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 الموحدةتقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية 

 الموقرين   إلى السادة مساهمي مصرف اإلنماء 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 )تتمة( تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 أمور المراجعة الرئيسية )تتمة(
 

 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

  المتوقعة مقابل التمويلمخصص خسائر االئتمان 
الخاص  ، بلغ إجمالي التمويل  2022ديسمبر    31كما في  

مقابله   150,473بالمصرف   مليون لاير سعودي، جنب 
مليون لاير    3,981قدره  متوقعة    ائتمانمخصص خسائر  

 سعودي.
 
اعتبرنا  رئيسي  لقد  مراجعة  أمر  تحديد   هذا  ألن  نظراً 

تقديرات المتوقعة يتطلب من اإلدارة إجراء    االئتمانخسائر  
أثر جوهري على القوائم المالية  ما له من  أحكام هامة، وو

 الموحدة للمصرف. تشمل النواحي الرئيسة لألحكام ما يلي: 
 
   استناًدا إلى    3و  2و  1تصنيف التمويل ضمن المراحل

 تحديد:
 
التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في   (أ)

 االئتمان منذ نشأتها، و مخاطر 
 

 . بشكل فردي التعرضات المنخفضة / المتعثرة  ( ب)
 
  

قام المصرف بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتمالية 
الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في  

 للظروف االقتصادية.  نظراً  االئتمانمخاطر 
 
 

 
 

  تقويم   بشأن  آلخر المستجدات  فهم  علىبالحصول    قمنا ▪
  مقابل   المتوقعة  االئتمان  خسائر  لمخصص   اإلدارة

  والسياسة   الداخلي  التصنيف  نموذج  ذلك  في  بما  التمويل،
  عن   فضالً   بالمصرف،  الخاصة  والمنهجية  المحاسبية

 . خالل السنة  إجراؤها تم رئيسية تغييرات أي
 
بالمصرف    ▪ الخاصة  المحاسبية  السياسة  بمقارنة  قمنا 

مخصص   المتوقعة  خسائر  بشأن  ومنهجية االئتمان 
المتطلبات   مع  المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص 

 . 9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  
 

بتقويم تصميم وتطبيق واختبار   ▪ التشغيلية قمنا   الفعالية 
ذلك الضوابط العامة لتقنية ضوابط الرئيسية )بما في  لل

 المعلومات وتطبيقاتها( فيما يتعلق بـ:
 

o المتوقعة، بما    نموذج الحوكمة    فيهاخسائر االئتمان 
تم إجراؤها وأية تحديثات    النموذجالمتعلقة بمراقبة  

السنة بما في ذلك اعتماد لجنة    على النموذج خالل 
وتعديالت    واالفتراضات  الرئيسية  للمدخالت  االئتمان

 إن وجدت،  ،الالحقةنموذج المخصصات اإلضافية 
o   وتحديد   3و2و1  المراحل إلى    التمويلتصنيف

االئتمانا مخاطر  في  الجوهرية  الوقت    لزيادة  في 

المنخفضة  المناسب  التعرضات  التعثر/  وتحديد   ،
 بشكل فردي، 

o المعلومات تقنية  وتطبيقات   لنموذج  الداعمة  أنظمة 
 االئتمان المتوقعة، و خسائر 

o خسائر نموذج  في  البيانات  مدخالت  سالمة    مدى 
 .االئتمان المتوقعة
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 مرصف اإلنماء
كة مساهمة سعودية)  (شر

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
ي 
 
 م2021و  م2022 ديسمبر  31للسنتير  المنتهيتير  ف

  

 ةع اممعلومات  – 1
 التأسيس  (أ

كة مساهمة سعودية)"المرصف"( اإلنماءتأسس مرصف  ٌص  ،، شر
َّ
م( 2006مارس  28ـه )الموافق 1427صفر  28وتاريــــخ  15م/  بموجب المرسوم الملك  رقمومرخ

والسجل التجاري رقم  173القرار الوزاري رقم  يعمل المرصف بموجبو م(. 2006مارس  27ـه )الموافق 1427صفر 27( وتاريــــخ 42وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )
  عام  100) فرع 104م(، ويقوم بتقديم الخدمات المرصفية من خالل 2008 مايو 26ـه )الموافق 1429مادى األوىل ُج  21( وتاريــــخ (1010250808

 
 ف
ً
( م2021فرعا

  المملكة العربية السعودية. 
 
 عنوان المركز الرئيس للمرصف هو: و  ف

 اإلنماءمرصف 
 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد
  66674ص ب 
 11586الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

كاته التابعة تشمل القوائم المالية الموحدة   المملكة  ("المرصف"بـ)يشار إليها مجتمعة  القوائم المالية للمرصف وشر
 
باستثناء  والمذكورة أدناهالعربية السعودية المسجلة ف

  جزر الكايمان
 
كة اإلنماء ذات األغراض الخاصة المحدودة والمسجلة ف  : شر

ك  ةاألنشطة الرئيس تاري    خ التأسيس المرصفملكية  التابعة اتالشر

كة  مايو  31الموافق (ـه  1430مادى اآلخرة ُج  7 %100 لالستثمار اإلنماءشر
 )م2009

خدمات إدارة الموجودات والوساطة وتقديم 
  أعمال 

 
المشورة والتعهد بالتغطية والحفظ ف

 األوراق المالية

كة التنوير العقارية أغسطس  15الموافق (ـه  1430شعبان  24 %100 شر
 )م2009

ئيسية لالحتفاظ بصكوك ملكية تأسست بصفة ر 
  يمولها المرصف

 العقارات التر

  
كة وكالة اإلنماء للتأمي   التعاون  يناير  30ـه)الموافق  1435ربيع األول  29 %100 شر

 م( 2014
كة  كة اإلنماء طوكيو مارين )شر وكيل تأمي   لشر

 زميلة(

كة التقنية المالية السعودية يوليو  9ق ـه )المواف1440ذو القعدة  6 %100 شر
 م(2019

تقديم خدمات ومنتجات التقنية المالية للمرصف 
 والجهات األخرى

كة إسناد مايو  29ـه )الموافق 1440رمضان  24 %100 شر
 م(2019

  اإلسناد الخارج   لمرصف اإلنماء
 توفت  موظف 

اإلنماء ذات األغراض الخاصة 
 المحدودة

 ـه 1443جمادى اآلخرة  22 100%
 م(2022ر يناي 25)الموافق 

تنفيذ معامالت المشتقات المالية واتفاقيات إعادة 
اء مع البنوك الدولية.   الشر

 
كات التابعة المذكورة أعاله، فقد خلصت اإلدارة إىل أن المرصف لديه سيطرة فعلية عىل الصناديق المذكورة أدناه، وعل   توحيد القوائم باإلضافة إىل الشر

 
يه فقد بدأت ف

 ديق اعتباًرا من التواريــــخ الفعلية لممارسة السيطرة عليها: المالية لتلك الصنا

 الغرض ةتاري    خ السيطرة الفعلي تاري    خ التأسيس المرصفملكية  ةاالستثماريالصناديق 

   صندوق اإلنماء للصكوك
 
م 2022ديسمت   31كما ف
 %( 63.6م: 1202) 92.4%

  سلة من الصكوك  م2020يناير  22 م2020يناير  22
 
السيادية االستثمار ف

المحلية الصادرة عن حكومة المملكة 
 العربية السعودية

صندوق اإلنماء لإلصدارات 
  األولية

  
 
م 2022ديسمت   31كما ف
 %(75.5م: %2021 )70.9

تعزيز رأس المال عىل المدى الطويل من  م2020يناير  1 م2015أبريل  26
كات خالل ا   شر

 
الستثمار بشكل رئيس  ف

 مساهمة سعودية

 
يعة والنظام األساس للمرصف و    األنظمة و حكام األ يقدم المرصف جميع الخدمات المرصفية واالستثمارية من خالل منتجات وأدوات متوافقة مع أحكام الشر

واللوائح التر
   تنطبق عىل المصارف
 
 . المملكة العربية السعوديةف

 
ع اللجنةب(   يةالشر

يعة  من المرصف بتوافق أعماله مع أحكام الشر
ً
اما عية ل لجنة، فقد قام بإنشاء اإلسالمية التر   لمراجعتها وموافقتها.  تخضع المرصفأنشطة  جميعأن من لتأكد شر
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 القوائم المالية الموحدة

 

 أسس اإلعداد –2
 
ام أ   ( بيان االلبر 

  للسن  تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمرصف
 
   تي   المنتهي تي   كما و ف

 
 : م 2021م ، 2022ديسمت  -31ف

  المملكة العربية السعودية والمعايت  وفقا للمعايت  الدولية للتقرير الماىل  المعتمَ  (1
 
للمراجعي    األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية واإلصداراتدة ف

 ويُ   (SOCPA)محاسبي   وال
َ
  الممالدولية للتقرير الماىل  المعايت  "بـ  ار إليها مجتمعةش

 
 . السعودية" العربية لكةالمعتمدة ف

كات (2  ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشر
ً
    وطبقا

 
  المملكة العربية السعودية  م(2015نوفمت   10ـه )الموافق 1437محرم  28الصادر ف

 
المعمول به ف

 والنظام األساس للمرصف. 

 
  القياس والعرضب( أسس 

جة بالقيمة العادلة من درَ القيمة العادلة لألدوات المالية المُ بقياس الفيما عدا  ووفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، مراريةاالستتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ 
  تقاس باستخدام طريقة وحدة االئتمالشامل اآلخر  جة بالقيمة العادلة من خالل الدخلدرَ واالستثمارات المُ خالل قائمة الدخل 

ان المتوقعة ، ومكافآت نهاية الخدمة التر
 . 19بموجب معيار المحاسبة الدوىل  

 
 عىل أساس السيولة.  بوجه عام يتم عرض قائمة المركز الماىل  الموحدة

 
 وعملة العرض ( العملة الوظيفية ج

 
ُ
َبتالقوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمرصف، هذه ض عرَ ت رِّ

ُ
  بالريال السعودي إىل المعلومات المالية المُ  وقد ق

 
ف، ما لم ألأقرب دَرجة ف

 يرد خالف ذلك. 
 

ي   د ( مبدأ االستمرارية المحاسبر

 لمبدأ االستمرارية وترسخت قناعة لديها بأن لدى المرصف النية و 
ً
  العمل وفقا

 
ه من مواصلة قامت إدارة المرصف بتقييم قدرة المرصف عىل االستمرار ف

َّ
الموارد بما يمكن

  ا
 
  االعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية واأعماله ف

 
لمستقبلية للربحية لمستقبل المنظور. وعند إجراء تقييم االستمرارية، أخذ المرصف ف

 والتدفقات النقدية والموارد الرأسمالية األخرى وما إىل ذلك.  كما أنه ليس لدى إدارة المرصف أي معلومات عن أي حاالت جو 
ً
ن يمكن أن تثت  شكوكا

ُّ
هرية من عدم التيق

 لمبدأ االستمرارية. 
ً
 هامة حول قدرة المرصف عىل االستمرار وفقا

 
اضات المحاسبية الهامةه  ( األحكام والتقديرات واالفبر

  ،يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة
ً
  المملكة العربية  للمعايت  الدولية للتقرير الماىل   وفقا

 
من الهيئة الصادرة صدارات األخرى والمعايت  واإل السعودية المعتمدة ف

  تؤ للمراجعي   والمحاسبي   السعودية 
اضات المحاسبية الهامة التر ر عىل مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما ث، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتر

  عملييتطلب ذلك من اإلدارة 
 
اضات واألحكام يتم تقييم هذه التقديرات و تطبيق السياسات المحاسبية للمرصف. ة ممارسة تقديرها المحاست   ف بصورة مستمرة، واالفتر

  األ 
 
 االحصول عىل المشورة المهنية وتوقعات  من ضمنها  ،وعوامل أخرى التاريخية التجارب عىل ساسوه  تعتمد ف

ً
  يعتقد بأنها معقولة وفقا

 ألحداث المستقبلية التر
 لظروف. ل

 ما غالبو 
ً
   ،ترتبط التقديرات المحاسبية الهامةا

بالخسائر االئتمانية المتوقعة، وقياس القيمة ، بشكل أساس   عوامل غت  مؤكدةبها من يتعلق بهذه التنبؤات وما  تتأثر التر
داد  وتقدير العادلة،   . غت  المالية للموجوداتالقيمة القابلة لالستر

 
 

يحةاالحكام المتعلقة    أو المطلوباتحقوق الملكية األول ضمن  بتصنيف صكوك الشر
 

ة اإلصدار. يصنف    تعميم نشر
 
 هامة ترتبط بتفست  بعض البنود ف

ً
يحة األوىل ضمن حقوق الملكية أحكاما المرصف صكوك يتطلب تحديد تصنيف الصكوك من الشر

داد/استحقاق محددة )صكوك دائمة( كجزء من ح يحة األوىل المصدرة بدون تواريــــخ استر قوق الملكية وال ُيلزم المرصف بدفع أرباح عنها عند وقوع حدث يستدع  الشر
  بشكل أساس  أن سبل المعالجة المتاحة لحامىل  الصكو 

وط وأحكام معينة مما يعت   لشر
ً
ك محدودة من حيث عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع من قبل المرصف وفقا

 العدد والنطاق ويصعب ممارستها. 
  حقوق الملكية الموحدة ضمن بند األرباح المبقاة. يتم إثبات التكاليف ا

 
ات ف   قائمة التغت 

 
ة ف  ألولية للصكوك والتوزيعات ذات الصلة بها مباشر

 
 التقديرات المحاسبية الهامة

 
افيتم    يتم عىل التعديالت ب االعتر

ة التر   الفتر
 
  حال كون هذه ، اتالتقدير تلك  تعديلخاللها التقديرات المحاسبية ف

 
ة إال ؤثر ت ال  تديال التعف   فتر

 
ة، أو ف عىل تلك الفتر

ات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر عىل الفتر و إجراء التعديل    استخدمت فيها اإلدارة التقديرات أو  الجوانبفيما يىل  و المستقبلية.  ةالفتر الحالية و  ةالفتر
الهامة التر

اضات أو األحكام:   االفتر
 

 (28( ، ي)3 تاإليضاحا) موجودات الماليةالمتوقعة لل خسائر االئتمان. 1

 وضعيتطلب المالية الموجودات جميع فئات عىل مستوى  المتوقعة خسائر االئتمان، فإن قياس 9 بموجب متطلبات المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
  انخفاضضمانات عند تحديد الخسائر الناجمة عن وقيم الالمستقبلية مقدار وتوقيت التدفقات النقدية  عند قياس، وال سيما بعض التقديرات واألحكام

  مخاطر االئتمان. 
 
ة ف ستمد القيمة وتقييم الزيادة الكبت 

ُ
ات  عدد من العواملمن خالل هذه التقديرات وت   يمكن والتغت 

ينتج عنها مستويات ن أالتر
 المخصصات. من مختلفة 
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اضات تحتوي عىل لنماذج  تمثل مخرجاتالمرصف لدى خسائر االئتمان المتوقعة حسابات إن  تعلق باختيار المدخالت ت األساسيةعدد من االفتر
ة وأوجه ترابطها.     ،خسائر االئتمان المتوقعةعنارص نماذج تتضمن و المتغت 

  ذاتها أالتر
 
عتت  ف

ُ
 : ، ما يىل  محاسبيةوتقديرات  ا حكامً ت

  تو ذج، االتقدير أو منهجية النم طرقاختيار  .1
اضالتر  ات الرئيسية أدناه: غط  األحكام واالفتر

 . عىل مستوى كل درجةاالئتمان الداخىل  للمرصف، والذي يحدد احتماالت التعتر درجات نموذج تصنيف أ. 
ةمعايت  المرصف لتقييم مدى وجود زيادة  ب.  تب عىل ذلك من قياس مخصصات خ كبت    مخاطر االئتمان وما يتر

 
المتوقعة  ائر االئتمانسف

 مدعىل للموجودات المالية 
ُ
. األصل باإلضافة إىل مر ى ع  التقييم النوع 

  المالية  الموجودات تجزئةجـ. 
 
.  ف  حال قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها عىل  أساس جماع 

 . المختلفةويشمل ذلك صيغ االحتساب  ،تطوير نماذج قياس خسائر االئتمان المتوقعةد. 
جيج المحتملة لها ىل  القتصاد الكالنظرة المستقبلية لسيناريوهات  تحديد ـه.    نماذج  لتحقيق وعوامل التر

 
احتساب المدخالت االقتصادية ف

 خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 تلك المدخالت، مثل سيناريوهات االقتصاد الكىل  والمدخالت االقتصادية.  .2
ابط بي  

 اختيار المدخالت الالزمة لتلك النماذج، والتر
 

 (34قياس القيمة العادلة )إيضاح . 2

 )ز((3المالية )إيضاح  الموجوداتتصنيف . 3

 ((ك) 3 )إيضاح االطفاءو تحديد االستهالك و  للممتلكات والمعدات عمار اإلنتاجية. األ 4

كات المستثمَ  عىل تقييم السيطرة . 5  )ب(( 3)إيضاح  ر بها الشر

 (26)ص( و  3. تقييم برنامج مكافأة نهاية الخدمة )إيضاحات 6

 (11ض(،(3احات . المنح الحكومية )إيض7

 )ع((3. المحاسبة عن عقود اإليجارات )إيضاح 8

امات المحتملة وقياسها )إيضاح 9 اف بااللبر   (19. االعبر

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 
  إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: الهامة السياسات المحاسبية فيما يىل  

 
 المتبعة ف

 
ي السياسات المحا

 
 سبيةأ ( التغبر ف

   تتوافق
 
  إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة ف

 
  إالسياسات المحاسبية المتبعة ف

 
ديسمت   31عداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية ف

  دناه و أ ةوالموضح للتقرير الماىل   ة الدولييت  االمع التعديالت التالية عىل ، فيما عدا ما يتعلق بتطبيقم2021
   ستصبح قابلة للتطبيق التر

 
ات التقارير  ف السنوية المالية فتر

  أو بعد 
 
  تبدأ ف

  تو. م2022يناير  1التر
 
 : للتعديالت الواردة أدناه للمرصفالمالية الموحدة  القوائمعىل  هامتأثت  ، فإنه ال يوجد المرصفر إدارة يقدف

ات والتعديالت الجديدة المطبقة من  المرصفبل ق   المعايبر والتفسبر

ات، المعيار،  تاري    خ الشيان الوصف والتعديالت التفسبر

عدد من التعديالت ضيقة النطاق عىل 
ومعيار  3المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  

ومعيار المحاسبة  16المحاسبة الدوىل  
وبعض التحسينات السنوية عىل  37الدوىل  

والمعيار  1المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
ومعيار المحاسبة  9للتقارير الماىل   الدوىل  
والمعيار الدوىل  للتقارير الماىل   41الدوىل  
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  الاألعمال" تحدث  ، "تجميع3عيار الدوىل  للتقرير الماىل  تعديالت عىل المال
 
مرجع ف

إىل اإلطار المفاهيم  إلعداد التقارير المالية دون تغيت   3المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
 األعمال.  تجميعللمحاسبية المتطلبات ا

  أدخلت عىل معيار المحاسبة الدوىل  
، "الممتلكات واآلالت  16تحظر التعديالت التر

كة خصم المبالغ المستلمة من بيع العنارص المنتجة أثناء قيام  والمعدات" عىل الشر
كة بإعداد األصل لالستخدام المقصود من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات.  الشر

  بدال 
 
كة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة ف ف الشر  قائمة من ذلك ، ستعتر

 . الموحدة الدخل

  أدخلت عىل معيار المحاس
، "المخصصات  37بة الدوىل  تحدد التعديالت التر

امات كة عند تقييم ما  وااللتر    تدرجها الشر
المحتملة واألصول المحتملة" التكاليف التر

 خاشا. إذا كان العقد سيكون 

، 1تعديالت طفيفة عىل المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  و إدخال تحسينات سنوية 
، 9ألول مرة"، المعيار الدوىل  للتقرير الماىل   للتقارير الماىل  المعايت  الدولية  تطبيق"

، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية 41"األدوات المالية"، معيار المحاسبة الدوىل  
 ، "عقود اإليجار"16تقرير الماىل  دوىل  للالمصاحبة للمعيار ال

  
ات السنوية التر الفتر

  
 
 م2022يناير  1تبدأ ف

  تليها
ات التر  والفتر

  



 

 
 

18 
 القوائم المالية الموحدة

 

ات سعر العرض بير  البنوكالتحول   (: حالل معدل الرب  ح المرجعي )إ من مؤشر

 
ً
وعا ات سعر العرضتحول الشامل لليدير المرصف مشر وع باألهمية ( وتنفيذ التغيت  IBORبي   البنوك ) من مؤشر ات المطلوبة العتماد المعايت  الجديدة. ويتسم المشر

  العمليات، وإدارة المخاطر، والنظم ونماذج التقييم، فضال عن اآلثار المحاسبية. 
 
ات المحتملة ف م  من حيث الحجم والتعقيد، ويغط  التغيت  بالموعد  المرصفوقد التر 

  
   النظام  النهان 

 
ات أسعار ل م2021ديسمت   31المحدد ف   مؤشر

 
تحديث األنظمة المتأثرة  عمليات )ليبور( ويقدم اآلن منتجات تستند إىل المعايت  الجديدة. إن لتحول ف

  السياسات واإلجراءات 
 
ات ف   مراحل متقدمة ومن المقرر االنتهاء منهالمعيار مرصف لتطبيق الالداخلية للوالنماذج وإعادة صياغة العقود والتغيت 

 
ونيو قبل ي ا جديد ف

 . م2023

 
 ( أسس توحيد القوائم الماليةب

كات التابعة له. اإلنماء تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لمرصف  كات التابعة لنفس الو والشر لمرصف اإلنماء المالية  سنةيتم إعداد القوائم المالية للشر
 . باستخدام سياسات محاسبية متماثلة

 
كات التابعة ه  المن   يسيطر عليها مرصف اإلنماء. وتنشأ السيطرة عىل المنشأة عندما يكون لدى شخصوالشر

السيطرة عىل المنشأة المستثَمر فيها ويكون  جهة/ شآت التر
 فيها ويكون له قدرة عىل التأثت  عىل تلك العوائد من خالل سيطرته

ً
ة من عالقته بالمنشأة أو يمتلك حقوقا  لتحقيق عوائد متغت 

ً
ضا  لك المنشأة. عىل ت معرَّ

 
ات     السيطرةتخضع مؤشر

 
  يمكن أن يكون لها تأثت  كبت  ف

  أدوات األوراق المالية وصناديق االستثمار. عىل  تحديد الموضحة أدناه ألحكام اإلدارة التر
 
مصالح المرصف ف

كة المستثمر فيها إذا وفقط كان للمرصف:    الشر
 
 وجه التحديد ، يتحكم المرصف ف

 
  كة   تمنحها  السلطة عىل الشر

كة المستثمر فيها(باالحالية عىل توجيه األنشطة ذات الصلة  السلطةالمستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التر  لشر
 ة ا   عائدات متغت 

 
  لتعرض أو الحقوق ف

 
كة المستثمر فيهاناتجة عن المشاركة ف  الشر

 كة المستثمر فيها وا لطتهالقدرة عىل استخدام س  عوائدها لتأثت  عىل مقدار عىل الشر
 

  
 
  تمثل فيها حقوق المرصف أقل من أغلبية التصويت أو ما يماثلها من حقوق ف

  الحاالت التر
 
، فيتم مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة المستثمر فيها المنشأة  أما ف

 لتقدير مدى وجود سيطرة عىل المنشأة، ويشمل ذلك: 
 
  تيبات التعاقدية مع   لها التر

  ويت أحقية التصالجهات التر
 
 ها. المنشأة المستثمر في ف

  ترتيبات تعاقدية أخرى. عن الحقوق الناشئة 
  تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم. والمحتَملة حقوق تصويت المرصف الحالية  

 التر
 
  تشت  إىل ها ر فيكانت له سيطرة عىل المنشأة المستثمَ إن  ما تقييم المرصف ويعيد 

ات وجود والظروف التر   عنرص تغت 
 
يبدأ توحيد  . الثالثة   أو أكتر من عنارص السيطرةف

كة التابعة عندما  كة التابعة. يتم تضمي   موجودات ومطلوبات وإيرادات  يمتلكالشر كة التابعة ويتوقف عندما يفقد المرصف السيطرة عىل الشر المرصف سيطرة عىل الشر
  
 
كة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة ف كةالمرصف عىل سيطرة الدخل من تاريــــخ  قائمةومرصوفات الشر كة سيطرة حتر تاريــــخ توقف  الشر المرصف عىل الشر

 التابعة. 

جَرى المحاسبة
ُ
  عن  وت

 
كحصة التغت  ف كة التابعة، فيتم اتخاذ أما إذا فقد المرصف . كمعاملة حقوق ملكية،  فقدان السيطرةدون  ،التابعة ةملكية الشر السيطرة عىل الشر

 : ما يىل  

اف بلإ -   ذلك "الشهرة"( الغاء االعتر
 
كة التابعة موجودات )بما ف  . ها ومطلوباتللشر

اف إ - يةلغاء االعتر  غت  المسيطرة.  صللحص بالقيمة الدفتر
اف بإ - اكميةاللغاء االعتر   حقوق  لتحويل العمالت فروق التر

 
 . الملكيةالمسجلة ف

 إثبات القيمة العادلة للقيمة المستلمة.   -
 ي ة ألإثبات القيمة العادل -

َ
 ظ به. استثمار محتف

  أي فائض أو عجز إثبات   -
 
 . الربــح أو الخسارة ف

كة األم تصنيف حصة  إعادة -   الالشر
 
  المكونات ف

 
ف بها سابقا ف يث سيكون ح، مالئمما هو ، حسب المبقاة أو األرباحالربــح أو الخسارة إىل الدخل الشامل اآلخر معتر

  حال 
 
 ف
ً
وريا ه  المرصفباع ذلك رص   ذات العالقة.  المطلوباتوجودات أو الممباشر

 
 
َّ
كات التابعة مملوكة بالكامل للمرصف، ال يوجد أي  وحيث إن كات التابعة ه  الريال إن  غت  مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها. حصص الشر العملة الوظيفية لجميع الشر
 السعودي. 

 
   وحداتلمالك تمثل المبالغ المستحقة و 

 
  مالحصة  يةصناديق االستثمار ال ف

 
كات العائدة للحصص  الصناديق االستثمارية موجوداتن صاف   ال يملكها المرصف أو الشر

التر
  المطلوبات  وتعرض بشكل مستقل ضمن، ةأو غت  مباشر  ةمباشر التابعة له بصورة 

 
 للمرصف.  ةالمركز الماىل  الموحدقائمة ف

 
كات المجموعةرصدة األيتم حذف و  كات المجموعة المصاريف الناتجة عن يرادات و وكذلك اإل ، البينية داخل شر القوائم هذه عند إعداد المعامالت المتبادلة بي   شر

 المالية الموحدة. 
 

  ظروف مماثل
 
السياسات إن ة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية وأساليب تقييم موحدة للمعامالت المشابهة واألحداث األخرى ف

كات التابعة لتتماسر  لدى المحاسبية المتبعة كات التابعة تتماسر مع السياسات المحاسبية للمرصف. يتم إجراء تعديالت، إن وجدت، عىل القوائم المالية للشر مع الشر
 القوائم المالية الموحدة للمرصف. 
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 صناديق االستثمار إدارة
عىل تقييم إجماىل  المصالح االقتصادية عادة يركز االستثمار أحد صناديق عىل  المرصف طرةمدى سيتحديد إن كمدير صندوق لعدد من صناديق االستثمار.   المرصفيعمل 

  ذلك  للمرصف
 
  الصندوق )بما ف

 
  الدارة اإل ورسوم  عوائد الف

 
إىل أنه يعمل كوكيل  المرصفمدير الصندوق. نتيجة لذلك ، خلص  عزلمتوقعة( وحقوق المستثمرين ف

  جميع الحاالت ، وب
 
 . الصناديقالتاىل  لم يقم بتوحيد هذه للمستثمرين ف

ي (  ج
 
 تاري    خ التداولالمحاسبة ف

اء وبيع الموجودات المالية بتاريــــخ التداول م مبدئيا يت   )إثبات وإلغاء اثبات كافة المعامالت االعتيادية المتعلقة بشر
 
 ف
ً
 حكاماأل وهو التاريــــخ الذي يصبح فيه المرصف طرفا

ة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف تتطلب المعاو . (التعاقدية لألداة اء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فتر مالت االعتيادية المتعلقة بشر
  السوق. 

 
 عليها ف

 
 وهو  ، إثبات كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريــــخ التداولمبدئًيا يتم، و 

ً
  األحكام التعاقدية لألداة المالية. التاريــــخ الذي يصبح فيه المرصف طرفا
 
  ف

 ( العمالت األجنبيةد

  تتم بالعمالت األجنبية إىل 
   الفورية الريال السعودي بأسعار الرصفما يعادلها بتحول المعامالت التر

 
تحول أرصدة الموجودات و المعامالت. تواريــــخ السائدة ف

  نهاية السنة والمطلوبات 
 
  ذلك التاريــــخ. ما يعادلها بألجنبية إىل بالعمالت ا المسجلةالنقدية ف

 
ر من وتمثل األرباح أو الخسائالريال السعودي بأسعار الرصف السائدة ف

  بداية السنه مُ المطفأة الفرق بي   التكلفة لبنود النقدية تحويل العمالت األجنبية ل
 
 بالعملة الوظيفية ف

َّ
ي   ب، و الفعىل  والمدفوعات خالل السنة معدل الربــححسب لة عد

  نهاية العام. تحويلها بالعملة األجنبية بعد المطفأة التكلفة 
 
  يتم البنود غت  النقدية أما بسعر الرصف ف

جم  األجنبية العملةالتكلفة التاريخية ب خاللمن ها اسيقالتر فتتر
  تواريــــخ المعامالت األوليةباستخدام أسعار ا

 
جمة  تحويل العمالت الناتجةأرباح أو خسائر  ثبتتو  . لرصف ف   قائمة الدخل الموحدة. من عمليات التسوية والتر

 
 ف

  مقاصة ال( ه

  قائمة المركز الماىل  الموحدة عند وجود حق 
 
  ف

 
ف بها  وقائمنافذ نظامًيا تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصاف وعندما ينوي  لمقاصة المبالغ المعتر

  المرصف 
 
  آن واحد. ييل تسأو  التسوية عىل أساس الصاف

 
 الموجودات وتسديد المطلوبات ف

  
  الحاالت التر

 
  قائمة الدخل الموحدة إال ف

 
 بها بموجبوال يتم إجراء مقاصة بي   اإليرادات والمصاريف ف

ً
 أو مسموحا

ً
أو تفست  أي معيار  تكون فيها تلك المقاصة متطلبا

  السياسات المحاسبيوكما هو موضح عىل وجه التحد، محاست   
 
 . ة للمرصفيد ف

 ( إثبات اإليرادات/ المصاريفو

 
 ألجل االستثماراتالعائد عىل و  الدخل من االستثمارات والتمويل

 يتم إثبات اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألدوات المالية 
ً
  تحمل ربحا

  قائمة الدخل الموحدة باستخدام التر
 
، العائد طريقة معدل ف الذي يخصم معدل الهو و  الفعىل 

 
ً
ة متر كان ذلك مالئما( التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة عىل مدى العمر المتوقع تحديدا ة قصت 

ية.  للموجودات والمطلوبات المالية )أو فتر عند و إىل قيمتها الدفتر
، يقوم المرصف بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ  العائد معدل حساب    الفعىل 

 
وط  ف التعاقدية ويشمل ذلك جميع األتعاب وتكاليف االعتبار كافة الشر

 ال يتجزأ من العائد الفعىل  
ً
  تعتت  جزءا

تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية المتعلقة وتمثل  . المتوقعةال يشمل خسائر االئتمان لكنه و  ،المعامالت والخصومات التر
اء، أو إصدار أو  ة بشر  الموجودات أو المطلوبات المالية. بيع مباشر

ية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا قام المرصف و    يتم تعديل القيمة الدفتر
 
لتقديراته للمدفوعات أو المقبوضات، بإعادة النظر ف ية  وُيسجَّ   القيمة الدفتر

 
التغيت  ف

 كدخل أو مرصوف. 
 

 رب  ح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 دها. ققها / تكبُّ يتم إثبات ربــح/خسارة تحويل العمالت األجنبية عند تح
 

ي  رسوم
 
 الخدمات المرصفية، صاف

  دخل ومرصوفات يتم تضمي   
 جزًءا  تمثلالرسوم والعموالت التر

ً
الدخل من "ألحد الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ضمن الفعىل   العائدمن معدل أصيال

  أيهما  ،"ألجل االستثمار  عىلالعائد "أو  "االستثمار والتمويل
ً
 . مناسبا

  نقطة من الزمن والوساطة األصولالدخل من إدارة  إثباتيتم و 
 
ام المتعلق باألداء االالوفاء بعند  ف  . لتر 

كات عىل و  االستثمار  مرصفيةخدمات إيرادات رسوم  إثباتيتم و    يتم  مدىتمويل الشر
ة الزمنية التر ا لخاللها الفتر

ً
امات األداء وفق وط لالوفاء بالتر   . ذات الصلة التعاقديةشر

  ذلك رسوم خدم - إيرادات الرسوم والعموالت األخرى  إثباتيتم و 
 
عندما يتم تنفيذ  - التمويل الجماع  ورسوم  يداعإل اورسوم المبيعات  عموالت و  اتالحسابات بما ف

امات األداء ب الوفاءويتم الخدمات ذات الصلة  ة زمنية محددةالتر    فتر
 
  حالو. ف

 
أو إذا كانت الرسوم التسهيالت سحب إىل التمويل  تعهداتؤدي تلم يكن من المتوقع أن  ف

اف برسوم بشكل معقول وال يمكن تحديدها  للتمويلتعهدات متعددة تتعلق ب ة  منتظمذات الصلة عىل أساس  التمويلتعهدات ، عندئذ يتم االعتر  . التعهداتعىل مدى فتر

ثبت
ُ
  األخرى العموالت و رسوم المصاريف  وت

 . استالم الخدماتعند ضمن المصاريف المعامالت والخدمات م رسو ببصفة رئيسة ترتبط التر
 

 باحتوزيعات األ الدخل من 

  قائمة الدخل الموحدة دخل يتم إثبات 
 
 . عند اإلقرار بأحقية استالمها توزيعات األرباح ف
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 القوائم المالية الموحدة

 

ي من خالل المدرجة بالقيمة العادلة األدوات المالية دخل/ )خسارة( 
 
 قائمة الدخل، صاف

  ال يتعلق
 
 ،قائمة الدخلمن خالل بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة قائمة الدخل من خالل المدرجة بالقيمة العادلة األدوات المالية دخل/)الخسارة( من صاف

  القيمة العادلة واألرباح وتوزيعات األرباح وفروق ويشمل 
 
ات المحققة وغت  المحققة ف  . الرصف األجنت   جميع التغت 

 دات المالية والمطلوبات المالية( الموجو ز

 تصنيف وقياس الموجودات المالية( 1

 عىل  9تصنيف وقياس األدوات المالية بموجب المعيار الدوىل  للتقرير الماىل   يعتمد 
ً
   نتيجة تقييمي   أساسي   يتمثالن تحديدا
 
وتحليل التدفقات األعمال تقييم نموذج  ف

 النقدية التعاقدية. 

 
 عمال تقييم نموذج األ 

 المعلوماتو عمال داره األ إالسبل لمعرفة طريقة يعكس أفضل محفظة كون ذلك العىل مستوى الذي يحتوي عىل موجودات مالية  عمالهدف نموذج األ المرصف يقّيم 
  يتم تزويدها ل

 : المعلومات ما يىل  هذه ن وتتضمّ . إلدارةالتر

اتيجية اإل يتم مراعاة وجه الخصوص، وعىل رض الواقع. السياسات عىل أوتطبيق هذه السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة  - كسب   تركز عىل دارةما إذا كانت استر
   ةمدمع المالية مطابقه مدة الموجودات أو  معدل عائد محدد  الحفاظ عىل و أالتعاقدية عوائد إيرادات ال

أو تحقيق  تمول تلك الموجوداتالمطلوبات المالية التر
 ؛وجوداتالمتدفقات نقدية من خالل بيع 

 ؛إدارة المرصفإىل التقارير المتعلقة بها رفع كيفيه تقييم أداء المحفظة و  -
  تؤثر عىل  أداء نموذج األ  -

 ؛داره تلك المخاطر إعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية المخاطر التر
 للموجودات ستند إىل القيمة العادلة افآت تالمك تكانإن  سبيل المثال ما  عىل -عمال مديري األ  مكافأةكيفية  -

ُ
  ت
 ؛لةالمحصَّ دار أو التدفقات النقدية التعاقدية التر

  المستقبل. ومع ذلك، فإن المع -
 
ات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات ف   الفتر

 
لومات المتعلقة تكرار وحجم وتوقيت المبيعات ف

  العو بنشاط المبيعات ال يعتد ب
ر
 الموجودات ةدار إل المرصف  لدىتحقيق الهدف المعلن  يعتد بها كجزء من تقييم شامل لكيفية، ولكن املها بشكل منفصل عن باف

 تحقيق التدفقات النقدية. و المالية 
 

  االعتبار. معقولة دون أخذ سيناريو "أسوأ الحاالت" أو "حالة البدرجة عمال إىل سيناريوهات متوقعة يستند تقييم نموذج األ و 
 
  حال ضغط" ف

 
 وف

ُّ
ق تدفقات نقدية تحق

  
 
ّ تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ف اف األوىل  بطريقة مختلفة عن توقعات المرصف األصلية، فإن المرصف يغت   . هذا  عمالنموذج األ بعد االعتر

  يقيم أداؤها عىل   الموجوداتتقاس و 
غرض يتم االحتفاظ بها ل لم حيثقائمة الدخل العادلة، بالقيمة العادلة من خالل أساس قيمتها المالية المحتفظ بها للتداول والتر

 المالية.  الموجوداتوبيع تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  غرضل التدفقات النقدية التعاقدية وال  تحصيل

 
 والعائداألصىلي  غالمبل من دفعات -فقط–تمثل  التعاقدية النقدية تقييم ما إذا كانت التدفقات

" هو القيمة العادلة  . ويمثل "العائد" القيمة الزمنية لألصلألغراض هذا التقييم، فإن "المبلغ األصىل  اف االوىل  ها من مخاطر  لألموال الماىل  عند االعتر واالئتمان وغت 
ه معينة وتكاليف   ساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( إضافة إىل هامش الربــح. األ  التمويلالتمويل األساسية المرتبطة بالمبلغ األصىل  القائم خالل فتر

  االعتبار ، دفعات من المبلغ األصىل  والعائد  تمثل فقطعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية و 
 
وط التعاقدية  يأخذ المرصف ف ويشمل  ،لألداة الماليةالشر

 المالية تتضمن دات لموجو ا ذلك تقييم ما إذا كانت
ً
ط   حال عدم استيفاء توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية ؤدي إىل تغيت  ين أيمكن  ا تعاقديً  ا شر

 
طف  . هذا الشر

  االعتبار: جراء التقييم، إوعند 
 
 يأخذ المرصف ما يىل  ف

  من شأنها ان تغت  مقدار وتوقيت التدفقات النقدية؛األ  
 حداث الطارئة التر

  ؛اخصائص  لرفع الماىل 

  وط الدفع  والتمديد؛المعّجل شر

 تحد من ال  
وط التر   ليس لها  الموجوداتعىل سبيل المثال ترتيبات ) موجودات محددةبالتدفقات النقدية من  قدرة المرصف عىل المطالبةشر

حق  التر

 ؛الرجوع(

  تعدل العوامل  
 بشكل دوري.  معدالت الربــحضبط دة إعاسبيل المثال  عىل-موال لأل  للقيمة الزمنية المقابلالعوض التر

أو بالقيمة العادلة  المستنفذةلفة بناًء عىل عمليات التقييم المذكورة أعاله، يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األوىل  عىل أنها موجودات مالية تقاس إما بالتكو 
 . قائمة الدخلمن خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة: 

طي   التاليي   ولم يتم تصنيفها    : قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل كموجودات مالية تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفت كال الشر

 قات النقدية التعاقدية، باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدف أن ُيحتفظ 

  وط عن ينشأوأن ، لألصل التعاقدية الشر    الماىل 
 
 القائم.  األصىل   المبلغ عىل والعائد األصىل   المبلغ دفعات من –فقط –تمثل  نقدية تدفقات محددة، تواريــــخ ف

  الصكوك مؤهلة بنك المركزي الوالمرابحات مع  بوجه عام، فإن تمويل العمالء واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىو 
 
السعودي وبعض االستثمارات ف

 لقياسها بالتكلفة المستنفذة. 

 



 

 
 

21 

 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمةالموجودات المالية 

قاس ال: الصكوك واألدوات المشابهة
ُ
طي   التاليي   إال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ت بالقيمة تصنيفها كموجودات مالية  يتم ولم ،عند استيفاء كال الشر

 : قائمة الدخلالعادلة من خالل 

  ،أن ُيحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتحقق غرضه بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية 

  وط عن ينشأأن ، لألصل التعاقدية الشر    الماىل 
 
 القائم. األصىل   المبلغ عىل والعائد األصىل   المبلغ فعات مند –فقط –تمثل  نقدية تدفقات محددة، تواريــــخ ف

 
  فيما يتعلق با : أدوات حقوق الملكية

 
،ألغراض المتاجرة، يحق للمرصفالمحتفظ بها أدوات حقوق الملكية غت   الستثمارات ف اختيار عرض  ، عند اإلثبات األوىل 

ات الالحقة   القيمة العادلةرجعة فيه، ال ، بشكل التغت 
 
 دة. كل استثمار عىل ح  عىل أساس  ختيار ُيحدد هذا اال و  ،الدخل الشامل اآلخر  ضمن ف

 بقيمتها العادلةو 
ً
  المكاسب والخسائر الناتجة عن إثبات مع  يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقا

 
ات ف القيم التغت 

  الرصف األجنت   ومكاسب وخسائر  العوائد إيرادات فيما يتم إثبات  ،خر العادلة ضمن الدخل الشامل اآل 
 
 . الربــح أو الخسارةف

 

 قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  الُمدَرجة الموجودات المالية

اس 
َ
ق
ُ
  هذه الفئة وجودات الماليةعند االثبات األوىل  يتم تصنيف المو . قائمة الدخلجميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل ت

 
أنها استثمارات عىل إما  ف

  محتفظ بها مصنفة عىل أنها ال الموجودات المالية. قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل عىل إنها مصنفة  أو ألغراض المتاجرة محتفظ بها 
ألغراض المتاجرة ه  التر

 .  لغرض البيع عىل المدى القصت 
ً
ائها أساسا  تم شر

، وبشكل ال رجعة فيه تصنيف الموجودات المالية ذلك يمكن للمرصف، عند اإل  إضافة إىل   و  قائمة الدخل،بالقيمة العادلة من خالل  لقياسها ثبات األوىل 
  التر

 
تستوف

يل بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان ذلك القياس متطلبات   أو سيخفضه بشكل جوهري.  المحاست   التباين من ست  

ل  سجَّ
ُ
   قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل المدرجة  الموجودات الماليةوت

 
ات ف   قائمة المركز الماىل  الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغت 

 
  القيمة ف

 
العادلة ف

ات.    تنشأ فيها تلك التغت 
القيمة العادلة عند اإلثبات األوىل  لالستثمارات بالقيمة قياس المعامالت، إن وجدت، إىل  يتم إضافة تكاليفال قائمة الدخل الموحدة للسنة التر

  العادلة من خالل قائمة الدخل بل يتم إدراجها كمصاريف 
 
بالقيمة  المدرجة الموجودات المالية عىلتوزيعات األرباح اإليرادات من عرض وتقائمة الدخل الموحدة.  ف

  ، قائمة الدخل( من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل ة)خسار /  دخل" كـ  دخلالعادلة من خالل قائمة ال
 
  قائمة الدخل الموحدة. بالصاف

 
 " ف

، و    يدير بموجبه تلك الموجودال بعد اإلثبات األوىل 
  يقوم فيها المرصف بتغيت  نموذج أعماله التر

ة التر   الفتر
 
 ات المالية. يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية باستثناء ف

ا، يتم قياس 
ً
ة  المرتبطةقائمة الدخل، تكاليف المعاملة  من خاللبالقيمة العادلة  ةمدرجالد غت  و بنلبالنسبة لالموجودات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة زائد اء مباشر بالشر

 أو اإلصدار. 
 

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية(  2

امات ة، بخالف الضمانات المالية يقوم المرصف بتصنيف مطلوباته المالي يتم احتساب التكلفة المستنفذة بعد و  ، كمطلوبات تقاس بالتكلفة المستنفذة. التمويلوالتر 
  االعتبار أي خصم أو عالوة عىل

 
 ال يتجزأ من  أموال وتكاليف اإلصدار  األخذ ف

ً
  تشكل جزءا

 للمطلوبات المالية. الفعىل  العائد معدل التر

 
َ
ق
ُ
ة هذه تمويل بمعدل عائد أقل من سعر السوق ابتداًء بالقيمة العادلة وتستهلك التعهدات تقديم المالية الصادرة أو اس الضمانات وت القيمة العادلة األولية عىل مدى فتر

، . الحقتعهد التمويلالضمان أو 
ً
امات التمويل بالتكلفة المستنفذة أو بمخصص انخفاض ال ا اس هذه الضمانات المالية والتر 

َ
ق
ُ
 قيمة، أيهما أعىل. ت

 يتم قياس 
ً
 بالقيمة العادلة زائدا

ً
ةقائمة الدخل، تكاليف المعاملة  من خاللبالقيمة العادلة ة مدرجالغت  للبنود ، المطلوبات المالية مبدئيا اء المرتبطة مباشر أو  بالشر

 اإلصدار. 
 

 إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية(  3
 

 ة: الموجودات المالي

 يقوم المرصف بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند: 

  ،أوانتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية 

  معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري، إنتقالعند  
 
 أو حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية ف

  االحتفاظالمرصف أو عدم افع الملكية من انتقال مخاطر ومنعند عدم  
ً
 بالسيطرة عىل الموجودات المالية. لكنه ال يحتفظ كافة مخاطر ومنافع الملكية، ب فعليا

ل بضمانات باعتبارها معاملة تمويعن المعاملة المحاسبة تم ت، المنقولةلمقايضة العائد عىل األصول  متوافقصول إىل طرف ثالث بمعدل إجماىل  األ بيع ما يتم عندو 
اءمع إعادة البيع معامالت "مماثلة ل  .ملكية هذه األصول منافعجميع مخاطر و ببجميع أو إىل حد كبت   المرصف، حيث يحتفظ "الشر

  ال يحتفظ فيها ب ما يتعلقفيو 
 ظ بالسيطرة عىلويحتفبشكل كامل  فعىل  وال يقوم بتحويلها ماىل  بشكل ملكية األصل ال منافعو كافة مخاطر ب المرصفالمعامالت التر

 القائمةمشاركته بقدر ألصل بإثبات ا المرصفيستمر فاألصل، 
ُ
  ت
  قيمة األصل المُ ل همدى تعرض عىل اعتبار  حدد ، والتر

 
ات ف  .لحوَّ لتغت 

  معامالت مُ و
 
 ف

َّ
مدة، حد   األصل المحول  إثباتيتم إلغاء و خدمة األصل الماىل  المحول مقابل رسوم. ب المرصف يلتر 

 
األصل  إثباتيتم و . إلغاء اإلثباتمعايت  إذا كان يستوف

ام لعقد الخدم ام( ألداء الخدمة ةكافي  إذا كانت رسوم الخدمة أكتر من كافية )أصل( أو أقل منة أو االلتر   . )التر 

  و 
 
، يثبت ف ية المحدد قائمة الدخل الموحدةعند إلغاء إثبات أصل ماىل  ية لألصل )أو القيمة الدفتر (، ومجموع المتوقف إثباتهااألصول لجزء من ة الفرق بي   القيمة الدفتر

امات جديدة 1كل من: )  أي التر 
ً
  ذلك قيمة أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

 
لة( المبلغ المقابل المستلم )بما ف اكمة سبق إثباتها 2)و (، متحمَّ ( أي أرباح وخسائر متر

  الدخل الشامل اآلخر 
 
 . ف

ا    أدوات حقوق ملكية ال ومع ذلك، فإن األرباح/الخسائر المتر
 
  الدخل الشامل اآلخر وتتعلق باستثمارات ف

 
اف بها ف   تم االعتر

   كمة التر
 
قائمة الدخل الموحدة  يتم إثباتها ف

 عند إلغاء إثبات هذه االستثمارات. 
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 القوائم المالية الموحدة

 

 المطلوبات المالية
اماته التعاقدية أو عند ء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بيقوم المرصف بإلغا   إلغائها، أو عند انتهاء مدتها. التر 

 
 تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية(  4

 الموجودات المالية

  حال تعديل 
 
وطف ا.  لموجودات المالية، يقوم المرصف بتقييما شر ل تختلف اختالفا كبت 

َّ
  حال اختالف التدفقات النقدية و ما إن كانت التدفقات النقدية لألصل الُمعد

 
ف

، ف  بشكل   التدفقات النقدية من إكبت 
 
  منتهية المدةتعتت   الموجودات المالية األصليةن الحقوق التعاقدية ف

 
اف بالموجودات المالية إ، يتم هذه الحالة. وف لغاء االعتر

اف  األصلية  المالية الجديدة بالقيمة العادلة.  بالموجوداتواالعتر

  حال لم تكن التدفقات النقدية للموجودات الو
 
 المدرجة معدلة ف

َّ
، فان

ً
ا  كبت 

ً
اف حينئٍذ التعديل  بالتكلفة المستنفذة مختلفة اختالفا  باألصلال يؤدي إىل إلغاء االعتر

  
 
. وف ية المرصف احتساب، يعيد هذه الحالة الماىل  ف بالمبلغ الناسر  عن تعديل  لألصل إجماىل  القيمة الدفتر يةالماىل  ويعتر سائر ناشئة كأرباح أو خ  إجماىل  القيمة الدفتر

جريقد هذا التعديل إن كان  أما  ،ضمن األرباح والخسائر تعديل العن 
ُ
انخفاض القيمة، خسائر مع األرباح أو الخسائر  فتدرج، لالمتموّ يواجها صعوبات مالية بسبب  أ

  
 
 "التمويلدخل من ال" ضمن، يتم عرضها خرىاأل حاالت الوف
 

 المطلوبات المالية
وطها واختالف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية المُ يتعد المالية عند وبات يقوم المرصف بإلغاء المطل  ل شر

َّ
  هذه الحالة، عد

 
. وف

ً
ا  كبت 

ً
يتم إثبات مطلوبات لة اختالفا

لة جديدةمالية 
َّ
وط الُمعد ية الفرق بي   يتم إثبات و . بالقيمة العادلة تستند إىل الشر وط وفق المالية الجديدة  المطلوباتو للمطلوبات المالية الملغاة القيمة الدفتر الشر

 المُ 
َّ
  قائمة الدخللة عد

 
 . الموحدة ف

 
 قياس القيمة العادلة( 5

  تاريــــخ  قائمة الدخليقيس المرصف أدواته المالية، مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 
وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة ف

قاس د القوائم المالية. تم اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية إعدا
ُ
  ت
  اإليضاح رقم التر

 
 . 35بالتكلفة المستنفذة ف

  معاملةإن القيمة العادلة ه  السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أحد الموجودات أو دفعه لتحويل 
 
امات ف   السوق  المتعاملي   بي    نظامية أحد االلتر 

 
القياس.  تاريــــخبف

اض   : وذلك إما  ،طلوبات تمتمأحد الأو تحويل  الموجوداتصفقة بيع ن أويستند قياس القيمة العادلة إىل افتر

   
 
 أوة للموجودات أو المطلوبات، يرئيسالسوق الف

  حالة عدم وجود سوق رئيسية ، السوق األكتر  
 
 متاحة أمام المرصف.  منفعةاألكتر أو المطلوبات. ويجب أن تكون السوق الرئيسية أو  للموجودات منفعةف

  سيستخدمها و 
اضات التر   السوق عند تالمشاركون تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتر

 
اض أن  سعت  الموجودات أو المطلوبات، عىلف افتر

  السوق يترصفون بما يحقق لهم أفضل مصالح اقتصادية. المشاركي   
 
 ف

  تتوافر بشأنها بيانات كافيه لقياس القيمة العادلة، وتعزيز استخدام المدخالتحسب الظروف و  المالئمةالتقييم  ياتآليستخدم المرصف و 
ذات  القابلة للمالحظة التر

 . القابلة للمالحظةالمدخالت غت  االعتماد عىل ، والتقليل من الصلة

 
ُ
  ت
  القوائم الماليةفصح عن قيمتها القاس أو يُ إن جميع الموجودات والمطلوبات التر

 
كما هو مبي ّ  ضمن التسلسل الهرم  للقيمة العادلة،  يتم تصنيفها  الموحدة عادلة ف

  اإليضاح رقم 
 
 . 34ف

  القوائم الماليةمبالنسبة للموجودات والو 
 
اف بها ف   يتم االعتر

 عىل أساس متكرر، يُ  الموحدة طلوبات التر
ِّ
جريكانت عمليات التحويل قد إن  د المرصف ما حد

ُ
بي   ت أ

  التسلسل الهرم  عن طريق 
 
  تعتت  ذات أهمية لقياس القيمة العادلة  إالمستويات ف

تاريــــخ إعداد ب( ككلعاده تقييم التصنيف )عىل أساس مدخالت المستوى األدن  التر
 . الموحدة القوائم المالية

مستوى عىل أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات و الموجودات والمطلوبات ت اولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام المرصف بتحديد فئ
 . كما هو ُمبي َّ  أعاله  للقيمة العادلة التسلسل الهرم  

 
اء( 6  اتفاقيات البيع وإعادة الشر

اف  نة المبيعة المالية  بالموجوداتيستمر االعتر ام بالمقتر   تاريــــخ مستقبىل  محدد )اتفاقيات إعادة الشر إل التر 
 
اء ف   عادة الشر

 
 المركز الماىل   قائمةاء( ف

ً
المرصف ألن  نظرا

، فإن  منافعمخاطر و المرصف بجميع  احتفاظ عند و الملكية.  ومنافعكبت  بجميع مخاطر   يحتفظ إىل حد   يالمالية  الموجوداتهذه قياس الملكية إىل حد كبت 
ً
 ستمر وفقا

أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة قائمة الدخل عادلة من خالل للسياسات المحاسبية ذات الصلة لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة ال
ام الطرف المقابل للمبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات ةمضمون تمويالت باعتبارها المعامالت تلك يتم التعامل مع و  المستنفذة،  األرصدة" ضمن، ويتم تضمي   التر 
الفرق بي   سعر البيع وسعر إعادة  معالجةيتم و . طبيعة كل حالةلبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسب السعودي واللبنك المركزي المستحقة 

اء   د كاستحقاق "عائدات عىل استثمارات ألجل"كمرصوف الشر .  وُيقيَّ اء عىل أساس العائد الفعىل   عىل مدى عمر اتفاقية إعادة الشر
 
اة ال يتم االعتر و  نة اف بالموجودات المالية المشتر ام بالمقتر   تاريــــخ مستقبىل  مُ إلعادة البيع  مقابلالتر 

 
 ف

َّ
  حد

 
( ف اء العكس  ،  قائمةد )إعادة الشر  ألن المركز الماىل 

ً
نظرا

 أو  صدة لدى البنك المركزي السعودي""النقد واألر  ضمنالمبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات تدرج و السيطرة عىل الموجودات المالية. يحتفظ بال المرصف 
اء وسعر إعادة البيع  يتم معالجة الفرق بي   و . حسب طبيعة كل حالةالبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "التمويل"، األرصدة لدى " من االستثمار كدخل سعر الشر

د كاستحقاق و  ،والتمويل اء العكس  عىل أساُيقيَّ . عىل مدى عمر اتفاقية إعادة الشر  س العائد الفعىل 
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 ( األدوات المالية المشتقةح

 العموالت العمالت األجنبية  و أسعار  مقايضاتعقود الرصف األجنت   وعقود أسعار العموالت اآلجلة واتفاقيات األسعار المستقبلية و  عىل المشتقة المالية األدوات تشتمل
اة( وعقود خيارات أسعار العموالت     . يتم)المكتتب بها والمشتر

 
 المشتقات عقد إبرام بتاريــــخ العادلة بالقيمة المشتقة األدوات المالية هذه إثبات األصل ف

ً
، ويتم الحقا

  قائمة الدخل. 
 
  قائمة المركز الماىل  مع إدراج تكلفة التعامالت ف

 
 تكون عندما كموجودات العادلة بقيمتها األدوات هذه جميع إدراج يتم إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ف

   المتداولة األسعار إىل بالرجوع العادلة القيم عىل الحصول يتم . سالبة العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات موجبةالعادلة  القيمة
 
 النقدية وطرق التدفقات السوق، ف

 .مالئم هو حسبما التسعت   وطرق المخصومة
 المشتقات المحتفظ بها بغرض المتاجرة

  القي
 
ات ف   قائمة الدخل يتم إدراج أي تغيت 

 
ة ف   دخل المتاجرة. ضمن ويتم اإلفصاح عنها  الموحدةمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة مباشر

 
صاف

 تشمل ا
ً
 تلك المشتقات غت  المؤهلة لمحاسبة التحوط. لمشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أيضا

 
 ( التمويلط

   ه  الموجودات المالية غت   التمويلموجودات إن 
اؤها أو  إنشاؤها  يتمالمشتقة التر بمبالغ ثابتة أو ممكن تحديدها، ويتم إثباتها عندما يتم تحويل بل المرصف من ق  شر

اف بها لغا إالمدفوعات فعليا، كما يتم    ء االعتر
ُ
  حالة السداد، أو عندما ت

 
شطبباع أو ف

ُ
 المصاحبة للملكية. جميع المخاطر والمنافع فعليا ، أو عند انتقال ت

 
ُ
اس  ت
َ
 بالقيمة العادلة شاملة  موجودات التمويلكافة ق

ً
اء مبدئيا   و ، أي تكاليف إضافية للشر

ُ
 ت
َ
 اس ق

ً
  المستنفذةبالتكلفة الحقا

ً
  القيمة.  ناقصا

 
جميع و  مخصص االنخفاض ف

عية.  اللجنةدة من قبل منتجات التمويل للمرصف معتمَ   الشر

 هذه المنتجات: وصف مخترص لوالمشاركة والبيع اآلجل، وفيما يىل   يشمل التمويل بشكل أساس  منتجات المرابحة واإلجارةو 

  :البدايةىل عميل إه  عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المرصف  المرابحة  
 
اهما المرصف ف  هامش الربــح سلعة أو أصال اشتر

ً
، و يتكون سعر البيع من التكلفة زائدا

 . المتفق عليه

  :ر المرصف ه  عبارة عن اتفاق يكون فيه  اإلجارة اء أو إنشاء األصل طبقا لطلب العميل )المستأج  هو المؤجِّ د ر( بناًء عىل ألصل يملكه حيث يقوم بشر منه تعهُّ
 . إيجار متفق عليه ولمدة معينة مقابلباستئجار األصل 

 ىل المستأج  إ المستأَجر  جارة إما بنقل ملكية األصليمكن أن تنته  اإل و 
َ
 قد اإلجارة واستعادة حيازة األصل. عإنهاء ق عليها أو ر بقيمة متف

 للمساهمة: ه  اتفاق بي   المرصف والعميل المشاركة   
 
وع أو ف وع استثماري أو عقار ينته  بنقل  مشر ىل العميل، ويتم تقاسم األرباح أو إ ملكية االستثمار كامل مشر

وط االتفاق.   لشر
ً
 الخسائر طبقا

 سلعة عىل أساس دفعات آجله  لعميلل: هو اتفاق يبيع بموجبه المرصف البيع اآلجل 
ً
 . قابل للتفاوضبسعر  أو أصال

 

 ( انخفاض قيمة الموجودات الماليةي

  ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل المستقبلية يقوم المرصف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة عىل أساس خسائر االئتمان المتوقعة 
للموجودات المالية التر

  يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )بخالف و بشكل أساس  معامالت التمويل  قائمة الدخل. ويشمل هذا 
االستثمارات التر

  أدوات حقوق الملكية( 
 
 الئتمانية. التعهدات او  عقود اإليجار ب المتعلقةوالحسابات المدينة اإليداعات بي   البنوك والضمانات المالية و االستثمارات ف

  ال يتم إثبات خسائر انخفاض 
 
  درَ ستثمارات حقوق الملكية المُ ال القيمة ف

 
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. جة ف

 
، حيث يتم قياساليقيس المرصف مخصصات الخسائر بمبلغ مساو لخسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى  :  12لمدة  وقعةكخسائر ائتمانية مت  ها عمر، باستثناء ما يىل 

ً
 شهرا

  ُحددت بأنها الموجودات المالية    ( أ   
  تاريــــخ إعداد القوائم الماليةالتر

 
 ؛الموحدة منخفضه المخاطر االئتمانية ف

  لم األدوات    ب( 
ه منذ  تزد المالية األخرى التر  لها. وىل  األ اإلثباتمخاطرها االئتمانية زيادة كبت 

  ةالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضن الموجودات المأيعتت  المرصف و 
ً
  للتعريف المتعارف عليهعندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية معادال

ً
". درجة استثمار"بـعالميا

  الصكوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يعتت  و 
 
االئتمانية تصنيف مخاطرها  نأالمرصف أن تعرضاته االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية واستثماراته ف

 تعادل التعريف المتعارف عليه عالميا بـ "درجة االستثمار". 

ة و   جزءً  12تعتت  خسائر االئتمان المتوقعة لفتر
ً
  تنتج عن  ا شهرا

   تعتر حاالت المن خسائر االئتمان المتوقعة التر
 
 من تاريــــخ  12 خاللمالية  ةداأل السداد المحتملة  ف

ً
شهرا

 . الموحدة القوائم المالية
 

 خسائر االئتمان المتوقعة قياس

 :  
 خسائر االئتمان المتوقعة تمثل تقدير مرجح لخسائر االئتمان، ويتم قياسها عىل  النحو اآلنر

 ي الفرق بي   أ) حاالت العجز النقديالقيمة الحالية لجميع بقياس : الموحدة الموجودات المالية غت  منخفضة القيمة االئتمانية بتاريــــخ إعداد القوائم المالية
  للمنشأةالتدفقات النقدية المستحقة 

ً
  يتوقع  وط التعاقديةللشر  وفقا

 ؛(قبضهاالمرصف والتدفقات النقدية التر

 ية  باعتباره للعجز النقديالقيمة الحالية  وتمثل: الموحدة الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية بتاريــــخ إعداد القوائم المالية الفرق بي   القيمة الدفتر
  المستقبل؛الية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المُ اإلجم

 
 قدرة ف

  حال سحب الفرق بي   التدفقات النقدية التعاقدية  باعتباره للعجز النقدي غت  المسحوبة: عىل أساس القيمة الحالية التمويلتعهدات  
 
المستحقة للمرصف ف

  يتوقع المرصف 
ام والتدفقات النقدية التر  ؛ و قبضها االلتر 

 دادهالمرصف توقع مبالغ يُ ناقصا أي  ،لتعويض حاملها المدفوعات المتوقعة عىل أساس : ةالمالي اتود الضمانعق  . ا استر
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 القوائم المالية الموحدة

 

  المدخالت الرئيسية  تمثل
 
ات التالية قياس خسائر االئتمان المتوقعةف  : هيكل المتغت 

 (PDاحتماالت التعتر ) -
 (LGDالخسارة عند التعتر ) -
 (EADالتعرضات للتعتر ) -

مستقبلية. يقوم معلومات تم تعديلها للحصول عىل يبيانات تاريخية أخرى و  المذكورة أعاله من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا المعطيات ه عام، تستمد بوج
ا لمنهجية المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  

ً
 : 9 المرصف بتصنيف موجوداته المالية إىل المراحل الثالث اآلتية وفق

  لم تتدهور جودتها االئتمانية بشكل ملحوظ منذ نشأتها. لموجودات العاملةا : 1المرحلة  
  القيمة و : وه  الموجودات المالية التر

 
يتم تسجيل مخصص االنخفاض ف

ة  خسائر االئتمانلتلك الموجودات عىل أساس  .  12المتوقعة لفتر
ً
 شهرا

  األداء ضعيفة: الموجودات 2المرحلة  
يتم إجراء تقييم لجودتها االئتمانية من و تدهورت جودتها االئتمانية بشكل كبت  منذ نشأتها.  : وه  الموجودات المالية التر
  تاريــــخ التقرير مع

 
  تم تقديرها عند اإلثبات األوىل  للتعرض عىل مدى العمر الحتماالت التعتر  المدة المتبقية خالل مقارنة المدة المتبقية الحتماالت التعتر كما ف

التر
ات ذات بما يتالئم مع الماىل  )تعدل    توقعات  الصلةالتغت 

 
دادف   القيمة لتلك الموجودات عىل أساس خسائر االئتمان و (. االستر

 
يتم تسجيل مخصص االنخفاض ف

 المتوقعة عىل مدى عمر األصل. 

  انخفضت قيمتها، يثبت ااالئتمانية الموجودات منخفضة القيمة : 3المرحلة  
  القيمة عىل أساس : بالنسبة للموجودات المالية التر

 
لمرصف مخصص االنخفاض ف

 خسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى عمر األصل. 

  مخاطر االئتمان منذ نشأتها باإلضافة إىل ق
 
  االعتبار معلومات التوقعات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبت  ف

 
ياس خسائر االئتمان كما يأخذ المرصف ف

 المتوقعة. 

  يتم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية. تتضمن معلومات التوقو 
 عات المستقبلية عنارص مثل عوامل االقتصاد الكىل  والتوقعات االقتصادية التر

 األوزانق وتطبيلكل سيناريو يقوم المرصف بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة و  ،المرصف عدة سيناريوهات مختلفة يضعلتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، و 
ا لمتطلبات المعايت  المحاسبية. المرجحة 

ً
  القيمة وفق

 
 بغرض تحديد مخصص االنخفاض ف

 
 : االئتمانية الموجودات منخفضة القيمة

  تاريــــخ يقوم المرصف 
 
المدرجة الدين المالية بالتكلفة المستنفذة وموجودات أدوات المدرجة لموجودات المالية ابتقييم ما إذا كانت  الموحدة ماليةالقوائم إعداد الف

 له تأثت  سلت   يقع عندما االئتمانية"  منخفض القيمة"الماىل   األصليعتت  و . قيمتها االئتمانية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت
حدث أو أكتر

.  صلأل التقديرية ل المستقبلية عىل التدفقات النقدية  الماىل 

 البيانات القابلة للمالحظة التالية: الماىل  عىل  صلأل انية لماالئتقيمة ال تشتمل األدلة عىل انخفاضو 

  ه لدى  أو أو المصدر؛ العميلصعوبات مالية كبت 

  عدم الوفاء بالعقد مثل  
 
ة طويلة السداد أو وجود مبالغ مستحقة غت  مدفوعة التعتر ف  أو ؛لفتر

 وط ال  المستحقاتالتمويل أو  ةعاده هيكلإ   خالف ذلك من الحاالت؛من قبل المرصف بشر
 
 أو  يعمل بها المرصف ف

  إجراءات  العميلاحتمال إفالس  
 
 ؛ أوةالمالي الهيكلة ةعادإأو دخوله ف

  بسبب صعوبات مالية. المالية  لألداة ةنشطالسوق الاختفاء 

ما لم يكن هناك دليل عىل أن مخاطر عدم استالم التدفقات ة االئتمانيمنخفض القيمة  العميل ةالذي أعيد التفاوض عليه بسبب تدهور حال التمويليعتت  عادة ما و 
ات أخرى النخفاض القيمة.  تالنقدية التعاقدية قد انخفض  مع عدم وجود مؤشر

ً
ا  كبت 

ً
 أو  90باإلضافة إىل ذلك، ُيعتت  تمويل األفراد متأخر السداد لمدة انخفاضا

ً
يوما

 أكتر منخفض القيمة. 

  الصكوك السيادية قد انخفضات ا كانت القيم االئتمانية لالستثمار جراء تقييم لتحديد ما إذإعند و 
 
  االعتبار العوامل يأخذ المرصف ، تف

 
 : اآلتية ف

  .تقييم السوق لجدارتها االئتمانية والذي ينعكس عىل عوائد الصكوك 

  .  
 تقييمات الجدارة االئتمانية الصادرة عن وكاالت التصنيف االئتمان 

  ةىل أسواق رأس المال إلصدار صكوك جديدالدولة عىل الوصول إ ةقدر . 

  .احتماالت إعاده هيكلة الصكوك، مما يؤدي إىل تكبد مالك الصكوك خسائر عت  اإلعفاء الطوع  أو اإللزام  للديون 

 قة ليات الدعم الدولية آ "  المموللتقديم الدعم الالزم بوصفها "المطبَّ    والذي ينعكسلوكاالت، الحكومات وا هذا باإلضافة إىل توجه، للدولةاألخت 
 
ف

 و  ليات. اآلستخدام تلك ال العامة،  الترصيحات
ً
الوفاء  عىل ةإذا كانت هناك قدر وبمعزل عن التوجهات السياسية، وعن ما ليات اآللعمق تلك  يشمل ذلك تقييما

 بالمعايت  المطلوبة

 الموجودات المالية ةإعادة هيكل

  حال تم إعادة التفاوض بشأ
 
وط ف   حال تم استبدالالمالية أو تم تعديلها أو  تالموجودان شر

 
صعوبات وجود بسبب الحالّية المالية أحد الموجودات أصل ماىل  جديد ب ف

:  النحو خسائر االئتمان المتوقعة عىل  قياس يتمو الماىل  إثبات األصل يتوجب إلغاء عندئذ تقييم ما إذا كان فيتم ، العميلواجهها يمالية   
 اآلنر

   حال  
 
 الماىل  األصل ن التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن إ، فالحالية أحد الموجودات إثباتلن ينتج عنها إلغاء الهيكلة المتوقعة  إعادة ةعمليكون ف
 المُ 

َّ
   لعد

 
 . الحاىل   األصل منساب العجز النقدي تحاتدرج ف

 حال كون عملي  
 
اف بأحد الموجاال إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إىل إلغاء  ةف التدفق تعتت  الجديد  لألصلودات الحالية، فإن القيمة العادلة المتوقعة عتر

  من الموجودات المالية 
اف بها. الحالية النقدي النهان    و الحالية المالية  من الموجوداتساب العجز النقدي تحعند االمبلغ هذا  جدرَ يُ و وقت إلغاء االعتر

التر
 من 

ً
اف بها وحتر تاريــــخ إعداد القوائم الماليةإل التاريــــخ المتوقعيتم خفض قيمتها اعتبارا للموجودات الفعىل   العائد معدل باستخدام  الموحدة لغاء االعتر

 . الحاليةالمالية 
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ي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة عرض 
 

 الموحدة المركز المالي  قائمةف

  قائمة المركز الماىل   اتيتم عرض مخصص
 
: عىل الموحدة خسائر االئتمان المتوقعة ف  

 النحو اآلنر

 ية للموجودات؛   تقاس بالتكلفة المستنفذة: تعرض كمبلغ مخصوم من إجماىل  القيمة الدفتر
 للموجودات المالية التر

  ؛"المطلوبات األخرى"ضمن وعقود الضمانات المالية: تعرض بوجه عام كمخصص  التمويللتعهدات 

 حال كون األداة المالية ت  
 
عنارص ب ةيمكن للمرصف تحديد قيمة خسائر االئتمان المتوقعة المتعلق، وال ةغت  مسحوبارص عنو  عنارص تسهيالت مسحوبةن تضمّ ف

من المجّمعة لكال العنرصين، كمبلغ مخصوم  فيقوم المرصف بعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعةالمسحوبة: األخرى بمعزل عن المكونات  التمويلتعهدات 
يالقيمة إجماىل   المطلوبات "ضمن كمخصص ر عن المبلغ اإلجماىل  للعنرص المسحوب  ئالخسامخصص فائض من مبلغ ي أ ويعرض. للعنرص المسحوبة الدفتر
 ؛ "األخرى

   تقاس  األدوات المالية المماثلةالصكوك و فيما يخص  
  ئخسامخصص أي يتم إثبات ال ة من خالل الدخل الشامل اآلخر: فبالقيمة العادلالتر

 
 المركز الماىل  قائمة ر ف

ية لهذه أل ة الموحد  احتياط  القيمة العادلة.  اإلفصاح عن مخصص الخسائر وإثباته ضمنيتم تمثل قيمتها العادلة، ولكن  الموجوداتن القيمة الدفتر

 شطب ال

 مَّ إتشطب الموجودات المالية )
ً
داد قيمتها. غت  أن الموجودات المالية   أو ا جزئيا

( عندما ال يكون هناك احتمال واقع  الستر
ً
ألنشطة  ةن تظل خاضعأالمشطوبة يمكن كليا

داد المبالغ المستحقة. ال المرصف بإجراءات  التحصيل والمتابعة المتعلقة   حال كون المبلغ وستر
 
اكمة، فمخصص من أعىل المشطوب ف يعالج ن الفرق إالخسارة المتر

 بإضافته
ً
يالقيمة إجماىل  مقابل  يتم شطبهالمخصص ومن ثم إىل  أوال  تقيد و ة. الدفتر

ً
دة الحقا   مرصوف ا  أي مبالغ مستر

 
  نخفاض ال كحركة دائنة ف

 
 . التمويلقيمة ف

 
 ( الممتلكات والمعداتك

  تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة 
 
اكموتظهر بالصاف اكم اإلطفاء/ بعد خصم االستهالك المتر   نخفاض خسارة اال و  المتر

 
  و (. تالقيمة )إن وجدف

. ال يتم استهالك األراض 
يتم قيد تكلفة اإلصالحات والصيانة االعتيادية عىل و لمرصف. للنفقات إىل امستقبلية القتصادية اال احتمالية تدفق المنافعالنفقات الالحقة فقط عند  تم رسملةوت

االنتاجية المتوقعة للموجودات ويتم استهالك وإطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى األعمار المرصوفات عند تكبدها. 
 :  
 عىل النحو اآلنر

 

  
 سنة 33 المبان 

 سنوات 10 - 5  )يشمل الموجودات غت  الملموسة( األثاث والمعدات

  المستأجرة
ة اإليجار، أيهما أقرص 10 تحسينات المبان   سنوات أو فتر

ة اإليجار  موجودات حق االستخدام  عىل مدى فتر

. تتكون الموجودات غت  المل   كل  ،تميو موسة بشكل رئيس من برامج الحاسب اآلىل 
 
، مراجعة القيم المتبقية وطرق االستهالك واألعمار موحدة تاريــــخ قوائم ماليةف

ل تعديلها إن لزم األمر. و  ،اإلنتاجية للموجودات  من  االستهالكوُيحمَّ
ً
 لالستخدام( حتر  إضافة األصل تاريــــخاعتبارا

ً
 . الذي يسبق بيعهتاريــــخ لا) عندما يكون األصل جاهزا

يةالبيع بمقارنة متحصالت معامالت البيع يتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن    قائمة الدخل الموحدة. و  ،مع القيمة الدفتر
 
 تدرج ف

  الظروف وتتم 
 
ات ف   قيمتها وذلك عندما تشت  األحداث أو التغت 

 
ية. إعدم ىل إمراجعة جميع الموجودات للتأكد من وجود انخفاض ف داد القيمة الدفتر يتم و مكانية استر

ية عىل الفور إىل  داد تخفيض القيمة الدفتر داد. قيمتها القابلة لالستر ية للموجودات عن قيمتها المقدرة القابلة لالستر   حالة زيادة القيمة الدفتر
 
 ، وذلك ف

 

 ل( انخفاض قيمة األصول غبر المالية

  كل تاريــــخ 
 
، أو عند الحاجة إىل مالية إعداد قوائميقوم المرصف ف   حالة وجود أي مؤشر

 
اختبار  إجراء بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر عىل احتمال انخفاض قيمة األصل. ف

داد لألصل هو أعىل من القيمة ال داد لألصل. المبلغ القابل لالستر و الوحدات عادلة لألصل أسنوي النخفاض قيمة األصل، يقوم المرصف بتقدير المبلغ القابل لالستر
ية لألصل أو الوحدات المدرة للنقد مبلغه القا  المدرة للنقد مطروحا منها تكاليف البيع وقيمته المستخدمة. عندما تتجاوز القيمة الدفتر

ً
داد، يعتت  األصل ضعيفا

بل لالستر
داد. عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات الن قدية المستقبلية المقدرة إىل قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ويتم تخفيضه إىل مبلغه القابل لالستر

يتم استخدام نموذج تقييم و تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع،  عند يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. 
ات القيمة العادلة المتاحة.  المتداولةمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم  طريقةاستخدام  مناسب. يتم تأكيد هذه الحسابات من خالل ها من مؤشر كات التابعة أو غت   للشر

 
  الدخل الشامل اآلخر. بال

 
  سبق إعادة تقييمها ف

  قائمة الدخل الموحدة باستثناء الممتلكات التر
 
اف بخسائر انخفاض القيمة ف ، يتم نسبة لمثل هذه العقارات يتم االعتر

  الدخل الشامل اآلخر حتر 
 
اف بانخفاض القيمة ف ف بها سابقا فقط إذا كان السابقتقييم الإعادة الوصول إىل رصيد االعتر . يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعتر

  
 
اف بآخر خسارة انخفاض ف داد لألصل منذ االعتر اضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالستر   االفتر

 
 بحيث ال تتجاوز هناك تغيت  ف

ً
 القيمة. يكون االنعكاس محدودا

  كان من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم
ية التر داد، وال يتجاوز القيمة الدفتر ية لألصل مبلغه القابل لالستر اف بخسارة انخفاض  القيمة الدفتر يتم االعتر

  ا
 
ف بهذا القيمة األصل ف   قائلسنوات السابقة. ويعتر

 
 مة الدخل الموحدة. عكاس ف

 
 المقتناه لغرض البيع ( العقارات م

  السياق لمرصف، ا يستحوذ 
 
 للتمويال بعض الععىل ، لألعمال المعتاد ف

ً
 مبدئيا  تثبتتعتت  هذه العقارات موجودات متاحة للبيع، و و . ةالمستحق تقارات وذلك سدادا

ية   تكاليف البيع.  ،للعقارات المعنية القيمة العادلة الحاليةبأو  المستحقللتمويل بالقيمة الدفتر
ً
ل ال و أيهما أقل، ناقصا  أي استهالك لهذه العقارات. ُيحمَّ

اف بوبعد االثبات األوىل  لها، يتم    القيمة العادلةاالعتر
 
   ،بعد خصم تكاليف البيع ،أي انخفاض ف

 
افيتم و ، قائمة الدخل الموحدةف أي مكاسب الحقة إلعادة ب االعتر

  قائمة الدخل الموحدة. التقييم بالقيمة 
 
اكم لها ف يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة و العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتر

  قائمة الدخل الموحدة. معامالت البيع عن 
 
 ف
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 القوائم المالية الموحدة

 

 تقييم الضمانات

.  للحصول عىلمرصف الموجودات المالية، يسع الالمتعلقة بمن مخاطر االئتمان للتخفيف 
ً
  هذه الضمانات بأشكال مختلفة مثل و ضمانات، حيثما كان ذلك ممكنا

تأنر
ها من الموجودات غت  المالية والحسابات المدينة وخطابات االعتماد/الضمان والعقارات  وسندات الدينالنقد  باإلضافة إىل التحسينات االئتمانية األخرى والمخزون وغت 

  قائمة المركز الماىل  للمرصف، ما لم و . المقاصةات يمثل اتفاق
 
عىل ن القيمة العادلة للضمانات تؤثر أغت  تؤول ملكيتها للمرصف، ال يتم تسجيل هذه الضمانات ف

  تاريــــخ الحصول عليها، وُيعاد تقييمها بصورة دوري ،األدن  بالقيمة ، بوجه عام، تقيم الضماناتو خسائر االئتمان المتوقعة. مخصصات احتساب 
 
ن بعض إ. ومع ذلك، فةف

. يتم تقييمها  ،رباحاألهوامش متطلبات بالمتعلقة  سندات الدينسبيل المثال، النقدية أو  ، عىلالضمانات  بشكل يوم 

، يستخدم المرصف بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. 
ً
م حيثما كان ذلك ممكنا قيَّ

ُ
  ال تتمتع  الماليةالموجودات وت

األخرى التر
 يتم تقييم الضمانات غت  المالية. تقييم خاصة باستخدام نماذج بقيم سوقية قابلة للتحديد بسهولة

ً
المثمنون مثل  الغت  البيانات المقدمة من  ىلإ ، مثل العقارات، استنادا

فون ات أساس  ، أو عىلوالوسطاء العقاريون المحتر  . السكنأسعار مؤشر

دالضمانات   ةالمسبر

  عملياته الداخلية أو بيعها. دة تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام الموجودات المستر يتم سياسة المرصف  بموجب
 
 ف

 و 
ُ
  العمليات الداخلية حوَّ ت

 
  قرر المرصف االستفادة منها ف

ية لألصلبأو دادها ستر بقيمة اوتسجل  ذات الصلةالموجودات فئة  إىلل الموجودات التر  المضمون القيمة الدفتر
 أيهما أقل األصىل  

ُ
  الموجودات ل حوَّ . وت

، مالية()إذا كانت موجودات بقيمتها العادلة وتسجل المحتفظ بها للبيع الموجودات خيار أفضل إىل كبيعها  قرر المرصف التر
  تاريــــخ للموجودات  البيعتكلفه بعد خصم القيمة العادلة بو 

 
دادها غت  المالية ف  استر

ً
 . مرصفلسياسة ال ، وفقا

  و
 
  أخرى موجودات أو  يستعيد المرصف فعليا عقاراتال نطاق النشاط المعتاد للمرصف، ف

 
داد األموال،يتم االستعانة ب ، ولكنمحفظته التمويليةف  وكالء خارجيي   الستر

 عت  
ً
، غالبا  

ال يتم تسجيل العقارات السكنية عىل هذه السياسة،  وبناء. المديني   موال إىل العمالء/ فائض من األ ي أعاد يتسويه الديون المستحقة. و بغرض مزاد علت 
  قائمة المركز الماىل  الموحدة. النظامية االستعادة الخاضعة لعمليات 

 
 ف

 التمويلوتعهدات  ( الضمانات الماليةن

( وتعهدات وشهادات قبول مستندية احتياطيةواعتمادات  اعتمادات مستندية وضماناتتشتمل عىل ، بإصدار ضمانات مالية )المعتادة هيقوم المرصف خالل دورة أعمال
 سداد بمعي    مدينعدم وفاء نتيجة تكبدها خسائر عن صاحب العقد ائتمانية. إن الضمانات المالية ه  عقود تتطلب من المرصف القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض 

وط  المبالغ  لشر
ً
ام عند استحقاقها وفقا امات  "التعهدات االئتمانيةو"ما. الوفاء بالتر  .  تمويلمؤكدة لتقديم ه  عبارة عن التر 

ً
وط وأحكام محددة سلفا  وتقاسبموجب شر

  السوق بالقيمة العادلة، ويتم استنفاذ القيمة العادلة األولية  عائد بمعدالت  تمويلتقديم بالضمانات المالية الصادرة أو التعهدات مبدئيا 
 
أقل من المعدالت السائدة ف

ة عىل مدى   قياسها بالقيمة المستنفذة أو الضمان أفتر
ً
 تمويلأيهما أعىل. لم يقم المرصف بإصدار أي تعهدات  ،مبلغ خسائر االئتمان المتوقعةبو التعهدات. ويتم الحقا

ام يتم إثبو . لها يقوم المرصف بإثبات مخصص خسائر  ،األخرى التمويلوبالنسبة لتعهدات ، قائمة الدخلخالل  تم قياسها بالقيمة العادلة مني   اإللتر 
 
ات أي زيادة ف

  قائمة الدخل الموحدة.  مخصص"كـ المتعلق بالضمان الماىل   
 
  قيمة التمويل" ف

 
 انخفاض ف

  قائمة الدخل الموحدة ضمن " و 
 
ة الضمانرص تعاب خدمات مأيتم إثبات العالوة المستلمة ف   " بطريقة القسط الثابت عىل مدى فتر

 
 . والتعهد  فية، صاف

  تشـــللعقود ة. وبالنســـبة أســـاس خســـائر االئتمان المتوقع ات االئتمانية عىليتم قياس االرتباطو 
  ال يمكن تحديدها غت  االرتباطات عىل التمويل و مل تالتر

المســـحوبة والتر
 .لتمويلار ئمخصص خسالها ضمن يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة و بوضوح، 

 
 ( المخصصاتس

ام  ع تقدير موثوق بشأنيمكن للمرصف وضيتم إثبات المخصصات عندما    أو نظام  التر 
ه نتيجة أحداث سابقة، ويكون من المرجح حاىل  ضمت   من غت 

يستلزم أن أكتر
   تدفق الموارد 

ام. منفعة  تنطوي عىلالتر  اقتصادية لتسوية االلتر 
 

 يجارات(( محاسبة عقود اإلجارة )اإل ع

 رعندما يكون المرصف هو المؤج  

جارة(، يتم إثبات القيمة الحالية لدفعات اإليجار كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن بند "التمويل". اإل معامالت مثل )تفاقيات إيجار إسالم  اعند تأجت  الموجودات بموجب 
 إجماىل  الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كدخل غت  محقق من التمويل. و 

ة اإليجار عىل أساس يجار عىل مدى فتر يتم إثبات دخل اإل و يتم إثبات الفرق بي  
  تظهر كمعدل عائد 

، والتر   االستثمار، باستخدام طريقة العائد الفعىل 
 
 ثابت.  دوري صاف
 

 عندما يكون المرصف هو المستأجر

. ويكون العقد  عند بدء إبرامه عند اإلثبات األوىل  ألي عقد، يقوم المرصف بتقييم ما إذا كان العقد 
ً
، إذا كان يمثل عقد إيجار، أو يتضّمن إيجارا

ً
، أو يتضّمن إيجارا

ً
إيجارا

  
 
ه أصل استخدام عىل  السيطرةالعقد ينقل الحق ف ويمكن  المرصفتتدفق إىل  المنافعإذا كانت معظم  السيطرةيتم تحديد و نظت  مقابل محدد.  زمنيةمحدد لفتر

 . ا األصلتوجيه استخدام هذ للمرصف

  العقد لكل عنرص من عنارص اإليجار عىل أساس  يحدد عنرص اإليجار،  يحتوي عىلوعند بدء إبرام أو عند إعادة تقييم عقد 
 
دةالمرصف المقابل ف . غت  األسعار كل عىل ح 

  يكون فيها المرصف مستأج  و يجار المتعلقة بأرض ومبت  عقود اال نه بالنسبة لأ
، فقد اختار المرصف عدم فصل المكونات غت  المؤجرة رَ التر

ً
المكونات والمحاسبة عن ا

 لإليجار. اإل 
ً
 واحدا

ً
 يجارية وغت  اإليجارية باعتبارها مكونا
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 موجودات حق االستخدام

 موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛ويقيس يطبق المرصف نموذج التكلفة، 

اكم وأي خسائر أ ا مخصوما منه (1 اكمة ناشئة عن ي استهالك متر   القيمة؛ ومتر
 
 انخفاض ف

لة ألي إ (2
َّ
امات اإل  قياس ةعادُمعد  فيما يتعلق بتعديالت عقود اإليجار يجار التر 

  حال وجود تكاليف و 
 
ام اإليجار، إال أنه ف غت  القابلة والتأمينات النقدية مثل تكاليف إعداد الموقع  ةضافيإبوجه عام، فإن موجودات حق االستخدام تكون مساوية اللتر 

داد ورسوم تقديم ها  الطلبات لالستر  . هذه التكاليف إىل قيمة موجودات حق االستخدامن تضاف ، فيتوجب أوما إىل ذلك التمن النفقات المتعلقة بالمعام وغت 

 استهالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريــــخ يتم و 
ً
مدة عقد أو نهاية ألصل حق االستخدام العمر اإلنتاج   نهاية حتر  اإلثباتالحقا

 ، أيهما أقرباإليجار 
ُ
 . وت

َّ
 نفس األساس الذي  االستخدام عىللموجودات حق مار اإلنتاجية التقديرية األعد حد

ُ
 ت

َّ
 . لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجية د به حد

 
ام اإليجار  البر 

، يُ  ام اإليجار بالقيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إىل المؤجِّ عند اإلثبات األوىل    حال ا العائد ر، مخصومة باستخدام معدل سجل التر 
 
  عقد اإليجار، أو ف

 
  ف

لضمت 
  لدى  التمولتعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، يتم استخدام معدل 

 
  لديه  التمولالمرصف. وبوجه عام، يستخدم المرصف معدل اإلضاف

 
 باعتباره سعر الخصم. اإلضاف

ام اإليجار عن طريق:  ، يقيس المرصف التر   وبعد اإلثبات األوىل 

ية ل (1 ام باإليجار العائدتعكس زيادة القيمة الدفتر  عىل التر 
ت؛ (2

َ
د
ِّ
  ُسد

ية لتعكس مدفوعات اإليجار التر  تخفيض القيمة الدفتر

ية  ويعاد قياس   عقد اإليجار القيمة الدفتر
 
امات اإليجار بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقه معدل العائد لتعكس أي إعادة تقييم أو أي تعديل ف .  . وتقاس التر  الفعىل 

  المؤشر أو اد القيعَ يُ و 
 
  مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيت  ف

 
  تقديرات المرصف للمبالغ المتوقع الاس عندما يكون هناك تغت  ف

 
  حال وجود تغيت  ف

 
معدل، وف

  حال دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو 
 
اء أو التمديد أو بمماالمتعلق بتغيت  تقييمه المرصف قام ف  العقد.  إنهاءرسه خيار الشر

ام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل و  يللقيمة عندما يعاد قياس التر    حال كانيلموجودات حق االستخدام، أو  ةالدفتر
 
  األرباح أو الخسائر ف

 
القيمة  تسجل ف

ي  .إىل صفر ا لموجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته ةالدفتر
 

ة األجل واإليجا  رات ذات القيمة المنخفضةاإليجارات قصبر

  تكون مدتها موجودات حق االستخدام و اختار المرصف عدم إثبات 
ة األجل التر امات اإليجار لعقود اإليجار قصت   

 أو  12التر
ً
قل وعقود إيجار الموجودات ذات أشهرا

  ذلك معدات 
 
المرتبطة بهذه العقود كمرصوف عىل أساس القسط الثابت عىل  . ويقوم المرصف بإثبات مدفوعات اإليجار تقنية المعلوماتالقيمة المنخفضة، بما ف

ه اإليجار.   مدى فتر
 
 ( النقد وما يماثلهف

فألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة،    الصندوق النقد  ضمنالمبالغ المدرجة  بأنه"النقد وما يماثله"  ُيعرَّ
 
السعودي البنك المركزي واألرصدة لدى ف

  تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريــــخ االقتناء و  ،النظاميةائع الودباستثناء 
  ال تتعرّ األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التر

لمخاطر ذات  ض، والتر
  تغت  قيمتها 

 
 . العادلة أهمية ف

 
ة األجلص  ( منافع الموظفير  قصبر

ة األجل  قي عىل أساس غت  مخصومتقاس منافع الموظفي   قصت 
ُ
امات اثبات إ. ويتم د كمرصوفات عند تقديم الخدمات ذات الصلةوت دفعها لقاء المبالغ المتوقع اللتر 

امات    حال وجود التر 
 
ة األجل أو برامج الدفعات عىل أساس األسهم ف ة ضمنية أو نظامية مقابل الحوافز النقدية قصت  خدمات نتيجة عىل المرصف لدفع تلك المبالغ حاليَّ

 لمرصف مع وجود إمكانية لتقدير تلك المبالغ عىل نحو موثوق. ا إىلسبق تقديمها 
 
 نهاية الخدمة ( مكافآت ص

د المكافآت مستحقة الدفع  قيَّ
ُ
  المرصف لت

 ألحكام نظام العمل السعودي. ا سس أوفق  نهاية خدماتهم عند موظف 
ً
دراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات إيتم و كتوارية طبقا

  قائمة المركز ا
 
ام المثبت . و د لماىل  الموحاالخرى ف وط مقاربة القيمة الحالية اليمثل االلتر    لها شر

امات المنافع المحددة مخصومة بالعائد عىل السندات الحكومية التر لتر 
الال . لتر   

ام المكاف يتمو  م المعت   من ق   آتاحتساب التر 
ً
اء اكتواريي   مستقلي   باستخدام طريقة وحدة االئتمان االمحددة سنويا   لمتوقعة. بل خت 

ة والإن مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة  ات عن تسويات الخت    الدخل الشامل اآلخر. تغت 
 
ة ف اضات االكتوارية يتم إثباتها مباشر   االفتر

 
 ف

 
 ( الزكاةق

 ألنظمة 
ً
يبة والجماركيخضع المرصف للزكاة وفقا : الهيئة العامة للزكاة والدخل( هيئة الزكاة والرص 

ً
  قائمة الدخل الموحدة. ، ويت)سابقا

 
 م إثبات مرصوفات الزكاة ف

يبة والجماركقامت   من  ضوابطبإصدار  هيئة الزكاة والرص 
ً
  تم إثبات االستحقاقات المتعلقة و م. 2019يناير  1جديدة الحتساب الزكاة اعتبارا

 
ام كما ف ديسمت   31 بااللتر 

يبة دخل يتموال . م2022 يبة مؤجلة ، وعليه ال المحاسبة عن الزكاة كرص   .لزكاةتتعلق بايتم احتساب رص 
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 القوائم المالية الموحدة

 

 ( رأس المال ر

ة  المرتبطةتصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم إظهار التكاليف اإلضافية  طرح م، بعد و خصبند محقوق الملكية ك ضمنأو الخيارات جديدة إصدار أسهم بمباشر
يبة، من مبلغ   . المتحصالتالرص 

ي المرصف  اء أو الق ملكية، عىل سبيل المثال نتيجة إلعادة أدوات حقو  عندما يشتر   ذلك بغرض الوفاء بشر
 
خطة الدفع عىل أساس األسهم، فإن المقابل المدفوع بما ف

ائب الدخل(، يتم خصمها من حقوق الملكية  ة )بعد خصم رص  األسهم  تلككأسهم خزينة حتر يتم إلغاء   العائدة لمساهم  المرصفأي تكاليف إضافية يمكن نسبتها مباشر
 أو إعادة إصدارها. 

ا ، فإن أي مقابل مستلم، بعد خصم أي تكاليف 
ً
ة  تعامالتعندما يتم إعادة إصدار هذه األسهم العادية الحق يبة الدخل ذات الصلة، يتم إدراجه مباشر ات رص  إضافية وتأثت 

  حقوق الملكية 
 
 المرصف.  مساهم  العائدة لف

 
 ( أسهم الخزينةش

لةمن حقوق الملكية خصم بند كالتكلفة وتعرض  تثبت أسهم الخزينة ب
َّ
األسهم. يتم هذه بتتعلق أو خسائر بيع مكاسب و  ،رباح أوتوزيعات  بأي تكاليف تعامالت ُمعد

 بعد الحصول عىل أسهم الخزينة، 
ً
 بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع. ها إثباتالحقا

امات المرصف المتعلقة بخطط الدفعلغرض وذلك عودي، السالبنك المركزي  ةعىل هذه األسهم بعد موافق المرصف استحوذ  الخاصة ات عىل أساس األسهم الوفاء بالتر 
 . بموظفيه

يحة األول( صكوك ت  الشر

يحة األوىل صكوك ضمن حقوق الملكية يصنف المرصف  داد / استحقاق محددة )صكوك دائمة(الشر ند عالمرصف بدفع األرباح  يتعّهد وال ، الصادرة بدون تواريــــخ استر
  تحد من سبل االحتكام المتاحة لحامىل  الصكوك من حيث العدد والنطاق

وط وأحكام معينة والتر  بة التنفيذ. و وصع حدوث أو اختيار عدم الدفع بما يتوافق مع شر
 

  حقوق الملكية الموحدة ضمن ذات الصلة والتوزيعات  األولية التكاليف إثباتيتم 
 
ات ف   قائمة التغت 

 
ة ف  . المبقاةاح األرببند مباشر

 
 دارة االستثمارإ( خدمات ث

كته التابعة  عىل االستثماريةإدارة بعض الصناديق عىل مل تتش، و يقدم المرصف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شر
ً
. يعتمد تحديد ما إذا كان المرصف مسيطرا

 عىل تقييم إجماىل  المصالح االقتصاد االستثماريةمثل هذه الصناديق 
ً
  ذلك استثماراته وأي أرباح مدرجة ورسوم اإلدارة المتوقعة( عادة

 
  الصندوق )بما ف

 
ية للمرصف ف

  إعفاء مدير الصندوق. 
 
 وحقوق المستثمر ف

َص المرصف إىل أنه يعمل بصفته  ،لتقييم المذكور أعالهلونتيجة 
ُ
ل
َ
 عنخ

ً
فصاح عن ويتم اإل ال يتم توحيد القوائم المالية لتلك الصناديق. عليه و  ،المستثمرين وكيال

 فيما تعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة، األ
ُ
  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن "االستثماراتمن االستثمارات درج حصة المرصف ت

 
" ف

 قائمة المركز الماىل  الموحدة. 

 كموجودات للمرصف، وبو ال يتم معاملة أي أصول يحتفظ بها المرصف عىل سبيل األمانة أو بصفته 
ً
  كيال

 
 . الموحدةالقوائم المالية التاىل  ال تدرج ف

 
ك اتاالستثمار ( خ وع مشبر كة زميلة ومشر ي شر

 
 ف

  
 
كة زميلة و تم اإلثبات األوىل  لالستثمارات ف وع الشر ك المشر  المحاسبة عنها بطريقة مشتر

ً
كة الزميلة ه  و الملكية. حقوق بالتكلفة ويتم الحقا   المنشأة ا الشر

 يمارسلتر
كة ليست المالية والتشغيلية، كما أنها ها سياسات ، عىلسيطرة(وليس ) نفوذا هاما المرصف  وع ةتابعشر  وال مشر

ً
ك ا  مشتر

ً
ك هو أما . ا وع المشتر  ا عليهيمارس منشأة المشر

كة. المرصف   سيطرة مشتر

دَرج ، الملكيةحقوق ة وبموجب طريق
ُ
  ت

 
كة الاالستثمارات ف وع الزميلة و الشر ك المشر   قائمةمشتر

 
ات ويضاف لها أي المركز الماىل  بالتكلفة  ف   تغت 

 
بعد تاريــــخ االستحواذ ف

كةمن حصة المرصف    موجودات الشر
 
ك صاف وع المشتر   األحصة تعرض و . الزميلة/المشر

 
  المرصف ف

كة الزميلة حققها ترباح التر   الشر
 
ك ف وع المشتر  الدخلقائمة والمشر

 . الموحدة

  وتظهر 
 
كة الزميلة. قائمة الدف   نتائج عمليات الشر

 
  حقوق و خل الموحدة حصة المرصف ف

 
ة ف ات مثبتة مباشر كة الزميلة، يقوم المرصف الملكية عند وجود أي تغيت  للشر

ات    تلك التغيت 
 
( بإثبات حصته ف

ً
  واإلفصاح عنها )عندما يكون ذلك مالئما

 
  حقوق  قائمةف

 
ات ف المكاسب غت  المحققة من  ستبعاد ايتم و  . الموحدةالملكية التغت 

  المعامالت 
 
  تلك المعامالت تقدمالخسائر غت  المحققة ما لم  استبعاد . كما يتم المنشأة المستثمر فيها بقدر حصة المرصف ف

ً
  قيمة  انخفاضوجود عىل  دليال

 
ف

 . الموجودات المحولة

  قو 
 
كة الزميلة ف   أرباح الشر

 
، ل الربــح العائد ، هذا الربــح  ئمة الدخل الموحدة. ويمثلاتظهر حصة المرصف ف كة الزميلة، وبالتاىل 

  الشر
 
الربــح بعد يعت ّ عن هو فلمساهمي   ف

ائب خصم  كات التابعة والحصص الرص    الشر
 
كة الزميلةغت  المسيطرة ف ة كة الزميلة المالية للشر يتم إعداد القوائم  و . للشر ة لنفس فتر

ّ
عند و . للمرصفالقوائم المالية المعد

ج
ُ
ورة، ت  المرصف. تلك المتبعة لدى مع السياسات المحاسبية لك  تتماسر رى تعديالت الرص 

  المرصف يقوم الملكية، حقوق طريقه تطبيق  بعد و 
 
  الشر  أي دليل موضوع  عىلما إذا كان هناك بتحديد  قوائم ماليةكل تاريــــخ  ف

 
. ة الزميلةكانخفاض قيمة االستثمار ف

  مثل هذه الحالة، 
 
  القيمة مقدار  المرصفسب تيحوف

 
داد حسب  االنخفاض ف كة الزميلة الفرق بي   المبلغ القابل لالستر   الشر

 
وع / ف ك و المشر ية تهقيمالمشتر ، ويتم الدفتر

  "حصة المبلغ إثبات 
 
كالربــح/الخسارة من المرصف من ف وع المشتر كة الزميلة/المشر   الشر

 
 . قائمة الدخل الموحدة" ف
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 ( الدفعات عىل أساس األسهم ذ 

امج منالتالية األنواعمرصف لموظفيه المؤهلي   يقدم ال امج حسب ما هو معتمد من قبل  وصٌف موجزٌ وفيما يىل  ، الت   السعودي: البنك المركزي لتلك الت 
 

 برنامج منح األسهم للموظفير  
 
ً
، يمنح المرصف لموظفيه المؤهلي   أسهما  ألحكام برنامج منح األسهم للموظفي  

ً
اوح  ةفتر بوفقا ة يقوم المرصف و سنوات.  5إىل  3بي   ما استحقاق تتر   تاريــــخ فتر

 
ف

. إىل ابتحويل األسهم المخصصة االستحقاق   لموظفي  

نامج و    هذا الت 
 
  تاريــــخ المنح، حيث ترى  بالرجوع إىلتقاس تكلفة األسهم ف

 
 أن القيمة العادلة لألسهم بتاريــــخ المنح مقاربة لقيمتها السوقية. اإلدارة القيمة العادلة ف

  تنته  بالتاريــــخ الذي يستحق فييتم و 
نامج والتر   الت 

 
اك ف وط خدمة االشتر   يتم خاللها الوفاء بشر

ة التر نامج عىل مدى الفتر ك امتالك إثبات تكلفة الت  ه الموظف المشتر
  يتم إثباتها و )تاريــــخ االستحقاق(.  بالكامل تلك األسهم

اكمية التر امج لتظهر المصاريف التر   كل هذه الت 
 
لتظهر إىل أي حد انتهت حتر تاريــــخ االستحقاق ائم مالية قو تاريــــخ ف

ة االستحقاق مع أفضل التقديرات من قبل المرصف لعدد صالحية  نامج. وتمثل  األسهمفتر   نهاية الت 
 
  تستحق ف

  التر
 
قائمة الدخل الموحدة  الحركة المدينة أو الدائنة ف

ة ل اكمية القوائم المالية فتر   المصاريف التر
 
  بداية ونهاية مثبتة الالحركة ف

 
ة ف  . القوائم الماليةهذه فتر

 المكافآت المؤجلة امجبر 

وط بر بمو   يتم منح الموظفي   المؤهلي   أسهم ،امج المكافأة المؤجلةجب شر
ً
ة استحقاق من  ا ة استحقاق، يسلم المرصف األسهم   حلولسنوات. عند  3-1مع فتر كل فتر

  المحاسبة عن بر نفس الالمؤجلة بالمكافآت  رنامجالمحاسبة عن بتم تاألساسية المخصصة للموظف. 
 
. طريقة المتبعة ف  امج منح األسهم للموظفي  

 المنح الحكومية( ض

وط المتعلق يقوم م بالشر  تعامل المنفعةو  . ة بها المرصف بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنح وأن المرصف سيلتر 
  السوق و السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل.  ت قل عن معدال ي ربــح من الوديعة الحكومية بمعدل

 
يتم إثبات الوديعة الحكومية بمعدالت عائد أقل من السائدة ف

ا للمعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
ً
  السوق باحتساب يتم قياس المنفعة من المنح الحكومية بمعدالت عائو "األدوات المالية".  9-وقياسها وفق

 
د تقل عن العوائد السائدة ف

 للمعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
ً
  يتم تحديدها وفقا

ية األولية للوديعة والتر  لمعايت  و والمتحصالت المستلمة.  9-الفرق بي   القيمة الدفتر
ً
تتم المحاسبة عن المنفعة وفقا

  قائمة الدخل الموحدة "المحاسبة عن المنح الحكومية"، ويتم إث 20-المحاسبة الدوىل  
 
  يثبت فيها المرصف  بشكل منتظمبات المنح الحكومية ف

ات التر عىل مدى الفتر
  سيتم التعويض عنها

  هو المرصف. إثبات يتم و  .التكاليف ذات العالقة التر
، و دخل المنح فقط عندما يكون المستفيد النهان   

عندما يكون العميل هو المستفيد النهان 
. فقط يقوم المرصف    حسابات المديني   والدائني  

 
 بإثبات هذه المبالغ ف

 

 السعودي البنك المركزينقد وأرصدة لدى  - 4
 

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

  الصندوق
 
 2,327,646 1,960,998 نقد ف

 6,704,845 7,483,796 وديعة نظامية

 30,000 169,542 إيداعات سوق المالحسابات جارية و 

 114,805 108,923 أخرى

 9,177,296 9,723,259 اإلجمالي 

 
 لنظام مراقبة 

ً
السعودي بنسب مئوية البنك المركزي ، يتعي   عىل المرصف االحتفاظ بوديعة نظامية لدى السعودي البنك المركزيالصادرة عن واللوائح البنوك وفقا

 و  ،لديه محددة من ودائع العمالء
ُ
  نهاية كل شهري عىل أساس متوسط سب تحت

 
ة تقرير ف يومية للمرصف، لذا الوديعة النظامية غت  متاحة لتمويل العمليات الإن . فتر

 من النقد وما يماثله. 
ً
( مع البنك المركزيإيداعات تمثل و  فه  ال تعد جزءا اء العكس  اة بموجب اتفاقية إعادة البيع )إعادة الشر  أسواق المال األوراق المالية المشتر

 . السعودي

 
ي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 5

 
  ، صاف

 

  
 إيضاح

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 439,025 935,469  حسابات جارية

 300,356 522,581 5.1 ات ووكاالت مع البنوك مرابح

 (1,308) (3,592) 5.2 يطرح منه: مخصص انخفاض القيمة 

 738,073 1,454,458  اإلجمالي 

 

  نطاق  "استثمار التعرضات المصنفة "بدرجةهذا البند  يمثل  1.5
 
اواح ف " بناء عىل إىل حد كبت  من مخاطر االئتمان" إىل "جودة ائتمانية جيدة جداخالية "حيث تتر

 التصنيفات االئتمانية الخارجية. 
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  قيمة األرصدة لدى البنوك والمؤسسات و  اتضإلجماىل  التعرّ  الرصيد االفتتاج  إىل الرصيد الختام   ةتسويعمليات التاىل   يوضح الجدول 2.5
 
مخصص االنخفاض ف

 المالية األخرى: 

 إجمالي التعرض
خسائر االئتمان المتوقعة 

ة    12لفبر
 
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة عىل 
مدى عمر الموجودات غبر 
 منخفضة القيمة االئتمانية

إجمالي خسائر االئتمان 
 المتوقعة 

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2022ديسمبر  31

  
 
 739,381 1,403 737,978 2022يناير  1الرصيد كما ف

ة    12المرحل لخسائر االئتمان المتوقعة لفتر
ً
 - (1,404) 1,404 شهرا

 - 804 (804) المرحل لخسائر االئتمان عىل مدى عمر األصل غت  منخفض القيمة

  الحركة
 
 718,669 (277) 718,946 صاف

ي الرصيد كم
 
 1,458,050 526 1,457,524 2022ديسمبر  31ا ف

 

 إجمالي التعرض
ر االئتمان المتوقعة خسائ

ة    12لفبر
 
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة عىل 
مدى عمر الموجودات غبر 
 منخفضة القيمة االئتمانية

إجمالي خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 )بآالف الرياالت السعودية( م2021ديسمبر  31

  
 
 445,288 5,127 440,161 2021يناير 1الرصيد كما ف

ة  المرحل لخسائر االئتمان   12المتوقعة لفتر
ً
 - (4,021) 4,021 شهرا

  الحركة
 
 294,093 297 293,796 صاف

  
 
 739,381 1,403 737,978 2021 ديسمت   31الرصيد كما ف

 

ي القيمة
 
 مخصص االنخفاض ف

خسائر االئتمان المتوقعة 
ة    12لفبر

 
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة عىل 
مدى عمر الموجودات غبر 
 منخفضة القيمة االئتمانية

إجمالي خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 ف الرياالت السعودية()بآال م 2022ديسمبر  31

  
 
 1,308 69 1,239 م2022 يناير  1الرصيد كما ف

ة    12المرحل لخسائر االئتمان المتوقعة لفتر
ً
 - (69) 69 شهرا

 - 39 (39) المرحل لخسائر االئتمان عىل مدى عمر األصل غت  منخفض القيمة

 2,284 (11) 2,295 محمل / )المعكوس قيده( خالل السنة

ي 
 
 3,592 28 3,564 م2022 ديسمبر  31 الرصيد كما ف

 

ي القيمة
 
 مخصص االنخفاض ف

االئتمان المتوقعة  خسائر 
ة    12لفبر

 
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر الموجودات 
غبر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

إجمالي خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2021ديسمبر  31

  
 
 2,286 1,017 1,269 م2021 يناير  1الرصيد كما ف

ة المرحل لخسائر االئتمان ا   12لمتوقعة لفتر
ً
 - (799) 799 شهرا

 (978) (149) (829) محمل للسنة

  
 
 1,308 69 1,239 م2021 ديسمت   31الرصيد كما ف

 

 

  



 

 
 

31 

 

 االستثمارات – 6

 إيضاحات  
 م 2021 م 2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 2,365,750 1,652,479 1.6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 7,412,625 12,084,604 2.6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ي 
 
    استثمارات بالتكلفة المستنفذة، صاف
 906,617 904,901  مرابحات مع البنك المركزي السعودي

 22,535,783 23,832,577 3.6 صكوك

  القيمة
 
 (9,886) (16,158) 4.6 يطرح منه: مخصص االنخفاض ف

  24,721,320 23,432,514 

وع مشبر  كة زميلة و مشر ي شر
 
    كاستثمارات ف

كة زميلة   شر
 
 53,910 56,158 5.6 استثمار ف

ك وع مشتر   مشر
 
 12,770 14,056 6.6 استثمار ف

  70,214 66,680 

 33,277,569 38,528,617  اإلجمالي 

 
 قائمة الدخلاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل    61.
 

 م 2021 م 2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 124,005 145,050 أدوات حقوق ملكية

 2,241,745 1,507,429 وأخرى صناديق استثمارية

 2,365,750 1,652,479 إلجمالي ا

 
  دخل ل فيما يىل  تحليل

 
 قائمة الدخل:  من خاللمن األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  لمرصفاصاف

 

 م 2021 م 2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

   دخل
 
 97,404 212,730 متاجرة، صاف

 31,994 66,578 إيرادات توزيعات أرباح

 129,398 279,308 اإلجمالي 

 
 مل اآلخرالدخل الشااالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  2.6

 

 م 2021 م 2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 6,949,049 10,646,145 صكوك

 463,576 1,438,459 أدوات حقوق ملكية

 7,412,625 12,084,604 اإلجمالي 

 

 480.2: م2021) مليون ريال سعودي 31.8 أساسية بلغت مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمةصكوك أدوات  قام المرصف خالل العام ببيع
  استحقتقيمة أصل مبلغ األدوات فقد بلغت ، كإضافة لذلريال سعودي(. مليون 

دت / التر مليون ريال  37.5: م2021)ريال سعودي مليون  1,200خالل العام  استر
مليون ريال من المكاسب غت   1 من إجماىل  محفظة الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وعليه فقد قام المرصف بتحويلسعودي( 

 مليون ريال سعودي(.  0.2: م2021.)إىل قائمة الدخل الموحدةدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالصكوك الأدوات ة المتعلقة بحققالم
 
    ة(بالتكلفة المستنفذ)القيمة العادلة للصكوك بلغت   3.6 

 
 (. سعودي ريالمليون  22,581: م2021) سعودي مليون ريال 23,440 ، م2022ديسمت   31كما ف
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  نخفاض االستثمارات ومخصص اال  تعرضاتإلجماىل  الرصيد االفتتاج  إىل الرصيد الختام   من تسويةاليوضح الجدول التاىل   4.6 
 
 : قيمة االستثماراتف

 

 إجمالي التعرضات 

 م2021 م2022

ة  خسائر االئتمان المتوقعة لفبر
12  

 
 شهرا

ة  خسائر االئتمان المتوقعة لفبر
12  

 
 شهرا

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 
 22,752,291 23,442,400 يناير 1الرصيد كما ف

اء استثمارات جديدة  8,945,688 3,818,613 شر

 (8,375,322) (2,519,131) المستبعد والمستحق خالل السنة

  األرباح المستحقة
 
  الحركة ف

 
 119,743 (56,600) صاف

 - 52,196 مكاسب من استثمارات بالتكلفة المستنفذة

ي 
 
 23,442,400 24,737,478 ديسمبر  31الرصيد كما ف

 

ي القيمة
 
 مخصص االنخفاض ف

 م2021 م2022

ة  خسائر االئتمان المتوقعة لفبر
12  

 
 شهرا

ة  خسائر االئتمان المتوقعة لفبر
12  

 
 شهرا

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 
 8,989 9,886 يناير 1الرصيد كما ف

ل للسنة  897 6,272 المخصص الٌمحمَّ

ي 
 
 9,886 16,158 ديسمبر  31الرصيد كما ف

 
 االئتمان المتوقعة خالل السنة.  خسائر بي   مراحل  محولة أي تعرضاتكن هناك ي مل
 

كة زميلة ي شر
 
  65. االستثمار ف

كة الزميلة حصة المرصف   شر
 
   يمثل االستثمار ف

 
كة  )% 28.75: م2021% ) 28.75بنسبة  االستثمار ف   شر

 
( برأس مال مدفو  اإلنماءف  

كة تأمي   تعاون  ع طوكيو مارين )شر
كة بموجب السجل التجاري رقم  300: م2021مليون ريال سعودي ) 300قدره  ـه 1433رجب  28( وتاريــــخ (1010342527مليون ريال سعودي(، وقد تأسست الشر

 . (م2012 يونيو 18الموافق )

 

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 
 59,930 53,910 يناير 1الرصيد كما ف

  
 
 (6,020) 2,248 السنة (خسارةمكاسب / )الحصة ف

ي 
 
 53,910 56,158 ديسمبر  31الرصيد كما ف

 
  السوق المالية  عىل أساس القيمة الواردة أعاله م تقدير القيمة العادلة لالستثمارات ت

 
  المدرجة ف

 
: م2021مليون ريال سعودي ) 103.5بمبلغ  م2022ديسمت   31كما ف

 مليون ريال سعودي(.  270.8
 

 ألحدث قوائم مالمخترصة التاىل  المعلومات المالية يقدم الجدول 
ً
كة الزميلة وفقا  الية معلنة. للشر

 

  
 م2020ديسمت   31 م2022سبتمبر  30

 )بآالف الرياالت السعودية(  السعودية( )بآالف الرياالت 

 مدققة غبر مدققة  

 533,865 696,503 الموجودات المتداولة

 676,876 850,809 إجماىل  الموجودات

 394,407 551,542 المطلوبات المتداولة

 489,967 658,707 إجماىل  المطلوبات

 186,909 192,102 إجماىل  حقوق الملكية

 169,400 163,179 إجماىل  اإليرادات

 180,587 156,960 إجماىل  المرصوفات
 

كاال  6.6 وع مشبر ي مشر
 
 ستثمار ف

  رأس (50%) مليون ريال سعودي 25 قدره قام المرصف باستثمار مبلغ
 
ك بي   مرصف  ف

وع مشتر كة إرسال للتحويالت المالية )مشر يد  اإلنماءمال شر ومؤسسة الت 
كة بموجب الس قد تأسستالسعودي(، و  ويبلغ رأسمالها المدفوع  (م2015مارس  12الموافق )ـه 1436مادى األوىل ُج  21بتاريــــخ  1010431244جل التجاري رقم الشر

  قد مليون ريال سعودي. و  50
 
  بلغت حصة المرصف ف

 
   : م2021مليون ريال ) 1.3 السنة مكاسبصاف

 
 مليون ريال سعودي(.  8.1الخسارة الحصة ف
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 وموقع االستثمار نوع تحليل االستثمارات حسب  7.6

  
 استثمارات محلية

  
 استثمارات دولية

  
 مالي اإلج

 )بآالف الرياالت السعودية( )بآالف الرياالت السعودية( )بآالف الرياالت السعودية(

 م2021 م2022   م2021 م2022   م2021 م2022  

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل

        

 124,005 145,050  23,478 70,552  100,527 74,498 أدوات حقوق ملكية

 2,241,745 1,507,429  375,553 677,355  1,866,192 830,074 وأخرى صناديق استثمارية

 904,572 1,966,719  747,907 399,031  1,652,479 2,365,750 

االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من 
         خالل الدخل الشامل اآلخر
 3,162,448 4,224,815  444,512 605,155  2,717,936 3,619,660 استثمارات ذات عائد ثابت

 3,786,601 6,421,330  - 518,684  3,786,601 5,902,646 استثمارات ذات عائد متغت  

 463,576 1,438,459  936 886  462,640 1,437,573 أدوات حقوق ملكية

 10,959,879 6,967,177  1,124,725 445,448  12,084,604 7,412,625 

مارات الُمدَرجة بالتكلفة المستنفذة، االستث
ي 
 
         صاف

 22,526,031 23,816,419  56,495 56,569  22,469,536 23,759,850 استثمارات ذات عائد ثابت

 906,483 904,901  - -  906,483 904,901 استثمارات ذات عائد متغت  

 24,664,751 23,376,019  56,569 56,495  24,721,320 23,432,514 

ك وع مشبر كة زميلة ومشر ي شر
 
         االستثمارات ف

 66,680 70,214  - -  66,680 70,214 أدوات حقوق ملكية

 33,277,569 38,528,617  900,974 1,929,201  32,376,595 36,599,416 اإلجمالي 

 
 تحليل االستثمارات حسب مكونات االستثمار  8.6

  
 متداولة

  
 غبر متداولة

  
 اإلجمالي 

 ف الرياالت السعودية()بآال )بآالف الرياالت السعودية( )بآالف الرياالت السعودية(

 م2021 م2022   م2021 م2022   م2021 م2022  

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
         خالل قائمة الدخل
 124,005 145,050  108,441 92,271  15,564 52,779 أدوات حقوق ملكية

 2,241,745 1,507,429  944,208 1,273,171  1,297,537 234,258 وأخرى صناديق استثمارية

 287,037 1,313,101  1,365,442 1,052,649  1,652,479 2,365,750 

االستثمارات الُمدَرجة بالقيمة العادلة من 
         خالل الدخل الشامل اآلخر
 3,162,448 4,224,815  960,615 2,310,877  2,201,833 1,913,938 استثمارات ذات عائد ثابت

 3,786,601 6,421,330  3,779,177 4,764,183  7,424 1,657,147 عائد متغت  استثمارات ذات 

 463,576 1,438,459  16,204 21,779  447,372 1,416,680 أدوات حقوق ملكية

 4,987,765 2,656,629  7,096,839 4,755,996  12,084,604 7,412,625 

االستثمارات الُمدَرجة بالتكلفة المستنفذة، 
ي 
 
         صاف

 22,526,031 23,816,419  - 99,868  22,526,031 23,716,551 استثمارات ذات عائد ثابت

 906,483 904,901  906,483 904,901  - - استثمارات ذات عائد متغت  

 23,716,551 22,526,031  1,004,769 906,483  24,721,320 23,432,514 

ك وع مشبر كة زميلة ومشر ي شر
 
         االستثمارات ف

 66,680 70,214  12,770 14,056  53,910 56,158 أدوات حقوق ملكية

 33,277,569 38,528,617  6,727,898 9,481,106  26,549,671 29,047,511 اإلجمالي 
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 المتعاملير  تحليل االستثمارات حسب  9.6

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 24,629,700 25,936,741 حكومية وشبه حكومية

 2,582,744 4,586,481 البنوك والمؤسسات المالية األخرى

كات  6,065,125 8,005,395 شر

 33,277,569 38,528,617 اإلجمالي 

 
 الموجوداتتحليل االستثمارات حسب جودة  10.6

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 24,629,700 25,936,741 حكومية وشبه حكومية

 6,339,444 11,014,233 درجة استثمارات

 2,308,425 1,577,643 أدوات حقوق ملكية وصناديق استثمارية

 33,277,569 38,528,617 اإلجمالي 

 

   المصنفة "درجة استثمار" عىلاالستثمارات شتمل ت
  نطاق "تق التعرضات التر

 
"جودة مخاطر ائتمان "إىل " ئتمانمن مخاطر اال خالية إىل حد كبت  ع ف

ً
 .جيدة جدا

  لموجودات مخاطر االئتمان ل اتضتعرّ الحد األقىص لإن 
 
: م2021)مليون ريال سعودي  10,858هو  م2022ديسمت   31المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما ف

 (. ريال سعودي مليون 6,914

 

 األدوات المالية المشتقة -7

 و سمية المبالغ اإل إن األسمية.  ها يلخص الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة ، إىل جانب مبالغ
ً
ا   توفر مؤشر

عىل حجم المعامالت  التر
  نهاية الفتر 

 
ورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية القائمة ف المرصف لمخاطر  اتضتعرّ تعت ّ عن سمية ال . وبالتاىل  ، فإن هذه المبالغ اإل ذات الصلةة، ال تعكس بالرص 

  تقترص بشكل عام عىل القيمة العادلة 
 مخاطر السوق. تعت ّ عن للمشتقات، إن وجدت، وال  الموجبةاالئتمان، والتر

 

 األدوات المالية المشتقة
 م2022ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 المبلغ اإلجمالي اإلسمي  القيمة العادلة السالبة لة الموجبةالقيمة العاد

    : محتفظ بها للمتاجرة
 883,750 13,161 10,751 مقايضات معدل الربــح

 299,171 - 232 عقود الرصف اآلجلة
 

 األدوات المالية المشتقة
 م2021ديسمت   31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 المبلغ اإلجماىل  اإلسم   القيمة العادلة السالبة القيمة العادلة الموجبة

    : محتفظ بها للمتاجرة
 60,000 - 1,121 مقايضات معدل الربــح

 7,341 0.3 - عقود الرصف اآلجلة
 
  لمخاطر االئتمان للمشتقات ذات القيمة للتعّرض الحد األقىص إن 

 
مليون ريال  1.1: م2021) مليون ريال سعودي 11هو  م2021ديسمت   31الموجبة كما ف

 (. سعودي
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ي  - 8
 
 التمويل، صاف

 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي  التمويل غبر العامل التمويل العامل
ي مخصص  اال 

 
نخفاض ف

 (1.8القيمة ) ايضاح 
ي 
 
 التمويل، صاف

 36,523,692 (751,658) 37,275,350 461,214 36,814,136 أفراد

كات  109,968,264 (3,229,598) 113,197,862 2,458,700 110,739,162 شر

 146,491,956 (3,981,256) 150,473,212 2,919,914 147,553,298 اإلجمالي 

 

 م2021

الت السعودية()بآالف الريا  

 اإلجماىل   التمويل غت  العامل التمويل العامل
  
 
مخصص  االنخفاض ف

 (1.8القيمة ) ايضاح 
  
 
 التمويل، صاف

 27,506,935 (460,500) 27,967,435 148,958 27,818,477 أفراد

كات  98,764,556 (3,580,213) 102,344,769 2,133,063 100,211,706 شر

 126,271,491 (4,040,713) 130,312,204 2,282,021 128,030,183 اإلجماىل  

 
كات بشكل رئيس عىل التمويل التجاريتالتمويل االستهالك  وبطاقات االئتمان. ويشو  التمويل العقاري عىليشتمل تمويل األفراد بشكل رئيس  كات  مل تمويل الشر للشر

ة والمتوسطة يعةمتوافقة م لدى المرصف تمويلالمنتجات إن جميع . الكبت   . ع أحكام الشر

 
 جماىل  التمويل حسب المنتجات: إل تحليل يتضّمن الجدول التاىل  

 

  

 م2021 م2022

 )الرياالت السعودية بآالف( (بآالف الرياالت السعودية)

كات  األفراد كات  األفراد اإلجمالي  الشر  اإلجمالي  الشر

 24,831,840 3,293,350 21,538,490 31,372,276 2,696,545 28,675,731 مرابحة

 40,194,777 35,698,218 4,496,559 42,074,835 37,981,922 4,092,913 إجارة

 64,353,241 63,353,201 1,000,040 76,031,387 72,519,395 3,511,992 بيع آجل

 932,346 - 932,346 994,714 - 994,714 أخرى

 130,312,204 102,344,769 27,967,435 150,473,212 113,197,862 37,275,350 اإلجمالي 
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 : ض قيمة التمويلمخصص انخفاإجمالي التعرضات و حركة  1.8

 : تعرضات التمويلإلجماىل  الرصيد االفتتاج  إىل الرصيد الختام  من تسوية اليوضح الجدول التاىل  

 م2022ديسمبر  31

 (بآالف الرياالت السعودية) 

خسائر االئتمان 
ة  المتوقعة لفبر

12  
 
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر 
الموجودات غبر 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل 
مدى عمر 
الموجودات 
يمة منخفضة الق
 االئتمانية

 اإلجمالي 

     إجمالي التعرضات
     األفراد

  بداية السنة
 
 27,967,435 148,958 191,437 27,627,040 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (3,836) (16,644) 20,480 شهرا

غت  المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - (2,974) 356,946 (353,972) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 119,436 (43,980) (75,456) منخفضة القيمة االئتمانية

  تم 
الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية التر

 9,407,577 299,292 647,835 8,460,450 إلغاؤها وعمليات السداد

 (99,662) (99,662) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 37,275,350 461,214 1,135,594 35,678,542 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

كات      الشر
  بداية السنة

 
 102,344,769 2,133,063 8,931,406 91,280,300 الرصيد ف

ة المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة    12لفتر
ً
 - - (373,019) 373,019 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (29,596) 318,602 (289,006) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 1,825,742 (1,818,621) (7,121) منخفضة القيمة االئتمانية

  تم 
الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية التر

 11,881,564 (442,038) 263,886 12,059,716 إلغاؤها وعمليات السداد

 (1,028,471) (1,028,471) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 113,197,862 2,458,700 7,322,254 103,416,908 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

     اإلجمالي 
  بداية السنة

 
 130,312,204 2,282,021 9,122,843 118,907,340 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (3,836) (389,663) 393,499 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (32,570) 675,548 (642,978) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 1,945,178 (1,862,601) (82,577) منخفضة القيمة االئتمانية

  تم 
الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية التر

 21,289,141 (142,746) 911,721 20,520,166 إلغاؤها وعمليات السداد

 (1,128,133) (1,128,133) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 150,473,212 2,919,914 8,457,848 139,095,450 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف
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 م2021ديسمت   31

 (بآالف الرياالت السعودية) 

خسائر االئتمان 
ة  المتوقعة لفتر

12  
ً
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر 

الموجودات غت  منخفضة 
 القيمة االئتمانية

خسائر االئتمان 
عىل المتوقعة 

مدى عمر 
الموجودات 

منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 اإلجماىل  

     إجماىل  التعرضات
     األفراد

  بداية السنة
 
 24,189,205 256,327 377,968 23,554,910 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (28,933) (210,203) 239,136 شهرا

ية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  المحول للخسائر االئتمان
 - (11,528) 82,256 (70,728) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 93,813 (14,186) (79,627) منخفضة القيمة االئتمانية

  تم الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية 
التر

 3,878,718 (60,233) (44,398) 3,983,349 إلغاؤها وعمليات السداد

 (100,488) (100,488) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 27,967,435 148,958 191,437 27,627,040 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

كات      الشر
  بداية السنة

 
 90,272,044 2,596,651 6,331,780 81,343,613 الرصيد ف

ة ا   12لمحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (385,935) 385,935 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - - 2,914,499 (2,914,499) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 107,007 (74,711) (32,296) ة االئتمانيةمنخفضة القيم

  تم 
الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية التر

 12,482,029 (161,291) 145,773 12,497,547 إلغاؤها وعمليات السداد

 (409,304) (409,304) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 102,344,769 2,133,063 8,931,406 91,280,300 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

     اإلجماىل  
  بداية السنة

 
 114,461,249 2,852,978 6,709,748 104,898,523 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (28,933) (596,138) 625,071 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (11,528) 2,996,755 (2,985,227) يمة االئتمانيةمنخفضة الق

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 200,820 (88,897) (111,923) منخفضة القيمة االئتمانية

  تم 
الموجودات المالية الجديدة، بعد خصم الموجودات المالية التر

 16,360,747 (221,524) 101,375 16,480,896 إلغاؤها وعمليات السداد

 (509,792) (509,792) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 130,312,204 2,282,021 9,122,843 118,907,340 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف
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 : خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات يوضح الجدول التاىل  التسوية من الرصيد االفتتاج  إىل الرصيد الختام  ل
 

 م2022ديسمبر  31

 (بآالف الرياالت السعودية) 

خسائر 
االئتمان 

متوقعة ال
ة   12لفبر
 
 
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى عمر 

الموجودات غبر 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر الموجودات 
منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 اإلجمالي 

     مخصص انخفاض القيمة
     األفراد

  بداية السنة
 
 460,500 65,413 53,953 341,134 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (2,174) (4,694) 6,868 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (1,404) 6,292 (4,888) منخفضة القيمة االئتمانية

، المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات
 - 12,669 (11,641) (1,028) منخفضة القيمة االئتمانية

  )المعكوس قيده( / المحمل عىل مرصوف خسائر االئتمان
 
 390,820 347,684 119,893 (76,757) صاف

 (99,662) (99,662) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 751,658 322,526 163,803 265,329 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

كات      الشر
  بداية السنةال

 
 3,580,213 1,364,005 1,955,857 260,351 رصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (4,806) 4,806 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (29,596) 32,503 (2,907) منخفضة القيمة االئتمانية

االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر 
 - 507,923 (507,836) (87) منخفضة القيمة االئتمانية

  المحمل 
 
 677,856 521,628 (7,468) 163,696 عىل مرصوف خسائر االئتمان)المعكوس قيده(  / صاف

 (1,028,471) (1,028,471) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 3,229,598 1,335,489 1,468,250 425,859 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

     اإلجمالي 
  بداية السنة

 
 4,040,713 1,429,418 2,009,810 601,485 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (2,174) (9,500) 11,674 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (31,000) 38,795 (7,795) ة القيمة االئتمانيةمنخفض

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 520,592 (519,477) (1,115) منخفضة القيمة االئتمانية

  المحمل عىل مرصوف خسائر االئتمان
 
 1,068,676 869,312 112,425 86,939 صاف

 (1,128,133) (1,128,133) - - مبالغ مشطوبة

ي 
 
 3,981,256 1,658,015 1,632,053 691,188 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

39 

 

 م2021ديسمت   31

 (بآالف الرياالت السعودية) 

خسائر االئتمان 
ة   12المتوقعة لفتر

 
ً
 شهرا

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر الموجودات 
غت  منخفضة القيمة 

 االئتمانية

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر الموجودات 

قيمة منخفضة ال
 االئتمانية

 اإلجماىل  

     مخصص انخفاض القيمة
     األفراد

  بداية السنة
 
 655,258 140,371 95,838 419,049 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (9,760) (49,480) 59,240 شهرا

 المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (4,206) 4,795 (589) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 6,192 (4,056) (2,136) منخفضة القيمة االئتمانية

  )المعكوس قيده( / المحمل عىل مرصوف خسائر االئتمان
 
 (94,270) 33,304 6,856 (134,430) صاف

 (100,488) (100,488) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 460,500 65,413 53,953 341,134 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

كات      الشر
  بداية السنة

 
 2,610,432 1,364,883 862,206 383,343 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (43,676) 43,676 شهرا

المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  المحول للخسائر االئتمانية 
 - - 47,064 (47,064) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 3,121 (3,005) (116) منخفضة القيمة االئتمانية

  )المعكوس قيده( / المحمل عىل مرصوف خسائر االئتمان
 
 1,379,085 405,305 1,093,268 (119,488) صاف

 (409,304) (409,304) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 3,580,213 1,364,005 1,955,857 260,351 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

     اإلجماىل  
  بداية السنة

 
 3,265,690 1,505,254 958,044 802,392 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - (9,760) (93,156) 102,916 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، غت  
 - (4,206) 51,859 (47,653) منخفضة القيمة االئتمانية

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات، 
 - 9,313 (7,061) (2,252) منخفضة القيمة االئتمانية

  )ا
 
 1,284,815 438,609 1,100,124 (253,918) لمعكوس قيده( / المحمل عىل مرصوف خسائر االئتمانصاف

 (509,792) (509,792) - - مبالغ مشطوبة

  
 
 4,040,713 1,429,418 2,009,810 601,485 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

 
  هذه الجداول خسائر االئتمان الم

 
توقعة المتعلقة بالتمويل واالرتباطات االئتمانية حيث أنه ال يمكن للمرصف فصل الجزء المتعلق تشمل مخصصات الخسائر الواردة ف

 بخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالتمويل عن خسائر االئتمان المتوقعة من االرتباطات االئتمانية لهذه األدوات المالية. 
 

 المبالغ المشطوبة

  إن المبلغ التعاقدي القائم المتع
 
  ال تزال  م2022 ديسمت   31لق بالموجودات المالية المشطوبة خالل السنه المنتهية ف

 2,574.5يبلغ تحت متابعة التحصيل والتر
 مليون ريال سعودي(.  1,489.4: م2021مليون ريال سعودي )
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ي قيمة التمويل  2.8
 
دةالمحمل عىل مخصصات االنخفاض ف ي من المبالغ المسبر

 
 : ، صاف

 

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

  ق
 
 1,284,815 1,068,676 يمة التمويلالمحّمل عىل مخصص االنخفاض ف

  قيمة التسهيالت غت  الممولة  / )المعكوس قيده( المحّمل
 
عىل مخصص االنخفاض ف

 (1,357) 172,060 (3.19ان )إيضاح والتعهدات المتعلقة باالئتم

 
ً
دة من الديون المشطوبة سابقا  (31,855) (43,036) المبالغ المستر

 1,197,700 1,251,603 

 
3.8    :  يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يىلي

  
 م2021 م2022

 الت السعودية()بآالف الريا

 6,998,486 9,964,656 أقل من سنة

 25,338,723 24,429,449 سنوات 5من سنة إىل 

 16,760,969 19,797,642 سنوات 5أكتر من 

  عقود اإلجارة
 49,098,178 54,191,747 إجماىل  مديت 

 (8,903,401) (12,116,912) العائد المستقبىل  غت  المكتسب من عقود اإلجارة

ي مدي
 
ي عقود اإلجارةصاف

 40,194,777 42,074,835 ب 

 

ي  - 9
 
 الممتلكات ،المعدات و موجودات حق االستخدام، صاف

 )بآالف الرياالت السعودية( 2022

 التكلفة
ي 
 
ي والمبان

 األراض 
ي 
 
تحسينات المبان
 المستأجرة

األثاث 
 والمعدات 

موجودات حق 
 االستخدام

 اإلجمالي 
 م2022

  بداية السنة
 
 4,411,478 646,536 1,788,919 474,200 1,501,823 الرصيد ف

 549,500 84,736 369,783 56,476 38,505 اإلضافات خالل السنة

 (21,336) - (1,014) - (20,322) االستبعادات خالل السنة

ي نهاية السنة
 
 4,939,642 731,272 2,157,688 530,676 1,520,006 الرصيد ف

اكم:        االستهالك المبر
  بداية السنة

 
 2,028,746 267,696 1,286,701 333,176 141,173 الرصيد ف

 279,116 100,042 128,859 28,633 21,582 مل للسنةالمح

 (1,014) - (1,014) - - االستبعادات خالل السنة

ي نهاية السنة
 
 2,306,848 367,738 1,414,546 361,809 162,755 الرصيد ف

ي 
 
ية ف ي القيمة الدفبر

 
 2,632,794 363,534 743,142 168,867 1,357,251 م2022ديسمبر  31صاف

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 2021

 التكلفة
  
  والمبان 

 األراض 
  
 تحسينات المبان 
 المستأجرة

 األثاث والمعدات 
موجودات حق 
 االستخدام

 اإلجماىل  
 م2021

  بداية السنة
 
 4,144,984 566,986 1,660,298 441,452 1,476,248 الرصيد ف

 270,915 80,098 130,469 32,748 27,600 اإلضافات خالل السنة

 (4,421) (548) (1,848) - (2,025) االستبعادات خالل السنة

  
 
 4,411,478 646,536 1,788,919 474,200 1,501,823  نهاية السنةالرصيد ف

اكم:        االستهالك المتر
  بداية السنة

 
 1,779,698 174,105 1,181,499 303,576 120,518 الرصيد ف

 251,160 93,857 107,048 29,600 20,655 المحمل للسنة

 (2,112) (266) (1,846) - - االستبعادات خالل السنة

  نهاية السنةا
 
 2,028,746 267,696 1,286,701 333,176 141,173 لرصيد ف

  
 
ية ف   القيمة الدفتر

 
 2,382,732 378,840 502,218 141,024 1,360,650 م2021ديسمت   31صاف

 
  
 
 مليون ريال سعودي(.  278 : م2021) مليون ريال سعودي 447 أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  م2022ديسمت   31تتضمن الممتلكات والمعدات كما ف
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 :  يتضمن بند األثاث والمعدات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يىل 

 اإلجمالي  غبر ملموسة ملموسة 2022

 )بآالف الرياالت السعودية( خاصة بتقنية المعلومات موجودات

    التكلفة
  
 
 1,588,212 1,013,335 574,877 م2022يناير  1الرصيد ف

 335,169 182,448 152,721 اإلضافات خالل السنة

 (1,017) - (1,017) االستبعادات خالل السنة

  
 
 1,922,364 1,195,783 726,581 م2022ديسمت   31الرصيد ف

اكم     إستهالك/اطفاء متر
   
 
 1,122,127 732,712 389,415 م2022يناير  1الرصيد ف

 110,683 59,384 51,299 المحّمل خالل السنة

 (1,015) - (1,015) االستبعادات خالل السنة

  
 
 1,231,795 792,096 439,699 م2022ديسمت   31الرصيد ف

ي 
 
ية ف ي القيمة الدفبر

 
 690,569 403,687 286,882 م2022ديسمبر  31صاف

 

 اإلجماىل   غت  ملموسة ملموسة 2021

 )بآالف الرياالت السعودية( خاصة بتقنية المعلومات موجودات

    التكلفة
  
 
 1,482,115 940,438 541,677 م2021يناير  1الرصيد ف

 107,943 72,897 35,046 اإلضافات خالل السنة

 (1,846) - (1,846) االستبعادات خالل السنة

  
 
 1,588,212 1,013,335 574,877 م2021ديسمت   31الرصيد ف

اكم     إستهالك/اطفاء متر
   
 
 1,028,498 678,077 350,421 م2021يناير  1الرصيد ف

 95,475 54,635 40,840 المحّمل خالل السنة

 (1,846) - (1,846) االستبعادات خالل السنة

  
 
 1,122,127 732,712 389,415 م2021ديسمت   31الرصيد ف

  
 
ية ف   القيمة الدفتر

 
 466,085 280,623 185,462 م2021ديسمت   31صاف

ومواقع تعود معظم موجودات حق االستخدام إىل إيجارات المركز الرئيس  للمرصف وفروعه . و تتكون الموجودات غت  الملموسة بشكل رئيس من برامج الحاسب اآلىل  
 .  الرصاف اآلىل 

 

 ت األخرىالموجودا- 10

  
 إيضاح

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 244,439 435,905 1.10 مقتناة بغرض البيععقارات 

 428,152 354,680  أتعاب مستحقة مقابل خدمات إدارة األصول

 137,402 130,657  مخزون تمويل

 98,655 122,028  مدفوعات مقدمة

 720,275 561,875  أخرى

 1,628,923 1,605,145  اإلجمالي 

  نوية معامالت تمويل مستحقة من عمالء. وخالل السنة المتمثل عقارات حصل عليها المرصف مقابل تس   1.10
 
، حصل المرصف عىل م2022ديسمت   31تهية ف

 (. مليون ريال سعودي 2.2م: 2021. )مليون ريال سعودي 191.5عقارات مقابل تسوية معامالت تمويل بقيمة 
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 ة األخرىاألرصدة المستحقة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالي- 11

  
 اتإيضاح

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 6,990,223 11,870,093 1.11 حقات للبنك المركزي السعوديمست

 7,858,406 4,557,615 2.11 استثمارات ألجل من البنوك و المؤسسات المالية األخرى

 391,162 55,331  حسابات جارية

 15,239,791 16,483,039  اإلجمالي 

 
بآجال استحقاق مختلفة، بغرض ، و مليار ريال سعودي 6.8 مبلغ بدون عوائد استثمارية بلسعودي تم استالمها من البنك المركزي ا ودائعهذا الرصيد  يشمل –  1.11

  وباء "كورونا"تطبيق حزمة برامج الدعم  المقدمة من حكومة المملكة العربية السع عىلالمرصف  مساعدة
 . ودية لمواجهة تفسر

 
 .والوكالة مع البنوك والمضاربة يمثل معامالت المرابحة  2.11

 

 ودائع العمالء - 12

  
 اتإيضاح

 م2021 م2022

 سعودية()بآالف الرياالت ال

 71,323,060 73,887,522  ودائع تحت الطلب

 7,114,298 7,093,170  إدخار

 41,390,005 62,679,182 1.12 استثمارات عمالء ألجل

 1,233,188 1,508,616 2.12 أخرى

 121,060,551 145,168,490  اإلجمالي 

 
 "استثمارات عمالء ألجل" تمثل مرابحات و مضاربات العمالء.     1.12

 "الودائع األخرى" تمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد وخطابات الضمان.    2.12

3.12    :  تشتمل ودائع العمالء المذكورة أعاله عىل ودائع بالعمالت األجنبية كما يىل 

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 1,941,424 1,674,700 ودائع تحت الطلب

 3,147,831 6,051,283 استثمارات عمالء ألجل

 80,051 121,403 أخرى

 5,169,306 7,847,386 اإلجمالي 

 

ي صناديق استثمارية - 13
 
 مبالغ مستحقة لمالك وحدات ف

  صناديق استثمارية وحدات  لمالكتمثل المبالغ المستحقة 
 
  صندوقي    ف

 
و صندوق اإلنماء لألصدارات  صندوق اإلنماء للصكوك) استثماريي   الحصة غت  المسيطرة ف

  هذه القوائم المالية. 
 
 األولية ( تم توحيدها ف

 

 مطلوبات أخرى - 14

  
 اتإيضاح

 م2021 م2022

 ()بآالف الرياالت السعودية

 1,703,972 2,142,889  شيكات صادرة مستحقة الدفع

 1,745,970 1,906,213  حسابات دائنة

 495,955 548,437  إيرادات غت  محققة

 347,179 519,239 3.19 مخصصات متعلقة بارتباطات االئتمان

 438,073 464,007 2.26 مستحقات نهاية الخدمة

 311,545 413,759 24 مخصص الزكاة

ا  381,982 376,091  مات اإليجارالتر 

 339,302 337,721  مصاريف مستحقة

 204,747 63,461  أخرى

 5,968,725 6,771,817  اإلجمالي 
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 المصاريف المتعلقة باإليجارمطلوبات اإليجار و   1.14
 

 فيما يىل  بيان بالتدفقات النقدية التعاقدية لمطلوبات اإليجار بقيم غت  مخصومة: 

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 103,668 101,266 أقل من سنة

 235,586 239,937 سنوات 5سنة إىل من 

 89,957 70,331 سنوات 5أكتر من 

 429,211 411,534 اإلجمالي 

 
ويتضّمن مرصوف "اإليجارات  . مليون ريال سعودي ( 14.3: م2021مليون ريال سعودي ) 14.2 األخرى تكاليف التمويل البالغة وفات العمومية واإلداريةتتضّمن المرص  

 "  
ة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة( بمبلغ ومصاريف المبان  امات اإليجارات )اإليجارات قصت   

مليون ريال  8.3اإليجارات المستبعدة من احتساب التر
 . مليون ريال سعودي( 2.4 : م2021سعودي )

 

 رأس المال - 15

ريال سعودي للسهم  10مليون سهم(، بقيمة اسمية قدرها  2,000: م2021سهم )مليون  2,000يتكون رأسمال المرصف المرصح به، و المصدر و المدفوع بالكامل من 
 الواحد. 

 
 فيما يىلي بيان بملكية رأسمال المرصف 

 

 

 نسبة الملكية %

 م 2021 م 2022

%10 صندوق االستثمارات العامة  10%  
%90 العموم وأخرى  90%  

%100 اإلجمالي   100% 

  
 توزيعات األرباح  1.15

  اجتماعه المنعقد بتاريــــخ  أوض مجلس
 
مليون ريال  596.2: م2020)سعودي مليون ريال  795.1بقيمة  م2021م، توزيــــع أرباح نهائية لعام 2021 ديسمت   29اإلدارة ف

  اجتماع الجمعية العامة العادية ( وتمت الموافقة عىل توصية سعودي
 
  المجلس ف

 
ـه(. ونتج عن ذلك دفع 1443 رمضان 12م )الموافق 2022أبريل  13الذي عقد ف

  قدره 
 
 (. ريال سعودي للسهم الواحد 0.30: م2020المرصف )لمساهم  للسهم الواحد  سعودي ريال 0.40مبلغ صاف

  
 
. دي(مليون ريال سعو  695.7م: 2021م )2022للنصف األول من عام  سعودي مليون ريال 896.1 توزيــــع أرباح مرحلية بقيمة م2202 يوليو  17اعتمد مجلس اإلدارة ف

  قدره 
 
 ريال سعودي للسهم الواحد(.  0.35: 2021) ريال سعودي للسهم الواحد لمساهم  المرصف 0.45ونتج عن ذلك دفع مبلغ صاف

  
 
  اجتماعه المنعقد ف

 
ريال  مليون 795.1م: 2021مليون ريال سعودي ) 996.1م بقيمة 2022م توزيــــع أرباح نهائية لعام 2022ديسمت   20كما أوض مجلس اإلدارة ف

  قدره سعودي(. وسينتج عن ذلك عن دفع مبلغ 
 
ريال للسهم(. تم تضمي   توزيعات األرباح  0.40: م2021ريال سعودي للسهم الواحد لمساهم  المرصف ) 0.50صاف

حة ضمن حقوق الملكية  .النهائية المقتر
 

  االحتياطي النظامي  - 16 

  المملكة العربية السع بموجب
 
  الدخل السنوي إىل االحتياط  النظام  25تحويل ما ال يقل عن  ، يتمودية والنظام األساس للمرصفنظام مراقبة البنوك ف

 
% من صاف

 مليون ريال سعودي(،  667.3م: 2021) مليون ريال سعودي 899.8لمرصف، وعليه تم تحويل مبلغ قدره إىل أن يبلغ رصيد االحتياط  ما يساوي رأس المال المدفوع ل
  دخل ال

 
 إن هذا االحتياط  النظام  غت  قابل للتوزيــــع النقدي. .  سنة إىل االحتياط  النظام  من صاف

 

 أسهم الخزينة واالحتياطيات األخرى - 17

 أسهم الخزينة   1.17

ية والمحســـــوبة عىل امج التحفت   امات المتعلقة بالت   
اء أســـــهم الخزينة بعد الحصـــــول عىل الموافقات الالزمة، وذلك للوفاء بااللتر أســـــاس دفعات األســـــهم للموظفي    تم شر

 (. 2.22)للتفاصيل يرج  الرجوع لإليضاح رقم 
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 االحتياطيات األخرى    2.17

 م2022

 )الرياالت السعودية بآالف(

احتياطي القيمة العادلة 
لالستثمارات المدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

احتياطي برنامج أسهم 
الموظفير  )إيضاح رقم 

 (2.22 )) 

احتياطي مسؤوليات 
 المرصف االجتماعية

ت إعادة قياس مكافآ
 نهاية الخدمة

 اإلجمالي 

ي بداية السنة
 
 122,601 (32,765) 85,458 43,291 26,617 الرصيد ف

  أدوات 
 
  القيمة العادلة لالستثمارات ف

 
  التغت  ف

 
صاف

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 (412,976) - - - (412,976) الشامل اآلخر

  القيمة العاد
 
  التغت  ف

 
لة الستثمارات الصكوك صاف

 (247,262) - - - (247,262) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  مكاسب محققة من بيع استثمارات صكوك مدرجة 
 
صاف

 (993) - - - (993) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  أدوات حقوق ملكية بالقيمة 

 
خسائر بيع استثمارات ف

 347 - - - 347 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرال

مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس أرصدة برنامج 
 12,226 12,226 - - - ((26مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح رقم )

 27,187 - - 27,187 - احتياط  برامج أسهم الموظفي   

 (36,623) - - (36,623) - األسهم الممنوحة

  من ما تم رصفههتم تخصيصالمبلغ الذي 
 
 28,097 - 28,097 - - ، صاف

ي نهاية السنة
 
 (507,396) (20,539) 113,555 33,855 (634,267) الرصيد كما ف

 

 م2021

 )الرياالت السعودية بآالف(
احتياط  القيمة العادلة 
لالستثمارات المدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

احتياط  برنامج أسهم 
الموظفي   )إيضاح رقم 

 (2.22 )) 

احتياط  مسؤوليات 
 الجتماعيةالمرصف ا

إعادة قياس مكافآت 
 نهاية الخدمة

 اإلجماىل  

  بداية السنة
 
 150,592 (26,454) 61,564 33,852 81,630 الرصيد ف

  أدوات 
 
  القيمة العادلة لالستثمارات ف

 
  التغت  ف

 
صاف

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 (411) - - - (411) الشامل اآلخر

  التغ
 
  القيمة العادلة الستثمارات الصكوك صاف

 
ت  ف

 (41,482) - - - (41,482) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  مكاسب محققة من بيع استثمارات صكوك مدرجة 
 
صاف

 (209) - - - (209) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  أدوات حقوق 

 
ملكية بالقيمة مكاسب بيع استثمارات ف

 (12,911) - - - (12,911) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس أرصدة برنامج 

 (6,311) (6,311) - - - ((26مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح رقم )

 9,439 - - 9,439 - احتياط  برامج أسهم الموظفي   

  هالمبلغ الذي تم تخصيص
 
 23,894 - 23,894 - - من ما تم رصفه ، صاف

  نهاية السنة
 
 122,601 (32,765) 85,458 43,291 26,617 الرصيد كما ف

 
ح المبقاة إىل احتياط  مسؤوليات االجتماعية حيث سيتم الرصف من األربا  ميلون ريال سعودي( .127م: 2021) مليون ريال سعودي 36 خالل العام تم تخصيص مبلغ

 من هذا المخصص للوفاء بالمسؤوليات االجتماعية للمرصف. 
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يحة األول -18  صكوك الشر
 

يحة األوىل )"الصكوك"( بقيمة  2021يوليو  1بتاريــــخ  يعة، أصدر المرصف صكوك الشر تمت الموافقة  .ريال سعوديمليارات  5ومن خالل ترتيب متوافق مع أحكام الشر
  .عىل اإلصدار من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة المرصف

  موجودات الصكوك، ح
 
داد محددة وتمثل حصة ملكية غت  مقسمة لحامىل  الصكوك ف

يث يشكل كل صك هذه الصكوك ه  أوراق مالية دائمة ال يوجد لها تواريــــخ استر
وط وثانوي للم اًما غت  مضمون ومشر  

 . رصف مصنف ضمن حقوق الملكيةالتر

  ا
 
وط واألحكام المنصوص عليها ف ا للشر

ً
ة زمنية محددة، وفق   فتر

 
داد الصكوك أو استدعائها ف   استر

 
 تفاقية الصكوك. ومع ذلك، يكون للمرصف الحق الحرصي ف

  حالة
 
 عدم الجدوى بعد أخذ موافقة البنك المركزي السعودي.  كما تتيح هذه األوراق المالية للمرصف شطب أي مبالغ مستحقة لحامليها )كليا أو جزئيا( ف

  شكل  .سنوات 5ويخضع إلعادة التعيي   كل  2026٪ سنوًيا من تاريــــخ اإلصدار حتر 4 المطبقويبلغ معدل الربــح 
 
ُيدفع الربــح المطبق عىل الصكوك كل ثالثة أشهر ف

  كل تاريــــخ توزيــــع دوري، باستثناء عند وقوع حالة عدم سدا
 
وط متأخرات ف ا لشر

ً
ا لمطلق تقديره )وفق

ً
د أو اختيار عدم السداد من قبل المرصف، حيث يجوز للمرصف وفق

تب عن المبالغ غت  المدفوعة  دفعوظروف معينة( اختيار عدم   عن السداد وال يجب أن يتر
ً
أي توزيعات. ال تعتت  حالة عدم الدفع هذه أو اختيار عدم الدفع هذا تخلفا

 بة مع أي توزيعات مستقبلية. مبالغ تراكمية أو مرك
 

امات المحتملة - 19  التعهدات وااللبر 
 

 الدعاوى القضائية:    1.19

  لم تكن هناك أي دعاوى قضائية هامة مر 
 
 . م2021و  م2022ديسمت   31فوعة ضد المرصف كما ف

 
  االرتباطات الرأسمالية:    2.19

  
 
اء ممتلكات ومعدات.  44: م2021مليون ريال سعودي ) 51مالية قدرها ، يوجد لدى المرصف ارتباطات رأسم2022ديسمت   31كما ف  مليون ريال سعودي(، وتتعلق بشر

 
امات المحتملة المتعلقة باالئتمان   3.19   التعهدات وااللبر 

امات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساس  من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية وخ امات غت   ، طابات اعتماد تتكون التعهدات وااللتر   
والقبوالت وااللتر

ابات الضمان واالعتمادات القابلة للنقض لمنح االئتمان غت  المستخدم. إن الغرض الرئيس  من وراء هذه األدوات هو ضمان توفت  األموال للعمالء عند طلبها. إن خط
  حالة

 
اماته تجاه األطراف األخرى،  المستندية، تعتت  ضمانات سداد غت  قابلة للنقض من قبل المرصف ف تحمل نفس مخاطر االئتمان و عدم تمكن العميل من الوفاء بالتر 

  تحملها االستثمارات والتمويل. 
ام مبلغ بكثت  من أقل تعتت  المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية  إنالتر ال يتوقع بشكل عام ألن المرصف االلتر 
اماتسحب للث الطرف الثا يلجأ أن   . هذه االلتر 

  تخصها وبالتاىل  فإنها تحمل مخاطر أقل بشكل جوهري. 
 إن االعتمادات المستندية بشكل عام مضمونة بالموجودات التر

 . الء تمثل القبوالت تعهدات المرصف لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. يتوقع المرصف تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العم

  األساس موافقات عىل عمليات تموي
 
  تمثل ف

اعتمادات ل وضمانات و تمثل التعهدات لمنح االئتمان الجزء غت  المستخدم من التسهيالت االئتمانية المعتمدة، والتر

 ألن معظم هذه التعهدمستندية
ً
ام العميل بمعايت  .  وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المرصف يتعرض إىل القليل من المخاطر المحتملة نظرا  

ات لمنح االئتمان تتطلب التر

ورة المتطلبات المستقبلية للتدفقات النقدية حيث أن العديد م ن تلك التعهدات يتم انهاؤها أو ائتمانية محددة. وال يمثل إجماىل  التعهدات القائمة لمنح االئتمان بالرص 

 انتهاؤها بدون الحاجة للتمويل. 

 
امات المحتملة الخاصة بالمرصف: فيما يىل  االستحقاقات التع (1  اقدية مقابل التعهدات وااللتر 

 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3خالل 
 12أشهر ال  3من 

 شهر
 5من سنة ال 
 سنوات

 اإلجمالي  سنوات 5أكبر من 

 4,656,910 51,833 61,777 1,259,353 3,283,947 اعتمادات مستندية

 15,634,566 376,117 7,248,594 6,735,169 1,274,686 خطابات ضمان *

 557,775 - - 71,287 486,488 قبوالت 
امات منح ائتمان غت  قابلة   

التر
 2,750,501 - 2,750,501 - - للنقض

 23,599,752 427,950 10,060,872 8,065,809 5,045,121 اإلجمالي 

 

 م2021

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3خالل 
 12أشهر اىل  3من 

 شهر
 اإلجماىل   سنوات 5أكتر من  سنوات 5من سنة اىل 

 2,026,734 - 164,553 893,385 968,796 اعتمادات مستندية

 11,061,063 341,022 4,572,057 5,412,284 735,700 خطابات ضمان *

 344,962 - - 21,633 323,329 قبوالت 

امات منح ائتمان غت  قابلة للنقض  
 512,273 - 512,273 - - التر

 13,945,032 341,022 5,248,883 6,327,302 2,027,825 اإلجماىل  

ة التعاقدية للضمان   حالة التخلف عن السد، *  وفقا للفتر
 
ف بأنها تحت الطلب باد قد تدفع عند الطلب، وبالتاىل  وف

ّ
 طبيعتها. تصن
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امات المحتملة حسب االطراف االخرى:  (2  للتعهدات وااللتر 
ً
 فيما يىل  تحليال

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 4,365 801 حكومية وشبه حكومية

كات  12,683,709 19,797,042 شر

 1,256,958 3,801,909 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 13,945,032 23,599,752 اإلجمالي 
 

  بلغ الج (3
 
  أي وقت من قبل المرصف والقائمة كما ف

 
  يمكن الغاؤها ف

امات والتر مليون ريال سعودي  35,298 مبلغ  م2022ديسمت   31زء غت  المستخدم من االلتر 
 مليون ريال سعودي(.  29,302: م2021)

  

  تسوية الرصيد االفتتاج  إىل الرصيد الختام   (4
امات المحتملة ومخصصاالئتما لتعّرضات ارتباطاتيوضح الجدول اآلنر  : ئتمانيةات االرتباطات اال ن وااللتر 

 م2022 ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 
ة   12المتوقعة لفبر

 
 
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى عمر 
األصول غبر منخفضة 

 القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول 
 منخفضة القيمة

 اإلجمالي 

امات المحتملة      إجمالي التعرضات للتعهدات وااللبر 
ي بداية السنةال

 
 13,945,032 575,832 2,217,077 11,152,123 رصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (99,753) 99,753 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات غت  
 - - - - منخفضة القيمة

دى عمر الموجودات المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل م
 - 25,191 (25,191) - منخفضة القيمة

مات المنتهية والمستحقة خالل  امات، بعد طرح االلتر    االلتر 
 
صاف
 9,654,720 (21,703) 206,044 9,470,379 السنة

ي 
 
 23,599,752 579,320 2,298,177 20,722,255 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

 

 م2021ديسمت   31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان المتوقعة 
ة    12لفتر

ً
 شهرا

االئتمان خسائر 
المتوقعة عىل مدى عمر 
األصول غت  منخفضة 

 القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول 
 منخفضة القيمة

 اإلجماىل  

امات المحتملة      إجماىل  التعرضات للتعهدات وااللتر 
  بداية السنة

 
 13,921,862 732,676 1,568,559 11,620,627 الرصيد ف

ة المحول للخسائر االئ   12تمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (35,151) 35,151 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات غت  
 - - 708,111 (708,111) منخفضة القيمة

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات 
 - 8,481 (6,750) (1,731) منخفضة القيمة

  االلتر  
 
مات المنتهية والمستحقة خالل صاف امات، بعد طرح االلتر 
 23,170 (165,325) (17,692) 206,187 السنة

  
 
 13,945,032 575,832 2,217,077 11,152,123 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

 

 م2022ديسمبر  31

 )الرياالت السعودية بآالف(

خسائر االئتمان 
ة    12المتوقعة لفبر

 
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول غبر 
 منخفضة القيمة

ان خسائر االئتم
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول 
 منخفضة القيمة

 اإلجمالي 

     مخصص ارتباطات االئتمان
ي بداية السنة

 
 347,179 234,714 75,037 37,428 الرصيد ف

ة    12المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر
ً
 - - (4,028) 4,028 شهرا

وجودات غت  المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الم
 - - - - منخفضة القيمة

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات 
 - 177 (177) - منخفضة القيمة

  المحّمل / )المعكوس قيده( عىل السنة
 
 172,060 (12,696) 174,632 10,124 صاف

ي 
 
 519,239 222,195 245,464 51,580 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف
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 م2021ديسمت   31

 )بآالف الرياالت السعودية(

لمتوقعة خسائر االئتمان ا
ة    12لفتر

ً
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى عمر 
األصول غت  منخفضة 

 القيمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول 
 منخفضة القيمة

 اإلجماىل  

     مخصص ارتباطات االئتمان
  بداية السنة

 
 348,536 243,471 53,735 51,330 الرصيد ف

ة المحول للخسائر االئتمان   12ية المتوقعة لفتر
ً
 - - (139) 139 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات غت  
 - - 4,818 (4,818) منخفضة القيمة

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر الموجودات 
 - 298 (286) (12) منخفضة القيمة

  )المعكوس قيده(/المحّمل عىل
 
 (1,357) (9,055) 16,909 (9,211) السنة صاف

  
 
 347,179 234,714 75,037 37,428 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

 

ي  - 20
 
 الدخل من االستثمارات والتمويل، صاف

 

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

   الدخل من االستثمارات والتمويل: 
  مرابحات لدى البنك المركزي السعودي

 
 13,015 30,208 استثمارات ف

  صكوك بالتكلفة المستنفذة
 
 659,747 769,681 استثمارات ف

  صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 
 139,468 324,810 استثمارات ف

 2,839 12,430 مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى

   التمويل
 1,064,033 1,358,054 مرابحة

 1,621,750 1,970,982 إجارة

 2,093,488 3,087,325 بيع آجل

 83,431 59,471 جات تمويل أخرىمنت

 4,862,702 6,475,832 إجمالي الدخل من التمويل

 5,677,771 7,612,961 اإلجمالي 

   العائد عىل االستثمارات ألجل
 (429,732) (1,166,164) استثمارات عمالء ألجل

 (107,654) (380,331) استثمارات ألجل مع البنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 (537,386) (1,546,495) اإلجمالي 

ي الدخل من االستثمارات والتمويل
 
 5,140,385 6,066,466 صاف

 

ي الخدمات ال رسوم - 21
 
 ودخل العمليات األخرى  مرصفية، صاف

1.21   : ي
 
 رسوم خدمات مرصفية، صاف

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

   -الدخل من: 
 118,433 124,583 خدمات تمويل تجارية

 739,892 1,071,806 خدمات البطاقات

 128,192 88,613 رسوم وساطة

 574,026 616,508 إدارة صناديق االستثمار وخدمات مرصفية أخرى

 1,901,510 1,560,543 
   -المصاريف من: 

 (470,707) (663,360) خدمات البطاقات

 (15,516) (29,218) أتعاب أخرى

 (692,578) (486,223) 

 1,208,932 1,074,320 
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 ات األخرى: دخل العملي  2.21

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

دة بموجب التسوية من مكاسب  47,907 - بيع العقارات المستر

 23,604 52,196 مكاسب من استثمارات صكوك بالتكلفة المستنفذة

 1,572 4,371 مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات

  
 
 18,765 29,413 أخرى، صاف

 85,980 91,848 

 

 رواتب ومصاريف موظفير   - 22

  المرصف الم
 :دي فيما يتعلق بتعويضات الموظفي   حددة وفقا لقواعد البنك المركزي السعو يلخص الجدول التاىل  فئات موظف 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                 

 التعويض الثابت عدد الموظفير   فئات الموظفير  

 التعويض المتغبر المدفوع

 نقد
 أسهم
 (2.22)إيضاح 

 اإلجمالي 

 م2021 م2022 م2021 م2022 م2021 م2022 م2021 م2022 م2021 م2022 

يتوجب  -ذيونمدراء تنفي
الحصول عىل عدم ممانعة 

من البنك المركزي السعودي 
 26,006 28,099 10,064 9,372 15,942 18,727 56,080 57,230 24 30 بشأنهم

موظفون يقومون بنشاطات 
 57,615 75,129 1,417 20,640 56,198 54,489 276,299 323,292 828 898 تشتمل عىل مخاطر

موظفون يقومون بأدوار 
 19,638 31,839 1,151 8,043 18,487 23,796 105,667 127,868 320 377 بيةرقا

 60,447 82,137 2,650 23,089 57,797 59,048 386,902 493,915 2,108 2,371 موظفون آخرون

موظفون بعقود خارجية 
)يقومون بأدوار تشتمل عىل 

 - - - - - - - - - - مخاطر(

 3,676 3,280 1,002,305 824,948 156,060 148,424 61,144 15,282 217,204 163,706 

 - - - - - - 162,871 162,021 - - التعويض المتغت  المستحق

 - - - - - - 128,855 160,998 - - مزايا أخرى للموظفي   

 163,706 217,204 15,282 61,144 148,424 156,060 1,116,674 1,325,324 3,280 3,676 اإلجماىل  

    2.22ع إىل اإليضاح يرج  الرجو 
 
 م. 2021و م2022ديسمت   31لمزيد من التفاصيل حول دفعات األسهم خالل العام المنته  ف

 
 السمات األساسية لسياسة التعويضات   1.22

زي السعودي والمبادئ والمعايت  من حوكمة التعويضات لدى المرصف، يتم اتباع سياسات تعويضات مناسبة تتفق مع التعليمات الصادرة عن البنك المرك أساس  كجزء 
. يطبق المرصف سياسة " التعويضات والمكافآت" المعتمدة من قبل مجلس إدارة المرصف.   المعتمدة من قبل مجلس االستقرار الماىل 

شيحات والمكافآت " وه  مخولة من قبل مجلس اإلدارة بمراجعة سياسات التعويضات  والمكافآت بالمرصف وتقديم التوصيات لقد قام المرصف أيضا بتشكيل "لجنة التر
 للمجلس بشأنها. 

  لتدفق اإليرادات. يقوم المرصف أثناء إعداد وتطبيق السياسات أعاله بالتأكد من مراعاتها للمخاطر المتعلقة برأس المال والسيولة واالستمرارية والتوقيت 
 الزمت 

، متغالنظام الثابت و النظام التعويض وفق اليطبق المرصف سياسات  ال يقترص النظام المتغت  عىل مراعاة جوانب المخاطر المذكورة أعاله فقط، بل يتم من خالل و ت 
، والمخاطر المتعلقة بكل وظيفة عىل حده.   مراعاة األداء الكىل  للمرصف، وأداء الموظفي  

ً
 النظام المتغت  أيضا

تها مع ما يقدم من تعويضات لدى البنوك األخرى وإجراء التعديالت المناسبة عليها عند يقوم المرصف بمراجعة سياسات التعويضات والمكافآت بصورة دورية ومقارن
ورة.   الرص 

  تستند إىل )و يراع  المرصف، من خالل تطبيق سياساته المتلعلقة بالتعويضات 
ة التر   تتوافق مع قواعد البنك المركزي، برامج المكافآت المتغت 

( أفضل الممارسات 1التر
  السوق )

 
اتيجية مجموعات األعمال )( اس2ف   تقوم بها مجموعات األعمال )3تر

  يتم التعرض لها ، و )4( األدوار التر
 .( األداء الفعىل  المقدم5( طبيعة ونوع المخاطر التر

ة  ة لدى المرصففيما يىل  المكونات الرئيسية للتعويضات المتغت    تمثل جزء من هيكل المكافآت المتغت 
 :والتر

ا عند اكتمال عملية تقييم األداء كل سنة.  –الحوافز النقدية  -1
ً
دفع نقد

ُ
  تمنح للموظفي   وت

ة التر  وتمثل المكافآت المتغت 
ا  -الحوافز المؤجلة   -2

ً
دفع نقد

ُ
  تمنح للموظفي   وت

ة التر  سنوات.  3عىل مدى  و/أو عىل شكل أسهم وتمثل المكافآت المتغت 
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  األداء لل نسبةمستحقة، ولم يتم تخفيض الحوافز المؤجلة فيما يىل  بيان بمدفوعات الحوافز المؤجلة للسنوات ال
 
 : تغت  ف

 السنة

 (بآالف الرياالت السعودية)

 المبلغ الغبر مكتسب المبلغ المكتسب إجمالي المبلغ المؤجل
ي 
 
المبلغ المدفوع ف

 م2022عام 

2019)
ً
 2,291,674 4,923,803 5,543,843 10,467,646 م )ممنوح نقدا

 3,414,541 7,964,167 3,414,514 11,378,680 م )ممنوح بأسهم(2020

 - 28,638,600 - 28,638,600 أسهم(م )ممنوح ب2021

  والفعىل  بشكل عادل
ة للوصول إىل األداء الحقيفر   نتائج التعويضات المتغت 

 
 :يمكن تحقيق ذلك من خالل .يطبق المرصف إجراءات لدعم مبادئ التعديل ف

  حال األداء  -1
 
 الضعيف أو السلت   ؛ أواستخدام ترتيبات االستقطاع للحوافز المؤجلة، بحيث يتم حجب الحوافز المؤجلة ف

  األداء أو  و  ةالمتغت   الدفعاتللحوافز المؤجلة، بحيث يتم بموجبها تأجيل جزء من  MALUSاستخدام ترتيبات  -2
ط عدم تدن   يتم دفعها فقط عند الوفاء بشر

ة واحتسحدوث    تم بموجبها دفع المكافآت المتغت 
  النتائج التر

 
 اب المكافأة اإلجمالية عىل أساسها. أداء السلت   أو وجود مؤشر عىل المبالغة ف

يعة اإلسالمية،   بما يتناسب مع سياق قرارات  يطّبقوكمرصف متوافق مع الشر
ً
داد المكافآت المدفوعة سابقا   تنطبق  اللجنةالمرصف استر

  الحاالت التر
 
عية فقط وف الشر

تيباتط و عليها شر   .  التر

وط أخرى لتنظيم ترتيبا   تم عىل أساسها دفع الحوافز و/أو وضع أدوات إضافية  لحوافز المؤجلةات وعليه، يحق للمرصف إضافة شر
  قد تتطلب إما تعديل النتائج التر

التر
 لقياس األداء. 

 ربط المكافآت باألداء الفعىلي 

 من مجلس اإلدارة  يطبق
ً
 معتمدا

ً
ة واألداء. تم تصميم إطار عمل التعويضات عىل أساس الجمع بي   تلبية صلة واضحة بي   التعويضات المتغ لتحديد المرصف إطارا ت 

  تخصي
 
، قبل النظر ف ص المكافآت لمجموعات متطلبات األداء الماىل  وتحقيق العوامل األخرى غت  المالية بحيث يتم الوصول إىل مجموعة مكافآت مستهدفة للموظفي  

 األعمال والموظفي   بشكل فردي. 

ات الربحية والسيولة والنمو. يتم التأكد ن مقاييس اتتضمّ  ة األجل وطويلة األجل، وتشمل مؤشر من  ألداء الرئيسية عىل مستوى المرصف مجموعة من المحددات قصت 
. هداف قد تم توزيعها بشكل مناسب عىلخالل عمليات إدارة األداء أن جميع األ   مجموعات األعمال والموظفي  

  وضع أهداف محددة، وإنشاء التعويضات الم مبالغعند تحديد 
 
ة، يبدأ المرصف ف قابلة للمقارنة من القاعدة إىل القمة، وتحديد مستهدفات الربحية  مجموعاتتغت 

  من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق المستهدفات المنشودة وتشكيل وعاء هرم  للمكآفات من األعىل إىل األ 
ها من مقاييس األداء النوع  التر وعاء سفل. يتم تعديل وغت 

شيحات والمكآفات بت   االعتبار من خالل استخدام القياسات المعدلة حسب المخاطر. تقوم لجنة التر
 
 ألخذ عوامل المخاطر ف

ً
  يتم المكافآت الحقا

قييم اإلجراءات التر
  ال يزا

، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن قراراتها تتسق مع تقييم كدةل توقيتها واحتماالتها غت  مؤ بموجبها دفع التعويضات عن اإليرادات المستقبلية المتوقعة بعناية والتر
 الوضع الماىل  للمرصف وتطلعاته المستقبلية. 

من األرباح المحققة يستخدم المرصف إجراءات رسمية تتسم بالشفافية عند تعديل وعاء المكافآت بما يتناسب مع نوعية األرباح. يهدف المرصف إىل دفع المكافآت 
  
 
  ال والمستدامة. ف

 لتقدير اللجنة.  تتوفر الحاالت التر
ً
 فيها جودة أرباح قوية، يمكن للجنة تعديل قاعدة األرباح وفقا

األداء أن إجماىل  لك  يكون لدى المرصف مصدر تمويل لتوزيــــع مجموعة المكافآت، يتوجب تحقيق الحد األدن  من األهداف المالية. يتم التأكد من خالل مقاييس 
  أو التعويضات المتغت  

  حال حدوث تدن 
 
. عالوة عىل ذلك، فإن مجموع المكافآت المستهدفة، عند ة يمكن تقليصها بشكل كبت  ف ضعف األداء الماىل  أو حدوث أداء سلت  

 كما هو محدد أعاله، يخضع لتعديالت بموجب عوامل المخاطر بما يتوافق مع تعديل المخاطر وإطار االرتباط بالمخاطر. 

 

 معايبر المنح سياسة التأجيل و 

( الموظفي   الذين تتسم أعمالهم بالمخاطر 2( الموظفي   الذين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي )1يقدم المرصف لفئات معينة من الموظفي   مثل )
، جزء من المال( الموظفي   ذوي 3العالية )

ً
  ترتبط بأداء المرصف وتدفع مهام الرقابية عىل المخاطر العالية، حيثما كان ذلك مناسبا

ة التر  أو عىل كافآت النقدية المتغت 
ً
نقدا

 عىل مدار دورات سنوية متعددة للموظفي   األساسيي   الذين تم تحديدهم ولهم تأثت  مباشر عىل نمو المرصف ونجاحه. شكل أسهم 

ة تشتمل عىل مدفوعات نقدية  معايت  لتحديد قيمة تخصيص المكافآت المؤجلة ضع المرصف كىل  للمرصف، يترتبط باألداء الأو بأسهم عند تقديم خطط مكافآت متغت 
  إطار قواعد الخطة أو مبادئها التوجيهية. ويلزم أن تخضع المكافآت النقدية

 
المدفوعة وفق هذه الخطط لسياسة لالحتفاظ بالموظفي   أو سياسة المنح و  أو بأسهم ف

  أن تك
 لكل خطة عىل حدة، وينبع 

ً
  قواعد الخطة أو مبادئها التوجيهية. وكحد أدن  من المتطلبات، المحددة مسبقا

 
ون سياسة االحتفاظ بالموظفي   أو المنح موضحة ف

.  أو بأسهم فإن سياسة المرصف للمكافآت النقدية  يجب أن ترتبط بالسياسات المناسبة المتعلقة باالحتفاظ بالموظفي  
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 أشكال التعويضات األخرى مقارنة معمحددات تخصيص التعويضات النقدية 

ام إن جودة    تعتت  طويل الموظفي   عىل المدى الالتر 
ً
 أساسي عامال

ً
لنجاح المرصف. وعليه، فإن المرصف يهدف إىل االستقطاب واالحتفاظ وتحفت   أفضل الموظفي    ا

مي     
  يقدمها تعىل المدى طويل األجل. تش المساهمي    الح، والذين يؤدون دورهم لخدمة مصفمرص الالحفاظ عىل عالقتهم المهنية مع و الملتر

مل مجموعة المكافآت التر
 المرصف عىل العنارص الرئيسية اآلتية: 

ع عنارص األجور بما يتماسر مع جميع المتطلبات )تشتمل عىل الراتب األساس  والبدالت النقدية( وبرامج المزايا األخرى لدعم سياسات تحديد وتنوّ  األجور الثابتة -1
 لصلة. التنظيمية ذات ا

  استقطاب المواهب المؤهلة بشكل كاٍف لدعم النمو المستدام. يقوم  البدالت النقدية  -2
 
  تقدم لدعم سياسات المرصف لتحديد األجور وللمساعدة ف

والتر
  
 
  يقدمها للموظفي   ومقدار هذه البدالت للتأكد من أنها تدعم أهداف التعويضات لمختلف الفئآت ف

 المرصف. المرصف بمراجعة البدالت التر
  تهدف إىل دعم عملية  المزايا األخرى -3

  جميع الوالتر
 
ة الكافية ف األعمال. يتم توفت  هذه المزايا بما يتماسر  قطاعاتتوظيف واالحتفاظ بالمواهب من ذوي الخت 

 مع معايت  السوق ويتم مراجعتها عىل أساس منتظم للتأكد من أنها ال تزال مناسبة. 
اتيجية مكافآت  وقطاعاتدف لتعزيز فعالية الموظفي   من خالل دعم أداء المرصف وته مكافأة األداء السنوية -4   عملية مستدامة وإنشاء إستر

 
األعمال واألفراد ف

اتيجية نمو أعمال المرصف  . تنافسية تدعم استر

 
 برامج أسهم الموظفير     2.22

ة:   القائمة فيما يىل  أهم خصائص برامج أسهم الموظفي      نهاية الفتر
 
 كما ف

نامجط  بيعة البر
برنامج ) أ ( منح األسهم 

 (ESGSللموظفير  )

 حوافز مؤجلة حوافز مؤجلة

2021 2022 

امج القائمة  1 1 1 عدد الت 

 م2022يناير  24 م2021مارس  4 م2019مايو  1 تاريــــخ المنح

 م2025يناير  24 م2024مارس  4 م2024أبريل  30 تاريــــخ االستحقاق

 1,177,790 699,985 1,167,452 عدلة بعد إصدار أسهم المنحةم –عدد األسهم الممنوحة 

ة االستحقاق  سنوات 3 سنوات 3 سنوات 5 فتر

 34,627,015 11,535,753 21,864,357 قيمة األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(
 -القيمة العادلة للسهم بتاريــــخ المنح )بالريال السعودي( 

 29.4 16.48 20.25 معدلة بعد إصدار أسهم المنحة

وط االستحقاق  شر

  الخدمة، 
 
بقاء الموظف ف

واستيفاءه معايت  محددة 
 لألداء 

  الخدمة، 
 
بقاء الموظف ف

واستيفاءه معايت  محددة 
 لألداء 

  الخدمة، 
 
بقاء الموظف ف

واستيفاءه معايت  محددة 
 لألداء 

 أسهم  أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق عر السوقس سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

ة التعاقدية المتبقية   سنة 2.1 سنة  1.2 سنة 1.3 المتوسط المرجح للفتر
 

  يىلي  فيما
ا
ي  والحركة الخيار تفّعيل لسعر المرجح للمتوسط تحليل

 
نامج مشاركة الموظفير  باألسهم:  عدد ف  األسهم المتعلقة ببر

  

 -( ESPSمشاركة الموظفير  باألسهم )
 جنا

برنامج ) أ ( منح األسهم للموظفير  
(ESGS) 

برنامج ) ب ( منح األسهم 
 (ESGSللموظفير  )

 حوافز مؤجلة

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

عدد األسهم 
نامج ي البر

 
 ف

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

 )بالريال السعودي( )بالريال السعودي( السعودي( )بالريال )بالريال السعودي(

 م2022ديسمبر  31

 684,934 16.48 566,409 20.25 1,422,415 19.70 1,824,633 16.13 بداية السنة
ممنوح خالل 

 1,687,097 29.40 - - 7,782 19.70 - - السنة
مستحق خالل 

 (286,201) 17.16 (558,499) 20.25 (986,361) 19.70 (1,791,147) 16.13 السنة
منته  خالل 

 (56,574) 22.99 (7,910) 20.25 (9,302) 19.70 (33,486) 16.13 السنة

 2,029,256 26.94 - - 434,534 19.70 - - نهاية السنة

         
المتاح للممارسة 

 2,029,256 26.94 - - 434,534 19.70 - - بنهاية السنة
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( ESPSمشاركة الموظفير  باألسهم )
 جنا -

برنامج ) أ ( منح األسهم 
 (ESGSللموظفير  )

منح األسهم  برنامج ) ب (
 (ESGSللموظفير  )

 حوافز مؤجلة

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

عدد األسهم 
نامج ي البر

 
 ف

المتوسط 
المرجح لسعر 
 الممارسة

ي 
 
عدد األسهم ف

نامج  البر

 )بالريال السعودي( )بالريال السعودي( )بالريال السعودي( ريال السعودي()بال

 م2021ديسمبر  31

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

 699,985 16.48 - - 310,034 17.74 - - ممنوح خالل السنة

مستحق خالل 
 - - (754,667) 20.25 - - - - السنة

 (15,051) 16.48 (28,031) 20.25 - - (292,404) 16.13  خالل السنةمنته  

 684,934 16.48 566,409 20.25 1,422,415 19.70 1,824,633 16.13 نهاية السنة

         
المتاح للممارسة 

 684,934 16.48 566,409 20.25 1,422,415 19.70 1,824,633 16.13 بنهاية السنة

  المرصف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة بالسوق. بلغ إجماىل  تمنح هذه الخيارات 
 
وط محددة لألداء والخدمة ف نامج المصاريف المتعلقة بفقط عند استيفاء شر الت 

  قائمة الدخل الموحدة 
 
  والمثبتة ف

 
 مليون ريال سعودي(.   25: م2021مليون ريال سعودي ) 27.2 م2022ديسمت   31خالل السنة المنتهية ف

 

 رب  ح السهم   - 23

يحة األوىل عىل المتوسط المرجح لعدد األ    الدخل المعدل بتكاليف صكوك الشر
 
سهم القائمة يتم احتساب الربــح األساس  والمخفض للسهم من خالل قسمة صاف

   1,990.3والبالغة 
 
  2022ديسمت   31مليون سهم كما ف

 
  الدخل عىل م، تم احتساب الربــح األساس  والمخ2021ديسمت   31م. كما ف

 
فض للسهم من خالل قسمة صاف

 إن قيمة الربــح المخفض للسهم تساوي الربــح األساس  للسهم.   مليون سهم.  1,987.7
 

ام اا -24  لزكاةلبر 
 

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 227,016 311,545 الرصيد االفتتاج  

 312,168 413,759 مرصوف الزكاة

 (227,639) (311,545) المدفوع خالل السنة

 311,545 413,759 الرصيد الختامي 

 

 النقد وما يماثله - 25

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يىل  : 
 
 يتكون النقد وما يماثله المدرج ف

 

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

  الصندوق
 
 2,327,646 1,960,998 نقد ف

 144,805 278,465 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

 738,073 1,333,480 االقتناء أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريــــخ

 3,210,524 3,572,943 اإلجمالي 

 

امات منافع الموظفير   – 26  
 البر

 وصف عام لخطط منافع الموظفي   المحددة:    1.26

 للتقييم االكتواري باستخدام طريقة
ً
 لنظام العمل السعودي. ويتم تجنيب المخصصات وفقا

ً
وحدة االئتمان المتوقعة،  يدير المرصف خطة منافع محددة للموظفي   وفقا

ام المنافع   استحقاقها.  عند بينما يتم سداد التر 
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امات خالل السن  2.26   أرصدة االلتر 
 
  قائمة المركز الماىل  الموحدة والحركة ف

 
 عىل أساس قيمتها الحالّية:  ةفيما يىل  بيان بالمبالغ المثبتة ف

  

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

  بداية السنة
 
ام المنافع المحددة ف  404,375 438,073 التر 

 56,218 66,083 المحمل للسنة

 10,489 13,731 تكلفة الخصم

 (39,320) (41,654) المنافع المدفوعة

  الدخل الشامل اآلخر( / أرباح)
 
 6,311 (12,226) خسائر اكتوارية ناتجة عن إعادة القياس مثبتة ف

  نهاية السنة
 
ام المنافع المحددة ف  438,073 464,007 التر 

 

:  يتضّمن المبلغ المحمل عىل السنة ي
ر
 اآلن

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 56,218 66,083 ة الحالّيةتكلفة الخدم

 - - تكلفة الخدمة السابقة

 66,083 56,218 

 

  الدخل الشامل اآلخر تتكّون من: /  (األرباح)إن 
 
 الخسائر االكتوارية المتعلقة بإعادة القياس والمثبتة ف

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

ة( / رباح)األ اضات مستويات الخت 
  افتر

 
 2,857 (4,867) الخسائر الناتجة عن التغت  ف

اضات الماليةالخسائر النات( / رباح)األ   االفتر
 
 3,454 (7,359) جة عن التغت  ف

 (12,226) 6,311 

 
اضات االكتوارية األساسية )فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة(:    3.26  االفبر

 م2021 م2022 

% للسنة 4.76 معدل الخصم  % للسنة 3.31   

% للسنة 03.5 للثالث سنوات القادمة -نسبة زيادة الرواتب المتوقعة     % للسنة 5   

  تليها -                                            
% للسنة 4.80 للسنوات التر % للسنة 3.11   

سنة  سن التقاعد المعتاد سنة   60 60  
 

اضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية وفق مشورة اكتوارية متوافقة مع المعلومات االحصائية ال   المنطقة. تم تحديد االفتر
 
ة ف   منشورة والخت 

 
اضات االكتوارية:  4.26  أثر االفبر

  
 
امات منافع الموظفي   المحددة كما ف  

 م: 2021و  م2022ديسمت   31يوضح البيان التاىل  أثر تقييم التر

 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

امات منافع الموظفير  المحددة   
 الزيادة/)النقص( –األثر عىل البر

اضات سيناريو أساسي  ي االفبر
 
اضات التغبر ف ي االفبر

 
ي اال الزيادة ف

 
اضاتالنقص ف  فبر

 48,608 (41,554) %1 معدل الخصم

 (43,974) 50,585 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة
 

 م 2021

 )بآالف الرياالت السعودية(

امات منافع الموظفير  المحددة   
 الزيادة/)النقص( –األثر عىل البر

اضات سيناريو أساسي  ي االفبر
 
اضات التغبر ف ي االفبر

 
اضات الزيادة ف ي االفبر

 
 النقص ف

 45,982 (39,218) %1 معدل الخصم

 (41,371) 47,687 %1 متوقعةنسبة زيادة الرواتب ال

   األثر يعتمد تحليل 
 
اضات األخرى ثابتة.  عنرص محدد أعاله عىل التغت  ف  مع بقاء كافة االفتر
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 تاري    خ االستحقاق المتوقع   5.26

امات منافع الموظفي   المحددة غت  المخصومة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة:   
 فيما يىل  تحليل لمواعيد استحقاق التر

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 33,993 38,803 أقل من سنة

 28,191 28,902 من سنة إىل سنتي   

 83,057 86,558 سنوات 5من سنتي   إىل 

 476,163 635,028 سنوات 5أكتر من 

 789,291 621,404 

امات المنافع المحددة هو   سنة(.  14.7: م2021سنة )14.7إن المتوسط المرجح لمدة التر 
 

 خطط المساهمة المحددة   6.26

 لدى المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية. بلغ إجماىل   يساهم المرصف بدفع حصته
المتعلقة بالخطط المحددة لالستحقاقات التقاعدية لموظفيه السعوديي  

  تم تحميلها عىل المرصوفات خالل العام 
 سعودي(.  مليون ريال 53.9: م2021مليون  ريال سعودي ) 73المساهمات المتعلقة بهذه الخطط والتر

 

 التشغيليةالقطاعات  -27

  ذلك الرئيس  بأنشطةيتم تحديد القطاعات التشغيلية عىل أساس التقارير الداخلية المتعلقة 
 
  يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع  القرار التنفيذيي   بما ف

المرصف التر
 ئها. التنفيذي وكذلك لجنة الموجودات والمطلوبات بالمرصف وذلك لتوزيــــع الموارد عىل القطاعات وتقييم أدا

وط المعتمدة  لألحكام والشر
ً
  المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بي   القطاعات التشغيلية وفقا

 
من اإلدارة. تتمثل غالبية  يمارس المرصف نشاطه بشكل رئيس ف

  موجودات ومطلوبات تشغيلية. 
 
 موجودات ومطلوبات القطاعات ف

 

 :  اآلتيةيتكون المرصف من القطاعات 

 فراد: قطاع األ (أ

 والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد.  يشمل التمويل

كات:  (ب  قطاع الشر

ة والمتوسطة.  يشمل التمويل كات وكبار العمالء والمؤسسات الصغت   والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشر

 ج(     قطاع الخزينة: 

 مارات وخدمات الخزينة. يشمل المرابحات مع البنوك واستث

 والوساطة:  د(     قطاع االستثمار

تيب وخدمات الوساطة.   يشمل إدارة األصول وحفظ األوراق المالية والمشورة والتر

  المرصف وهو مقارب للتكلفة الهامشية لألموال. الموال األ يثبت الربــح للقطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعت  تحويل 
 
 ف
ً
 مطور داخليا

 ا يىلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المرصف حسب القطاعات التشغيلية: فيم

 م2022ديسمبر  31

 (الرياالت السعودية بآالف)

كات قطاع االفراد  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي 

 200,436,229 2,500,623 52,381,346 109,953,692 35,600,568 إجمالي الموجودات

 168,559,916 191,045 47,548,547 23,711,603 97,108,721 إجمالي المطلوبات

 7,612,961 91,926 1,372,191 2,748,778 3,400,066 الدخل من االستثمارات والتمويل

 (1,546,495) - (721,664) (306,162) (518,669) عائدات عىل استثمارات عمالء ألجل

ي 
 
 6,066,466 91,926 650,527 2,442,616 2,881,397 الدخل من االستثمارات والتمويل، صاف

 1,896,594 625,903 534,876 370,175 365,640 اب خدمات مرصفية وإيرادات اخرىأتع

 7,963,060 717,829 1,185,403 2,812,791 3,247,037 إجمالي دخل العمليات

  قيمة التمويل
 
 1,197,700 3,772 - 843,286 350,642 المحّمل عىل مخصص االنخفاض ف

يمة المحّمل عىل / )عكس قيد( مخصص انخفاض ق
 (8,982) (22,756) 13,774 - - الموجودات المالية األخرى

 279,116 5,347 9,617 16,237 247,915 استهالك وإطفاء

 2,485,861 268,024 242,430 604,049 1,371,358 مصاريف العمليات االخرى

 3,953,695 254,387 265,821 1,463,572 1,969,915 إجمالي مصاريف العمليات

ي دخل 
 
 4,009,365 463,442 919,582 1,349,219 1,277,122 العملياتصاف

  
 
ك أرباحالحصة ف وع المشتر كة الزميلة والمشر  3,534 - 3,534 - - الشر

ي دخل السنة قبل الزكاة
 
 4,012,899 463,442 923,116 1,349,219 1,277,122 صاف
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 م2021ديسمت   31

 )الرياالت السعودية بآالف(

كات قطاع االفراد  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجماىل  

 173,476,084 2,383,739 45,725,529 98,764,555 26,602,261 اىل  الموجوداتإجم

 142,765,057 609,851 36,924,221 23,727,274 81,503,711 إجماىل  المطلوبات

 5,677,771 92,057 974,590 2,165,876 2,445,248 الدخل من االستثمارات والتمويل

 (537,386) - (300,641) (53,548) (183,197) عائدات عىل استثمارات عمالء ألجل

  
 
 5,140,385 92,057 673,949 2,112,328 2,262,051 الدخل من االستثمارات والتمويل، صاف

 1,519,209 545,435 371,849 295,792 306,133 أتعاب خدمات مرصفية وإيرادات اخرى

 6,659,594 637,492 1,045,798 2,408,120 2,568,184 إجماىل  دخل العمليات
  قيمة 

 
)عكس قيد (/ المحّمل عىل مخصص االنخفاض ف

 1,251,603 462 - 1,375,930 (124,789) التمويل
المحّمل عىل مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 14,728 12,152 2,576 - - األخرى

 251,160 5,897 14,732 19,765 210,766 استهالك وإطفاء

 2,106,408 232,133 225,347 469,370 1,179,558 مصاريف العمليات االخرى

 3,623,899 250,644 242,655 1,865,065 1,265,535 إجماىل  مصاريف العمليات

  دخل العمليات
 
 3,035,695 386,848 803,143 543,055 1,302,649 صاف

ك وع المشتر كة الزميلة والمشر   خسائر الشر
 
 (14,140) - (14,140) - - الحصة ف

  دخل ال
 
 3,021,555 386,848 789,003 543,055 1,302,649 سنة قبل الزكاةصاف

 

 (الرياالت السعودية بآالف) م2022ديسمبر  31

كات قطاع االفراد معلومات أخرى  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي 

      الدخل من: 
 7,963,060 717,829 919,506 4,238,174 2,087,551 عمالء خارجيي   

 - - 265,897 (1,425,383) 1,159,486 ما بي   القطاعات

 7,963,060 717,829 1,185,403 2,812,791 3,247,037 إجمالي دخل العمليات

 

 الرياالت السعودية( )بآالف م2021ديسمت   31

كات قطاع االفراد معلومات أخرى  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 
 والوساطة

 اإلجماىل  

      الدخل من: 
 6,659,594 637,492 877,227 3,771,841 1,373,034 عمالء خارجيي   

 - - 168,571 (1,363,721) 1,195,150 ما بي   القطاعات

 6,659,594 637,492 1,045,798 2,408,120 2,568,184 إجماىل  دخل العمليات

 
 االئتمان حسب القطاعات التشغيلية:  لتعّرضاتفيما يىل  تحليل 

 م2022
 )الرياالت السعودية بآالف(

كات قطاع االفراد  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي 

  قائمة المركز الماىل  
 
 192,376,227 1,682,474 45,139,493 109,953,692 35,600,568 الموجودات المدرجة ف

امات المحتملة  13,414,807 - 840,049 12,574,758 - التعهدات وااللتر 

 205,791,034 1,682,474 45,979,542 122,528,450 35,600,568 اإلجمالي 

 

 م2021

 الرياالت السعودية( )بآالف

كات قطاع االفراد  قطاع الخزينة قطاع الشر
قطاع االستثمار 
 والوساطة

 اإلجماىل  

  قائمة المركز الماىل  
 
 166,536,199 1,298,985 39,870,397 98,764,556 26,602,261 الموجودات المدرجة ف

امات المحتملة  8,408,820 - - 8,408,820 - التعهدات وااللتر 

 174,945,019 1,298,985 39,870,397 107,173,376 26,602,261 اإلجماىل  

، باست تشمل التعرضات االئتمانية   قائمة المركز الماىل 
 
ية للموجودات المدرجة ف  وموجودات حق االستخدام،  ثناء النقد، والممتلكات والمعداتالقيمة الدفتر

امات المحتملة إدراجتم واستثمارات األسهم والموجودات األخرى.    للتعهدات وااللتر 
 ضات االئتمانية. التعرّ  ضمن قيمة المعادل االئتمان 
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 مخاطر االئتمان - 28

  الوف
 
اماتهم، تنشأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل ف   الوفاء بالتر 

 
اماته التعاقدية تجاه المرصف. للتقليل من مخاطر إخفاق االطراف المقابلة ف  يطّبقاء بالتر 

  سيتم إنشاؤها مع سياسة المرصف لقبول المخاطر ولضالمرصف 
مان أنها مستوفية إجراءات استباقية صارمة للموافقات االئتمانية لضمان مالئمة معامالت االئتمان التر

  يتم بموجبها منح االئتمان. تخضع جميع طلبات االئتمان لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطل
 ر المصاحبة لمنح االئتمان. لمعايت  التر

  داخىل  لتقييم مخاطر العمالء
. إضافة لذلك (ORR) يستخدم المرصف نموذج تصنيف ائتمان    االعتبار يُ  وهو مقياس الحتماالت التعتر

 
 التصنيفات االئتمانية ؤخذ ف

ً
أيضا

  الرئيسية، عند توفرها 
 ألنه يقوم ويتم اإلفصاح عنها لكل عميل من قبل وكاالت التصنيف االئتمان 

ً
  هذه العملية نظرا

 
. يعتت  السوق المستهدف من المكونات الرئيسية ف

  أو أوال بفرز وتنقية العمالء الحاليي   والمستقبليي   لتجنب الب
 
اتيجية المرصف وسياساته المتعلقة بقبول المخاطر. إن  االحتفاظدء ف   ال تتناسب مع استر

بالعالقات التر
  / أو الحفاظ عىل عالقة ائتمان مع  (RAC) معايت  قبول المخاطر

 
  بموجبها يكون المرصف عىل استعداد للبدء ف

وط التر   تشت  إىل الشر
ات التر تمثل مجموعة من المتغت 

  األول المسؤول عن إنشاء الطلبات االئتماعميل ت
  مجموعات األعمال يعتت  الخط التسويفر

 
نية وتقييمها نطبق عليه متطلبات السوق المستهدف. إن فريق العمل ف

ا لجدول تفويض الصالحيات المعتمد من قبل مجلس اإلدارة من خالل لجنة االئتم
ً
  تتكون من والتوصية بها. يتم منح الموافقات االئتمانية وفق

الرئيس التنفيذي ان التر
ا لسياساتإدارة االئتمانرؤساء مجموعات األعمال ورئيس و 

ً
كات، وإدارة المؤسسات المالية، ومجموعة االئتمان  وإرشادات . يتم منح االئتمان وفق المتعلقة بمجموعة الشر

 التجزئة المرصفية. 

الئتمان المعتمدة، وتشمل مهام المجموعة المراجعة الدورية لسياسات وإرشادات وعمليات المرصف إن مجموعة إدارة المخاطر ه  المالك والمراقب لسياسات ا
  المرصف ولتقليل الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما تعمل

 
ا  االئتمانية لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق معايت  قبول المخاطر المعتمدة ف

ً
مجموعة إدارة المخاطر أيض

يعية عىل تحديث سياسات  . و القانونيةاالئتمان بما يتالءم مع التطورات االقتصادية، والسوقية والتشر

  مزيــــج المحفظة من ح
 
كز ف   المحفظة. كما يقوم بإدارة التر

 
يث النشاط االقتصادي يقوم المرصف بإدارة المحافظ االئتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المستهدف ف

  والضمانات والمنتجات األس
 
اسية، ويسع المرصف إىل تنويــــع محافظه االئتمانية من خالل جذب العمالء عت  مختلف األنشطة الصناعية واالقتصادية، ومن والجغراف

ة، ومن خالل خدمات المرصف  ة والمتوسطة والصغت  كات الكبت    جميع أنحاء المملكة، ومن خالل استهداف عمالء الشر
 
  ف

 
م المتنوعة لألفراد. تتخالل الحضور الجغراف

  تمويل األموال. يقوم المرصف بشكل منتظم بإجراء اختبارات تحّمل لمحا
 
  العمالء والقطاعات باعتبارها تركزات ف

 
كز ف فظه االئتمانية بغرض تقييم مراقبة مستوى التر

، والربحية   
 . لمالوتخصيص رأس االتأثت  المحتمل الناتج من العوامل السلبية عىل جودة الموجودات، والتقييم االئتمان 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة 1.28

 
 درجات مخاطر االئتمان

  واضحة ترتكز عىل معايت  محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، والسياسات االئتمانية الفاع
لة، والعناية المهنية الالزمة يطبق المرصف إجراءات تقييم ائتمان 

  .إىل اإلدارة والرقابة االئتمانية الصارمة والتحكم بحدود االئتمان عند المراجعة االئتمانية ومنح الموافقات إضافة

ألغراض التقييم الداخىل  للمخاطر، ويتم استخدام هذا النظام من قبل  (Moody’s CreditLens) يقوم المرصف باستخدام نظام موديز اآلىل  لتقييم وتحليل المخاطر
ن هذا النظام من إعطاء تصنيف مخاطر لكل عميل، ويشت  تصنيف العديد من المصارف والبنوك الرائدة عىل مستوى ال

ّ
  المملكة العربية السعودية. ويمك

 
عالم وف

 
ً
  وقت محدد ولمدة اثنا عشر شهرا

 
  السداد ف

 
 10من خالل هذا النظام يستطيع المرصف إعطاء درجة تصنيف للعمالء عىل و  (PD) المخاطر إىل احتماالت التعتر ف

"( إلعطاء تقييم أكتر دقة 3-" و "3" و "3باعتبارها األسوأ، كما يستخدم التصنيف درجات فرعية )مثل "+ 10باعتباره األفضل إىل درجة  1 مستويات تبدأ بدرجة
  
  السداد. كجزء من سياسات المرصف، يقوم المرصف بتمويل العمالء الذين حصلوا عىل درجة عالية من التصنيف االئتمان 

 
فأعىل،  6لدرجة من ا الحتماالت التعتر ف

  ويقوم المرصف بمراجعة التقييم الداخىل  للمخاطر بشكل منتظم للتحقق من سالمة معايرة نطاقات الدرجات مع مستويات التصنيف وما يرتبط به
 
ات ف ا من تعتر

نقل التعرضات إىل درجة مخاطر ائتمانية مختلفة  ، مما قد يؤدي إىلوإحراءات مراجعة سنوية المخاطر االئتمانية لمراقبة مستمرةتعرضات السداد، كما تخضع جميع 
ا ام بالتعهدات والتغت   

  القوائم المالية المدققة، وااللتر
 
ات ف ات البيئية بناًء عىل عوامل نوعية أو كمية متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل التغيت  ت اإلدارية وكذلك التغت 

 .واالقتصادية والتجارية

  م
 
حفظة األفراد بناًء عىل درجات الجدارة االئتمانية للفرد المستمدة من منصة تسجيل نقاط االئتمان اآللية وال تخضع للتقييم عت  نظام يتم تقدير مخاطر االئتمان ف

 موديز للتقييم الداخىل  للمخاطر. 
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 القوائم المالية الموحدة

 

  الداخىل  للمرصف: 
 درجات التصنيف االئتمان 

 
ة  إحتماالت التعبر بوقت محدد لفبر

12  
 
 شهرا

 ىلي وصف التصنيف الداخ
درجة التصنيف 

 الداخىلي 
 تمويل عامل   

 1 إىل حد كبت   خالية من مخاطر االئتمان 0.011%
 +2 خالية من مخاطر االئتمان إىل حد كبت   0.011%
 2 خالية من مخاطر االئتمان إىل حد كبت   0.023%
 -2 خالية من مخاطر االئتمان إىل حد كبت   0.56%
  ائتمانية قوية بشكل  جودة 0.090%

استثنان   3+ 
  جودة  0.135%

ائتمانية قوية بشكل استثنان   3 
  جودة  0.192%

ائتمانية قوية بشكل استثنان   3- 
  جودة  0.282%

ائتمانية قوية بشكل استثنان   4+ 
ائتمانية ممتازةجودة  0.395%  4 
ائتمانية ممتازةجودة  0.564%  4- 
 +5 جودة ائتمانية جيدة 0.902%
ة جيدةجودة ائتماني 1.410%  5 
 -5 جودة ائتمانية جيدة 2.369%
 +6 جودة ائتمانية مرضية 3.948%
 6 جودة ائتمانية مرضية 7.107%
 -6 جودة االئتمان محدودة 14.947%
 7 جودة االئتمان منخفضة 33.842%

 تمويل غبر عامل   
  تعتر عن السداد 100.000%

 
 8 المرحلة األوىل ف

ةكبات  متعتر / صعوب 100.000%  9 ت 
 10 معدومةديون  100.000%

 
 إطار مفاهيم انخفاض قيمة الموجودات

  تاريــــخ إعداد 
 
  السداد كما ف

 
  حال الموحدة القوائم الماليةيقارن المرصف مخاطر التعتر ف

 
  تاريــــخ اإلنشاء، وف

 
   كان  مع مخاطر التعتر المتوقعة ف

  التقييم االئتمان 
 
التغت  ف

 يتم نقل تصنيف العمي
ً
  السداد من مدة من المرحلة الثانية إىل ل من المرحلة األوىل إىل المرحلة الثانية أو جوهريا

 
 12الثالثة، وعليه يتم تغيت  منهجية تقدير التعتر ف

  السداد عىل مدى عمر األصل. يجمّ 
 
ة زمنية محددة إىل قياس تقدير التعتر ف   فتر

 
كة لمخاطر االئتمان ضاته االئتمانية عىل أساس الخصائع المرصف تعرّ شهًرا ف ص المشتر

كة   الوقت المناسب. فيما يىل  قائمة بأهم خصائص مخاطر االئتمان المشتر
 
  مخاطر االئتمان ف

 
 : بهدف تحديد الزيادة الجوهرية ف

 نوع التعرضات (أ

  للعميل (ب
 التقييم االئتمان 

 نوع الضمان (ج

 قيمة الضمان (د

 الدورة االقتصادية وسيناريو النظرة المستقبلية (ـه

 اإلنشاءريــــخ تا (و

 المدة المتبقية حتر تاريــــخ االستحقاق (ز

  للعميل (ح
 
 .الموقع الجغراف

 الصناعة (ط

ا لمنهجية ا
ً
: 9لمعيار الدوىل  للتقرير الماىل  يوزع المرصف موجوداته المالية عىل ثالث مراحل وفق  ، كما يىل 

 
 أو  – 1المرحلة 

ً
  لم تزد مخاطرها االئتمانية منذ نشأتها. "الموجودات العاملة": وه  الموجودات المالية الموجودة مسبقا

الجديدة بتاريــــخ إعداد القوائم المالية والتر
  وقت محدد شهر الحتماالت التعتر  12ويقوم المرصف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بها عىل أساس 

 
ة  ف   12)عت  تقدير احتماالت التعتر خالل فتر

ً
شهرا

ية اإلجماليةالقادمة(. ويتم إثبات األرباح ا  . لمتعلقة بتلك الموجودات عىل أساس القيمة الدفتر
 

  تدهورت جودتها االئتمانية بشكل جوهري منذ نشأتها. عند تحديد ما إذا كان هنا – 2المرحلة 
ك مخاطر "الموجودات ضعيفة األداء": وه  الموجودات المالية التر

  السداد عىل مدى العمر المتوقع لألصول الماليةمنذ اإلنشاء، يقوم المرصف بتقييم التغ تثحدجوهرية قد 
 
  مخاطر التعتر ف

 
، إن وجد، ف  . ت 

  إطار المرحلة 
 
تب عىل ذلك من احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى عمر األصل  2إن العامل األساس  لتصنيف أي حساب ف ة يوما يتر ستند عىل تجاوز فتر

اض   عند افتر
ً
بأن جودة االئتمان قد تدهورت  المخصصاتهو قرار لجنة  2يوًما( ومع ذلك، فإن أهم عامل لتصنيف المرحلة  30لسداد لمدة عن ا التأخر السداد )غالبا

ة تتجاوز 9-إىل الدرجة المحددة وفق توجيهات المعيار الدوىل  للتقرير الماىل     السداد لفتر
 
ن المؤشر لتصنيف يوًما عادة ما تكو  30. بالنسبة للعمالء من األفراد، فإن التعتر ف

  القيمة بشأن خسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى عمر االصل بالرجوع 
 
  المرحلة الثانية. يقوم المرصف بإثبات مخصص االنخفاض ف

 
إىل احتماالت التعتر عىل العميل ف

يةإجماىل  لك الموجودات عىل أساس مدى عمر األصل )عت  تقدير احتماالت التعتر عىل مدى عمر األصل(. ويتم إثبات األرباح المتعلقة بت  . القيمة الدفتر
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  المنخفض – 3المرحلة 
ات واضحة عىل انخفاض قيمتها:  الموجودات ذات المستوى االئتمان    توجد مؤشر

"الموجودات غت  العاملة": وه  الموجودات المالية التر
  ا
 
 عىل بالنسبة للموجودات منخفضة القيمة يقوم المرصف بإثبات مخصص االنخفاض ف

ً
لقيمة بقدر الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل  مدى عمر األصل استنادا

  المرحلة 
 
ية. 2احتماالت تعتر السداد عىل مدى عمر األصل كما هو الحال ف   القيمة الدفتر

 
 .  ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات عىل أساس صاف

 
 "تعريف "تعبر السداد

ام يتبع المرصف تعريفات باز    سداد مستحقات المبلغ األساس أو الربــح أو أي التر 
 
  السداد "هو العميل الذي تأخر ف

 
مادي ل المتعلقة بتعتر السداد، بمعت  أن المتعتر ف

 يوًما من تاريــــخ االستحقاق.  90للمرصف ألكتر من 
 

 المبالغ المشطوبة

  الحاال لتمويل بشكل كىل  أو اضات يقوم المرصف بشطب تعرّ 
 
، فقط ف  

  يستنفذ جزن 
وبعد التأكد من فيها المرصف جميع الجهود العملية للتحصيل والمعالجة،  ت التر

  المستقبل المنظور. يتم شطب المبالغ بعد الحصول عىل الموافقات المطلوبة
 
وال يؤدي شطب المبالغ إىل إضعاف . أنه ال يوجد أي احتماالت معقولة للتحصيل ف

  يقوم
داد والتحصيل التر   ذلك المتابعات النظامية جهود االستر

 
 . بها المرصف، بما ف

 
 ةتقييم المراحل وتقدير خسائر االئتمان المتوقع -انخفاض القيمة 

ة إعداد ECLمن خالل احتساب خسائر االئتمان المتوقعة )بشكل منتظم مخصصات انخفاض القيمة بإثبات المرصف قوم ي   كل فتر
 
بموجب . الموحدة قوائم الماليةلل( ف

 من الخسائر المتكبدة. ن اخسائر االئتما، يتم مراعاة النظرة المستقبلية عند احتساب 9 رير الماىل  ت المعيار الدوىل  للتقمتطلبا
ً
 لمتوقعة بدال

  محفظة تمويل المرصف تصنف 
 
القواعد  "المرحلة األوىل" ما لم يوجد ما يستدع  تحويل هذه الموجودات بموجب ضمنوبموجب هذا النهج، فإن جميع الحسابات ف

لة الثالثة(. فيما يىل  وصف والمبادئ التوجيهية ألثبات مخصصات انخفاض القيمة إىل أحد المرحلتي   إما "ضعيف األداء" )المرحلة الثانية(، أو "منخفض القيمة")المرح
  مخترص لمستويات مخاطر االئتمان: 

 
 خسائر االئتمان

 بوجه عام 
ُ
ضة عرف خسائر االئتمان بأنها الفرق بي   إجت

ّ
  القيمة الحالّية للتدفقات النقدية المتوقعة والمنخف

 
ماىل  التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمرصف وصاف

 لوجود ظروف معينة تؤثر عىل قدرة 
ً
اماته األصلية. قد يصل حجم الخسائر االئتمانية إىل ما يساوي كامل عىل  العميلبمعدل العائد الفعىل  المالئم، نظرا سداد التر 

 . ٪( أو إىل ما يمثل جزء من تلك التدفقات النقدية التعاقدية100التدفقات النقدية التعاقدية )خسارة ائتمانية بنسبة 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة عىل مدى عمر األصل

  حال عجز عىل الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 
  قد تنشأ ف

ة وجود األصل  العميل مدى عمر األصل ه  القيمة الحالية المتوقعة للخسائر التر اماته خالل فتر عن الوفاء بالتر 
  أي وقت خ

 
  السداد ف

 
  التدفقات النقدية التعاقدية، مع مراعاة احتماالت تعتر العميل ف

 
، وتقاس تلك الخسائر بما يعادل النقص ف ة عمر األصل الماىل  الماىل 

  .الل فتر
 

ة   شهرا 12خسائر االئتمان المتوقعة لفبر

ة الخسائر  تعتت     السداد  12االئتمانية المتوقعة لفتر
 
ب احتمال التعتر المتوقع ف   يتم حسابها برص 

 جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر األصل والتر
ً
شهرا

  
  إجماىل  خسائر االئتمان )عىل مدى عمر األصل( المتوقعة والتر

 
 التالية ف

ً
ة االثنا عشر شهرا ّ ذلك عىل األداة المالية خالل فتر   السداد.  وال يعت 

 
قد تنتج عن هذا التعتر ف

 المقبلة، ولكن
ً
  التعتر عن السداد خالل االثنا عشر شهرا

 
يعت ّ عن الخسارة االئتمانية الكاملة  عن العجز النقدي المتوقع عىل مدار االثنا عشر شهًرا القادمة أو التوقعات ف

ة   فتر
 
 المقبلة. يتم تحويل األصل من "المرحلة  عىل أصل مرجح باحتمال حدوث الخسارة عليه ف

ً
ة 1االثنا عشر شهرا ( إىل  12" )الخسائر االئتمانية المتوقعة لفتر

ً
شهرا

. يتم تطبيق الخس2"المرحلة  اف األوىل    جودته االئتمانية منذ االعتر
 
 ائر االئتمانية" )الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل مدى عمر األصل( عند حدوث تدهور كبت  ف

  المرحلة "
 
 عىل المديني   الذين تم تصنيفهم ف

ً
 ". 3المتوقعة عىل مدى عمر األصل أيضا

 
 احتماالت التعبر 

  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم مرصف اإلن 
 
  تقييم مخاطر االئتمان، ويستخدم ف

 
" أحد أهم العنارص ف ماء "نماذج مخاطر االئتمان" يمثل "احتمال التعتر

   المتمولي   تصنيف مخاطر  لتحديد 
  ألي من للمتمولي   )تصنيف ائتمان 

  وقت محدد لتقدير  المتمولي   (. يتم ربط كل تصنيف ائتمان 
 
  السداد ف

 
مع احتماالت التعتر ف

ة  ات متعددة، ومن ثم لتعتر اشهًرا.  ويتم بعد ذلك استخدام العوامل االقتصادية الحتساب التوقعات واحتماالت  12احتماالت حدوث التعتر خالل فتر   السداد لفتر
 
ف

ات المتعددة )هيكليتم است   احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  خدام هذه الفتر
 
( ف مدى عمر األصل. قام المرصف بصياغة ثالثة سيناريوهات عىل احتماالت التعتر

  السداد )تمثل التقديرات
 
 عىل المراحل المختلفة للدورة  مستقبلية للدورة االقتصادية الستنتاج تقديرات التعتر ف

ً
، استنادا

ً
 أو هبوطا

ً
ات السداد صعودا المرتقبة لـتعتر

  حال كانت البيئة االقتصادية تمر بحالة تذبذب، أن يتدهور الوضع الطبيع  للعميل ال
 
مصنف تحت المرحلة الثانية االقتصادية( عىل سبيل المثال، فإنه من المحتمل ف

  حال كانت البيئة االقتصادية تمر بحالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. يأخذ المرصف مع وجود عالمات واضحة لنقا
 
. وعىل العكس من ذلك، ف  

ط الضعف االئتمان 
  حال ق

 
  من شأنها الداللة عىل أنه ف

  االعتبار عند احتساب احتماالت التعتر عىل مدى عمر األصل تعديالت القدرة عىل االستمرار والتر
 
ة درة العميل ف عىل االستمرار لفتر

ه   . أقل يكونزمنية أطول، فإن احتمال تعتر
 

 الخسارة عند التعبر 

  السداد، ويتم قياسها عت  احتساب الفرق بي   التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقاLGDالخسارة عند التعتر )
 
  ( ه  تقدير للخسارة الناتجة عن التعتر ف

ت التر
  الممّوليتوقعها 

 
  ذلك قيمة أي ضمانات. ، بما ف
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" اآلتية:   يستخدم المرصف "مصفوفة قواعد احتساب الخسائر عند التعتر

ات بدون ضمانات، يحتسب -
ّ
٪ كخسائر عند التعتر كحد أدن  الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بموجب متطلبات 50تبلغ  مرصف نسبةال بالنسبة للتعرض

 . من التصنيف شمل جميع المراحل الثالثوي 9-المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  رقم

  االعتبار ضمن مصفوفة قواعد احتساب الخسارة عند التعتر لعمالء التجزئة وال -
 
ات بضمانات، يتم أخذ الضمانات المؤهلة ف

ّ
كات بحيث بالنسبة للتعرض شر

 :٪ كحد أدن  بالنظر إىل العوامل التالية20يبدأ احتساب الخسائر عند التعتر بنسبة 

 ذلك الخصومات المتوقعة عند البيع. التوقع  
 
 ات المستقبلية لتقدير قيمة الضمانات، بما ف

  دات(.  لتسييلالوقت الالزم ها من المستر  الضمانات )وغت 
  الضماناتلتسييل التكاليف الخارجية الالزمة . 

 
 قابلية التأثر تحليل 

  
ات االقتصاد قابلية التأثر عند التغت  يوضح الجدول اآلنر   المؤشر

 
اضات مختلفة يستخدمها المرصفعىل احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ية ف  :وفق ثالثة افتر

 م2022

 (الرياالت السعودية بآالف)

أرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية 

 األخرى
 التمويل االستثمارات

مخصص انخفاض قيمة 
  االرتباطات االئتمانية

 519,239 3,981,256 16,158 3,592 الحالة االساسية )مرجح الحدوث(

 515,768 3,768,327 15,252 3,393 حالة الصعود

 523,624 4,179,895 16,939 3,682 حالة الهبوط
 

 م2021

 الرياالت السعودية( آالف)ب

أرصدة لدى البنوك 
 والمؤسسات المالية األخرى

 التمويل االستثمارات
مخصص انخفاض قيمة 
  االرتباطات االئتمانية

 347,179 4,040,713 9,886 1,308 الحالة االساسية )مرجح الحدوث(

 332,082 3,926,515 9,855 1,308 حالة الصعود

 358,443 4,125,451 9,900 1,308 حالة الهبوط
 

 الالحالة األساسية  سناريو يمثل 
ً
جيحات . و  للحدوثنتيجة األكتر احتماال   سيناريو الصعود تبلغ التر

 
اضات٪ 50ف اض10، ويةاألساس لالفتر ٪ 40، وةالمتفائل ات٪ لالفتر

اض   سيناريو و . ةالمتشائم اتلالفتر
 
جيحات الهبوطف اضات األساسية و ٪ 50، تكون التر اضات المتشائمة50 لالفتر جيحات بنسبة الحاليا المرصف . ويستخدم ٪ لالفتر تر

اض ا٪ 50 اض ا٪ 40، ولهبوطالفتر اض ٪ 10ألساس، ولالفتر  . الصعود الفتر
 

 أي تغيت  عىل معايت  التقييم لجميع أنواع التعرضات االئتمانية.  لم يطرأ 

  االعتبار أوزان االحتماالت لتقديم أفضل تقديرات
 
للخسائر المحتملة، وقام عند تحديدها بتحليل العالقات المتبادلة واالرتباطات )عىل المدى قصت   أخذ المرصف ف

 األجل وطويل األجل( داخل المحافظ االئتمانية للمرصف. 

  االعتبار المخاطر والشكوك المتعلقة بسيناريو الحالة
 
االقتصادية األساسية. باإلضافة إىل التوقعات  يتم تحديد أوزان االحتماالت لكل سيناريو من قبل اإلدارة مع األخذ ف

  تعكس مدى التأثر االقتصادي السلت   مقارنة بالعام السابق، فقد تم إعطاء أوزان أكت  الح
 المتعلقة بالحالة االقتصادية األساسية والتر

ً
تماالت الهبوط االقتصادي تأسيسا

  االقتصادي. عىل توقعات المرصف لمخاطر االتجاه االقتصادي للهبوط ووضع 
 
 احتماالت أقل للتعاف

ات الرئيسية واحتماالت التعتر ومعدالت الخسائر عىل مختلف محافظ األصول المالية بناًء عىل  تحليل البيانات التاريخية. تم استنتاج العالقات المتوقعة بي   المؤشر
  تستند إىل المعلومات المحدثة  استخدم المرصف التوقعات المدرجة أدناه للحالة االقتصادية األساسية عىل المدى

  نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، والتر
 
القصت  ف

  تاريــــخ إعداد القوائم المالية
 
 : الموحدة المتاحة ف

 

ات االقتصادية  المؤشر

  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة لعام 
 
سنوات التوقع المستخدمة ف

 م2022

 م2024 م2023 م2022

 2.00 2.03 2.23 التضخم )%(

 80,482 79,780 79,062 نصيب الفرد من الناتج المحىل  اإلجماىل  )ريال سعودي(

 1,279 1,238 1,201 ماىل  )مليار ريال سعودي(إجماىل  اإلنفاق ال

) ميل )دوالر أمريك   79.62 83.44 88.64 أسعار النفط / للت 

 
  تنص عىل الرصد  احتماالت التعتر  تخضع نماذج

ة والخسائر عند التعتر لسياسة المخاطر النموذجية للمرصف والتر النموذج   الدوري وإعادة التحقق والتعّرضات المتعتر
  النموذج. 

 
 العتبارات األهمية النسبية ف

ً
    الدوري وتحديد إجراءات الموافقة والصالحيات وفقا
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  يقوم ب
  منهجية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لتعكس عملية التقييم التر

 
ات الهامة التالية ف  : ها المرصفخالل هذه السنة، أجرى المرصف التغيت 

؛  .أ ات والتطلعات المتعلقة باالقتصاد الكىل 
 تحديث المؤشر

؛ و، .ب  تحديث األوزان المرجحة الحتماالت التعتر
  مخاطر االئتمان" .ج

 
  تحديد "الزيادة الجوهرية ف

 
 .لمحفظة التجزئة تحديث المعايت  المستخدمة ف

 
 للتأثر عند تغت  أي

ً
اضات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمه باستمرار كجزء من أعمال التقييم المعتادة  ال يزال نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للمرصف قابال من االفتر

ألخذ بأي توقعات، فإن لتطوير النموذج بناًء عىل نتائج الفحص المستقل الذي يجرى عىل النموذج بشكل دوري واالختبارات األساسية للنموذج. كما هو الحال عند ا
، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلكاحتماالت الحدوث تستند  ة اإلدارية ويشوبــها جزء من عدم التأكد، وبالتاىل   من ذوي الخت 

ً
اضات متعددة، وأحكاما  إىل افتر

 التوقعات. 
 

 لبنوك والمؤسسات المالية األخرى: تصنيف مخاطر األرصدة لدى ا   1.1.28

  

 م2021 م2022

ة   شهرا 12خسائر االئتمان المتوقعة لفتر

 )بآالف الرياالت السعودية(

   ية األخرىاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال
 705,101 1,416,640 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 34,280 41,410 جيد/مرض 

  
 - - بدون تصنيف ائتمان 

 739,381 1,458,050 اإلجمالي 

 (1,308) (3,592) مخصص انخفاض القيمة

ي 
 
 738,073 1,454,458 الصاف

 
ي الصكوك والمرابحة: تصنيف مخاطر االستثمارات   2.1.28

 
 ف

  

 م2021 م2022

ة خسائر االئتمان المتوقعة لف  شهرا 12تر

 )بآالف الرياالت السعودية(

  المستنفذة بالتكلفة –استثمارات صكوك و مرابحة 
 906,617 904,901 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   بالتكلفة المستنفذة –استثمارات صكوك 
 22,479,261 22,477,405 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

  جيد/  - 6إىل  5بالمستوى 
 56,522 1,355,172 مرض 

 23,832,577 22,535,783 

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –استثمارات صكوك 
 6,291,476 9,595,856 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 657,573 1,050,289 جيد/مرض 

 10,646,145 6,949,049 

   اإلجمالي  -زي السعودي و استثمارات صكوك مرابحة مع البنك المرك
 29,677,354 32,978,162 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 714,095 2,405,461 جيد/مرض 

 30,391,449 35,383,623 اإلجمالي 

 (9,886) (16,158) مخصص انخفاض القيمة

ي 
 
 30,381,563 35,367,465 الصاف
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 تصنيف مخاطر معامالت تمويل العمالء:   3.1.28

  

 م2022ديسمبر 31

ئتمان خسائر اال 
ة   12المتوقعة لفبر

 
 
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول غبر 
 منخفضة القيمة

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة )غبر 

 عاملة(

 اإلجمالي 

 (بآالف الرياالت السعودية)

     عمالء األفراد–معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة 
  
 36,814,136 - 1,135,594 35,678,542 بدون تصنيف ائتمان 

 461,214 461,214 - - تمويل منخفض القيمة

 37,275,350 461,214 1,135,594 35,678,542 إجمالي التمويل

 (751,658) (322,526) (163,803) (265,329) مخصص انخفاض القيمة

 35,413,213 971,791 138,688 36,523,692 

كات –مالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة معا      عمالء الشر
 47,700,501 - - 47,700,501 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   – 6إىل  5بالمستوى 
 60,436,820 - 4,720,413 55,716,407 جيد/مرض 

 2,601,841 - 2,601,841 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

 2,458,700 2,458,700 - - تمويل منخفض القيمة

 113,197,862 2,458,700 7,322,254 103,416,908 إجمالي التمويل

 (3,229,598) (1,335,489) (1,468,250) (425,859) مخصص انخفاض القيمة

 102,991,049 5,854,004 1,123,211 109,968,264 

     اإلجمالي  –معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة 
 47,700,501 - - 47,700,501 درجة استثمار -  4إىل  1توى بالمس

   - 6إىل  5بالمستوى 
 60,436,820 - 4,720,413 55,716,407 جيد/مرض 

 2,601,841 - 2,601,841 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

  
 36,814,136 - 1,135,594 35,678,542 بدون تصنيف ائتمان 

 2,919,914 2,919,914 - - تمويل منخفض القيمة

 150,473,212 2,919,914 8,457,848 139,095,450 إجمالي التمويل

 (3,981,256) (1,658,015) (1,632,053) (691,188) مخصص انخفاض القيمة

ي 
 
 146,491,956 1,261,899 6,825,795 138,404,262 التمويل، صاف
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 م2021ديسمت  31

خسائر االئتمان 
ة   12المتوقعة لفتر

 
ً
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول غت  

 مةمنخفضة القي

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة )غت  

 عاملة(

 اإلجماىل  

 (بآالف الرياالت السعودية)

     عمالء األفراد–معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة 
  
 27,818,477 - 191,437 27,627,040 بدون تصنيف ائتمان 

 148,958 148,958 - - تمويل منخفض القيمة

 27,967,435 148,958 191,437 27,627,040 إجماىل  التمويل

 (460,500) (65,413) (53,953) (341,134) مخصص انخفاض القيمة

 27,285,906 137,484 83,545 27,506,935 

كات –معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة       عمالء الشر
 33,920,788 - - 33,920,788 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   – 6إىل  5بالمستوى 
 62,430,178 - 5,070,666 57,359,512 جيد/مرض 

 3,860,740 - 3,860,740 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

 2,133,063 2,133,063 - - تمويل منخفض القيمة

 102,344,769 2,133,063 8,931,406 91,280,300 إجماىل  التمويل

 (3,580,213) (1,364,005) (1,955,857) (260,351) قيمةمخصص انخفاض ال

 91,019,949 6,975,549 769,058 98,764,556 

     اإلجماىل   –معامالت تمويل العمالء بالتكلفة المستنفذة 
 33,920,788 - - 33,920,788 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 62,430,178 - 5,070,666 57,359,512 جيد/مرض 

 3,860,740 - 3,860,740 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

  
 27,818,477 - 191,437 27,627,040 بدون تصنيف ائتمان 

 2,282,021 2,282,021 - - تمويل منخفض القيمة

 130,312,204 2,282,021 9,122,843 118,907,340 إجماىل  التمويل

 (4,040,713) (1,429,418) (2,009,810) (601,485) مخصص انخفاض القيمة

  
 
 126,271,491 852,603 7,113,033 118,305,855 التمويل، صاف

 
، نوعية مخاطر ائتمان ممتازة، نوعية مخاطر ائتمان  4-1مقياس المرصف للمخاطر من   

، جودة االئتمان قوية بشكل استثنان  يمثل: خالية من مخاطر االئتمان لحد كبت 
 .
ً
 جيدة جدا

.  ، أو عىل الحد مرضيةيمثل: جودة ائتمان جيدة، و  6-5ر من ياس المرصف للمخاطمق  األدن 
 يمثل: تحت المالحظة.  7مقياس المرصف للمخاطر 

 
امات المحتملة حسب تصنيف المخاطر   4.1.28  االرتباطات وااللتر 

  

 م2022ديسمبر 31

خسائر االئتمان 
ة   12المتوقعة لفبر

 
 
 شهرا

خسائر االئتمان 
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول غبر 
 منخفضة القيمة

توقعة خسائر االئتمان الم
عىل مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة )غبر 

 عاملة(

 اإلجمالي 

 (بآالف الرياالت السعودية)

امات المحتملة      االرتباطات وااللبر 
 4,213,585 - - 4,213,585 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 7,532,845 - 1,263,567 6,269,278 جيد/مرض 

 362,303 - 362,303 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

  
 1,011,602 - - 1,011,602 بدون تصنيف ائتمان 

 294,472 294,472 - - منخفض القيمة

ي 
 
 13,414,807 294,472 1,625,870 11,494,465 المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتمان

 519,239 222,195 245,464 51,580 مخصص  االرتباطات االئتمانية

 

  



 

 
 

62 
 القوائم المالية الموحدة

 

  

 م2021ديسمت  31

خسائر االئتمان 
ة   12المتوقعة لفتر

 
ً
 شهرا

ر االئتمان خسائ
المتوقعة عىل مدى 
عمر األصول غت  
 منخفضة القيمة

خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى عمر األصول 
منخفضة القيمة )غت  

 عاملة(

 اإلجماىل  

 (بآالف الرياالت السعودية)

امات المحتملة      االرتباطات وااللتر 
 1,331,448 - - 1,331,448 درجة استثمار -  4إىل  1بالمستوى 

   - 6إىل  5بالمستوى 
 5,411,714 - 1,036,153 4,375,561 جيد/مرض 

 403,888 - 403,888 - تحت المالحظة -  7بالمستوى 

  
 971,182 - - 971,182 بدون تصنيف ائتمان 

 290,588 290,588 - - منخفض القيمة

  
 8,408,820 290,588 1,440,041 6,678,191 المبلغ اإلجماىل  بالمعادل االئتمان 

 347,179 234,714 75,037 37,428 مخصص  االرتباطات االئتمانية

 
  القيمة حسب القطاعات االقتصادية:    2.28

 
كزات مخاطر التمويل ومخصص االنخفاض ف  فيما يىل  بيان بتر

 م2022

 (الرياالت السعودية بآالف)

 غبر عامل عامل
خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى العمر للتمويل 

 منخفض القيمة
ي 
 
 التمويل، الصاف

 13,681,025 - - 13,681,025 حكومية وشبه حكومية

 9,541,443 (650,398) 1,098,045 9,093,796 صناعية

 5,312,933 - - 5,312,933 الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية

  واإلنشاءات
 7,910,265 (6,163) 8,218 7,908,210 المبان 

 17,445,510 (43,246) 66,162 17,422,594 الخدمات

 2,826,249 - - 2,826,249 التعدين

 3,302,830 - - 3,302,830 الزراعة

 36,952,904 (322,446) 461,133 36,814,217 التمويل االستهالك  

 6,748,682 (20,637) 27,516 6,741,803 المواصالت واالتصاالت 

 10,069,971 (373,954) 716,119 9,727,806 التجارة

 20,477,367 (219,743) 516,936 20,180,174 العقارات

 14,546,018 (21,428) 25,785 14,541,661 أخرى

 147,553,298 2,919,914 (1,658,015) 148,815,197 

 (2,323,241)    خسائر ائتمان متوقعة للتمويل العامل

ي 
 
 146,491,956    التمويل، صاف

 

 م2021

 الرياالت السعودية( )بآالف

 غت  عامل عامل
خسائر االئتمان المتوقعة 
عىل مدى العمر للتمويل 

 منخفض القيمة
  
 
 التمويل، الصاف

 12,429,991 - - 12,429,991 حكومية وشبه حكومية

 10,242,174 (922,636) 1,150,141 10,014,669 صناعية

 5,032,171 - - 5,032,171 الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية

  واإلنشاءات
 6,848,463 (286,711) 579,964 6,555,210 المبان 

 15,186,352 (27,607) 76,668 15,137,291 الخدمات

 - - - - التعدين

 3,484,484 - - 3,484,484 الزراعة

 27,902,023 (65,412) 148,958 27,818,477 التمويل االستهالك  

 6,046,234 - - 6,046,234 المواصالت واالتصاالت 

 9,957,817 (43,929) 99,494 9,902,252 التجارة

 19,268,040 (61,932) 206,437 19,123,535 العقارات

 12,485,037 (21,191) 20,359 12,485,869 أخرى

 128,030,183 2,282,021 (1,429,418) 128,882,786 

 (2,611,295)    خسائر ائتمان متوقعة للتمويل العامل

  
 
 126,271,491    التمويل، صاف
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 الضمانات:   3.28

  الغالب، من ودائع العمالء، وضمانات من مخاطر االئتمان. ت التخفيفيحتفظ المرصف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمي   بغرض 
 
تكون هذه الضمانات، ف

  
 
: م2021مليون ريال سعودي ) 188,104 بلغت الضمانات المحتفظ بها لدى المرصف م2022ديسمت   31مالية، وأسهم، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. كما ف

 .مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات 164,210

  انخفضت قيمتها االئتمانيةفيما يىل  بيان ب
 : مبالغ الضمانات المالية المحتفظ بها كضمانات للتمويل والتر

 تغطية الضمان
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 1,390,358 2,033,827 %50أقل من 

 36,814 52,829 %70% إىل 51من 

 854,849 833,258 %70أكتر من 

 2,282,021 2,919,914 اإلجمالي 

  يحتفظ بها المرصف. لم تتغت  سياسات المرصف المتعلقة بالحصول عىل الضمانات بشكل كبت  
  خالل العام ولم يكن هناك تغيت  كبت  بالجودة اإلجمالية للضمانات التر

 
  األنواع الرئيسية للضمانات المودعة لدى المرصف مقابل التمويل

  . ال يحتفظ البنك بأي نوع من الضمانات ألصوله المالية بخالف التمويل. يوضح الجدول اآلنر

 أنواع الضمانات 
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 105,870,160 127,061,959 عقارات وموجودات ثابتة

 25,677,410 26,528,968 أسهم

 32,662,385 34,513,230 أخرى

 164,209,955 188,104,157 اإلجمالي 

 

  



 

 
 

64 
 القوائم المالية الموحدة

 

امات المحتملة:    4.28 ي للموجودات المالية  والمطلوبات المالية والتعهدات وااللبر 
 
كز الجغراف  فيما يىلي بيان بالبر

 

 م2022

 )الرياالت السعودية بآالف(

المملكة العربية 
 السعودية

ي  دول مجلس التعاون الخليجر
ق االخرى ومنطقة  الشر
 األوسط

 اإلجمالي  دول أخرى أوروبا

      الموجودات المالية
 9,723,259 - - - 9,723,259 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 - - - - - االخرى

 931,877 558,369 358,143 15,365 - حسابات جارية

 522,581 - - 376,382 146,199 مرابحات ووكاالت مع بنوك

ي 
 
      استثمارات، صاف

 24,721,320 - - 56,569 24,664,751 استثمارات بالتكلفة المستنفذة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 12,084,604 14,312 886 1,109,527 10,959,879 الشامل اآلخر
  قائمة 

 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ف

 1,652,479 511,991 13,099 222,817 904,572 الدخل

ك وع مشتر كة زميلة ومشر   شر
 
 70,214 - - - 70,214 استثمارات ف

ي 
 
      تمويل، صاف

 36,523,692 - - - 36,523,692 األفراد

كات  109,968,264 2,951,225 - - 107,017,039 الشر

 916,556 - - - 916,556 موجودات أخرى

 197,114,846 4,035,897 372,128 1,780,660 190,926,161 ليةإجمالي الموجودات الما

      المطلوبات المالية
أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك 

      والمؤسسات المالية األخرى
 55,331 1,084 - 31,597 22,650 تحت الطلب

استثمارات ألجل و مستحقات للبنك المركزي 
 16,427,708 - 1,286,956 61,615 15,079,137 السعودي

 - - - - - ودائع العمالء

 82,489,308 183,952 - - 82,305,356 ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 62,679,182 - - - 62,679,182 استثمارات عمالء ألجل

 6,223,378 - - - 6,223,378 مطلوبات أخرى

 167,874,907 185,036 1,286,956 93,212 166,309,703 إجمالي المطلوبات المالية

امات المحتملة       التعهدات وااللبر 
 4,656,910 - - - 4,656,910 اعتمادات مستندية

 15,634,566 - - - 15,634,566 خطابات ضمان

 557,775 - - - 557,775 قبوالت 

امات منح ائتمان غت  قابلة للنقض  
 2,750,501 - - - 2,750,501 التر

 23,599,752 - - - 23,599,752 مات المحتملةإجمالي التعهدات وااللبر  

      
الحد األقىص للتعرضات االئتمانية )بفيمة 
امات  ( للتعهدات وااللبر  ي

 
المعادل االئتمان

      المحتملة
 931,319 - - - 931,319 اعتمادات مستندية

 10,550,463 - - - 10,550,463 خطابات ضمان

 557,775 - - - 557,775 قبوالت 

امات منح ائتمان غت  قابلة للنقضا  
 1,375,250 - - - 1,375,250 لتر

 13,414,807 - - - 13,414,807 إجمالي الحد األقىص للتعرضات االئتمانية
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 م2021

 )الرياالت السعودية بآالف(

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس التعاون الخليج   
ق األوسط  االخرى ومنطقة الشر

 اإلجماىل   دول أخرى أوروبا

      الموجودات المالية
 9,177,296 - - - 9,177,296 نك المركزي السعودينقد وأرصدة لدى الب

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
      االخرى

 437,811 174,494 245,384 17,933 - حسابات جارية

 300,262 - - - 300,262 مرابحات ووكاالت مع بنوك

  
 
      استثمارات، صاف

 23,432,514 - - 56,294 23,376,220 استثمارات بالتكلفة المستنفذة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 7,412,625 - 963 439,663 6,971,999 الشامل اآلخر
  قائمة 

 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ف

 2,365,750 385,494 - 13,537 1,966,719 الدخل

ك وع مشتر كة زميلة ومشر   شر
 
 66,680 - - - 66,680 استثمارات ف

  تمويل، ص
 
      اف

 27,506,935 - - - 27,506,935 األفراد

كات  98,764,556 2,705,669 - - 96,058,887 الشر

 1,071,240 - - - 1,071,240 موجودات أخرى

 170,535,669 3,265,657 246,347 527,427 166,496,238 إجماىل  الموجودات المالية

      المطلوبات المالية
ودي والبنوك أرصدة للبنك المركزي السع
      والمؤسسات المالية األخرى

 391,162 6,966 - 24,286 359,910 تحت الطلب
استثمارات ألجل و مستحقات للبنك المركزي 

 14,848,629 267,315 - 942,990 13,638,324 السعودي

      ودائع العمالء

 79,670,546 165,699 - - 79,504,847 ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 41,390,005 - - - 41,390,005 استثمارات عمالء ألجل

 5,467,382 - - - 5,467,382 مطلوبات أخرى

 141,767,724 439,980 - 967,276 140,360,468 إجماىل  المطلوبات المالية

امات المحتملة       التعهدات وااللتر 
 2,026,734 - - - 2,026,734 اعتمادات مستندية

 11,061,063 - - - 11,061,063 خطابات ضمان

 344,962 - - - 344,962 قبوالت 

امات منح ائتمان غت  قابلة للنقض  
 512,273 - - - 512,273 التر

مات المحتملة  13,945,032 - - - 13,945,032 إجماىل  التعهدات وااللتر 

      
الحد األقىص للتعرضات االئتمانية )بفيمة 

( للتعهدات واال  
امات المعادل االئتمان  لتر 

      المحتملة
 405,347 - - - 405,347 اعتمادات مستندية

 7,402,375 - - - 7,402,375 خطابات ضمان

 344,962 - - - 344,962 قبوالت 

امات منح ائتمان غت  قابلة للنقض  
 256,136 - - - 256,136 التر

 8,408,820 - - - 8,408,820 إجماىل  الحد األقىص للتعرضات االئتمانية
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كزات التمويل غت  العامل ومخصصات انخفاض قيمة التمويل:    5.28
  لتر
 
 فيما يىل  بيان بالتوزيــــع الجغراف

 م2022

 )الرياالت السعودية بآالف(

المملكة العربية 
 السعودية

ي  دول مجلس التعاون الخليجر
ق  االخرى ومنطقة الشر

 األوسط
 اإلجمالي  دول أخرى أوروبا

  
 
      التمويل غت  العامل، صاف

 461,214 - - - 461,214 األفراد

كات  2,458,700 - - - 2,458,700 الشر

 2,919,914 - - - 2,919,914 اإلجماىل  

      مخصص انخفاض قيمة التمويل
 751,658 - - - 751,658 األفراد

كات  3,229,598 6,482 - - 3,223,116 الشر

 3,981,256 6,482 - - 3,974,774 اإلجماىل  

 

 م2021

 )الرياالت السعودية بآالف(

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس التعاون الخليج   
ق األوسط  االخرى ومنطقة الشر

 اإلجماىل   أخرى دول أوروبا

  
 
      التمويل غت  العامل، صاف

 148,958 - - - 148,958 األفراد

كات  2,133,063 - - - 2,133,063 الشر

 2,282,021 - - - 2,282,021 اإلجماىل  

      مخصص انخفاض قيمة التمويل
 460,500 - - - 460,500 األفراد

كات  3,580,213 7,503 - - 3,572,710 الشر

 4,040,713 7,503 - - 4,033,210 ىل  اإلجما
 

 مخاطر السوق - 29

  محددات السوق مثل أسعا
 
عدل العائد، مو ر األسهم، تمثل مخاطر السوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغت  ف

)أو المعامالت تجارية"الغت   المعامالتتجارية" أو "مخاطر ال المعامالته لمخاطر السوق إىل "مخاطر أسعار السلع. ويصنف المرصف تعرضاتأسعار الرصف األجنت   و و 
 . المرصفية(

 التجاريةالمعامالت  –مخاطر السوق 

  تقّوم بشأن المعامالت التجارية سوق بنسبة طفيفة اليتعرض المرصف لمخاطر 
بشكل مستمر حسب أسعار عىل محفظة األسهم المملوكة له بالعملة المحلية والتر

  قائمة الدخل الموحدة. 
 
 السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربــح أو خسارة ف

 غبر التجاريةالمعامالت  – مخاطر السوق

 ولكن بحدود بسيطة نتيجة لتقلب أسعار العمال 
ً
  معدالت العوائد، وقد تنشأ أيضا

 
مخاطر األسعار من لت األجنبية. ويتعرض المرصف أيضا تنشأ عادة من التغت  ف

 االستثمارات المحتفظ بها " بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر". 
 

 مخاطر معدل العائد   1.29

  التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات الم
 
  القيم العادلة أو ف

 
  تؤثر إما ف

  معدالت العوائد والتر
 
 للتغت  ف

ً
بوضع حدود اإلدارة س الية، وقد قام مجلتنشأ تلك المخاطر تبعا

  يتم مراقبتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بانتظام
  هامش الربــح والتر

 
  االعتبار وتعديل هوامش  بأخذ وتقوم مجموعة الخزينة  . للفجوات ف

 
تكلفة األموال ف

  السوق. 
 
 لطول مدد معامالت التمويل ووضع السيولة ف

ً
 األرباح تبعا

  األثر ع
  يوضح الجدول اآلنر

ر
  معدالت العائد، مع ثبات باف

 
ات المعقولة والممكنة ف  للتغت 

ً
ىل معدل العائد لعنارص قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمي   تبعا

  الدخل أو حقوق الملكية مقدار األثر عىل معدل العائ . العوامل المؤثرة األخرى دون تغت  
 
  معدل العائد عىل صاف

 
ض ف ّ المفتر د عىل قاعدة الموجودات ويمثل أثر التغت 

  تاريــــخ نشر القوائم المالية
 
للمرصف بعد احتساب ما يتعلق بها من  الموحدة والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائد والمقتناة لغت  أغراض المتاجرة كما ف

  
 
 لعدم وجود تعرضات جوهرية ف

ً
خاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية المتعلقة بالموجودات المرصف لممعامالت استحقاقات ومراجعات لهيكلة األسعار.  نظرا

  
 
 المرصف تتم مراقبتها عىل أساس عملة النشر فقط.  معامالتوالمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائد فإن جميع التعرضات ف
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 األثر عىل حقوق الملكية  )بآالف الرياالت السعودية(  م2022

الزيادة /النقص بنقاط 
 األساس

ي الدخل 
 
متوسط األثر عىل صاف

 من التمويل واالستثمار
 اإلجمالي  سنوات 5اكبر من  سنوات 5إل  1من  شهر 12إل  3 أشهر 3 خالل

10 14,564 3,904 10,632 (6,155) (19,162) (10,781) 

-10 (14,564) (3,904) (10,632) 6,155 19,162 10,781 

 

 األثر عىل حقوق الملكية  )بآالف الرياالت السعودية(  م2021

الزيادة /النقص بنقاط 
 األساس

  الدخل 
 
متوسط األثر عىل صاف

 من التمويل واالستثمار
 اإلجماىل   سنوات 5اكتر من  سنوات 5إىل  1من  شهر 12ىل إ 3 أشهر 3خالل 

10 20,586 2,245 18,232 (5,094) (14,202) 1,181 

-10 (20,586) (2,245) (18,232) 5,094 14,202 (1,181) 

 

 األثر عىل العائد عىل بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي 

  تتأثر بالتالمرصف يدير 
  السوق عىل مركزه الماىل  وتدفقاته النقدية. يستخدم المختلفة و مخاطر عّرضاته التر

 
  مستويات معدالت العائد السائدة ف

 
المصاحبة للتقلبات ف

أرباح الدوالر األمريك  وذلك كمعدل لعمليات التمويل باألخرى المناسبة سعار ات األ مؤشر لعمليات التمويل بالريال السعودي، و  (SAIBORمؤشر أسعار سايبور )المرصف 
ات اال    حال عدم توفر معدالت  . ستحقاق المختلفةمرجع  لفتر

 
  األسواق، يتم أرباح مرجعية وف

 
  عمليات تبادل فعلية ف

 
شاد بف الهامشية معدالت تكلفة األموال االستر

ة الم
ّ
ة  مجموعة الخزينة. يقوم المرصف باحتساب معدالت الربــح عىل أساسقبل من عد التمويل طويل عادة يكون استحقاق التمويل )معدل تكلفة األموال الهامشية لفتر
 معدل ربــح أعىل(. باألجل 
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ية لألدوات المالية ل اتضيلخص الجدول أدناه تعرّ   إعادة التسعت  لمرصف مصنفة حسب تواريــــخ دى االمرصف لمخاطر معدالت العائد ويتضمن الجدول القيمة الدفتر

: ريــــخ االس أو توا
ً
 تحقاق، أيهما يحدث أوال

 م2022

 (بآالف الرياالت السعودية)

 سنوات 5أكبر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3 خالل
بدون عوائد 
 استثمارية

 اإلجمالي 

   الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
 9,723,259 9,723,259 - - - - السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى: 

 931,877 931,877 - - - - حسابات جارية

 522,581 - - - 120,978 401,603 ع بنوكمرابحات ووكاالت م

ي 
 
 استثمارات، صاف

 24,721,320 - 20,041,019 4,555,457 17,315 107,529 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 12,084,604 1,438,459 7,168,821 2,216,120 - 1,261,204 الدخل الشامل اآلخر

   استثمارات مدرجة
 
بالقيمة العادلة ف

 1,652,479 1,652,479 - - - - قائمة الدخل

وع  كة زميلة ومشر   شر
 
استثمارات ف

ك  70,214 70,214 - - - - مشتر

ي 
 
 تمويل، صاف

 36,523,692 - 14,112,177 14,034,303 4,333,227 4,043,985 األفراد

كات  109,968,264 - 2,469,934 5,346,155 56,294,606 45,857,569 الشر

  
 
 2,632,794 2,632,794 - - - - ممتلكات ومعدات، صاف

 1,605,145 1,605,145 - - - - موجودات أخرى

 200,436,229 18,054,227 43,791,951 26,152,035 60,766,126 51,671,890 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية

 لمالية االخرىأرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات ا

 55,331 55,331 - - - - تحت الطلب

استثمارات ألجل و مستحقات للبنك 
 16,427,708 - - 644,575 7,960,338 7,822,795 المركزي السعودي

       ودائع العمالء

 82,489,308 73,312,159 3,302,592 1,175,452 784,975 3,914,130 ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 62,679,182 - 161,482 3,419,181 23,649,001 35,449,518 ارات عمالء ألجلاستثم

  
 
مبالغ مستحقة لمالك وحدات ف

 136,570 136,570 - - - - صناديق استثمارية

 6,771,817 6,771,817 - - - - مطلوبات أخرى

 31,876,313 31,876,313 - - - - إجمالي حقوق الملكية

 200,436,229 112,152,190 3,464,074 5,239,208 32,394,314 47,186,443 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

أثر العائد عىل البنود داخل قائمة 
 - (94,097,963) 40,327,877 20,912,827 28,371,812 4,485,447 المركز الماىل  

أثر العائد عىل البنود المدرجة خارج 
 23,599,752 - 427,950 10,060,872 8,065,809 5,045,121 قائمة المركز الماىل  

  األثر عىل معدالت 
 
إجماىل  الفجوة ف

   40,755,827 30,973,699 36,437,621 9,530,568 العائد
ي األثر عىل 

 
اكمية ف الفجوة البر

   117,697,715 76,941,888 45,968,189 9,530,568 معدالت العائد
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 م2021

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجماىل   ريةبدون عوائد استثما سنوات 5أكتر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3خالل 

 الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
 9,177,296 9,147,296 - - - 30,000 السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى: 

 437,811 437,811 - - - - حسابات جارية

 300,262 - - - - 300,262 مرابحات ووكاالت مع بنوك

  
 
 استثمارات، صاف

 23,432,514 - 14,956,948 5,981,616 1,697,697 796,253 لتكلفة المستنفذةاستثمارات با

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 7,412,625 463,576 1,950,176 2,808,695 2,173,781 16,397 الدخل الشامل اآلخر

  
 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ف

 2,365,750 2,365,750 - - - - قائمة الدخل

وع ا كة زميلة ومشر   شر
 
ستثمارات ف

ك  66,680 66,680 - - - - مشتر

  
 
 تمويل، صاف

 27,506,935 - 10,453,488 12,610,678 3,352,881 1,089,888 األفراد

كات  98,764,556 - 406,731 5,616,700 62,985,072 29,756,053 الشر

  
 
 2,382,732 2,382,732 - - - - ممتلكات ومعدات، صاف

 1,628,923 1,628,923 - - - - أخرىموجودات 

 173,476,084 16,492,768 27,767,343 27,017,689 70,209,431 31,988,853 إجماىل  الموجودات

 الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 391,162 391,162 - - - - تحت الطلب

و مستحقات للبنك استثمارات ألجل 
 14,848,629 - - 6,247,986 991,335 7,609,308 المركزي السعودي

       ودائع العمالء
 79,670,546 71,994,845 217,321 4,603,800 850,584 2,003,996 ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 41,390,005 - 126,116 1,995,613 19,457,919 19,810,357 استثمارات عمالء ألجل

  
 
مبالغ مستحقة لمالك وحدات ف

 495,990 495,990 - - - - صناديق استثمارية

 5,968,725 5,968,725 - - - - مطلوبات أخرى

 30,711,027 30,711,027 - - - - إجماىل  حقوق الملكية

 173,476,084 109,561,749 343,437 12,847,399 21,299,838 29,423,661 إجماىل  المطلوبات وحقوق الملكية

أثر العائد عىل البنود داخل قائمة 
 - (93,068,981) 27,423,906 14,170,290 48,909,593 2,565,192 المركز الماىل  

أثر العائد عىل البنود المدرجة خارج 
 13,945,032 - 341,022 5,248,883 6,327,302 2,027,825 قائمة المركز الماىل  

  األثر عىل معدالت 
 
إجماىل  الفجوة ف

   27,764,928 19,419,173 55,236,895 4,593,017 العائد
  األثر عىل معدالت 

 
اكمية ف الفجوة التر

   107,014,013 79,249,085 59,829,912 4,593,017 العائد
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 مخاطر العمالت:   2.29
   . األجنبية تنشأ مخاطر العمالت عند تغت  قيم األدوات المالية نتيجة لتغت  أسعار رصف العمالت

ً
  المرصف قد وضعت حدودا

 
إن إطار عمل وسياسة تقبل المخاطر ف

 لكون موجودات المرصف ومطلوبا
ً
 نظرا

ً
ته مقومة بالريال ألرصدة كل عملة أجنبية، وعىل الرغم من ذلك فقد يتعرض المرصف لمخاطر العمالت بحدود طفيفة نسبيا

.  بمستوى أقل أو بعمالت أخرىو السعودي أو بالدوالر األمريك    يرتبط سعر رصفها بالدوالر األمريك 
 

  التاىل  يبي   الجدول 
ً
  لتعّرضات المرصف ملخصا

 
:  31لمخاطر اسعار رصف العمالت االجنبية كما ف  ديسمت 

 

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

   الموجودات
 199,392 230,297 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

 738,069 1,311,119 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  
 
 1,541,066 3,550,121 استثمارات، صاف

  
 
 3,831,989 4,389,664 تمويل، صاف

 6,157 9,955 موجودات أخرى

 6,316,673 9,491,156 إجمالي مخاطر العمالت عىل الموجودات

   المطلوبات
 1,331,069 1,518,272 أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 5,169,306 7,847,386 ودائع العمالء

 78,578 252,655 مطلوبات أخرى

 6,578,953 9,618,313 إجمالي مخاطر العمالت عىل المطلوبات

ي 
 
امصاف  (262,280) (127,157) االلبر 

 

  يتعرض المرصف أيبي   الجدول 
   من خاللها دناه تحليال للعمالت التر

 
 ديسمت  :  31لمخاطر هامة كما ف

  
 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 (324,756) (89,382) دوالر امريك  

 (8,772) (45,234) يورو

  
 25,780 3,267 درهم امارانر

  
 6,145 (13,463) دينار بحريت 

 2,782 8,161 ريال قطري

 36,541 9,494 أخرى

 (262,280) (127,157) اإلجمالي 

 
 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية  3.29

 
  المؤشر العام لسوق التداول واسعار أدوات حقوق تشت  مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية إىل مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات حقوق المل

 
ّ ف كية نتيجة للتغت 

 .الملكية
  أدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا

 
 وفيما يىل  توضيح لآلثار المتوقعة عىل محفظة استثمارات المرصف ف

ً
لدخل الشامل اآلخر، تبعا

  ا
 
ات الممكنة و المعقولة ف : للتغت    العوامل المؤثرة األخرى دون تغت 

ر
 لمؤشر العام لسوق التداول، مع ثبات باف

 

 )تداول السعودية(المؤشر العام لسوق 

 م2021 م2022

 الرياالت السعودية()بآالف 

ي 
 
االرتفاع/االنخفاض ف

 سعر السوق %
األثر عىل أدوات 
 حقوق الملكية

ي 
 
االرتفاع/االنخفاض ف

 سعر السوق %
دوات حقوق األثر عىل أ

 الملكية

  سعر السوق 
 
 44,737 ± %10± ±141,668 %10± أثر التغت  ف

 

 مخاطر السيولة  - 30

  تسدد عن طريق النقد أو 
اماته المتعلقة بمطلوباته المالية التر   الوفاء بالتر 

 
  قد يواجها المرصف ف

عن طريق موجودات مالية اخرى. تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التر
  مما قد يؤدي إىل انخفاض بعض مصادر التمو إن مخاطر 

  حاالت تخفيض مستوى التصنيف االئتمان 
 
  حاالت عدم استقرار األسواق أو ف

 
يل. وللتقليل السيولة قد تنشأ ف

  االعتبار مدى توفر السيو 
 
لة، باإلضافة إىل االحتفاظ برصيد من هذه المخاطر، قام المرصف بتنويــــع مصادر التمويل، كما تقوم إدارة المرصف بإدارة موجوداته آخذة ف

  المرصف. بالمرصف يتوىل فريق إدارة مخاطر السوق  مالئم من النقد وما يماثله. 
 
 التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخاطر السيولة ف

 لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ي
ً
% من إجماىل  7بوديعة نظامية تعادل  السعودي حتفظ المرصف لدى البنك المركزيوطبقا

 % من إجماىل  استثمارات العمالء ألجل. 4الودائع تحت الطلب و 

امات ودائعه، ويكون هذا االحتياط  من النقد والموجودات ا20إضافة للوديعة النظامية، يحتفظ المرصف باحتياط  سيولة ال يقل عن    يمكن تحويلها إىل % من التر 
لتر

 
ً
ة ال تزيد عن ثالثي   يوما

  . نقد خالل فتر
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ة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    1.30  تحليل المطلوبات المالية حسب الفبر

   لدىيلخص الجدول أدناه االستحقاقات المتعلقة بالمطلوبات المالية 
 
امات الس2021م و 2022ديسمت   31المرصف كما ف داد التعاقدية بقيم غت  م عىل اساس التر 

 مخصومة حيث يقوم المرصف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها عىل أساس التدفقات النقدية المستقبلية وبقيم غت  مخصومة. 

  قا
 
  الجدول، وعليه فإن إجماىل  تلك المبالغ ال يتطابق مع المبالغ الظاهرة ف

 
 ئمة المركز الماىل  الموحدة. تم إدراج األرباح المدفوعة حتر تاريــــخ االستحقاق ف

 

 م2022

 )الرياالت السعودية بآالف(

 سنوات 5أكبر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3الل خ
بدون تاري    خ 

 استحقاق محدد
 اإلجمالي 

 المطلوبات

 أرصدة  للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 55,331 55,331 - - - - تحت الطلب

استثمارات ألجل و مستحقات 
 16,492,289 - - 1,791,601 7,934,084 6,766,604 للبنك المركزي السعودي

 ودائع العمالء

 82,489,308 82,489,308 - - - - ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 63,975,839 - 223,864 3,650,288 24,483,451 35,618,236 استثمارات عمالء ألجل

 6,908,387 6,908,387 - - - - مطلوبات أخرى

 169,921,154 89,453,026 223,864 5,441,889 32,417,535 42,384,840 إجمالي المطلوبات

 

 م2021

الرياالت السعودية()بآالف   

 سنوات 5أكتر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3خالل 
بدون تاريــــخ 
 استحقاق محدد

 اإلجماىل  

 المطلوبات

 أرصدة  للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 391,162 391,162 - - - - تحت الطلب

استثمارات ألجل و مستحقات 
 15,070,017 - - 6,246,792 991,746 7,831,479 سعوديللبنك المركزي ال

 ودائع العمالء

 79,670,546 79,670,546 - - - - ودائع تحت الطلب، إدخار و أخرى

 41,678,323 - 171,692 1,980,994 19,630,724 19,894,913 استثمارات عمالء ألجل

 6,464,715 6,464,715 - - - - مطلوبات أخرى

 143,274,763 86,526,423 171,692 8,227,786 20,622,470 27,726,392 باتإجماىل  المطلو 
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 يوضح الجدول ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات:  2.30
  تاريــــخ إعداد القوائم المالية

 
ة المتبقية ف ستحقاق الفعلية حسب وه  ال تعكس تواريــــخ اال  الموحدة تم تحديد االستحقاقات للموجودات والمطلوبات عىل أساس الفتر

ة التاريخية.   الخت 
 

 م2022

 سعودية()بآالف الرياالت ال

 سنوات 5أكبر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3خالل 
بدون تاري    خ 
 استحقاق محدد

 اإلجمالي 

 الموجودات

نقد  وأرصدة لدى البنك 
 9,723,259 9,723,259 - - - - المركزي السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 931,877 931,877 - - - - حسابات جارية

 522,581 - - - 120,978 401,603 ابحات ووكاالت مع بنوكمر 

ي 
 
 استثمارات، صاف

 24,721,320 - 20,384,865 3,775,341 249,917 311,197 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 12,084,604 1,438,459 7,755,837 2,762,670 11,155 116,483 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 
 1,652,479 1,652,479 - - - - العادلة من خالل قائمة الدخل

كة الزميلة    الشر
 
استثمارات ف

ك وع المشتر  70,214 70,214 - - - - والمشر

ي 
 
 تمويل ، صاف

 36,523,692 - 14,332,484 13,883,654 5,546,207 2,761,347 األفراد

كات  109,968,264 - 25,665,017 42,807,997 24,440,382 17,054,868 الشر

  
 
 2,632,794 2,632,794 - - - - ممتلكات و معدات، صاف

 1,605,145 1,605,145 - - - - موجودات أخرى

 200,436,229 18,054,227 68,138,203 63,229,662 30,368,639 20,645,498 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية

 المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة للبنك

 55,331 55,331 - - - - تحت الطلب

استثمارات ألجل ومبالغ 
مستحقة للبنك المركزي 

 16,427,708 - - 1,796,254 7,870,389 6,761,065 السعودي

 ودائع العمالء

ودائع تحت الطلب، إدخار و 
 82,489,308 82,489,308 - - - - أخرى

 62,679,182 - 161,482 3,419,181 23,649,001 35,449,518 استثمارات عمالء ألجل

مبالغ مستحقة لمالك وحدات 
  صناديق استثمارية

 
 136,570 136,570 - - - - ف

 6,771,817 6,771,817 - - - - مطلوبات أخرى

 31,876,313 31,876,313 - - - - حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات و حقوق 
 200,436,229 121,329,339 161,482 5,215,435 31,519,390 42,210,583 الملكية

امات المحتملة  التعهدات وااللبر 

 4,656,910 - 51,833 61,777 1,259,353 3,283,947 اعتمادات مستندية

 15,634,566 - 376,117 7,248,594 6,735,169 1,274,686 خطابات ضمان

 557,775 - - - 71,287 486,488 قبوالت 

تعهدات ائتمان غت  قابلة 
 2,750,501 - - 2,750,501 - - للنقض
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 م2021

 )بآالف الرياالت السعودية(

 سنوات 5أكتر من  سنوات 5 - 1 شهر 12 - 3 أشهر 3خالل 
بدون تاريــــخ استحقاق 

 محدد
 اإلجماىل  

 الموجودات

نقد  وأرصدة لدى البنك المركزي 
 9,177,296 9,147,296 - - - 30,000 السعودي

 خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية اال 

 437,811 437,811 - - - - حسابات جارية

 300,262 - - - - 300,262 مرابحات ووكاالت مع بنوك

  
 
 استثمارات، صاف

 23,432,514 - 13,704,887 7,701,721 2,025,906 - استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من 
 7,412,625 463,576 4,249,110 2,498,117 201,822 - خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 
 2,365,750 2,365,750 - - - - العادلة من خالل قائمة الدخل

كة الزميلة    الشر
 
استثمارات ف

ك وع المشتر  66,680 66,680 - - - - والمشر

  
 
 تمويل ، صاف

 27,506,935 - 10,473,567 11,816,876 3,837,242 1,379,250 األفراد

كات  98,764,556 - 20,904,597 39,863,111 23,600,505 14,396,343 الشر

  
 
 2,382,732 2,382,732 - - - - ممتلكات و معدات، صاف

 1,628,923 1,628,923 - - - - موجودات أخرى

 173,476,084 16,492,768 49,332,161 61,879,825 29,665,475 16,105,855 إجماىل  الموجودات

 وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 391,162 391,162 - - - - تحت الطلب

استثمارات ألجل ومبالغ 
مستحقة للبنك المركزي 

 14,848,629 - - 6,026,222 991,511 7,830,896 السعودي

 ودائع العمالء

ودائع تحت الطلب، إدخار و 
 79,670,546 79,670,546 - - - - أخرى

 41,390,005 - 126,555 1,885,568 19,502,291 19,875,591 استثمارات عمالء ألجل

مبالغ مستحقة لمالك وحدات 
  صناديق استثمارية

 
 495,990 495,990 - - - - ف

 5,968,725 5,968,725 - - - - مطلوبات أخرى

 30,711,027 30,711,027 - - - - حقوق الملكية

إجماىل  المطلوبات و حقوق 
 173,476,084 117,237,450 126,555 7,911,790 20,493,802 27,706,487 الملكية

امات المحتملة  التعهدات وااللتر 

 2,026,734 - - 164,553 893,385 968,796 اعتمادات مستندية

 11,061,063 - 341,022 4,572,057 5,412,284 735,700 خطابات ضمان

 344,962 - - - 21,633 323,329 قبوالت 

 512,273 - - 512,273 - - تعهدات ائتمان غت  قابلة للنقض
 

 المخاطر التشغيلية - 31

ة الناشئة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعمليات المرصف وموظفي ة أو غت  المباشر تية، ه وتقنياته وبنيته التحالمخاطر التشغيلية ه  مخاطر الخسارة المباشر
 المقبولة عموما لسلوك ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة، عىل سبيل المثال تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايت  

كات. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات المرصف.   الشر

  يهدف المرصف إىل إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق ا
 
  تلحق بسمعة المرصف مع فعالية التكلفة اإلجمالية واالبتكار. وف

ار التر لتوازن بي   تجنب الخسائر المالية واألرص 
 جميع الحاالت، تتطلب سياسة المرصف االمتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

شد هذه الوحدة ولدى المرصف فريق إلدارة مخاطر التشغيل كجزء من مجموعة إدار    المرصف. وتستر
 
  تتوىل متابعة ورقابة حاالت المخاطر التشغيلية ف

ة المخاطر والتر
رقابة الداخلية وبيئة بسياسة مخاطر التشغيل وإطار العمل الخاص بها.  وبغرض تنظيم قياس مخاطر التشغيل والتخفيف من آثارها، قام المرصف بتأسيس اطار عمل لل

  والتحكم بالمخاطر ) األعمال من خالل القي
ات المخاطر األساسية )  RCSAاس الذانر ( لجميع وحدات األعمال ودعم األعمال،  KRIs( باإلضافة إىل استحداث مؤشر

تجهت   و  ة األعمال المرصف بنجاح توثيق واختبار برنامج استمراري  ويتم مراقبة مقاييس المخاطر من قبل إدارة مخاطر التشغيل بشكل مستمر، باإلضافة إىل ذلك، أكمل
  .حاالت الكوارث طوارئ موقع
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عية - 23 ام بالضوابط الشر  مخاطر عدم االلبر 

يعة، فقد يتعرض عية، وللتقليل من هذه المخاطر، قام المرصف بوضع  كون المرصف أحد المصارف المتوافقة مع الشر ام بالضوابط الشر المرصف لمخاطر عدم االلتر 
ا عية.  لجنة م بذلك، إضافة إىل تشكيلسياسات وإجراءات شاملة لاللتر   وإدارة رقابة شر

ً
عية  شر

 

 مخاطر السمعة - 33

 .تشمل أي آثار عكسية قد تقع عىل المرصف نتيجة سمعة سلبية عن منتجات المرصف أو خدماته، أو كفاءته، أو سالمة أعماله

  جميع اعماله ف
 
عية ف م بالضوابط واألحكام الشر  يلتر 

ً
ام مخاطر عد توكون المرصف مرصفا عيةعدم االلتر  أحد أهم مسببات مخاطر السمعة، كما أن حاالت  بالضوابط الشر

ة شكاوى العمالء والعقوبات النظامية واالنطباعات السلبية عن موقف وقدرة المرصف المالية تعد مصادر أخرى لمخاطر السمعة. ويوىل  المرصف  و  االحتيال الكبت 
 لتلك المخاطر ويحرص 

ً
ا  بطاقات قياس األداء المتوازن ) حد منها ومنعها. للعىل وضع الضوابط الكفيلة اهتماما كبت 

ً
( لتقييم Scorecardsويستخدم المرصف حاليا

  المرصف من خالل تلك األدوات بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج
 
ات العامة  مخاطر السمعة، وتقوم مجموعة المخاطر ف المؤشر

 .خاطر السمعة عىل المرصفلم
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية - 34

   لتحويل المدفوع أو موجودات مقابل بيع استالمه سيتم الذي السعر العادلة القيمة تمثل
 
  الحاالت االعتيادية بي   المتعاملي   ف

 
  تاريــــخ مطلوبات ف

 
القياس،  السوق ف

اض تحقق أي من:  وجودات أو تحويل مطلوباتلبيع م ويتم قياس القيمة العادلة  عىل افتر

  وجود سوق أساس  للموجودات والمطلوبات، أو 

  .أفضل األسواق األخرى للموجودات والمطلوبات  
 
، ينظر ف   حال عدم وجود سوق اساس 

 
 ف

ً
 لمرصف. ليجب أن يكون السوق األساس  أو األفضل متاحا

  القوائم المالية الموحدة.  إن القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة
 
  قائمة المركز الماىل  ال تختلف بشكل كبت  عن قيمتها الحالية المضمنة ف

 
 ف

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المرصف يستخدم

   المتداولة األسعار األول:  المستوى
 
 . )تعديل أو تجديد )بدوناألداة  لنفس النشطة المالية األسواق ف

 : ي
 
  يمكن مالحظتها إما بشكل مباشر )مثل أي أسعار( أو بشكل غت  مباشر )أي مستمدة  المتداولةمدخالت غت  األسعار المستوى الثان

  المستوى األول والتر
 
المدرجة ف

  من األسعار(. وتشمل هذه الفئة األدوات
ّ
  تقد

  األسواق النشطة ألدوات ر قيمتها باستخدام: أسعار السوق المعروضالتر
 
واألسعار المقتبسة ألدوات مماثلة؛ مالية ة ف

  تعتت  أقل أو مشابهة مماثلة مالية 
  األسواق التر

 
 أو غت  ذلك ف

ً
  يمكن فيها مالحظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غت  مباشر من آليات من نشاطا

التقييم التر
 . بيانات السوق

  ال يمكن مالحظتها. وتشمل هذه الفئة جميع المد المستوى الثالث: 
  تتضمّ  األدوات الماليةخالت التر

مدخالت ال يمكن مالحظتها، كما أن المدخالت ها تقييمآلية ن التر
  تقدر قيمتها عىل أساس األسعار المالية . وتشمل هذه الفئة األدوات تلك األدواتغت  القابلة للمراقبة لها تأثت  كبت  عىل تقييم 

  يلزم و مماثلة اللألدوات  المتداولةالتر
التر

اضات اتخاذ أو عليها إجراء تعديالت   ال يمكن مالحظتها لتعكس االختالفات بي   األدوات. بشأنها  هامةافتر
 

 تقنيات التقييم والمدخالت الهامه غبر المالحظة لألدوات المالية بالقيمة العادلة

  المستوى استخدم المرصف تقنيات تقييم متنوعة لقياس الق
 
    3والمستوى  2يم العادلة لالستثمارات ف

 
م، باإلضافة إىل 2021ديسمت   31م و 2022ديسمت   31كما ف

 تحديد المدخالت الهامه المستخدمة غت  المالحظة. 

  الصناديق االستثمارية، يستخدم المرصف تقارير مدراء الصناديق.  ينشر مدراء الص
 
تقييم مختلفه )مثل نماذج التدفقات  نماذجناديق وفيما يتعلق بتقييم االستثمارات ف

  اطار المستويي   
 
. تشمل  3و  2النقدية المخصومة ونماذج المضاعفات( لتقييم الموجودات األساسية المصنفة ف  

من التسلسل الهرم  للقيمة العادلة للصندوق المعت 
  نماذج التقييم ا

 
  يتم تضمينها ف

  يستخدمها مدراء الصناديق معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر، والقدرة عىل التسويق المدخالت الهامه غت  المالحظة التر
لتر

 وخصومات السيولة وعوامل التحكم. 
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة   1.34

  عىل تحليل األدوات المالية 
 قيمتها العادلة: الهرمية لمستويات الالمثبتة حسب ة المسجلة بالقيمة العادليشتمل الجدول اآلنر

 م2022

الرياالت السعودية( )بآالف  

ي  المستوى األول
 
 اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثان

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 145,050 35,317 - 109,733 أسهم -

 1,507,429 229,135 1,044,036 234,258 صناديق استثمارية -

 خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 1,438,459 21,779 - 1,416,680 أسهم -

 10,646,145 - 7,075,059 3,571,086 صكوك -

 13,737,083 286,231 8,119,095 5,331,757 اإلجمالي 
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 م2021

 )بآالف الرياالت السعودية(

ي  المستوى األول
 
 اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثان

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 124,005 13,537 - 110,468 أسهم -

 2,241,745 225,853 1,827,813 188,079 صناديق استثمارية -

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 463,576 16,204 - 447,372 أسهم -

 6,949,049 - 4,747,216 2,201,833 صكوك -

 9,778,375 255,594 6,575,029 2,947,752 اإلجماىل  

 يوجد هناك أي عمليات تحويل بي   المراحل األوىل والثانية والثالثة خالل العام. ال 
 

 تسوية القيمة العادلة للمستوى الثالث

  التسوية من األرصدة االفتتاحية إىل 
 : من القيم العادلة للمستوى الثالث الختاميةرصدة األيعرض الجدول اآلنر

  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
 العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
دخل الشامل العادلة من خالل ال
 اآلخر

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 
 16,204 239,390 م2022يناير  1الرصيد كما ف

 - 59,679 اإلضافات / االستثمارات الجديدة

 (50) (62,701) العائد الرأسماىل  واالستبعادات خالل السنة

  القيمة العادلة )غت  محقق(
 
  التغت  ف

 
 5,625 28,084 صاف

ي 
 
 21,779 264,452 م2022ديسمبر  31الرصيد كما ف

 

  

ة موجودات مالية مدرجة بالقيم
 العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 
 17,967 200,780 م2021يناير  1الرصيد كما ف

 6,875 18,460 اإلضافات / االستثمارات الجديدة

  إىل المستوى الثالث
 - 12,000 المحول من المستوى الثان 

 (1,138) (20,274) العائد الرأسماىل  واالستبعادات خالل السنة

  القيمة العادلة )غت  محقق(
 
  التغت  ف

 
 (7,500) 28,424 صاف

  
 
 16,204 239,390 م2021ديسمت   31الرصيد كما ف

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غبر المسجلة بقيمتها العادلة   2.34

 العائد الحاىل  لتقدير القيمة العادلة لألدوات الماليةد اإلدارة طريقة تعتم
  يتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث من ، التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحت 

التر
  
 
  يتم ت التسلسل الهرم  للقيمة العادلة باستثناء االستثمارات ف

. الصكوك والمرابحة مع البنك المركزي السعودي والتر  
   الجدوليوضح صنيفها ضمن المستوى الثان 

اآلنر
 القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المستنفذة: 

  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 م2021 م2022

ية ية القيمة العادلة القيمة الدفبر  القيمة العادلة القيمة الدفتر

     الموجودات
 738,073 738,073 1,451,928 1,454,458 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 905,875 906,617 899,487 904,901 رابحات مع البنك المركزي السعوديم –استثمارات 

 22,581,490 22,535,783 23,440,021 23,832,577 صكوك بالتكلفة المستنفذة

  
 
 126,892,032 126,271,491 144,813,324 146,491,956 التمويل، صاف

     المطلوبات
 15,239,376 15,239,791 16,299,059 16,483,039 ت المالية األخرىأرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسا

 121,135,509 121,060,551 145,079,131 145,168,490 ودائع العمالء

 
 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - 35

  نظام مراقبة البنوك والتعليمات  العادية مع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذ نشاطاتهيتعامل المرصف خالل 
 
وي العالقة للنسب المنصوص عليها ف

 الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 
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  القوائم المالية الموحدة كما ف

 
 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة ف

ً
:  31فيما يىل  بيانا  ديسمت 

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

كات المنتسبة ل ي االدارة وكبار المساهمير  والشر
   همأعضاء مجلس االدارة وكبار موظف 

  اإلدارة
 43,685 50,503 تمويل كبار موظف 

 745,520 935,993 تمويل لألطراف ذات عالقة أخرى

 323,538 107,960 ودائع العمالء

ك وع مشتر كة زميلة ومشر   شر
 
 66,680 70,214 استثمارات ف

   
   صناديق المرصف االستثمارية
  صناديق استثمارية

 
 1,755,631 625,708 استثمارات ف

 - - تمويل صناديق استثمارية

 216,662 796,174 ودائع من صناديق استثمارية

 50,388 - تمّول من صناديق استثمارية

 
كات المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة.   تشتمل ودائع العمالء بصورة رئيسية عىل الودائع من كبار المساهمي   والشر

 
 باإليرادات والمصاريف ا (أ

ً
  قائمة الدخل الموحدة: فيما يىل  تحليال

 
 لمتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ف

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 10,877 20,413 الدخل من التمويل

 25,151 3,803 العائد عىل استثمارات عمالء ألجل

  
 
 332,191 378,163 أتعاب خدمات مرصفية، صاف

 6,860 9,086 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة
 

وط التوظيف االعتيادية. تتفق السلف والمصاريف الخاصة بالمدراء التنف  يذيي   مع شر
 

  اإلدارة خالل السنة:  (ب
 بإجماىل  التعويضات المدفوعة لكبار موظف 

ً
 فيما يىل  تحليال

 م2021 م2022  

 )بآالف الرياالت السعودية(

ة األ   71,363 80,604 جلمزايا موظفي   قصت 

 7,682 7,312 مكافأة نهاية الخدمة
 

 كفاية رأس المال  - 36 

ام بمتطلبات رأس المال   االلتر 
 
   الصادرة تتمثل أهداف المرصف عند إدارة رأس المال ف

 
  االستمرار ف

 
من قبل البنك المركزي السعودي، والحفاظ عىل مقدرة المرصف ف

 العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفاظ عىل وجود رأس مال قوي. 
 

زي السعودي االحتفاظ بنسية من إجماىل  يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظام  من قبل إدارة المرصف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن البنك المرك
، وأن تكون نسبة إجماىل  رأس المال النظام  إىل الموجودات مرجحة المخاطر تساوي أو تتجاوز الحد األدن  المحدد لمتط  لبات بازل. رأس المال النظام 

 
لمركزي السعودي،  وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال المؤهل يقوم المرصف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل البنك ا

  قائمة المركز الماىل  بإستخدام األ
 
امات الظاهرة ف  رصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. مع الموجودات و االلتر 

 
 من 3لجنة بازل أصدر البنك المركزي السعودي إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسب متطلبات 

ً
وعليه فقد  م. 2013يناير  01، والمطبقة إعتبارا

 . 3بازل  تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر، وإجماىل  رأس المال والمعدالت ذات العالقة باستخدام متطلبات
 

 لتوجيهات البنك المركزي السعودي بخصوص المحاسبة والمعالجة التنظيمية لتدابت  الدعم االستثن
ً
  وفقا

 
  وباء كورونا والصادرة ف

ة تفسر   خالل فتر
م، 2020أبريل  26ان 

إىل رأس  9-% من مبلغ أثر اليوم األول لتعديالت التحول المتعلقة بتطبيق المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  100فقد أتاح البنك المركزي السعودي للبنوك إضافة ما يعادل 
ة السنتي   القادمة 

 2021م و2020المال األساس  لفتر
ً
عىل مدى السنوات الـثالث الالحقة. وعليه فقد قام  بمعدل ثابتم، عىل أن يتم إطفاء مبلغ اإلضافة تدريجيا

تيبات االنتقالية المذكورة أعاله عند احتساب معدل كفاية رأس المال للمرصف اعتبارا من   م. 2020مارس  31المرصف بتطبيق هذه التر
 

  السابق،  
 
ت المرصف يطبق كانف   اليوم األول من التطبيق للمعيار الدوىل  للتقرير الماىل  التر

 
  سمحت للبنوك ف

   9-يبات االنتقالية المتعلقة برأس المال النظام  والتر
 
 1)ف

ا لتعميم 5م( إطفاء أثر خسائر االئتمان المتوقعة عند التحول للمعيار عىل مدى )2018يناير 
ً
البنك المركزي ( سنوات باستخدام نهج خاص لعكس أثر التحول وفق

,  3ـه )الموافق 1439ربيع األول  15بتاريــــخ  391000029731السعودي رقم   م(. 2017ديسمت 
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تيبات االنتقالية المعدلة عىل  يحة األوىل والثانية امستوى كان تأثت  هذه التر  بمعدل  للمرصفلشر
ً
   27ايجابيا

 
م: 2021ديسمت   31) م2022ديسمت   31نقطة أساس كما ف

 . أساس(نقطة  40

 بيان

 م2021 م2022

 )بآالف الرياالت السعودية(

 133,095,735 160,491,295 تمان للموجودات المرجحة المخاطرمخاطر االئ

 11,242,756 12,713,318 المخاطر التشغيلية للموجودات المرجحة المخاطر

 945,712 399,339 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر

ة األول للموجودات المرجحة المخاطر  145,284,203 173,603,952 إجمالي الركبر 

   
 31,433,895 32,358,224 أس المال األساس  ر 

 1,663,697 2,006,141 رأس المال المساند

 33,097,592 34,364,365 والمساند إجمالي رأس المال األساسي 

   نسبة كفاية رأس المال %
 %22 %19 رأس المال األساس  

 %23 %20 رأس المال األساس  والمساند

 

 لوساطةإدارة االستثمار وخدمات ا - 37

كته التابعة    تتضمت  يقدم المرصف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل شر
مليون ريال  76,220 صناديق استثمار ويبلغ إجماىل  موجودات تلك الصناديق والتر

 مليون ريال سعودي(.  72,980: م2021سعودي )
 

ي المعايبر الدولية للتقرير المالي  - 38
 
ات المرتقبة ف  التغيبر

  ( المعايت  المحاسبية، والتعديالت IASBالمجلس الدوىل  لمعايت  المحاسبة )أصدر 
ات من التر م وما بعدها. لقد اختار المرصف 2023يناير  1يشي تاريــــخ تطبيقها للفتر

 عدم التطبيق المبكر لهذه المعايت  والتعديالت، وليس لها تأثت  كبت  عىل قوائم المرصف المالية الموحدة. 
 

، ات، المعايبر  التفسبر
 والتعديالت

 تاري    خ الشيان الوصف

تعديالت عىل معيار المحاسبة 
"عرض القوائم المالية"  1الدوىل  

 بشأن تصنيف المطلوبات

  أدخلت عىل معيار المحاسبة 
توضح هذه التعديالت محدودة النطاق التر

"عرض القوائم المالية"، أن المطلوبات تصنف إما عىل أنها  1الدوىل  
ة المشمولة متداولة    نهاية الفتر

 
 للحقوق القائمة ف

ً
أو غت  متداولة، تبعا

 .بالتقرير

  تقع بعد تاريــــخ التقرير 
وال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث التر

)عىل سبيل المثال، استالم تنازل أو فسخ العقد(. ويوضح التعديل أيضا ما 
 "تسوية" المطلوبات.  عندما يشت  إىل 1يعنيه معيار المحاسبة الدوىل  

وع  وتجدر اإلشارة إىل أن المجلس الدوىل  لمعايت  المحاسبة قد أصدر مشر
ات عىل هذا التعديل.  ح إدخال تغيت 

  كشف جديد يقتر

  موعد ال 
 
ات محاسبية تبدأ ف مؤجلة حتر فتر

 م. 2024يناير  1يتجاوز 

تعديالت محدودة النطاق عىل 
وبيان  1المحاسبة الدوىل  

و معيار المحاسبة  2الممارسة 
 8الدوىل  

تهدف التعديالت إىل تحسي   اإلفصاحات المتعلقة بالسياسات 
ات  المحاسبية ومساعدة مستخدم  القوائم المالية عىل التميت   بي   التغيت 

  السياسات المحاسبية
 
ات ف   التقديرات المحاسبية والتغت 

 
 .ف

  أو بعد 
 
  تبدأ ف

ات السنوية التر يناير  1الفتر
 م. 2023

تعديل معيار المحاسبة الدوىل  
يبة المؤجلة المتعلقة  -12 الرص 

بالموجودات والمطلوبات 
 الناشئة عن معاملة واحدة

يبة المؤجلة عىل  اف بالرص  كات االعتر تتطلب هذه التعديالت من الشر
، إىل مبالغ متساوية من  اف األوىل    تؤدي، عند االعتر

المعامالت التر
يبة والخصماالختالفات المؤقتة الخاضعة   .للرص 

 

 

  
 
  تبدأ ف

ات السنوية التر م 2023يناير  1الفتر
  تليها. 

ات التر  والفتر

، 17المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  
"، بصيغتها  "عقود التأمي  

  يونيو 
 
 م 2020المعدلة ف

 4الدوىل  للتقرير الماىل  يحل هذا المعيار محل المعيار 
ً
، الذي يسمح حاليا

. بمجموعة واسعة من المم   المحاسبة عىل عقود التأمي  
 
ارسات ف

  المحاسبة من  17حدث المعيار الدوىل  للتقرير الماىل  سيُ 
 
 جوهريا ف

ً
ا تغيت 

  تصدر عقود تأمي   وعقود استثمار ذات سمات 
جانب جميع المنشآت التر

 .مشاركة تقديرية

  
 
  تبدأ ف

ات السنوية التر م 2023يناير  1الفتر
  تليها. 

ات التر  والفتر
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 القوائم المالية الموحدة

 

، ات، المعايبر  التفسبر
 والتعديالت

 تاري    خ الشيان الوصف

عىل المعيار الدوىل   تعديالت
ومعيار  10للتقرير الماىل  
 28المحاسبة الدوىل  

كة كته الزميلة أو المشتر مؤجل ماد االختياري / تاريــــخ الشيان متاح لالعت بيع أو مساهمة األصول بي   المستثمر وشر
 إىل أجل غت  محدد

 
 أرقام المقارنة  - 39

  هذه القوائم المالية لعرض أفضل تم إعادة تبويب أو تصنيف بعض أرقام ال
 
  تتطلب ذلك ، ولكن لم يتم إجراء أي إعادة تبويب أو تصنيف هام ف

  الحاالت التر
 
مقارنة ف

 الموحدة. 
 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة - 40

اير  1الموافق )هجرية  1444 رجب 10اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية الموحدة بتاريــــخ   . (م2023فت 
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