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  (غير مدققة) אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאليةאيضאحאت حول 
  م2020 سبتمبر 30في  אلمنتهيةאشهر  אلتسعةلفترة 

  

  عـאم .1

  אلتאسيس   )א

رس مא 28هـ (אلموאفق 1427صفر  28 وتאريـخ 15אلمرسوم אلملכي رقم م/ بموجب ,شرכة مسאهمة سعودية ,مصرف אאنمאء تאسس 

אلقرאر  بموجبيعمل אلمصرف  .م)2006مאرس  27هـ (אلموאفق 1427صفر 27 ) وتאريخ42رقم ( אلوزرאءאر مجلس قر وبموجب  م)2006

 يقدم .م) 2008 مאيو 26(אلموאفق  هـ1429 ىولאא ىجمאد 21אلصאدر بتאريخ ) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم و 173אلوزאري رقم 

 () 98(خאل  אلخدمאت אلمصرفية منאلمصرف 
ً
  93 :م2019 سبتمبر 30فرعא

ً
عنوאن אلمرכز ن א .) في אلمملכة אلعربية אلسعوديةفرعא

  :כمא يلي هو للمصرف אلرئيس

  نمאءمصرف אא

  אلمرכز אلرئيس

 طريق אلملכ فهد

   66674ص ب 

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

يشאر אليهא مجتمعة ( אدنאهאلمذכورة وאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة אلق אلموجزة אلموحدةאلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية 

  :)"אلمصرف"بـ

 אلنشאط אلرئيسي  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

هـ  1430جمאدى אאخرة  7  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر

  م) 2009مאيو  31(אلموאفق 

م وتقديخدمאت אدאرة אلموجودאت وאلوسאطة 

وאلحفظ في אعمאل  وאلتعهد بאلتغطية אلمشورة

 אאورאق אلمאلية

 15هـ (אلموאفق  1430شعبאن  24  % 100  شرכة אلتنوير אلعقאرية

  م)2009אغسطس 

אلمفرغة للمصرف من אلغير  وאدאرة אאصولمسכ 

على سبيل אلضمאنאت כمא يحق لهא بيع وشرאء 

 نشئتلאغرאض אلتمويلية אلتي א وאفرאغ אلعقאرאت

  من אجلهא אلشرכة.

شرכة وכאلة אאنمאء للتאمين 

  אلتعאوني

(אلموאفق  هـ 1435ربيع אאول  29  100%

  م) 2014ينאير  30

وכيل تאمين لشرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة 

 زميلة)

 9هـ (אلموאفق 1440ذو אلقعدة  6  %100  شرכة אلتقنية אلمאلية

  م)2019يوليو 

אلمאلية لمصرف  تقديم خدمאت ومنتجאت אلتقنية

  אאخرى وאلجهאتאאنمאء 

 29هـ (אلموאفق 1440رمضאن  24  %100  شرכة אسنאد

  م)2019مאيو 

  سنאد אلخאرجي لمصرف אאنمאءאאتوفير موظفي 
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 ةאلمذכور  אلصنאديقتلכ فعلية على لديه سيطرة אلمصرف אلى אن دאرة אא خلصتفقد بאאضאفة אلى אلشرכאت אلتאبعة אلمذכورة אعאه, 

א من تلכ אאلمאلية ل אلقوאئمبدאت في توحيد אدنאه, وعليه فقد    :אلفعلية لممאرسة אلسيطرة عليهא אلتوאريخلصنאديق אعتبאرً

حصة   אلصندوق אאستثمאري

  אلمصرف

 אلنشאط אلرئيسي  אلفعلي ةتאريخ אلسيطر   تאريخ אلتאسيس

صندوق אאنمאء 

 للصכوכ

ستثمאر في سلة من אلصכوכ אא م2020ينאير  22 م2020ينאير  22 97.7%

 אلصאدرة عن حכومةאلمحلية אلسيאدية 

 אلعربية אلسعودية אلمملכة

 אאنمאء صندوق

 אאولية لאصدאرאت

رאس אلمאل على אلمدى אلطويل تعزيز  م2020ينאير  1 م2015אبريل  26 79.7%

من خאل אאستثمאر بشכل رئيسي في 

 شرכאت אلمسאهمة אلسعودية

אلنظאم من خאل منتجאت متنوعة وאدوאت متوאفقة مع אحכאم אلشريعة وאאستثمאرية و جميع אلخدمאت אلمصرفية صرفאلم يقدم

  خرى ذאت אلعאقة في אلمملכة אلعربية אلسعودية.אאنظمة אאو مصرفאאسאس لل

  אلشرعية ب) אلهيئة

 من אلمصرف بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة, فقد قאم 
ً
هيئة شرعية لتخضع جميع אعمאل ومنتجאت אلمصرف  بتشכيلאلتزאمא

  لمرאجعتهא وموאفقتهא.

 אد אسس אאعد .2

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد
ً
אلمعتمد في  "אلتقرير אلمאلي אאولي" 34-لمعيאر אلمحאسبة אلدولي طبقא

  .אلهيئة אلسعودية للمحאسبين אلقאنونيين مدة منصدאرאت אאخرى אلمعتوאلمعאيير وאא אلمملכة אلعربية אلسعودية

 אلقوאئم في عنهא אאفصאح אلمطلوب وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع א تتضمن  אلموجزة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدةهذه  حيث

כمא في وللسنة אلمאلية  فللمصر  אلسنويةאلموحدة  אلمאلية אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن وعليه ينبغي אلموحدة, אلسنوية אلمאلية

  .م2019 ديسمبر 31 אلمنتهية في

يتطلب אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة قيאم אאدאرة بאتخאذ بعض אאحכאم وאلتقديرאت وאאفترאضאت אلتي تؤثر على 

في אلتقאرير אلمאلية, ومن אلمحتمل אن  تطبيق אلسيאسאت אلمحאسبية ومبאلغ אلموجودאت وאلمطلوبאت وאאيرאدאت وאلمصאريف אلمدرجة

  تختلف אلنتאئج אلفعلية عن هذه אلتقديرאت. 

  אسس אلقيאس             ) א

 لمبدא אلتכلفة אلتאريخية
ً
אلقيאس بאلقيمة אلعאدلة لאدوאت  عدא فيمא تم אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة وفقא

ومכאفאت אلربح وאلخسאرة, وאאستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر  خאل من אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجةאلمאلية 

  .אلحאلية لאلتزאمאت אلمتعلقة بهאقيאسهא بאلقيمة نهאية خدمة אلموظفين אلتي يتم 

  تعرض قאئمة אلمرכز אلمאلي אلمرحلية אلموحدة على אسאس אلسيولة.  
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  وظيفية ) عملة אلعرض وאلعملة אلب 

تم تقريب אلمعلومאت يو ,فية للمصرفبאلريאل אلسعودي وهو אلعملة אلوظي אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية تعرض

  .مא لم يرد خאف ذلכسعودي אلمאلية אقرب אلف ريאل 

  ) אسس توحيد אلقوאئم אلمאليةج 

אلمאلية للمصرف وאلشرכאت אلتאبعة له. يتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلقوאئم אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه تشمل 

  للشرכאت אلتאبعة لنفس אلفترة אلمאلية للمصرف.
  

 عندمא سيطرة على منشאة مא لمصرف يכون للمصرف. يسيطر عليهא אאلتي אلمنشאت אلشرכאت אلتאبعة هي 
ً
א
َ
אو لمخאطر  يכون معرض

 ويכون له אلقدرة على אلتאثير على تلכ אلعوאئد من خאلخאل تعאمله مع אلمنشאة  منمتغيرة אلعوאئد אلفي يכون لديه אلحق 

  אلمنشאة. تلכ سيطرته على ممאرسة 

אمא في אلحאאت אلتي تمثل فيهא حقوق אلمصرف אقل من אغلبية אلتصويت אو مא يمאثلهא من حقوق في אאستثمאر, فيتم مرאعאة 

  ويشمل ذلכ:وجود سيطرة على אلمنشאة,  ير مدىאلعوאمل وאلظروف ذאت אلصلة لتقد

  אلمنشאة אلمستثمر بهא. فيאلترتيبאت אلتعאقدية مع ذوي אحقية אلتصويت 

 .אلحقوق אلنאشئة جرאء ترتيبאت تعאقدية אخرى 

 .حقوق تصويت אلمصرف אلحאلية وאلمتوقعة אلتي تنشא عن אدوאت حقوق ملכية مثل אאسهم 

سيطرة على אلمنشאة אلمستثمر بهא وذلכ عند وجود مؤشرאت للتغير في عنصر אو אכثر من  ويقوم אلمصرف بتحديد مא אذא כאنت له

 عنאصر אلسيطرة.

يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى אلمصرف ويتم אيقאف 

, אلمستبعدة خאل אلفترة, אن وجدتتدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو   لمصرف.توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא من א

  قאئمة אلدخل אلمرحلية אلموحدةضمن 
ً
 هو مאئم. , حسب مאلאستبعאدمن אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي  אعتبאرא

لسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل אلمصرف. ويتم אجرאء مع א تتوאفقאلشرכאت אلتאبعة אن אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من 

  للمصرف.אلموحدة אلموجزة אلمرحلية مع אلقوאئم אلمאلية  لتتوאفقللشرכאت אلتאبعة تعديאت, אن وجدت, على אلقوאئم אلمאلية אل

אلتي א بحصة אلملכية  تبطةאلمر  אلموجودאتصאفي  في אلحصةستثمאرية אאصنאديق אلوحدאت في אلمستحقة لمאכ אلمبאلغ אلتمثل 

قאئمة אلمرכز אلمאلي אلمرحلية في  אلمطلوبאتضمن وتعرض , بصورة مبאشرة אو غير مبאشرة, אلمصرف אو אلشرכאت אلتאبعة له يملכهא

  ,ةאلموحد

رכאته אلتאبعة بين אلمصرف وشيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن אلمعאمאت وכذلכ אאعلى مستوى אلمصرف,  אلمتبאدلة رصدةאאيتم حذف 

  . אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאليةهذه  عند אعدאد
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  ملخص אلسيאسאت אلمحאسبية אلهאمة .3

تتوאفق אلسيאسאت אلمحאسبية وאلتقديرאت وאאفترאضאت אلمتبعة في אعدאد هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة مع تلכ 

  م.2019ديسمبر  31אلية אلموحدة אلسنوية للسنة אلمنتهية في אلمتبعة في אعدאد אلقوאئم אلم

  אلمنح אلحכومية )  א

وאن אلمصرف سيلتزم  אلمنحאستאم سيتم بאنه  ةمعقولوجود تאכيدאت  عند بאلدخل אلمتعلقةحכومية אل אلمنح يقوم אلمصرف بאثبאت

منحة כفي אلسوق אلسאئدة معدאت אلعאئد تقل عن بمعدאت  ةאلحכومي אلوديعةمن  אلمنفعةتعאمل  . بهאبאلشروط אلمتعلقة 

א  אوقيאسهبمعدאت عאئد אقل من אلسאئدة في אلسوق  ةאلحכومي אلوديعةאثبאت يتم  .لخبאلد متعلقةحכومية 
ً
للمعيאر אلدولي وفق

في אلسوق د אلسאئدة بمعدאت عאئد تقل عن אلعوאئمن אلمنح אلحכومية  אلمنفعة". يتم قيאس دوאت אلمאلية"אא 9- للتقرير אلمאلي

 للمع وאلتي يتم تحديدهא للوديعةبين אلقيمة אلدفترية אאولية بאحتسאب אلفرق 
ً
وאلمتحصאت  9- للتقرير אلمאلي אلدولير אيوفقא

  אلمنفعة. تتم אلمحאسبة عن אلمستلمة
ً
אلمنح אثبאت يتم "אلمحאسبة عن אلمنح אلحכومية", و 20-אلدوليلمحאسبة א لمعيאروفقא

אلتכאليف ذאت אلمصرف فيهא يثبت على مدى אلفترאت אلتي  وفق אسس منتظمةة אلموحدאلمرحلية אلدخل  في قאئمةة אلحכومي

. عندمא אلمصرففقط عندمא يכون אلمستفيد אلنهאئي هو אلحכومية  يتم אאعترאف بدخل אلمنح .אلتعويض عنهא سيتمאلتي  אلعאقة

  .אلمبאلغ مستحقة אلقبض وאلمبאلغ مستحقة אلدفع بאثبאتفقط  فאلمصر يכون אلعميل هو אلمستفيد אلنهאئي يقوم 

  אلتغيرאت في אאحכאم وאلتقديرאتب  ) 

אلسيאسאت אلمحאسبية  عند تطبيقهאمة אحכאم  بאتخאذאאدאرة  قאمت, אلموجزةאلموحدة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية عند אعدאد هذه 

כאنت موجودة عند אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلتي  تتمאثل معوضع تلכ אلتقديرאت عند لعدم אليقين כمא אن אلعوאمل אאسאسية  للمصرف

 :, بאستثنאء אلتقديرאت אلموضحة אدنאهم2019ديسمبر  31אلموحدة للسنة אلمنتهية في 

 قيאس مخصصאت خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة

אفترאضאت אضאفية محددة لقيאس خسאئر אאئتمאن  عند אعدאد هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة قאمت אאدאرة بوضع

ئتمאن אאر لتقدير אلمستخدمة في قيאس خسאئتم אאفصאح عن אلمزيد من אلتفאصيل حيאل אلمدخאت وאאفترאضאت وאسאليب אو אلمتوقعة

قد يطرא , فאن אي تغيير 16 אححאلة من عدم אليقين כمא هو مبين في אאيض نظرא لوجودאא אنه  .16وאאيضאح  14في אאيضאح אلمتوقعة 

  على مستقبא
ً
  אאفترאضאت وאلتقديرאت אאسאسية قد يؤدي אلى نتאئج من אلممכن אن تتطلب تعديא

ً
אلدفترية  على אאرصدة هאمא

 , وאلمقبلةللموجودאت אو אلمطلوبאت ذאت אلصلة في אلفترאت 
ً
ل لوجود تطورאت متسאرعة لאحدאث مع حאلة من عدم אليقين حو نظرא

  .فאن אدאرة אلمصرف توאصل تقييمهא אلمستمر لאثאر אلمرتقبة على ضوء تلכ אلتطورאتאلنتאئج في אلمستقبل, 

 אلمعאيير אلجديدة تطبيق)  ج

 1אلدولية אلتي تعتبر وאجبة אلتطبيق للسنوאت אلمאلية من وאلتفسيرאت אلدولية معאيير אلمحאسبية فيمא يلي قאئمة بאلتعديאت على 

  :م وאلفترאت אلتي تليهא2020ينאير 

 ,39- אلمحאسبة אلدوليאر يمعو, 9-אلمאلي للتقريرאر אلدولي يאلمععلى تعديאت אل( אعאدة هيכلة مؤشر سعر אلفאئدة  )א

 .)7- אلمאلي للتقريرאر אلدولي يوאلمع

 ) 3-אلمאليللتقرير  אلدولي رאيتعديאت على אلمعאل( אلعمل אلتجאريتعريف   )ب

 .) 8- لمحאسبة אلدوليאאر يمع 1- لمحאسبة אلدوليאאر ي(אلتعديאت على مع אلمعلومאت אلجوهريةتعريف   )ج

 .אلمאلي אلمعאيير אلدولية للتقريرفي  אلدولي אلمאلي אلتقريرאعدאد  مفאهيم هيכلאلتعديאت على   )د

   .16ير אلمאلي אلتعديאت على אلمعيאر אلدولي للتقر  – 19 אلمتعلقة بعقود אאيجאر خאل فترة تفشي כوفيد هـ)   אلتنאزאت
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  .אلموجزة אلموحدة אلمرحليةאلمאلية قوאئم אلمصرف على  هאمאن אلتعديאت אلمذכورة אعאه ليس لهא تאثير אلمصرف אدאرة وفي تقدير 

אلمאلي אلتي تم نشرهא وאلتي سيכون  لقد אختאر אلمصرف عدم אلتطبيق אلمبכر للتعديאت وאلمرאجعאت على אلمعאيير אلدولية للتقرير

 في فترאت אحقة مستقبلية.ت
ً
 طبيقهא אلزאميא

  ):אعאدة هيכلة مؤشر سعر אلفאئدة( IBORאلتحول لتطبيق 

אلوقت אلمجلس אلدولي لمعאيير אلمحאسبة في يعכف  .لهيכلة مؤشر سعر אلفאئدةمرאجعة شאملة אلصعيد אلعאلمي אאن على يجري 

  .في هيכلة مؤشر سعر אلفאئدة تحول אلسلسאلللمسאعدة في على مرحلتين توجيهאته אلرאهن على تعديل 

معيאر אلمحאسبة " وאאدوאت אلمאلية" 9-لدولي للتقرير אلمאليאאلمعيאر אلمرحلة אאولى من אلتعديאت على تجري  –) 1אلمرحلة (

 مא يتعلق  صאحאت: אאفאאدوאت אلمאلية" 7- אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليو "אאدوאت אلمאلية: אאعترאف وאلقيאس" 39-אلدولي
ً
وتحديدא

للتخفيف من  تحوطة אلمتطلبאت محאسبوتضمنت تعديאت محددة ل, م2019في سبتمبر  אلتعديאت אلنهאئيةאصدرت . "محאسبة אلتحوطب

وهي م 2020 ينאير 1אلتعديאت אعتبאرא من تسري . אعאدة هيכلة مؤشر سعر אلفאئدةجرאء عدم אليقين אلنאتجة عن אאثאر אلمحتملة 

  . بאعאدة هيכلة مؤشر سعر אلفאئدةمبאشرة אلتي تتאثر אلتحوط  عאقאتلزאمية لجميع א

بمعدאت بديلة خאلية من אلمخאطر. في אلوقت אلرאهن, هنאכ عدم  אאسعאر אلمعيאريةאلمرحلة אلثאنية تتعلق بאستبدאل  -) 2אلمرحلة (

ستخدم כمعدل مرجعي يبين אلبنوכ  אلفאئدةא يزאل سعر אلشכوכ,  ونتيجة لهذه ,لمرحلة אلثאنيةوطرق אאنتقאل ليقين بشאن توقيت 

بين  אلفאئدةلسعر אلمتوقع تאريخ אאنتهאء موאعيد אستحقאقهא אلتي تتجאوز  אאدوאتستخدم في تقييم يفي אאسوאق אلمאلية و

  .אلبنوכ

אאطرאف ذאت مع مختلف وم بאلتنسيق تقכمא אنهא , للمصرف אلتحول אلشאملةאنشطة لتنظيم  مشروعتعمل אدאرة אلمصرف على  

 אلمصرف. على هאم بشכل منظم. لن يכون للمشروع تאثير تحول م عملية אليدعتل אلمصلحة

  

 صאفي אאستثمאرאت, .4

  אيضאح  

   سبتمبر 30

  م2020

  )مدققة(غير 

   ديسمبر 31

    م2019

  (مدققة)

   سبتمبر 30

  م2019

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)     

 16,582,711  17,543,045  19,670,747   אستثمאرאت بאلتכلفة אلمستنفذة
 3,833,706   3,628,656   4,424,671   אستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

 2,277,447   2,254,860   2,298,041   بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة  אستثمאرאت
 61,771   60,128   57,306 1.4  شرכة زميلةאستثمאر في 

 14,817   16,156   20,622 2.4  אستثمאر في مشروع مشترכ 
 (25,878)  (25,185)  (11,103)    مخصص אאنخفאض في אلقيمةيحسم منه: 
 22,744,574  23,477,660  26,460,284    אאجمאلي

    سبتمبر 30م, وفي 2019ديسمبر   31في % (28.75في אلملכية وאلبאلغة يمثل אאستثمאر في אلشرכة אلزميلة حصة אلمصرف   1.4 

  .مليون ريאل سعودي 300 مدفوع قدره رאسمאلفي شرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة تאمين تعאوني) ب%) 28.75م: 2019

    سبتمبر 30م , وفي 2019بر ديسم 31في % (50و אلبאلغة يمثل אאستثمאر في אلمشروع אلمشترכ حصة אلمصرف في אلملכية   2.4

  %) في "شرכة אرسאل للتحويאت אلمאلية" (مشروع مشترכ بين مصرف אאنمאء ومؤسسة אلبريد אلسعودي).   50م: 2019
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  אلتمويل, صאفي  .5

  

  م2020سبتمبر  30

  )مدققة(غير 

  م2019ديسمبر  31

  (مدققة)

  م2019 سبتمبر 30

 )مدققة(غير 

  ة)(بאאف אلريאאت אلسعودي   

 17,965,006  19,766,197  22,940,329  אאفرאد
 73,710,188  75,777,225  82,936,317  אلشرכאت

 91,675,194  95,543,422  105,876,646  אلتمويل אلعאمل 
 1,723,027  1,842,734  2,218,539   غير אلعאمل אلتمويل 

 93,398,221  97,386,156  108,095,185  אجمאلي אلتمويل
 (2,613,540)   (2,584,758)  (2,770,083)  אאنخفאض في אلقيمةمخصص 
 90,784,681  94,801,398  105,325,102  صאفي אلتمويل,

  

  قيمة אلتمويلفي نخفאض אאאلتغيرאت في مخصصאت     1.5

 

 م 2020 سبتمبر 30

    (غير مدققة)

 م 2019 سبتمبر 30

  (غير مدققة)

  )אلسعودية لريאאتא(بאאف 
 2,301,086  2,584,758 ينאير  1في אلمخصص אאفتتאحي 

 315,479  739,234 خאل אلفترة, صאفي אلمحمل
  خسאئر نאتجة عن אلتعديאت في אلتدفقאت אلنقدية אلتعאقدية, صאفي,  

 -  28,806  ) 2.16و  1.16بعد אثبאت عכس خسאئر אلتعديل  ( אאيضאحאت 
 (3,025)  (582,715)  مبאلغ مشطوبة

 2,613,540  2,770,083  אلرصيد في نهאية אلفترة

 

  אאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى .6

مؤسسة אلنقد من  بفאئدة صفريةوديعة مليאر ريאل سعودي כ 5مليون ريאل سعودي ومبلغ  850مبلغ אستلم אلمصرف خאل אلفترة, 

 אلحכوميةאلدعم حزمة برאمج ة على אلتوאلي بغرض אعאنة אلمصرف على تطبيق ثאث سنوאت, وسنة وאحد بعد تستحقאلعربي אلسعودي 

على وديعة אضאفية  אلثאلثخאل אلربع  אلمصرفبאאضאفة אلى ذلכ , حصل ), 16رقم  لאيضאح(يرجى אلرجوع  لموאجهة تفشي وبאء "כرونא"

א  18אستحقאق  لفترةدي مليون ريאل سعودي من مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعو 396بقيمة  بفאئدة صفرية في  אلمصرفدعم بغرض شهرً

ن אلونتيجة لذلכ, .) 1.16لمدة ثאثة אشهر אضאفية (אيضאح  تאجيل אلدفعאتتمديد برنאمج  دخل و دخل من אאستثمאرאت وאلتمويلفقد تضمّ

 سعودي مليون ريאل 40.3بلغت وאلتي אلقيمة אلعאدلة  منאفع م2020 سبتمبر 30אشهر אلمنتهية في  אلتسعةلفترة  אلعمليאت אאخرى

  . بفאئدة صفريةمؤسسة אلنقد אجل لدى אلمصرف ودאئع و אلنאشئة من  على אلتوאلي سعودي مليون ريאل 22.8 مبلغ و
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  ودאئع אلعمאء .7

  אيضאح  

  م2020 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 

  م2019ديسمبر  31

  (مدققة)

  م2019 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 

  אلسعودية) (بאאف אلريאאت     
 61,821,799   57,962,288   65,367,222   جאرية وتوفير

 37,061,454   43,069,002   44,977,597 1.7  אستثمאرאت אجل
 954,024   1,031,545   973,189    تאمينאت نقدية

 99,837,277   102,062,835  111,318,008   אאجمאلي
  

  .אلعمאءمع ومضאربة  لةوכאومرאبحة تمثل "אستثمאرאت אجل"    1.7

  

  

  אلمحتملة  وאאلتزאمאتאلتعهدאت  .8

  :אلمصرفلدى  بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة وאאلتزאمאت אلتعهدאتبيאن ب يلي فيمא  )א

  
  م2020 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 

  م2019ديسمبر  31

  (مدققة)

  م2019 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  
 2,809,135 2,884,336 2,322,832  نديةאعتمאدאت مست
 10,331,992 10,514,834 11,120,819  خطאبאت ضمאن

 303,233 338,540  463,077  قبوאت 
 396,070 417,788  70,565  אلتزאمאت لمنح אئتمאن غير قאبلة للنقض

 13,840,430 14,155,498 13,977,293   אאجمאلي

 

ن אلمطلوبאت   )ب في כمא مليون ريאل سعودي  223بمبلغ وאאلتزאمאت אلمحتملة אئتمאن متعلقة بאرتبאطאت אخصصאت אאخرى متتضمّ

 مليون ريאل سعودي). 198: م2019 سبتمبر 30 ;مليون ريאل سعودي 180: م2019ديسمبر  31( م2020 سبتمبر 30

 مא يمאثله אلنقد و .9

  :من אאتي אلموحدة אلمرحلية אلنقدية אلتدفقאت قאئمة في אلمدرج يمאثله ومא אلنقد يتכون

  

 سبتمبر 30

  م2020

  )مدققة(غير 

ديسمبر  31

  م2019

  (مدققة)

 سبتمبر 30

  م2019

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  
 2,296,889 2,354,284 2,514,973 نقد في אلصندوق

אلوديعة אلنظאمية אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא   1,419,346  125,514  79,927 

 
ً
        אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق خאل تسعين يومא

من تאريخ אאقتنאء   2,568,705  2,144,269  1,375,959 

 3,752,775  4,624,067  6,503,024 אאجمאلي 
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   אلقطאعאت אلتشغيلية .10

 متخذيאلمصرف אلتي يتم مرאجعتهא بאنتظאم من قبل  אنشطةير אلدאخلية אلمتعلقة بتحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאر  يتم

 وتقييم אلقطאعאت على אلموאرد لتوزيع وذلכ بאلمصرف, אلمطلوبאتو אلموجودאتאلرئيس אلتنفيذي وכذلכ لجنة وتضم אلقرאر אلتنفيذيين 

 אلمصرف نشאطه بشכل رئيس في אلمملכة אلعربية אلسعود يمאرس. אدאئهא
ً
لאحכאم  ية. تتم אلمعאمאت بين אلقطאعאت אلتشغيلية وفقא

   ومطلوبאت تشغيلية.  موجودאت فيغאلبية موجودאت ومطلوبאت אلقطאعאت  تتمثل من אאدאرة. אلمعتمدة لشروطوא

غير אلمبאشرة ع للمصאريف بאאضאفة אلى אسس אلتوزيلودאئع אلجאرية تعديل אلية אحتسאب אنمאط אستحقאقאت א, تم م2020ينאير  1אعتبאرא من 

 . وאقعيةبصورة  אلعرضلضمאن אتسאق אلمقאرنة אرقאم تعديل تم , وعليه فقد مع אفضل אلممאرسאتوאفق بمא يتאאعمאل طאعאت قعلى 

 :אلتي يتم رفع אلتقאرير بشאنهא אلقطאعאتفيمא يلي 

 ة لאفرאد.وאلودאئع وאلمنتجאت وאلخدمאت אאخرى אلمقدم يشمل אلتمويل :אאفرאد قطאع  )א

وאلودאئع وאلمنتجאت وאلخدمאت אאخرى وאلخدمאت אلمقدمة للشرכאت وכبאر אلعمאء وאلمؤسسאت  يشمل אلتمويل :אلشرכאت قطאع  )ب

  אلصغيرة وאلمتوسطة.

 . אאخرى وخدمאت אلخزينةאאستثمאر, وאدאرة אلسيولة, يشمل  :אلخزينة قطאع  )ج

 .وאلترتيب وخدمאت אلوسאطة אلمאلية وאلمشورة אאورאق رة אאصول وحفظאدאאאستثمאر ويشمل  :وאلوسאطة אאستثمאر قطאع  )د

 في אلمصرف وهو مقאرب لسعر تכلفة يحمل/يقيد אلربح على אلقطאعאت אلتشغيلية بאستخدאم نظאم تسعير تحويل אא
ً
موאل אلمطور دאخليא

   אאموאل.

  

  אعאت אلتشغيلية:فيمא يلي تحليل لموجودאت ومطلوبאت ودخل ونتאئج אلمصرف حسب אلقط 

  (غير مدققة)م  2020  سبتمبر 30

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 147,849,981  1,432,700  41,549,176  82,652,231   22,215,874  אجمאلي אلموجودאت   
 123,811,140 155,870   41,332,871  5,052,936  77,269,463 אجمאلي אلمطلوبאت 

  4,069,963   42,731   730,013   1,253,118   2,044,101  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 
 (659,106)    -  (343,307)  (31,734)  (284,065)  عאئدאت على אستثمאرאت אجل

  3,410,857   42,731   386,706   1,221,384   1,760,036  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل, صאفي
  692,645   326,971   64,096   140,650   160,928   אتعאب خدمאت مصرفية ودخل אلعمليאت אאخرى

  4,103,502   369,702   450,802   1,362,034   1,920,964  אجمאلي دخل אلعمليאت
  187,441   4,026   8,158   12,740   162,517  אאستهאכ وאאطفאء

  1,386,739   92,257   126,008   193,234   975,240  مصאريف אلعمليאت אאخرى
مخصص אאنخفאض في אلقيمة אאئتمאنية ( مصروف / 

 768,496    685  (14,666)   672,307   110,170  عכس )
 2,342,676  96,968  119,500    878,281   1,247,927  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 1,760,826  272,734  331,302  483,753   673,037  صאفي دخل אلعمليאت
  1,645    -   1,645    -    - אلحصة في אربאح אلشرכة אلزميلة وאلمشروع אلمشترכ 

 1,762,471  272,734  332,947  483,753   673,037  دخل אلفترة قبل אلزכאة 
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  (غير مدققة)م  2019بر سبتم 30

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

  128,009,715   1,133,476   36,515,858  72,972,500   17,387,881   אلموجودאت אجمאلي

  106,078,571   218,962   19,631,055  8,854,758   77,373,796   אلمطلوبאت  אجمאلي

  4,098,866   15,426   771,180   1,294,018   2,018,242   אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 
 (917,576)    -  (349,014)  (89,073)  (479,489)   عאئدאت على אستثمאرאت אجل

  3,181,290   15,426   422,166   1,204,945   1,538,753   صאفي ,אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل
  913,530   233,996   252,457   124,348   302,729   ودخل אلعمليאت אאخرىאتعאب خدمאت مصرفية 

  4,094,820   249,422   674,623   1,329,293   1,841,482   אلعمليאت دخل אجمאلي
  203,902   4,055   20,507   26,156   153,184   אאستهאכ وאאطفאء
  1,313,605   76,739   132,716   193,888   910,262   خرىمصאريف אلعمليאت אא

مخصص אאنخفאض في אلقيمة אאئتمאنية ( مصروف / 

  315,366  (695)   6,414   135,264   174,383   عכس )

  1,832,873   80,099   159,637   355,308   1,237,829   אلعمليאت مصאريف אجمאلي
  2,261,947   169,323   514,986   973,985   603,653   دخل אلعمليאت אفيص

 (10,519)    -  (10,519)    -    - אلشرכة אلزميلة وאلمشروع  خسאئرאلحصة في 
  2,251,428   169,323   504,467   973,985   603,653   قبل אلزכאة فترةلא دخل

  

 

  مدققة)(غير  م 2020 سبتمبر 30

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   אخرىمعلومאت 

 قطאع אאستثمאر

  אאجمאلي  وאلوسאطة

       من: يرאدאتאא
  4,103,502   369,702   222,862   2,832,685   678,253   نشאط خאرجي        
   -    -   227,940  (1,470,651)   1,242,711   نشאط بين אلقطאعאت      
  4,103,502   369,702   450,802   1,362,034   1,920,964   אلعمليאت دخل جمאليא

 

  (غير مدققة)م  2019سبتمبر  30

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   معلومאت אخرى

 قطאع אאستثمאر

  אאجمאلي  وאلوسאطة

       ت من:يرאدאאא
  4,094,820   249,422   418,994   2,909,910   516,494   نشאط خאرجي        
   -    -   255,629  (1,580,617)   1,324,988   نشאط بين אلقطאعאت      
  4,094,820   249,422   674,623   1,329,293   1,841,482   אلعمليאت دخل جمאليא
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  אلسهم ربح .11

وאلبאلغة  على אلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة אلدخل لسهم من خאل قسمة صאفيאאسאسي وאلمخفض ل ربحאل بאحتسא يتم

خصم عن אصدאر אسهم אلمنحة وאلمحאسبة بعد ) سهم مليون 1,987 م:2019 سبتمبر 30(م 2020 سبتمبر 30سهم כمא في  مليون  1,987

 . خאل אلفترة אلحאلية אسهم אلخزينة

  אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية: אلقيم .12

بين  אلتعאمאت אאعتيאديةبموجب مطلوبאت  لسدאد אلمدفوع אو موجودאت مقאبل بيع אستאمه سيتم אلذي אلمبلغ אلعאدلة אلقيمة تمثل

  אلقيאس, ويتم قيאس אلقيمة אلعאدلة على אفترאض تحقق אي من: بتאريخאلسوق  אلمتعאملين في

 متאح للموجودאت وאلمطلوبאت, אو وجود سوق אسאسي  -

  אلمطلوبאت.  وאمتאح, ينظر في אفضل אאسوאق אאخرى אلمتאحة للموجودאت אسאسي في حאل عدم وجود سوق  -

 :عنهא وאאفصאح אلمאلية لאدوאت אلعאدلة אلقيمة تحديد عند אلتאلية אلمستويאت אلمصرف ستخدمي

 .)و אعאدة تسعيرא تعديل بدون( אلمאلية אאدאة لنفس אلنشطة אلمאلية אאسوאق في אلمتدאولة אאسعאر: אאول אلمستوى

 כאفة تحديد يتم אخرى تقييم طرق אو ممאثلة ومطلوبאت لموجودאت אلنشطة אلمאلية אאسوאق في אلمتدאولة אאسعאر: אلثאني אلمستوى

 .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא

  אلتي يمכن مאحظتهא.  אلسوق بيאنאتא تستند على  هאمةمدخאت  אي تقييم طرقل من خא: אلمستوى אلثאلث

  אلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية אلمسجلة بقيمهא אلعאدلة: -( א )  12

 حسب مستويאت قيمتهא אلعאدلة:بאلقيمة אلعאدلة يشتمل אلجدول אאتي على تحليل אאدوאت אلمאلية אلمسجلة 

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  (غير مدققة)م 2020 سبتمبر 30

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة 

  133,001  -  1,958   131,043   אدوאت حقوق ملכية  -
 2,165,040  200,780 1,904,608  59,652   صنאديق אستثمאرية  -

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

  180,389   17,928    -   162,461   אدوאت حقوق ملכية  -
  4,244,282    -   2,761,754   1,482,528   صכوכ  -

 6,722,712 218,708 4,668,320  1,835,684   אאجمאلي

  
  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  م (مدققة)2019ديسمبر  31

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة 

 59,648 - 1,960 57,688  אدوאت حقوق ملכية  -
 2,195,212 216,512 1,899,880 78,820  صنאديق אستثمאرية  -

 אت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر موجود

 222,240 16,646 - 205,594  אدوאت حقوق ملכية  -
 3,406,416 - 2,615,852 790,564  صכوכ  -

 5,883,516 233,158 4,517,692 1,132,666  אאجمאلي
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  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  (غير مدققة)م2019 سبتمبر 30

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرة 
 44,441 - - 44,441  אدوאت حقوق ملכية  -
 2,233,006 210,077 2,022,929 -  صنאديق אستثمאرية  -

 אאخر موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل
 148,918 - - 148,918  אدوאت حقوق ملכية  -
 3,684,788 - 3,596,182 88,606  صכوכ  -

 6,111,153 210,077 5,619,111 281,965  אאجمאلي

 

تحديدهא من بאستخدאم אאسعאر من אلمصאدر אلخאرجية אلتي يتم  אلثאني אلمستوىאلسيאدية אلمصنفة ضمن لصכوכ لتحدد אلقيمة אلعאدلة 

  .وאאدوאت אلمאلية אلممאثلة אאدوאت אلمאلية" في هذه אאوليين"אلمتعאملين  بينعروض אאسعאر אلنشطة ل خא

لتدفقאت وאثאبت אلدخل אلبאستخدאم نموذج تسعير אلثאني  אلمستوىضمن אلمصنفة و ,אאخرى غير אلمدرجة في אلسوقلصכوכ אتقييم يتم 

 אن . معدאت אربאح אلسوق ومعدאت هوאمش אאربאح אאئتمאنيةلمدخאت بيאنאت אلسوق  אستخدאمتتم بאلتي عאدة  אلمخصومة אلنقدية
ً
نظرא

, אنه يتم مرאجعتهא , אي هذه אאدوאت אلمאلية ذאت عوאئد متغيرة
ً
تقאرب אلتي وאلقيم אلمستقرة ذאت نهא تعتبر من אאدوאت אلمאلية אفدوريא

    سمية.אאאلعאدلة قيمتهא هא تقيم

אلثאني وאلثאلث على אسאس אخر אلمستوى ضمن صنفة אلصنאديق אلمدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אאربאح وאلخسאئر, وאلمتقييم يتم 

في אאسوאق تقييم אאستثمאرאت אلمتدאولة כمא يتم   .אلمرحلي אلموحد אلمرכز אلمאليאعدאد في تאريخ אلموجودאت صאفي אسعאر معلنة ل

  تאريخ אلتقييم.سهم في אא هذسعر אغאق אلسوق لهعلى אسאس 

مدرجة אلمאلية אلموجودאت وאل مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلربح אو אلخسאرةאلمאلية אلموجودאت للאلثאلث مستوى אلאلحرכة في تتعلق 

دخل وאلدخل אلشאمل صאفي אلفي אلمثبتة אلقيمة אلعאدلة فقط بאلتغير في אلفترة خאل  بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

  אאخر على אلتوאلي.

  .تغييرאت في אسאليب אلتقييم خאل אلفترةويאت אلقيم אلعאدلة خאل אلفترة, ولم يحدث אي لم يتم אجرאء אي تحويאت بين مست

  مسجلة بقيمهא אلعאدلة:אلאلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية غير  - ب) ( 12

אت عوאئد אلسوق  אلحאلية للتدفقאت אلنقدية على אسאس منموذج אلقيتستخدم אאدאرة  للوصول אلى אلقيم אلعאدلة لאدوאت אلسאئدة معدّ

  :  אلمستنفذةאلمאلية, ويوضح אلجدول אאتي אلقيم אلعאدلة لאدوאت אلمאلية אلمسجلة بאلتכلفة 

  (غير مدققة) م2020 سبتمبر 30
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  لقيمة אلعאدلةא  אلقيمة אلدفترية

    אلموجودאت
  2,568,731   2,568,571   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  19,910,845   19,670,747   )אلمستنفذة(بאلتכلفة  אستثمאرאت
  105,474,272  105,325,102  صאفي تمويل,

    طلوبאتمאل
  8,067,564   8,041,804   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة
  111,430,169   111,318,008   אلعمאء ودאئع
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  م (مدققة)2019ديسمبر  31
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية

    אلموجودאت
 2,145,851 2,144,269  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

 17,236,014 17,543,045  )אلمستنفذة(بאلتכلفة  אستثمאرאت
 94,373,405 94,801,398  صאفي تمويل,

    طلوبאتمאل
  3,289,889   3,289,844   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة
  102,118,314  102,062,835   אلعمאء ودאئع

  

  (غير مدققة)م2019 سبتمبر 30
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية

    جودאتאلمو
 3,071,125 3,063,247  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

 15,996,201 16,582,711  )אلمستنفذة(بאلتכلفة  אستثمאرאت
 90,835,001 90,784,681  صאفي تمويل,

    طلوبאتمאل
 2,899,061 2,898,135  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة
 99,903,049 99,837,277  אلعمאء ودאئع

אلسאئدة يتم אعאدة تقييمهא حسب אسعאر אلسوق قصيرة אאجل بطبيعتهא و هيمسجلة بقيمهא אلعאدلة אلאن אאدوאت אلمאلية אאخرى غير 

ر بشכل معقول عن قيمهא אلعאدلة.  אلدفتريةبאستمرאر, وبאلتאلي فאن قيمهא    تعبّ

  אلموظفين אسهممج برא .13

  م אلموظفين כمא في نهאية אلسنة:فيمא يلي אهم خصאئص برאمج אسه

  طبيعة אلبرنאمج
مشאرכة אلموظفين 

 )ESPSبאאسهم (

  ( א ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

  ( ب ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

 1 1 1  عدد אلبرאمج אلقאئمة
 م2019א مאيو  م2019א مאيو  م 2019א مאيو   تאريخ אلمنح

 م2022אبريل  30 م2024אبريل  30 م2022אبريل  30  تאريخ אאستحقאق

 1,820,169 1,167,452 2,798,754  معدلة بعد אصدאر אسهم אلمنحة - عدد אאسهم אلممنوحة
 سنوאت 3 سنوאت 5 سنوאت  3  فترة אאستحقאق

 38,822,625 21,864,357 58,909,113  قيمة אאسهم אلممنوحة (بאلريאل אلسعودي)
 – سهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعودي)سعر אلتخصيص لא

  معدلة بعد אصدאر אسهم אلمنحة 

16.13 20.25 20.25 

 - אلقيمة אلعאدلة للسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعودي)

  معدلة بعد אصدאر אسهم אلمنحة

20.25 20.25 20.25 

بقאء אلموظف في   شروط אאستحقאق

אلخدمة, وאستيفאءه 

 معאيير محددة لאدאء 

قאء אلموظف في ب

אلخدمة, وאستيفאءه 

  معאيير محددة لאدאء 

بقאء אلموظف في 

אلخدمة, وאستيفאءه 

 معאيير محددة لאدאء 

  אسهم   אسهم   אسهم   طرق אلسدאد
  سعر אلسوق  سعر אلسوق  سعر אلسوق  طريقة אلتقييم אلمستخدمة

 سنوאت 1.6 سنوאت 3.6 سنوאت 1.6  אلمتوسط אلمرجح للفترة אلتعאقدية אلمتبقية 
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  يلي فيمא
ً
يل لسعر אلمرجح للمتوسط تحليא   مشאرכة אلموظفين بאאسهم: אאسهم אلمتعلقة ببرنאمج عدد في وאلحرכة אلخيאر تفعّ

  

 

مشאرכة אلموظفين بאאسهم 

)ESPS( 

  ( א ) برنאمج 

 فينموظمنح אאسهم لل

(ESGS)  

  ( ب ) برنאمج 

 فينموظمنح אאسهم لل

(ESGS)  

 

אلمتوسط 

لسعر  אلمرجح

يل   אلتفعّ

  )(بאلريאل

عدد خيאرאت 

אאسهم في 

  אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح لسعر 

يل   אلتفعّ

  )(بאلريאل

عدد خيאرאت 

אאسهم في 

  אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح لسعر 

يل   אلتفعّ

  )(بאلريאل

عدد خيאرאت 

אאسهم في 

  אلبرنאمج

 (غير مدققة)م 2020 سبتمبر 30 
 1,370,467 27.00 877,198 27.00 1,937,017 21.50   אلفترةرصيد بدאية 

 449,702 20.25 290,254 20.25 616,935 16.13  אصدאر אسهم منحة
 (449,702) 20.25 - - - -  אلفترةممنوح خאل 
 (21,360) 27.00 (23,165) 22.13 (283,453) 16.13  متنאزل عنه

ل/ אنتهت مدته  - - - - - -  مفعّ
 1,349,107 20.25 1,144,287 20.25 2,270,499 16.13  אلفترةرصيد نهאية 

       
يل بنهאية   1,349,107 20.25 1,144,287 20.25 2,270,499 16.13  אلفترةאلمتאح للتفعّ

  

تمنح هذه אلخيאرאت فقط عند אستيفאء شروط محددة لאدאء وאلخدمة في אلمصرف وبدون مرאعאة אي عوאمل مرتبطة بאلسوق. ويبلغ 

 سبتمبر 30مليون ريאل سعودي (17.7 אلموحدة אلمرحلية אلمאلية وאلمدرجة في אلقوאئم אلمאلية  אلفترةنאمج خאل אجمאلي تכאليف אلبر 

  ).مليون ريאل سعودي 13.1م: 2019

  אدאرة אلمخאطر אلمאلية .14

  مخאطر אאئتمאن:

رف. للتقليل من مخאطر אخفאق אאطرאف تنشא مخאطر אאئتمאن عند אخفאق אلطرف אلمقאبل في אلوفאء بאلتزאمאته אلتعאقدية تجאه אلمص

אلمقאبلة في אلوفאء بאلتزאمאتهم, يلتزم אلمصرف بאجرאءאت אستبאقية صאرمة للموאفقאت אאئتمאنية لضمאن مאئمة معאمאت אאئتمאن אلتي 

ئتمאن. تخضع جميع طلبאت سيتم אنشאؤهא مع سيאسة אلمصرف لقبول אلمخאطر ولضمאن אنهא مستوفية للمعאيير אلتي يتم بموجبهא منح אא

  אאئتمאن لدرجة عאلية من אلعنאية אلمهنية אلوאجبة بهدف تحديد جميع אلمخאطر אلمصאحبة لمنح אאئتمאن.

) وهو مقيאس אحتمאאت تعثر אلعمאء. אضאفة لذلכ, يتم ORRيستخدم אلمصرف نموذج تصنيف אئتمאني دאخلي لتقييم مخאطر אلمتعهدين (

 في אلت
ً
صنيفאت אאئتمאنية من قبل وכאאت אلتصنيف אאئتمאني אلرئيسية, عند توفرهא. يعتبر אلسوق אلمستهدف من אلمכونאت אلنظر אيضא

 אنه يوفر אلتحديد אאولي للمتطلبאت אلمرتقبة وאلحאلية لتجنب אلبدء في אو אאحتفאظ بאلعאقאت אلتي 
ً
א אلرئيسية في هذه אلعملية نظرא

) تمثل مجموعة من אلمتغيرאت אلتي RACمصرف وسيאسאته אلمتعلقة بقبول אلمخאطر. אن معאيير قبول אلمخאطر (تتنאسب مع אسترאتيجية אل

بمتطلبאت אلسوق  يفيفي / אو אلحفאظ على عאقة אئتمאن مع כيאن  للبدءتشير אلى אلشروط אلتي بموجبهא يכون אلمصرف على אستعدאد 

ل يعتبر אلخط אلتسويقي אאول אلمسؤول عن אنشאء אلطلبאت אאئتمאنية وتقييمهא אلمستهدف. אن فريق אلعمل في مجموعאت אאعمא

א لجدول تفويض אلصאحيאت אلمعتمد من قبل مجلس אאدאرة من خאل لجنة אאئتمאن אلتي
ً
 وאلتوصية بهא. يتم منح אلموאفقאت אאئتمאنية وفق

א لسيאسאت אאئتمאن لمجموعة تتכون من رؤسאء مجموعאت אאعمאل ورئيس مجموعة אلمخאطر وאلرئ
ً
يس אلتنفيذي. يتم منح אאئتمאن وفق

אلشرכאت אلمصرفية ومجموعة אلتجزئة אلمصرفية. אن مجموعة אدאرة אلمخאطر هي אلمאلכ وאلمرאقب لسيאسאت אאئتمאن אلمعتمدة, وتشمل 

مאن אدאرة مخאطر אאئتمאن وفق معאيير قبول مهאم אلمجموعة אلمرאجعة אلدورية لسيאسאت وאرشאدאت وعمليאت אلمصرف אאئتمאنية لض
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א على تحديث سيאسאت 
ً
אلمخאطر אلمعتمدة في אلمصرف ولتقليل אلخسאئر אلمتعلقة بאאئتمאن. כمא تعمل مجموعة אدאرة אلمخאطر אيض

  אאئتمאن بمא يتאءم مع אلتطورאت אאقتصאدية, وאلسوقية وאلتشريعية.

نية אلمختلفة لتحقيق אلتنوع אلمستهدف في אلمحفظة. כمא يتم אدאرة אلترכز في مزيج אلمحفظة يقوم אلمصرف بאدאرة אلمحאفظ אאئتمא

من حيث אلنشאط אאقتصאدي وאلجغرאفي وאلضمאنאت وאلمنتجאت אאسאسية. يسعى אلمصرف אلى تنويع محאفظه אאئتمאنية من خאل جذب 

ل אلحضور אلجغرאفي في جميع אنحאء אلمملכة, ومن خאل אستهدאف عمאء אلعمאء عبر مختلف אאنشطة אلصنאعية وאאقتصאدية, ومن خא

אلشرכאت אلכبيرة وאلمتوسطة وאلصغيرة, ومن خאل خدمאت אلمصرف אلمتنوعة لאفرאد. تتم مرאقبة مستوى אلترכز في אلعمאء وאلقطאعאت 

ل لمحאفظه אאئتمאنية بغرض تقييم אلتאثير אلمحتمل تمويل. يقوم אلمصرف بشכل منتظم بאجرאء אختبאر مخאطر אلبאعتبאرهא ترכزאت في  אت تحمّ

  .وتوزيع رאس אلمאلאلتقييم אאئتمאني, وאلربحية وאلنאتج من אلعوאمل אلسلبية على جودة אلموجودאت, 

ويشمل . אلرאهنة אلظروف فرضتهא אلتي وאلتطورאت אلمتسאرعة אلمخאطر لمعאلجة אאئتمאنية אلمخאطر بאدאرة אلمتعلقة سيאسאته אلمصرف عزز

 אאثאر אאعتبאر في אאخذ يتم כمא ,)אلعمאء( وאאطرאف אلمقאبلة, وאلمنאطق ,אאسאسية אאقتصאدية אلقطאعאت في אلترכزאت مستوى ذلכ

 في אאئتمאني وאلتقييم אلمرאجعة وאجرאءאت אلضمאنאت, وحمאية אلسعودي, אلعربي אلنقد مؤسسةدعم و אلحכومي دعمنאشئة عن אلאل

 אلدقيق אلرصد تعزيز אلسيאسאت على ملتشي אאفرאد, تمويل بمحאفظ يتعلق فيمא. אلحאجة عند אلتمويل هيכلة وאعאدة אلمنאسب, لوقتא

 في وאلتعثرאت للضمאنאت, אلمتوقعة وאلمستويאت אلبطאلة ومستويאت אلعمل, אربאب مستوى على وאلترכزאت אلتمويل, אنوאع لمختلف

 وאعتمאد منאقشة אلشريحة. يتم هذه אدאء مستويאت على כبير لحد عאمא مؤثرא سيعتبر אلحכومي אلذي عمאلد توقيت وכذلכ אلسدאد,

 אلمخאطر. لجنة قبل من אلتدאبير هذه جميع

  خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة:

  درجאت مخאطر אאئتمאن

, وאلمخאطر אلمقبولة, وאلسيאسאت אאئتمאنية يطبق אلمصرف אجرאءאت تقييم אئتمאني وאضحة ترتכز على معאيير محددة للسوق אلمستهدفة

ة حدود אلفאعلة, وאلعنאية אلمهنية אلאزمة عند אلمرאجعة אאئتمאنية ومنح אلموאفقאت אضאفة אلى אאدאرة وאلرقאبة אאئتمאنية אلصאرمة ومرאقب

  אאئتمאن.

يم אلدאخلي للمخאطر, ويتم אستخدאم هذא אلنظאم من يقوم אلمصرف بאستخدאم نظאم موديز אאلي لتقييم وتحليل אلمخאطر אغرאض אلتقي

ن هذא אلنظאم من אعطאء אلقبل אلعديد من אلمصאرف وאلبنوכ אلرאئدة على 
ّ
مستوى אلعאلمي وفي אلمملכة אلعربية אلسعودية. ويمכ

). من خאل PDسنة وאحدة ( تصنيف دאخلي للمخאطر لכل عميل, ويشير אلتصنيف אلدאخلي للمخאطر אلى אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد لمدة

بאعتبאرهא אאسوא,  10بאعتبאره אאفضل אلى درجة  1مستويאت تبدא بدرجة  10هذא אلنظאم يستطيع אلمصرف אعطאء درجة تصنيف للعمאء على 

אسאت אلتمويل في ) אعطאء تقييم אכثر دقة אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد. כجزء من سي-3 ,3 ,+3כمא يستخدم אلتصنيف درجאت فرعية (مثل 

. يقوم אلمصرف بمرאجعة 6אلى  1אلمصرف, يقوم אلمصرف بتمويل אلعمאء אلذين حصلوא على درجة عאلية من אلتصنيف אאئتمאني تترאوح بين 

ي אلتقييم אلدאخلي للمخאطر بشכل منتظم للتحقق من سאمة معאيرة نطאقאت אلدرجאت مع مستويאت אلتصنيف ومא يرتبط بهא من تعثرאت ف

على  رجة مخאطر אئتمאنية مختلفة بنאءً אلسدאد, כمא تخضع جميع אلمخאطر אאئتمאنية لرصد مستمر, ممא قد يؤدي אلى نقل אلتعرضאت אلى د

وאلتغيرאت אאدאرية  بאلتعهدאتعوאمل نوعية אو כمية متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل אلتغييرאت في אلقوאئم אلمאلية אلمدققة, وאאلتزאم 

  يرאت في אلبيئة אلسيאسية وאلتجאرية.وאلتغ

يتم تقدير مخאطر אאئتمאن في محفظة אلتجزئة بنאءً على درجאت אلجدאرة אאئتمאنية אلفردية אلمستمدة من منصة تسجيل نقאط אאئتمאن 

  אאلية وא تخضع للتقييم عبر نظאم موديز للتقييم אلدאخلي للمخאطر.
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  אحتمאאت אلتعثر في فترة محددة

مصطلح "אحتمאאت אلتعثر" אلعאقة بين אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد وאلفترة حتى تאريخ אאستحقאق. قאم אلمصرف بصيאغة ثאثة  يصف

 אو 
ً
سينאريوهאت مستقبلية للدورة אאقتصאدية אستنتאج تقديرאت אلتعثر في אلسدאد (تمثل אلتقديرאت אلمرتقبة لـتعثرאت אلسدאد صعودא

 
ً
, אستنאدא

ً
على אلمرאحل אلمختلفة للدورة אאقتصאدية) على سبيل אلمثאل, فאنه من אلمحتمل في حאل כאنت אلبيئة אאقتصאدية تمر هبوطא

بحאلة تذبذب, אن يتدهور אلوضع אلطبيعي للعميل אلمصنف تحت אلمرحلة אلثאنية مع وجود عאمאت وאضحة لنقאط אلضعف אאئتمאني. وعلى 

 على هذא אلمفهوم, قאم אلمصرف אلعכس من ذلכ, في حאل כאنت אلب
ً
يئة אאقتصאدية في حאلة אنتعאش, فقد يتحسن وضع אلعميل. وبنאءא

بتصميم نموذج معدل لفترة אאستمرאر على אلمدى طويل אאجل, وאلذي يؤشر אلى אنه في حאل قدرة אلعميل على אאستمرאر لفترة زمنية 

  אطول, فאن אحتمאאت تعثره تכون אقل.

  هאمכאنت مخאطر אאئتمאن قد زאدت بشכل  تحديد مא אذא

منذ نشאتهא, تنظر אאدאرة אلى אلتغير في مخאطر حدوث  هאمعند تقييم مخאطر אאئتمאن لتحديد مא אذא כאنت مخאطر אאئتمאن قد زאدت بشכل 

 من אلتغيير في خسאئر אאئتمאن אلمت
ً
وقعة. ويقאرن אلمصرف مخאطر אلتعثر אلتعثر في אلسدאد خאل אلعمر אلمتوقع للتعرض אאئتمאني بدא

مع مخאطر אلتعثر אلمتوقعة في تאريخ אאنشאء, ويستند هذא אلتقييم في אلمقאم אאول  אلقوאئم אلمאليةفي אلسدאد כمא في تאريخ אعدאد 

א في فترة زمنية محددة وعلى مدى عمر אאصل. يجمع אلمصرف  12على منهجية تقدير אلتعثر في אلسدאد لمدة  تعرضאته אאئتمאنية شهرً

في مخאطر אאئتمאن في אلوقت אلمنאسب.  אلهאمةعلى אسאس אلخصאئص אلمشترכة لمخאطر אאئتمאن بهدف تسهيل تتبع وتحديد אلزيאدאت 

  فيمא يلي قאئمة بאهم خصאئص مخאطر אאئتمאن אلمشترכة:

  نوع אلتعرضאت  )א

  אلتقييم אאئتمאني للعميل  )ب

  نوع אلضمאن  )ج

  قيمة אلضمאن  )د

  אقتصאدية وسينאريو אلنظرة אلمستقبليةאلدورة א  )ه

  تאريخ אאنشאء  )و

  אلمدة אلمتبقية لتאريخ אאستحقאق  )ز

 אلموقع אلجغرאفي للعميل.  )ح

  אلقطאع   )ط

א لمنهجية אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي  
ً
  , כمא يلي: 9- يوزع אلمصرف موجودאته אلمאلية على ثאث مرאحل وفق

  אلموجودאت אلمאلية عند אאثبאت אאولي אو אلموجودאت אلمאلية אلقאئمة, في تאريخ אعدאد  تمثل: "אلموجودאت אلعאملة" – 1אلمرحلة

אلقوאئم אلمאلية, وאلتي لم ترتفع مخאطرهא אאئتمאنية بشכل جوهري منذ אنشאئهא: ويقوم אلمصرف بאثبאت مخصص خسאئر 

  12אنخفאض אلقيمة لهא بمא يعאدل خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة لفترة 
ً
بאستخدאم معאمل אحتمאאت אلتعثر في وقت محدد شهرא

 אلمقبلة). يتم אثبאت אאربאح אلمتعلقة بهذه אلموجودאت على  12(بحيث يتم تقدير אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد على مدى 
ً
شهرא

 .אسאس אلقيمة אلدفترية אאجمאلية

  دهورت جودتهא אאئتمאنية بشכل جوهري منذ وهي אلموجودאت אلمאلية אلتي ت: ""אلموجودאت ضعيفة אאدאء – 2אلمرحلة
نشאتهא. عند تحديد مא אذא כאن هنאכ مخאطر جوهرية قد حدث منذ אאنشאء, يقوم אلمصرف بتقييم אلتغير, אن وجد, في مخאطر 

ومא  2אن אلعאمل אאسאسي لتصنيف אي حسאب في אطאر אلمرحلة  אلتعثر في אلسدאد على مدى אلعمر אلمتوقع لאصول אلمאلية.
 عند אفترאض 

ً
يترتب على ذلכ من אحتسאب لخسאئر אאئتمאن אلمتوقعة على مدى عمر אאصل تستند على تجאوز فترة אلسدאد (غאلبא

א) ومع ذلכ, فאن אهم عאمل لتصنيف אلمرحلة  30א يمכن دحضه في حאلة אلمتאخر عن אلسدאد لمدة  هو قرאر لجنة אאئتمאن  2يومً
. بאلنسبة للعمאء من 9-هورت אلى אلدرجة אلمحددة وفق توجيهאت אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليبאن جودة אאئتمאن قد تد

א عאدة مא تכون אلمؤشر لتصنيف אلعميل في אلمرحلة אلثאنية.  30אאفرאد, فאن אلتعثر في אلسدאد لفترة تتجאوز   يقوم אلمصرفيومً
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على مدى عمر אאصل بאلرجوع אلى אحتمאאت אلتعثر على אلمتوقعة  بشאن خسאئر אאئتمאنאثبאت مخصص אאنخفאض في אلقيمة ب
). ويتم אثبאت אאربאح אلمتعلقة بتلכ אلموجودאت على אسאس على مدى عمر אאصلمدى عمر אאصل (عبر تقدير אحتمאאت אلتعثر 

  אلقيمة אلدفترية אאجمאلية.

  ية אلتي يوجد دאئل موضوعية على אنخفאض قيمتهא: ويقوم تمثل אلموجودאت אلمאل: "אلموجودאت منخفضة אلقيمة 3אلمرحلة

אلمصرف بאثبאت مخصص خسאئر אאئتمאن للموجودאت منخفضة אلقيمة بمא يعאدل خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة على مدى عمر אאصل 

وجودאت على אسאس . يتم אثبאت אאربאح אلمتعلقة بهذه אلم2وبאستخدאم معאمل אحتمאאت אلتعثر כمא هو مطبق على אلمرحلة 

 صאفي אلقيمة אلدفترية.

 "تعريف "تعثر אلسدאد  

يستخدم אلمصرف تعريفאت بאزل אلمتعאرف عليهא وאلخאصة بتعثر אلسدאد, بمعنى אن אلمتعثر في אلسدאد "هو אلعميل אلذي تخلف في سدאد 

א من  90للمصرف אכثر من  جوهريمستحقאت אلمبلغ אאسאس אو אلربح אو אي אلتزאم   ستحقאق.אאتאريخ يومً

  

  مخصص אلخسאئر

אאرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت  تسوية אلرصيد אאفتتאحي مع אلرصيد אلختאمي لمخصص אאنخفאض في قيمة אאتييوضح אلجدول  

  .وאאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאאئتمאن , وאلتعهدאتאلتمويلو אאستثمאرאت,وאلمאلية אאخرى, 

 

 

 

  

 م 2020 سبتمبر  30 

 

سאئر خ

אאئتمאن 

אلمتوقعة 

 12لفترة 

 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

غير منخفض 

 אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت 
 2,791,410 1,212,923 799,024 779,463  بدאية אلفترةאلرصيد في 

  12 لفترة لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى لאلمرح
ً
 - (4,160) (52,958)  57,118  شهرא

 אلموجودאت عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

  אلقيمة منخفضة غير

)15,656(21,069 (5,413) - 

 אلموجودאت  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

  אلقيمة منخفضة

)849( (160,635) 161,484 - 

 768,496 379,872 417,856)29,232(  אلمحمل/(אلمعכوس) خאل אلفترة , صאفي

 لموجودאتل אلتعאقدية אلنقدية אلتدفقאت عن אلنאشئة אلتعديل خسאئر

 28,806 - 298 28,508  , بعد خصم אאطفאءאلمאلية

 (582,715) (582,715) - -  مبאلغ مشطوبة
 3,005,997 1,161,991 1,024,654 819,352 م 2020 سبتمبر  30אلرصيد في 
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  אلسيولة مخאطر

 אאستثمאر لمخאطر ةאليومي ةאلمصرف אلمتאبع عزز وعليه فقد وאلسيولة, אאستثمאر אدאرة على אلوثيق אلترכيز אهمية אلمصرف يدرכ 

 لتقييم وאلمطلوبאت אلموجودאت ولجنة אאستثمאر لجنة في אאسאسيين אאعضאء وאلتنسيق بين אلتوאصل تכثيفب قאم כمא وאلسيولة

 يدرכ אلمصرف فאن ,لذلכ אضאفة.  אلمنאسب אلوقت في وאאستثمאر אلخزينة אنشطة في وאلمتכبدة אلمحتملة אلخسאئر ومعאلجة فوتخفي

 אلدعم لتقديم אلمنאسب אلوقت في אتخذت אلتي אאخرى אلحכومية وאلجهאت وאلهيئאت אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة مبאدرאت אهمية

  אلمאلية. لאسوאق وאلضمאن

  אلعمليאت رمخאط

 فريق אنشא حيث אאزمة لموאجهة سريعة אلمصرف אستجאبة כאنت 
ً
  א

ً
 אلتطورאت لمتאبعة دورية אجتمאعאت يعقد وאلذي אאزمאت אدאرة دאخليא

 بيرةכ لنسبة אتאحت وאلتي אلطوאرئ خطط تفعيل تم فقدلذلכ  אضאفة אلمصرف. אعمאل على مא يرتبط به من تאثيرאت אلوبאء אثאر على ترכيزאلو

 אعمאلهم لممאرسة لمכאتبهم אلحضور אאسאسية אلمهאم ذوي אلموظفين من محدد لعدد אتيح כمא.  منאزلهم من אلعملאلموظفين  من

 אلمصرف אمכאنيאت من אאستفאدة تم כمא. אאوقאت جميع في אلحכومية אلتوجيهية אلمبאدئ مع تتفق אحترאزية وشروط ضوאبط وفق

 تمכن حين في فروعאل אغאق فترة خאل مאئم بشכل لعمאء אلمصرف אستخدאمهאאتאحة عبر  אلرقمية تيةאلتح وאلبنية ةتכنولوجيאل

 هذه خאل כאلمعتאد אلقאئمة אلرقאبية وאאجرאءאت אلضوאبط אتبאع تم. אلفعאلية من مאئم بمستوى منאزلهم من אلعمل من אلموظفون

  .אلفترة

  אلمאل رאس כفאية .15

, אدאرة رאس אلمאل في אאلتزאم بمتطلبאت رאس אلمאل אلموضوعة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي تتمثل אهدאف אلمصرف عند

  .وאאحتفאظ بقאعدة رאسمאلية صلبةوفقא لمبدא אאستمرאرية,  אنشطته موאصلةوאلحفאظ على مقدرة אلمصرف في 

אلمصرف, وتتطلب אلتعليمאت אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد  يتم مرאقبة כفאية رאس אلمאل وאستخدאم رאس אلمאل אلنظאمي من قبل אدאرة

אلعربي אلسعودي אאحتفאظ بحد אدنى من رאس אلمאل אلنظאمي, وאن تכون نسبة אجمאلي رאس אلمאل אلنظאمي אلى אلموجودאت مرجحة 

  %.  8 وאلبאلغכمא توصي به لجنة بאزل  אאدنىאلمخאطر عند אو تزيد عن אلحد 

 م 2019 سبتمبر  30 

 

خسאئر 

אאئتمאن 

אلمتوقعة 

 12لفترة 

 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 غير منخفض אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 ديةאلسعو بאאف אلريאאت 

 2,527,661 956,863 771,127 799,671  بدאية אلفترةאلرصيد في 
  12 لفترة لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

ً
 - (14,296) (85,795) 100,091  شهرא

  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - (6,579) 14,922 (8,343)  אلقيمة منخفضة غير لموجودאتא

  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - 23,302 (22,028) (1,274)  אلقيمة منخفضة لموجودאتא

 315,366 233,842 149,641 (68,117)  , صאفي אلمحمل/(אلمعכوس) خאل אلفترة 
 (3,025) (3,025) - -  مبאلغ مشطوبة

 2,840,002 1,190,107 827,867 822,028  م2019 سبتمبر  30אلرصيد في 
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ى כفאية رאسمאله وذلכ بאستخدאم אلمعدאت אلمحددة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي, وبموجبهא يقوم אلمصرف بمرאقبة مد

אلمرجحة  אאرصدةيتم قيאس مدى כفאية رאس אلمאل אلمؤهل مع אلموجودאت وאאلتزאمאت אلظאهرة في قאئمة אلمرכز אلمאلي بאستخدאم 

  אظهאر مخאطرهא אلنسبية.

  

  

  م2020 سبتمبر 30

  )دققةم(غير 

ديسمبر  31

   م2019

  (مدققة) 

  م2019 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 

  )אلسعودية אلريאאت(بאאف   
 106,873,413  109,989,481  118,214,914   אאئتمאن للموجودאت مرجحة אلمخאطر    مخאطر
 8,910,986  9,267,525   9,910,778   אلعمليאت للموجودאت مرجحة אلمخאطر    مخאطر
 1,310,199  461,946   4,986,800   אلسوق للموجودאت مرجحة אلمخאطر  مخאطر

 117,094,598  119,718,952  133,112,492  للموجودאت مرجحة אلمخאطر  אאولىאلرכيزة  אجمאلي

       
 22,364,864  22,878,645  24,761,707  אلمאل אאسאسي   رאس
 1,335,918  1,374,869  1,477,686  אلمאل אلمسאند   رאس

 23,700,782  24,253,514  26,239,393  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 

       % אلمאل رאس כفאية نسبة
 %19  %19  %19  رאس אلمאل אאسאسي 

 %20  %20  %20  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند

  

 لتوجيهאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 
ً
خאل فترة تفشي  تنظيمية لتدאبير אلدعم אאستثنאئيאلمحאسبة وאلمعאلجة אل بخصوصوفقא

مبلغ אثر אليوم אאول لتعديאت  % من100 يعאدلمؤسسة للبنوכ אضאفة مא فقد אتאحت אل, م2020אبريل  26 אلصאدرة فيو وبאء כورونא

, على אن م2021و م2020אلقאدمة  سنتينאللفترة رאس אلمאل אאسאسي אلى  9-تطبيق אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليאلمتعلقة بאلتحول 

وعليه فقد قאم אلمصرف بتطبيق هذه אلאحقة.  ثאثعلى مدى אلسنوאت אلـ אلقسط אلثאبتعلى אسאس א تدريجييتم אطفאء مبلغ אאضאفة 

  .م2020مאرس  31אعتبאرא من للمصرف כفאية رאس אلمאل  معدلسאب تحعند אאعאه ة אلمذכور אאنتقאلية  אتאلترتيب

م, طبق אلمصرف אلترتيبאت אאنتقאلية אلمتعلقة برאس אلمאل אلنظאمي وאلتي سمحت للبنوכ في אليوم אאول 2019ديسمبر  31يخ حتى تאر 

على مدى م) אطفאء אثر خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة عند אلتحول للمعيאر 2018ينאير  1(في  9-من אلتطبيق للمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي

א لتعميم مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي رقم אثر אلتحول لعכس خאص هج ) سنوאت بאستخدאم ن5(
ً
 ربيع 15 بتאريخ 391000029731وفق

  ).م2017ديسمبر,  3هـ (אلموאفق 1439אאول 

 زيאدة رאس مאل אلمصرف 1.15

אبريل  8 بتאريخمنعقد אل عאدية للمسאهمينאلعאمة غير אلجمعية אلوموאفقة  م2019ديسمبر  14 بتאريخ אلمصرفمجلس אدאرة بموجب توصية 

بمقدאر سهم אسهم منحة אصدאر % من خאل 33قدرهא بنسبة  مאلهبزيאدة رאس وبعد אخذ אلموאفقאت אلאزمة فقد قאم אلمصرف , م2020

 אلمصرفرאس مאل  وאرتفعمليون سهم,  2,000مليون سهم ليصل אلى  500 אسهم אلمصرف بعددعدد  وبذلכ אرتفع, אسهم ثאثةلכل 

 ريאل.مليאر  20مليون ريאل ليصل אلى  5,000بمقدאر 
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 وبرאمج مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي) COVID-19כورونא ( وبאءאنتشאر  تאثير .16

 على ) "19"כوفيد א يزאل وبאء כورونא (
ً
אلعديد من אلمنאطق אلجغرאفية بدאت تشهد "موجة ثאنية" من  حيث אنאאسوאق אلعאلمية مؤثرא

 على تفشي אلوبאءسيطرتאאصאبאت على אلرغم من 
ً
قيود على אلسفر وאאغאق אلفرض כتدאبير אحترאزية صאرمة אتخאذ من خאل  هא سאبقא

אلحد من אنتشאر بنجאح على  سيطرحتى אאن تכومة אلمملכة אلعربية אلسعودية ("אلحכومة") א تزאل ح. وتطبيق قوאعد אلتبאعد אאجتمאعي

للعودة لאوضאع تدريجية אلتدאبير אلאتخאذ وאلبدء في אאغאق אحتوאء אلوبאء بعد  אلةאلتدאبير אلفعّ אذ אتخאلى يعود ذلכ بشכل رئيس , وאلوبאء

  אلسفر אلدولي وאستئنאف אلعمرة.אلطبيعية ورفع אلحظر على 

, لفترة من אلزمن אثאرهאتستمر , وאلتي قد على مستويאت אאقتصאد אلכلي وאلجزئي جرאء تفشي وبאء כورونאאلتحديאت حجم  يدرכ אلمصرف

 
ّ
אته على مستويאت  يאت אכثرعلى مستو אته אאئتمאنيةضتعرّ ف אلمصرف من אجرאءאته لتتبع ورقאبة وعليه فقد כث

ّ
دقة, بحيث يتم مرאجعة تعرض

عאدة لترتيب אوאلعمאء אلمتعلقة بאلتصنيف אאئتمאني ل منאسبةאلجرאءאت אאאتخאذ אضאفة אلى , وאلضمאنאتمنאطق وאلقتصאدية אאقطאعאت אل

  אلتمويل للحאאت אلتي تتطلب ذلכ. هيכلة 

وتمحورت , تحديد خسאئر אאئتمאن אلمتوقعةفي بعض אلمدخאت وאאفترאضאت אلمستخدمة بمرאجعة وتعديل אضאفة لذلכ فقد قאم אلمصرف 

  אلمرאجعة على אאتي:هذه 

 ذلכ ويشمل אحتسאب خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة  وذجفي نم אلمصرفمدخאت אאقتصאد אلכلي אلتي يستخدمهא و عوאمل تعديل

 ;אلتعثر في אلسدאد אلفعليةمعدאت 

  אحتمאאت حدوث אلسينאريوهאتمرאجعة ; 

  אلتعرف تنقيح معאيير تصنيف مرאحل אאئتمאن على ضوء אجرאءאت אلدعم אلمقدمة من مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي بحيث يتم

אتبفعאلية على 
ّ
على אلرغم من  אאصلتقدير אلخسאئر אאئتمאنية אلمتوقعة لهא على مدى عمر אعאدة طلب تتقد אلتي  אلتعرض

 כونهא مشمولة في برنאمج تאجيل אلدفعאت. 

مرאجعة نمאذج כجزء من بאستمرאر אعאدة تقييمه  ويتمאلمذכورة אعאه, بאאفترאضאت אحتسאب خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة يتאثر يزאل نموذج א 

 אلى אلتحقق من صحة  وتحسينتقييم عتيאدية وאאعمאل אא
ً
אلدאخلية  אتאאختبאر وאجرאءאت دوري و بشכل مستقل مخرجאتهאلنموذج אستنאدא

مرئيאت אאدאرة, وאرאء  ,אلمختلفةعلى قدر כبير من אאفترאضאت تستند , فאنهא حدوثهא توאحتمאאتوقعאت אي عند אتخאذ . وכمא هو אلحאل له

  .تختلف عن تلכ אلتقديرאتفאن אلنتאئج אلفعلية قد عدم אليقين, وبאلتאلي, א حאلة من قد تشوبهوאلخبرאء, 

مليون ريאل  32 بمبلغ אאئتمאن אلمتوقعةزيאدة في خسאئر אאئتمאنية  وتصنيف אلمرאحل אعאه ةאلכلي אلمذכور  אאقتصאد عوאملنتج عن 

אشهر אلمنتهية  אلتسعةلفترة بلغت خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة ذאت אلصلة و م,2020 سبتمبر 30في  אلمنتهيةאشهر  אلثאثةسعودي لفترة 

  .مليون ريאل سعودي 244مبلغ  ,م2020 سبتمبر 30في 
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 אطאق برאمج ومبאدرאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 1.16

 אلخאص אلقطאع تمويل دعم برنאمج

مאرس شهر برنאمج دعم تمويل אلقطאع אلخאص في مبאدرאت ولسعودي , אطلقت مؤسسة אلنقد אلعربي אلموאجهة אثאر تفشي وبאء כورونא

لتعريف אلصאدر אلتي ينطبق عليهא א MSME)ومتنאهية אلصغر ( אلصغيرة وאلمتوسطةאلمنشאت لتقديم אلدعم אلאزم لقطאع  م2020

هذه אلمبאدرאت بشכل مل تشتـ. ه1438 جمאدى אאخرة 16بتאريخ  381000064902رقم  بموجب אلتعميم مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  אلبرאمج אلتאلية:رئيس على 

 تאجيل אلدفعאت برنאمج ;  

 تمويل אאقرאض;  برنאمج 

  אلتمويل אتضمאندعم برنאمج ; 

  אلبيع (" نقאطبرنאمج دعم رسومPOS(" אلتجאرة אאلכترونية.אت خدمو 

لمدة ستة אشهر  אאقسאط تאجيلאلمصرف يتعين على  دي,אلذي אطلقته مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعو אلدفعאتتאجيل כجزء من برنאمج 

אلتسهيאت هذه . تعتبر ومتنאهية אلصغر شرכאت אلصغيرة وאلمتوسطةאلتي تندرج تحت אطאر אلللشرכאت אلتمويل אلممنوحة تسهيאت ل

 لقد سאهم אلمصرفو ,قترضيندى אلمאلمحتملة لة אلنقدي אتאلتدفقمشאכل بمثאبة دعم للسيولة على אلمدى אلقصير لمعאلجة  אلمאلية

 ستةلمدة م 2020سبتمبر  14אلى  م2020مאرس  14אلفترة من  خאلאلممنوحة وאلمستحقة  אلتمويلمن خאل تمديد مدة  אعאنة אلدفعאت

تمت وقد تم تقييم אאثر אلمحאسبي لهذه אلتغييرאت من حيث אلتسهيאت אאئتمאنية لدون אي تכאليف אضאفية يتحملهא אلعميل.  אشهر

 لمتطلبאت אلمع אאلمحאسبة عنه
ً
تم ر تعديل ئذلכ خسאونتج عن  ,على אلترتيبאت אلتعאقدية تتعديא אכونه 9-يאر אلدولي للتقرير אلمאليوفقא

زيאدة بحد ذאته א يمثل  אلدفعאتتאجيل يعتقد אلمصرف אن خرى, אאعوאمل אلغيאب ظل "אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل". في אدرאجهא ضمن 

 כبيرة في مخאطر אאئتمאن.

אشهر אضאفية  ثאثةلمدة  אلدفعאتتאجيل برنאمج م بتمديد 2020سبتمبر  1بتאريخ  مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديفقد قאمت  אضאفة لذلכ,

سمبر دي 14ومتنאهية אلصغر حتى تאريخ  شرכאت אلصغيرة وאلمتوسطةאلتي تندرج تحت אطאر אلللشرכאت אلتمويل אلممنوحة تسهيאت ل

 14אلى  م2020سبتمبر  15خאل אلفترة من  אلجهאت אلمستفيدةعلى אلمستحقة قسאط אאبتאجيل سدאد  אلمصرفقאم وعليه فقد  م.2020

אلتسهيאت אאئتمאنية ب אلمتعلقة. تم تقييم אאثر אلمحאسبي لهذه אلتغييرאت אلتسهيאتدون زيאدة مدة بلمدة ثאثة אشهر  م2020ديسمبر 

א لمتطلبאت אلمعيאر אلدولي  ومعאلجتهא
ً
ة لذلכ فقد قאم אلمصرف جي. نتאلترتيبאت אلتعאقديةא تعديאت على כونه 9-אلمאلي للتقريروفق

  .م2020سبتمبر  30 في אلفترة אلمنتهية مليون ريאل سعودي خאل 7.3 بلغتر تعديل אضאفية ئخسאبאثبאت 

بאثبאت مبلغ م قאم אلمصرف 2020אلربع אلثאلث من عאم  نهאية אلدفعאت وحتىتאجيل لمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي برنאمج منذ بدאية 

  .من هذه אلخسאئر خאل אلفترةمليون ريאل سعودي  11 , כمא تم אطفאء مبلغخسאئر אلتعديل ذאت אلصلة ب مليون ريאل سعودي تتعلق  28.6

في אطאر لتכאليف ذאت אلصلة אلتي يتوقع אن يتכبدهא جميع אאلمصرف عن تعويض  بغرضو ,6رقم في אאيضאح  אאفصאح عنهسبق כمא 

 حכومية تتمثل  مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي وغيرهא من אلجهאت אلعאمة تطبيق برאمج אلدعم אلمقدمة من
ً
فقد אستلم אلمصرف منحא

 1.2 بلغتم 2020سبتمبر  30مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي خאل فترة אلتسعة אشهر אلمنتهية في من في ودאئع אجل بفوאئد صفرية 

هذه אن אلى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي,  אلتنسيق معبنאءً على אאدאرة,  توصلتقد ل .ولفترאت אستحقאق متعددةمليאر ريאل سعودي 

אسبة عن אلمح تتم  .אאقسאطنتيجة تאجيل אلمصرف هא אلتي تכبدخسאئر אلتعديل אلمقאم אאول بאلتعويض عن  אلحכومية ترتبط في אلمنح

 لمتطلبאت אلمحאسبة אسس منتظمة على منאفع هذא אلدعم אلمאلي
ً
م, بلغ אجمאلي 2020سبتمبر  30بنهאية אلحכومية. عن אلمنح , وفقא

 אאدאرة مאرست قدل. مليون ريאل سعودي 17.5 في حين بلغ אلدخل אلمؤجلمليون ريאل سعودي  40.3אلدخل אلمثبت في قאئمة אلدخل 

 8.2 م تم אثبאت مبلغ2020سبتمبر  30خאل فترة אلتسعة אشهر אلمنتهية في  .هذه אلمنح אلحכومية منאفعאس وאثبאت لقي محددةאحכאمא 

 عند אאثبאت אאولي.  ةאلمسجلאلمنאفع تتعلق بعכس אلدخل  سعودي في قאئمةريאل  مليون
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אلتمويل,  אتضمאندعم برنאمج قد אلعربي אلسعودي برنאمج مؤسسة אلنفي شאرכ אلمصرف  ,م2020سبتمبر  30في خאل אلفترة אلمنتهية 

من مؤسسة אلنقد  مبאلغ مستردةم 2020سبتمبر  30אلمنتهية في  فترة אلتسعة אشهر خאلאلمصرف אستلم عאوة على ذلכ, فقد و

  .لכترونيةتتعلق بאعفאءאت אلعمאء من رسوم نقאط אلبيع ورسوم אلتجאرة אאمليون ريאل سعودي  21.5بلغت אلعربي אلسعودي 

من خאل تمديد فترة אلتسهيאت אאئتمאنية אلممنوحة دون  אلتعديل ئرخسא بאلمحאسبة عن אلمصرفقאم  ,م2020 من عאم  خאل אلنصف אאول

 ب . אאאلعميلאي تכאليف אضאفية يتحملهא 
ً
في  سאئدمعאلجאته لبرنאمج تאجيل אلدفعאت مع مא هو مة ئموאمرאجعة وאن אلمصرف قאم مؤخرא

فقد قאم אلمصرف بتعديل مא سبق , وعليهفترة אلتسهيאت. تمديد  تאجيل אلدفعאت دون אلمحאسبة عنوذلכ من خאل , אلسوق אلمصرفي

ودאئع مؤسسة אلنقد אلعربي אلنאتجة عن  אلقيمة אلعאدلةمنאفع مא يرتبط بهא من ور אلتعديل ئخسאلفي אليوم אאول אثبאته في אلسجאت 

  ية.بفאئدة صفر אلسعودي 

 

  مليאر ريאل سعودي 50تعزيز سيولة אلقطאع אلمصرفي بمبلغ 

 مليאر ريאل 50مبلغ مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي אنطאقא من دورهא في تفعيل אلسيאسة אلنقدية وتعزيز אאستقرאر אلمאلي, ضخت 

  بهدف:في אلسوق אلمصرفي  سعودي

 אلتسهيאت אאئتمאنية لכאفة عمאئه من אلقطאع  في توفيرره ود موאصلةز אلسيولة في אلقطאع אلمصرفي وتمכينه من تعزي

 ;אلخאص

 ;אعאدة هيכلة אلتسهيאت אאئتمאنية אلقאئمة دون אي رسوم אضאفية 

 ;دعم خطط אلمحאفظة على مستويאت אلتوظيف في אلقطאع אلخאص 

 هא. وم אلخدمאت אلمصرفية אאلכترونية אلتي تم אعفאء אلعمאء منرس تقديم אعفאء لعدد من 

تستحق بعد  بفאئدة صفريةכوديعة אجل مليאرאت ريאل  5مبلغ م 2020خאل אلربع אلثאني من عאم אستلم אلمصرف , אلسيאقوفي هذא 

אن هذه אلمنحة אلحכومية אلى من مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي,  ةאلوאردאلتوضيحאت على  אאدאرة بنאءً توصلت  لقدسنة وאحدة. 

 لمتطلبאت ت אلمحאسبة عن منאفع هذא אلدعم אلمאلي وفق אسس منتظمةدعم אلسيولة. تمبرאمج ب في אلمقאم אאول ترتبط
ً
, وفقא

مאيين ريאل سعودي  22.8بجزء منهא بلغ مليون ريאل, تم אאعترאف  70 بلغذلכ دخل אجمאلي نتج عن אلحכومية. عن אلمنح אلمحאسبة 

אن يتم אאعترאف ببאقي אلمبلغ في  م, على2020سبتمبر  30شهر אلمنتهية في للفترة אلتسعة א אلمرحلية אلموحدة في قאئمة אلدخل

  .אلفترאت אلאحقة

 

  دعم قطאع אلرعאية אلصحية  2.16

 ل
ً
 تفشيلموאجهة وאلمقيمين אلموאطنين للحفאظ على صحة  لجهود אلכبيرة אلتي يبذلهא אلعאملون في مجאل אلرعאية אلصحيةتقديرא

في لجميع אلعאملين في مجאل אلرعאية אلصحية  لمدة ثאثة אشهر אقسאط אلتمويلتאجيل אلمبאدرة ب مصرفאل قررفقد , فيروس כورونא

 11.2 قدرهאر تعديل ئخسאאلمصرف.  نتج عن ذلכ قيאم אلمصرف بאثبאت  مقدمة منאلذين لديهم تسهيאت אئتمאنية אلقطאع אلعאم وאلخאص 

قאئمة אلدخل אلمرحلية "دخل אאستثمאرאت وאلتمويل" في عرضهא ضمن تم و, م2020بر سبتم 30 للفترة אلمنتهية فيمאيين ريאل سعودي 

لא خرى, אאعوאمل אلغيאب ظل . في ةאلموحد
ّ
    في مخאطر אאئتمאن. כبيرةدعم قطאع אلرعאية אلصحية زيאدة  يشכ

                                                                                                       

   אرقאم אلمقאرنة .17

אلتصنيف אعאدة אو  אلتعديلولم ينتج عن אفضل.  لعرض אאرقאم بشכلحيثمא כאن ذلכ ضروريא אلمقאرنة אرقאم تصنيف بعض אعאدة אو  تعديلتم 

ن فيمא يتعلق بتحسين אلية , فيمא عدא אلمאلية אلمرحلية אلموحدةفي אلقوאئم هאمة لهذه אאرقאم تغيرאت  אאيضאح  אאحتسאب כمא هو مبيّ

  .10رقم 



   

 
       شرכة مسאهمة سعودية  
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 אلتقرير فترة بعد حدאثאא .18

 من شאنهא אن تؤثر بعد فترة אلتقرير אحدאث אحقة אي لم تقع 
ً
  تאثيرא

ً
אلموحدة م אلمאلية אلمرحلية ئאلقوאعنهא في אلمفصح على אلمبאلغ  כبيرא

  . م2020 سبتمبر 30 אلمنتهية فيאشهر  אلتسعةفترة ول ,כمא فيאلموجزة 

  

   אلمאلية אلقوאئم אعتمאد .19
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