات والقروض التي تتحول من مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر االقتصادية 

وتحديث تصنيف التحوط. 

تواصل المجموعة التعامل مع المشاركين في القطاع، لضمان التحول المنظم إلى مؤشر سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد بالدوالر االمريكي 
ولتقليل المخاطر الناشئة عن التحول، وستواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر 

االمريكي.

تتعرض المجموعة أيًضا لتأثيرات إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي على موجوداتها ومطلوباتها المالية، على النحو 
المبين في الجدول أدناه. ال تتعرض المجموعة ألي معدالت أخرى خاصه بسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن.

من أصل 5.6 مليار ريال سعودي من المبلغ اإلسمي لتغطية المخاطر أعاله، فإن 4.6 مليار ريال سعودي تستحق استحقاقها قبل استبدال سعر 
الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر األمريكي في 30 يونيو 2023. بينما تشرف اللجنة التوجيهية ليبور على خطة انتقالية مفصلة لمعالجة 

جميع المخاطر المحتملة، فإن تعرض المجموعة اإلجمالي ال يعتبر زوال لمعدل سعر الفائدة السائد بين البنوك بالدوالر االمريكي أمًرا جوهرًيا. 

39. اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة
تم اعتماد والموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 رجب 1443هـ )الموافق 15 فبراير 2022(.

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل محددة لتغطية المخاطر المستخدمة في إستراتيجيات تغطية المخاطر الخاصة بالمجموعة والتي تشير إلى سعر 
الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر األمريكي والتي لم تتحول بعد إلى معيار مؤشر متوسط سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد أو معيار 

معدل فائدة بديل، بحيث تم تطبيق المرحلة األولى من اإلعفاء )اإلعفاءات( على عالقة التحوط:

منها

القيمة الدفترية / 
 المبلغ االسمي في
31 ديسمبر 2021

لم تتحول بعد إلى سعر 
 فائدة مرجعي بديل كما 

في 31 ديسمبر 2021
 تستحق قبل 

30 يونيو 2023

الموجوداتالموجوداتالموجودات
الموجودات والمطلوبات غير المشتقة 

المعرضة لمعدل سعر الفائدة السائد بين 
البنوك في لندن بالدوالر االمريكي

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 
-181,673181,673سندات دين

4,756,6324,756,6322,475,193القروض والسلف

المبلغ اإلسمية الذي تأثرات القيمة الدفترية
بشكل مباشر بإصالح سعر 
الفائدة السائد بين البنوك المطلوبات الموجوداتاإلسمي

تحوطات القيمة العادلة
1,006,875)252,905(5,594,3112,747مقايضات أســعار العموالت الخاصة


