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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019و م2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 عام -1
بتاريخ  91لوزراء رقم تأسس بنك الرياض )البنك(، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس ا

هـ 1377ربيع الثاني  25الصادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ )الموافق 1377جمادى األول  1

ً  341م: 2019)مرخصاً فرعـاً  341م( من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـبر  18)الموافق  ً  فرعا ي المملكة العربية السعودية وفرعاً ( فمرخصا

وقد بلغ عدد موظفي المجموعة واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتباً تمثيلياً في سنغافورة. 

ً  6,147م 2020ديسمبر  31في   الرئيسي للبنك هو كما يلي:      موظفاً(. إن عنوان المركز  5,955: 2019) موظفا

 A1برج  -واحة غرناطة 

  حي الشهداء –الرياض 

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية

ا واإلشراف يتم اعتماده غير تقليدية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية واالستثمارية في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المجموعةتتمثل أهداف 

 عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

: أ( شركة  بـ"المجموعة"، ويشار إلى البنك وشركاته التابعة إن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل

وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، الرياض المالية )تتولى القيام بخدمات االس

للغير وذلك لغرض  تنظمها هيئة السوق المالية(؛   ب( شركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك أو

كيرزون  ويل(؛ ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى(؛ د( شركةالتم

مقاصة وإعالن دولة تحظى بصالحية ال –ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان؛ هـ( شركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر كايمان بروبيرتيز ستريت 

   ة نيابة عن بنك الرياض(.المشتقات المالية مع األطراف الدوليإفالس )وتختص الشركة بتنفيذ معامالت 

 أسس اإلعداد  -2
 بيان االلتزام .أ

 : وفقاً لـ للمجموعة، تم إعداد القوائم المالية الموحدة

ودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السع "المالي للتقرير"المعايير الدولية  -

 و القانونيين،

 نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.  -
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019و م2020ديسمبر 31هيتين في للسنتين المنت  

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 أسس القياس والعرض .ب

 المدرجة واالستثماراتقياس القيمة العادلة للمشتقات، وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء على أساس االستمرارية   يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 المطلوباتو الموجودات فإن. باإلضافة لذلك، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 يتم التي المالية

 .تغطيتها تم التي المخاطر بقدر العادلة بالقيمة قياسها يتم العادلة بالقيمة المخاطر مغطاة ولكن بالتكلفة قياسها

أخذ البنك في االعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية  ة،االستمراريإجراء تقييم  عند

 .والموارد الرأسمالية األخرى وما إلى ذلك

 تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث السيولة.، بشكل عام

 العملة الوظيفية وعملة العرض .ج

مالم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي، م تم عرض المعلومات المالية وت .للبنكم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية تعرض القوائ

 .يرد خالف ذلك

 الجوهريةالمحاسبية  واالفتراضات األحكام والتقديرات .د

والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من المعتمدة في المملكة العربية السعودية  قرير الماليتلل إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية

التي تؤثر على مبالغ  الجوهرية، يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية القانونيينالهيئة السعودية للمحاسبين 

وعلى عوامل الخبرات السابقة  وذلك على أساسيتم تقييمها باستمرار  واالفتراضات التقديرات األحكام و. مثل هذه هالموجودات والمطلوبات المصرح عنا

ً تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة  أخرى  للظروف.  وفقا

تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من ( مستمرة في 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد

الحظر اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر و

ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( قد نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى الشامل والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي. 

ت في اتخاذ تدابير اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت الحكومة بعد ذلك بإنهاء الحظر الشامل وبدأ

                                                                                                                                           الوضع الطبيعي.مرحلية للرجوع الى 

 على اللقاحعالم. وافقت الحكومة واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء ال 19-كوفيد لقاحاتتم تطوير عدد من  ،مؤخراً 

على الرغم من وجود بعض و. م2021حاليًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى من الناس وسيكون متاًحا بشكل عام خالل عام  المتاح

عدالت نجاح عالية بشكل مأظهرت نتائج االختبار  فإن إلخ؛ ال،وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم  المناعة، مدة استمرارمثل  اللقاحالشكوك حول 

على االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي، والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة عنها لبعض  19 -حجم التحديات التي فرضها كوفيد المجموعةدرك وت استثنائي

 .على مستوى أكثر دقة اراقب عن كثب تعرضاتهت المجموعةالوقت، كما أن 

بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات  القوائم المالية الموحدةوعة بإجراء تقديرات محاسبية مختلفة في هذه قامت المجم 

حول األحداث المستقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه الظروف. هناك درجة كبيرة من الحكم  2020ديسمبر  31واالفتراضات كما في 

من  لذلك،من في إعداد هذه التقديرات. كما أن االفتراضات األساسية تخضع أيًضا للشكوك التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة المجموعة. وفقًا المتض

قد يؤثر و متوقع،المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات نظًرا ألن األحداث المتوقعة في كثير من األحيان ال تحدث كما هو 

 الموحدة. المالية القوائمتأثير هذه الفروق بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه 

 العادلة،وقياس القيمة  المتوقعة،إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بخسائر االئتمان 

على  الصلة اإليضاحات ذات على كل من هذه التقديرات في( 19-)كوفيدتأثير جائحة كما تم إيضاح غير المالية. القابلة لالسترداد لألصول وتقييم القيمة ال

 .القوائم المالية الموحدة

على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر 

 من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. على كلوالفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2  
 تقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية )تتمة(األحكام والد. 

 تتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:

 

 موجودات الماليةلل االئتمانية المتوقعةخسائر ال .1

على وجه  الحكم، يتطلب جميع فئات الموجودات الماليةل، 9الدولي للتقرير المالي  المعيارالقيمة بموجب في نخفاض االإن قياس خسائر 

الزيادة تقييم عند و القيمةفي نخفاض االعند تحديد خسائر  تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضماناتعند الخصوص، 

تؤدي إلى مستويات مختلفة من  وإن التغييرات التي تطرأ عليها قدد من العوامل عدعلى هذه التقديرات تستند في مخاطر االئتمان.  الجوهرية

 المخصصات. 

 باختيار المتعلقةلنماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية  مخرجاتهي  لخسائر االئتمانية المتوقعةل المجموعة عمليات احتساب تمثل

األحكام والتقديرات  تأخذ باالعتبارالتي  الخسائر االئتمانية المتوقعة نماذجعناصر  شملت. واعتمادها على بعضها البعض المتغيرة المدخالت

 :يلي ما، المحاسبية

 .للدرجات الفردية التعثر احتمال يحدد، والذي للمجموعةنموذج التصنيف االئتماني الداخلي  -

يجب قياس المخصصات للموجودات المالية حيث  في مخاطر االئتمان جوهريةلتقييم ما إذا كانت هناك زيادة  المجموعة معيار -

 النوعي.التقييم على أساس وعلى أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل 

 .على أساس جماعي الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية عند تقييم الموجوداتتجزئة  -

 .المختلفة واختيار المدخالت المعادالتما في ذلك ، بةالخسائر االئتمانية المتوقع تطوير نماذج -

 االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية ، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات ، والتأثير على سيناريوهاتبين  الروابطتحديد  -

 التعرض عند التعثر والخسارة عند التعثر.و احتمال التعثر

الخسائر االئتمانية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج ، واألوزان المرجحة باالحتماالت لهاعية التطل  االقتصاد الكلي  سيناريوهاتاختيار  -

 (.(5))ب( 30.3)إيضاح  المتوقعة

 

 قياس القيمة العادلة .2

ية بين متعاملين القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام ما بموجب معاملة عادية نظام

  :يحدث إما في تحويل االلتزام أو األصل لبيع أن الصفقة إلى افتراض العادلة قياس القيمة ويستند بالسوق في تاريخ القياس.

 أو المطلوبات، أو للموجودات الرئيسية السوق -

 المطلوبات. أو نفعاً للموجودات األكثر السوق في يتم السوق الرئيسة، وجود عدم حالة في -

 يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق األكثر نفعاً. و

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الموجودات أو 

عتهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار المطلوبات، على افتراض تصرف المتعاملين في السوق لمنف

آخر في السوق  متعاملقدرة المتعاملين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام األصول االستخدام األفضل لها أو عن طريق بيعها إلى 

 يستخدم هذه األصول باالستخدام األفضل لها.

مجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخالت ذات تستخدم ال

 الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. 

ً للتسلسل يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم ق ياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقا

 الهرمي للقيمة العادلة، الموضح أدناه، وذلك اعتماداً على الحد األدنى من المدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة:

 أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابهة.  دلة( في معالالمستوى األول: األسعار المتداولة )غير  -

  طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ترتكز على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. الثاني: المستوى -

 ال يمكن مالحظتها. التيالثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة وترتكز على بيانات السوق  المستوى -

في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك العادلة  بالقيمةأما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها 

ألدنى من المدخالت ذات تحويالت قد تمت بين المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف )اعتماداً على الحد ا

 األثر األكبر على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019و م2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2  
 تتمة() الجوهريةالمحاسبية واالفتراضات األحكام والتقديرات د. 

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها .3

 صناديق االستثمار   

 تقويمالتركيز على  يتم استثمار، صندوق على تسيطر المجموعة كانت إذا ما ولتحديد االستثمار. صناديق من لعدد اً مدير المجموعة تعمل

 في المستثمرين حقوق وعلى متوقعة(، أتعاب إدارةأو  جلةمسأي عموالت  الصندوق )تتضمن في للمجموعة اإلجمالية المنافع االقتصادية

 هذه توحيد يتم لم وبالتالي الحاالت، جميع في للمستثمرين كوكيل تعمل أنها تبين للمجموعة ،الصندوق. وبناًء على ذلك مدير إقالة

  .الصناديق

  الخاصة األغراض ذات الشركات

خاصة، لتسهيل تمويل ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة. يتم تضمين مخاطر طرف في بعض الشركات ذات األغراض ال هي المجموعة

 .بالمجموعةالخاصة  لقروض والسلفاالتعرض لهذه الشركات في محفظة 

 خطط المنافع المحددة  .4

على أساس طريقة وحدة تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي، ويستحق االلتزام 

 .27يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم االفتراضات والتقديرات، بالنسبة لتفاصيل كتواري الدوري. االئتمان المتوقعة وفق التقييم اإل

 األتعاب دخل .5

ً  إدارية أتعاب باحتساب المجموعة تقوم  غير أتعاب من بالغال في تتكون والتي المعامالت حجم لضخامة ونظراً  المقترضين، على مقدما

 ".صافي والعموالت، األتعاب"دخل  ضمن المدرجة األتعاب إثبات بشأن واألحكام االفتراضات بعض بإجراء اإلدارة تقوم هامة،

 المنح الحكومية: .6

 تقوم المجموعة باستخدام أحكام محددة عند االعتراف وقياس المنح الحكومية.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 :داد هذه القوائم المالية الموحدةالمتبعة في إع ، للمصرفية التقليدية والغير تقليدية،لسياسات المحاسبية الهامةبااناً فيما يلي بي

 التغيرات في السياسات المحاسبية  3.1

م المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائ

 المذكورة أدناه. التغيراتم، فيما عدا 2019ديسمبر  31في 

 تضافتحل محل / تعدل أو و، م2020يناير  1السياسات المحاسبية اعتباراً من  ط بقت، وبناء على التعديالت على المعايير والتفسيرات المذكورة أدناه

 م.2019لعام  الموحدة مقابلة لها المذكورة في القوائم الماليةإلى السياسات المحاسبية ال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 المطبقة من قبل المجموعة التعديالت على المعايير

. وقد قدرت اإلدارة أن التعديالت م2020يناير  1التي تبدأ في أو بعد  للفترات السنويةالتعديالت الواردة أدناه على المعايير المحاسبية قابلة للتطبيق  بحتأص

 .المالية الموحدة للمجموعة القوائمعلى  جوهريليس لها تأثير 

 

 األعمال: تعريف 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجارياً، يجب أن يتضمن مجموعة متكاملة من "تجميع األعمال"  3 توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

جات. كما توضح أن األعمال األنشطة والموجودات، تتضمن على أقل تقدير مدخالت وآليات موضوعية تساهم معاً بصورة جوهرية في القدرة على توليد مخر

مالية الموحدة للمجموعة، يمكن أن توجد دون إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتوليد مخرجات. علما انه ال يوجد أي تأثير لهذه التعديالت على القوائم ال

  .لولكنها قد تؤثر عل الفترات المستقبلية في حال دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعما

 

 األهمية النسبية: تعريف 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب  ذات أهمية نسبيةحيث تبين بأن "المعلومات تكون همية النسبية عديالت تعريفاً جديداً لألتوفر الت

يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول  للتأثير على القرارات التي

صياغة تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما مع المعلومات األخرى في  األهمية النسبيةمنشأة معينة ذات تقارير مالية". توضح التعديالت أن 

إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون.  ذات أهمية نسبيةفحوى القوائم المالية. إن تحريف المعلومات يكون 

 .تأثير مستقبلي على المجموعةعلما انه ال يوجد أي تأثير لهذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي 

 

 التعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي

اإلطار المفاهيمي في إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال ت لغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من 

ِّين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فمسا عد  يها معيار ساري، عدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الم 

طار المفاهيمي. يتضمن ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناًء على اإل

ة. لم يكن لهذه اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهام

 التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 

 : إحالل معدل الفائدة المرجعي7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9الي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير الم

ولية بتعديل ارشاداته على يتم حاليا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية في كافة انحاء العالم. يقوم مجلس معايير المحاسبة الد

 .ل عملية التحول الى إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدةمرحلتين لتسهي

 1المرحلة 

األدوات المالية: االثبات والقياس والمعيار  39األدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي  9المرحلة األولى من للتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

م، والتي 2019ات عن األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديالت النهائية الصادرة في سبتمبر األدوات المالية: اإلفصاح 7الدولي للتقرير المالي 

 1يالت اعتباًرا من عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاءات من االثار المحتملة لعدم التأكد الناتج عن هيكلة مؤشر سعر الفائدة. تسري التعد

 .وتعتبر إلزامية على كافة عالقات التغطية التي تأثرت مباشرةً بعملية اعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدةم 2020يناير 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3
 

 )تتمة( : إحالل معدل الفائدة المرجعي7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9الدولي للتقرير المالي  تعديالت على المعيار

  2المرحلة 

يناير  1لتي تبدأ في أو بعد تتعلق المرحلة الثانية باستبدال األسعار المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الثانية للفترات السنوية ا 

لتي يتوقع مواجهتها م مع السماح بالتطبيق المبكر. وحيث انه تم االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية، سيستكمل البنك تقييمه لتصورات االثار المحاسبية ا2021

برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة. تقدم تعديالت المرحلة الثانية أثناء عملية االنتقال من األسعار المرجعية لألسعار الخالية من المخاطر من أجل تسريع 

التأكد من وجود الحوكمة والسياسات المحاسبية الالزمة. بالنسبة لإلفصاحات اإلضافية، سيتعين على  المجموعةمجاالت جديدة للحكم ويتطلب ذلك من 

 .اد التقارير المالية لجمع وعرض المعلومات المطلوبةتقييم وتطبيق التحديثات المطلوبة في أنظمة وعمليات إعدالمجموعة 

بصورة منظمة.  تعمل اإلدارة حالياً على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشامل الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول

 لداخلية والعمليات.يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد على المنتجات واألنظمة ا

عد إلى أسعار الفائدة يوضح الجدول أدناه تعرض البنك في نهاية السنة ألسعار الفائدة المرجعية بين البنوك الهامة التي تخضع لإلحالل ولم يتم التحول منها ب

وك ومن ثم القيام بالتحول في المستقبل، وعلى سبيل الخالية من المخاطر. ستظل هذه التعرضات قائمة حتى توقف العمل بأسعار الفائدة المرجعية بين البن

 المثال، يستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلوبًا.

 

 م2020ديسمبر  31

 بماليين الرياالت السعودية

القيمة الدفترية للموجودات المالية 

 غير المشتقة

دفترية للمطلوبات المالية القيمة ال

 غير المشتقة

 القيمة اإلسمية للمشتقات 

 21,203 - 42,069 وفقًا لسايبور بالريال السعودي

 25,389 - 9,258 وفقًا لليبور بالدوالر األمريكي

 - - 8 وفقًا لليبور بالجنيه االسترليني

 
 السياسات المحاسبية 3.2

 المالية الموجودات تصنيف -أ

ً  المالية اموجوداته بتصنيف المجموعة قومت األولي، االثبات عند  النحو على وتقاس التعاقدية، وشروطها الموجودات هذه إدارة أعمال لنموذج وفقا

 :التالي

 ( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة1 

 :قائمة الدخل من خاللبالقيمة العادلة  من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصه كالً  استوفى ما األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا يقاس 

 و ،المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية لموجوداتاالحتفاظ با هدفه هوي حتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال  -

شروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ت عد  - شأ عن ال  على المبلغ األصلي القائمئدة والفا دفعات من المبلغ األصلي-فقط -ين

 ."(على المبلغ األصلي القائم والفائدة دفعات من المبلغ األصلي-فقط -ت عد  التي نقديةالتدفقات )اختبار "ال

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2

بالقيمة العادلة  اعدم تخصاايصااهمع من الشاارطين التاليين  كالً  اسااتوفتخل الشااامل اآلخر إذا من خالل الد الدين بالقيمة العادلة أداةيتم قياس  :الدين أدوات 

 من خالل قائمة الدخل:

 و المالية، الموجودات وبيع التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل خالل من هدفه تحقيق يتم أعمال نموذج ضمن باألصل يحتفظ -

 على المبلغ األصلي القائم. والفائدةدفعات من المبلغ األصلي -فقط -تدفقات نقدية ت عد  محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ -

، وتدرج المكاساااااب والخساااااائر الناتجة عن التغيرات في القيمة الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاااااامل االخر الدين بالقيمة العادلة أدواتقياس  يتم 

 .الربح أو الخسارةوخسائر تحويل العمالت األجنبية في  ومكاسبيتم اثبات دخل العمولة بينما  الشامل اآلخر. العادلة في الدخل 

ختار بشاااكل ال رجعة تأن  للمجموعةعند االثبات األولي لها، يجوز ولغير أغراض المتاجرة  المقتناه: بالنسااابة ألدوات حقوق الملكية أدوات حقوق الملكية           

أدوات حقوق الملكية  ض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضاااامن الدخل الشااااامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساااااس كل اسااااتثمار على حده.فيه عر

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة. درجةالم

 

 قائمة الدخل لخال من العادلة بالقيمة المالية الموجودات( 3

 وأدوات المتاجرة، ألغراض مقتناهال المتداولة ملكيةال حقوق أدوات، األدوات المشاااااتقة، وقائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تشااااامل 

عند االثبات األولي أن  للمجموعةوز إضااااافة إلى ذلك، يج ".اآلخر الشااااامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة" أو" المطفأة"التكلفة  بـااااااااا مصاااانفة غير دين

بالقيمة  –قياس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشااااامل اآلخر الأي أصاااال إذا كان يفي بمتطلبات  –بشااااكل ال رجعة فيه  – تخصااااص

 والذي ينشأ خالف ذلك.المحاسبي  تساقاالعدم  –بشكل جوهري  –العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص 

 دارة الموجودات المالية.إل هابتغيير نموذج أعمال المجموعة قيام تلي ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء الفترة التي 
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3
 )تتمة( المالية الموجودات تصنيف .أ

على المبلغ األصلي  والفائدة دفعات من المبلغ األصلي -فقط - التي هينقدية التدفقات "الل واختبار اعمنموذج األ تقويميتم أدناه شرح تفاصيل 

 ."القائم

 تقويم نموذج األعمال

أفضل طريقة إدارة األعمال  هذا يعكس بشكلدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن بتقويم اله المجموعةقوم ت 

 المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على: هذه تقديم يتمو

 دخلاسااتراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق ما إذا كانت  اً. وبشااكل خاص،تلك السااياسااات عملي وتطبيقلمحفظة لالسااياسااات واألهداف الموضااوعة  -

لةال ها،  عمو قد علي عا عدل  وأالمت ئدةالحفاظ على م قة وأ، محدد فا طاب لك  مدة م ها ت ية التي تمول مال مدة المطلوبات ال ية مع  مال هذه الموجودات ال

 التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات. تحققالموجودات أو 

 .المجموعةيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة ك -

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

ة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي كيفية تعويض مدراء األعمال، على ساابيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساااس القيم -

 يتم تحصيلها، و

 النظر يتم ال، تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك -

 الموجودات إلدارة المعلن المجموعة هدف تحقيق لكيفية الشاااااامل، ولكن كجزء من التقويم منعزل بشاااااكل المبيعات بنشااااااط المتعلقة المعلومات في

 .النقدية التدفقات تحقق وكيفية المالية

"أسااوأ حالة" أو  تصااوراتدون األخذ باالعتبار ما يساامى  ةمعقول بصااورةيمكن أن تحدث  متوقعة  تصااوراتيتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق 

ال تقوم بتغيير  المجموعةاألصاالية، فإن  المجموعةضااغط". وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشااكل مختلف عن توقعات "حالة 

ة المستحدثلموجودات المالية اتقويم  دهذه المعلومات عن تقوم بإدراجلكن و، ذاكتصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال 

ً  أو المشتراة  . في المستقبل حديثا

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  –يتم قياس الموجودات المالية المقتناه ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساااااااس القيمة العادلة 

ً  ل التدفقات النقدية التعاقديةلتحصي ، أولعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةوذلك   .وبيع الموجودات المالية معا

 والفائدةدفعات من المبلغ األصلي  –فقط  –التدفقات النقدية التعاقدية التي هي كانت  اما إذ تقويم

اختبار "التدفقات مع  ا كانت تتوافقلتحديد ما إذ لألصاال المالي الشااروط التعاقدية بتقويم المجموعةقوم ت،  اكخطوة ثانية في عملية التصاانيف الخاصااة به

 ."القائم دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي -فقط -النقدية التي هي 

 لنقودل الزمنية القيمة مقابل العوض فتمثل" الفائدة" أما. األولي االثبات بتاريخ المالي لألصل العادلة القيمة" األصلي"المبلغ  يمثل التقويم، هذا ألغراض

 مثل األخرى األساااسااية اإلقراض تكاليف و ما، فترة خالل القائم األصاالي بالمبلغ المتعلقة األخرى األساااسااية االقراضمخاطر و االئتمان مخاطر ومقابل

 .الربح هامش،باإلضافة إلى ( والتكاليف اإلدارية السيولة)مخاطر 

 ،لألداةبالحسااااابان الشاااااروط التعاقدية  المجموعةأخذ ت، والفائدةثل فقط دفعات من المبلغ األصااااالي تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تم وعند

. الشاارط هذا تسااتوفى ال التي التعاقدية النقدية التدفقات مبلغ أو توقيت يغير أن يمكن تعاقدي شاارط على يشااتمل المالي األصاال كان إذا فيما ذلك ويشاامل

 :االعتبار بعين وعةالمجم أخذت التقويم، هذا وإلجراء

 .النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ من تغير التي المحتملة األحداث -

 .المالي الرفع ميزات -

 .الدفع مقدماً وشروط التمديد -

 .)على سبيل المثال ترتيبات أصل بدون حق الرجوع(  بالتدفقات النقدية من أصول معينة المجموعةالشروط التي تحد من مطالبة  -

 (.التعديل الدوري لمعدالت العمولةالقيمة الزمنية للنقود )على سبيل المثال  العوض مقابلدل الميزات التي تع -

 اإلثبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

جموعة بإثبات ، قامت المم2018يناير  1. قبل قائمة الدخلمالية معينة بالقيمة العادلة من خالل  تموجودا بتخصيصعند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة 

 كانت تدار وتقيم ويتم التقرير عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة. لأصول معينة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث أن هذه األصو
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 سبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المحا -3

 المالية المطلوبات تصنيف .ب

ا العادلة بالقيمة المصاادرة، الدين وأدوات العمالء وودائع المال، أسااواق ودائع كافة اثبات األصاال في يتم  اثبات األصاال في يتم. المعامالت تكاليف ناقصااً

 قياس يتم الحقاً، .الدخل قائمة إلى مباشااارة المعامالت تكاليف تحويل ويتم ادلةالع بالقيمة الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية المطلوبات

 تكون التي الحاالت في أو الدخل قائمة لخال نم لةدلعاا بالقيمة المدرجة تباولطلما فبخال ة،فأطلما بالتکلفة بعمولة المرتبطة لماليةا تباولطلما جميع

 أو الخصااام إطفاء يتم. عالوة أو خصااام أي االعتبار بعين األخذ بعد المطفأة التكلفة احتسااااب يتم. كلفة المطفأةيتم قياساااها بالت المخاطر مغطاة العادلة القيم

 .خاصة عموالت مصاريف وتعتبر االستحقاق تاريخ حتى الفعلي العائد أساس على العالوة

 االثبات إلغاء .ج

 (  الموجودات المالية 1 

حقوق اسااااااتالم  تحويل عند، أو الموجودات من هذهلتدفقات النقدية لعند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة  لماليةا الموجودات إثبات بإلغاء المجموعة قومت 

 المجموعة قمت لم إذاملكية األصال المالي أو المصااحبة ل المخاطر والمنافع جميع يقارب ماالتدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل 

 المالي. األصلالسيطرة على ب ولم تقم باالحتفاظ المالي األصل ملكيةل المنافع المصاحبةو مخاطرال جميعإبقاء ب الوبتحويل 

العوض المساتلم بين ( 1، و )(إثباته إلغاءلجزء الذي تم با الخاصاةأو القيمة الدفترية )الفرق بين القيمة الدفترية لألصال  فإناثبات أصال مالي،  إلغاءوعند  

ً  ية مكاساب أو خساائر تراكمية تم اثباتهاأ( 2في ذلك أي أصال جديد تم الحصاول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله( و ))بما  ضامن الدخل  ساابقا

 الربح أو الخسارة. ضمن اثباتها، يجب الشامل اآلخر

ة المعاملة كمعاملة تمويل مضااااامون المحاسااااابة عنمحولة ، يتم وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضاااااة إجمالي معدل العائد على الموجودات ال 

 الموجودات. والمنافع المصاحبة لملكية هذهمخاطر ال جميعما يقارب كافة أو على  المجموعة إلبقاءمعامالت البيع وإعادة الشراء نظراً ل مشابهة

ألصاااااال المالي، مع إبقاء المجموعة على ل المنافع المصاااااااحبةمخاطر والميع وال باإلبقاء على ما يقارب جأقم المجموعة  بتحويل، تفي العمليات التي لم 

للتغيرات في  اوالذي يتم تحديده بقدر تعرضه ،المستمر به استمر في إثبات األصل الم حول بقدر ارتباطهتالسيطرة على األصل الم حول، فإن المجموعة 

 قيمة األصل المحول.

شااروط  عليه تنطبق كانت إذااثبات األصاال المحول  إلغاءالتزام خدمة األصاال المالي المحول مقابل أتعاب. يتم بقى المجموعة على توفي بعض العمليات 

 من أكثر تكون أن اسااااااتالمهاإذا كان من المتوقع لألتعاب التي ساااااايتم  ،االثبات. يتم إثبات إما أصاااااال خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك إلغاء

 )التزام(. الخدمة مقابل الكافي التعويض من اقل تكون أن استالمهاالخدمة )أصل( أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم  مقابلالكافي  التعويض

 المالية  المطلوبات(  2 

 .مدتها انتهاء أو الغاؤها أو التعاقدية االتزاماته سداد عند مالي التزام إثبات بإلغاء المجموعة تقوم
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات ت علىتعديال .د

 (  الموجودات المالية1

ً ا إذا كانت التدفقات النقدية لألصاااال المعدل مختلفة قوم المجموعة بتقويم فيمتفي حالة تعديل شااااروط أصاااال مالي ما،   . وإذا كانت التدفقات النقدية جوهريا

 اثبات األصاال المالي األصاالي إلغاءمختلفة جوهرياً ، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصاال المالي األصاالي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم 

 ثبات ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة. اال إلغاءمكاسب أو خسائر الفرق المثبت كب مع االعتراف

وفي هذه الحالة،  إثبات األصااال المالي. إلغاءفإن التعديل ال يؤدي إلى  ،بالتكلفة المطفأة  المدرجوإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصااال المالي المعدل 

تعديل، يمة الدفترية لألصاال المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسااب أو خسااائر قوم المجموعة بإعادة احتساااب إجمالي القت

المقترض، يتم عرض المكاساب أو الخساائر ساوياً مع خساائر  يواجههافي الربح أو الخساارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسابب صاعوبات مالية  وتحمل

 .عمولةكدخل  عرضهاحاالت أخرى، يتم  االنخفاض في القيمة. وفي

 (  المطلوبات المالية  2 

. وفي مثل هذه بشااكل جوهريالمعدل  لاللتزامالتدفقات النقدية  وعندما تختلفتعديل شااروطه  عندما يتمما وذلك  بإلغاء إثبات التزام  ماليالمجموعة  تقوم 

تم اسااااااتنفاذه  الذي لاللتزام المالي الفرق بين القيمة الدفترية  اثباتيتم و، العادلة بالقيمةعدلة الشااااااروط الم على بناءً مالي جديد  التزام اثباتالحالة، يتم 

 وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة.

. استنادًا إلى التغيير في التدفقات النقدية المخصومة ء االثباتإلغافإن التعديل ال يؤدي إلى  جوهريًا،إذا لم ينتج عن التعديل تدفقات نقدية مختلفة اختالفًا            

جوهري استنادًا إلى عامل نوعي ينتج عنه فرق بين التعديل التسجل المجموعة مكاسب أو خسارة تعديل. تعتبر المجموعة  األصلي،بسعر الفائدة الفعلي 

 طلوبات المالية التي تبلغ أو تزيد عن عشرة بالمائة.القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية للم

 القيمة في االنخفاضهـ.    

 :قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم ال التي التالية المالية األدوات على خسائر االئتمانية المتوقعةال مخصصات بإثبات المجموعة قومت 

 .دين أدوات تعتبر التي المالية الموجودات -

 .دينو عقود اإليجارم -

 و الصادرة، ةالمالي اتالضمان عقود -

 .الصادرة القروض التزامات -

األدوات المالية التالية والتي يتم قياس  بإساااتثناءالمتوقعة على مدى العمر،  يةخساااائر االئتمانلالمجموعة بقياس مخصاااصاااات الخساااائر بمبلغ مسااااو ل قومت

 :شهراً  12المتوقعة على مدى  يةتمانخسائر االئالخسائر لها بمبلغ مساو للمخصص 

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

 .لها األولي االثبات منذ جوهري بشكل بها الخاصة االئتمان مخاطر تزداد لم التي األخرى المالية األدوات -
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حول القوائم المالية الموحدةحات إيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة(القيمة  في االنخفاض.    هـ

ً  عليها عارفالمت الدرجة لها االئتمان مخاطر تصنيف درجة تعادل عندما منخفضة يةائتمان مخاطر لها الدين أداة بأن المجموعة عتبرت  الدرجة"  بـااااا عالميا

 ". األولى

 أن يمكن والتي المالية باألداة تتعلق تعثر أحداث عن الناتج المتوقعة يةاالئتمان الخسااااائر من جزء اً شااااهر 12 مدى على المتوقعة يةاالئتمان خسااااائرتمثل ال

 .المالية القوائم إعداد تاريخ بعد شهر 12 خالل تحدث

 المتوقعة االئتمانيةالخسائر  قياس

 :التالي النحو على قياسها ويتم ية،االئتمان خسائرلل مرجح احتماله تقديراً  ةالمتوقع االئتمانيةخسائر ال تمثل

  بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات المالية القوائم إعداد بتاريخمنخفض غير للموجودات المالية ذات مسااتوى ائتماني بالنساابة :

 توقع المجموعة الحصول عليها( .تبموجب العقد؛ وبين التدفقات النقدية التي  نقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأةال

   ت : بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقاالمالية القوائم إعداد بتاريخللموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بالنسبة

 النقدية المستقبلية المقدرة.

 االلتزام سحب حالة في للمجموعة واجبة السداد التعاقدية النقدية التدفقات بين للفرق الحالية بالقيمة: المسحوبة غير القروض لتزاماتبالنسبة ال 

 .استالمها المجموعة توقعت التي النقدية والتدفقات

 استردادهاتعويض حاملها مطروحاً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة المتوقعة ل المدفوعاتالضمانات المالية:  عقود. 

 المالية الموجودات هيكلة إعادة 

المقترض،  يواجههاجديد نتيجة صعوبات مالية  بأصلالموجودات المالية الحالية  استبدال أحدالمالي أو تعديلها، أو  األصلحالة التفاوض على شروط  في

 المتوقعة على النحو التالي: يةاالئتمان الخسائرقياس و المالي األصلاثبات  إلغاءيجب كان إذا يتم إجراء تقويم للتأكد فيما 

 عند احتساب يتم إدراجها المعدل المالي األصل عن الناتجة المتوقعة النقدية التدفقات فإن الحالي، األصلإثبات  إلغاء إلى المتوقع التعديل يؤدي لم إذا -

 .الحالي صلاأل عن الناتج النقدي العجز

 األصااااال من كتدفقات نقدية نهائيةمعاملتها  يتم الجديد لألصااااال المتوقعة العادلة القيمة فإن الحالي، األصااااال اثبات إلغاء إلى المتوقع التعديل أدى إذا -

 إللغاء المتوقع التاريخ من اعتباراً  خصمه تم الذي الحالي المالي لألصل النقدي العجز حساب عند المبلغ هذا يدرج. اثباته إلغاء بتاريخ الحالي المالي

 .الحالي المالي األصل علىاألصلي  الفعلي ةعمولال معدل باستخدام المالية القوائم اعداد تاريخ حتى االثبات

 منخفضائتماني الموجودات المالية ذات مستوى  

وأدوات الدين المدرجة بالقيمة  المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا فيما للتأكد تقويم بإجراء المجموعة قومت القوائم المالية، عدادإ بتاريخ

التي  أكثر أو حدث وقوع عند منخفض ائتماني مستوى ذو بأنه المالي األصل يعتبر. منخفض ائتماني مستوى ذاتالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

 .المالي ألصلمن ذلك ا المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على هام تأثير لهيكون 

 بيانات ممكن مالحظتها كما يلي: ،منخفض ائتماني مستوى ذو المالي األصل أن على األدلة ومن

 لمقترض أو المصدر.يواجهها ا صعوبة مالية جوهرية 

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

 معينة شروط وفق مجموعةال قبل من والسلفةأ القرض هيكلة إعادة. 

 اخرى. مالية هيكلة إعادة أو االفالس في المقترض دخول احتمال 

 سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية. إختفاء 

 عدم مخاطر أن على دليالً  هناك يكن لم ما منخفض يائتمان مساااااتوى ذا عادة يعتبر المقترض حالة تدهور بسااااابب بشاااااأنه التفاوض يعاد الذي القرض إن

 . االنخفاض في القيمة على أخرى مؤشرات توجد ال وأنه جوهري بشكل انخفض قد التعاقدية النقدية التدفقات استالم

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Page 17 of 89 
Public 

حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة(القيمة  في خفاضاالن.    هـ

 )تتمة( منخفض ئتمانياالموجودات المالية ذات مستوى 

 :التالية العوامل في نظرت المجموعة فإن منخفض، ائتماني مستوى ذا السيادية الديون في االستثمار كان إذا فيما لتحديد تقويم إجراء عند

 .السندات عوائد بناء على االئتمانية للجدارة السوق تقويم -

 .االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت يماتتقي -

 .جديدة سندات إصدار بخصوص المال أسواق إلى الوصول على البلد قدرة -

 .السداد اإللزامي أو غير اإللزامي من االعفاء خالل من لخسائر القرض ارتباط حامل تكبد إلى يؤدي مما القرض هيكلة إعادة احتمال -

والنية  التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكاالت الستخدام ، البلد لذلك أخير كمقرض الالزم الدعم ينلتأم الموضوعة الدولية الدعم آليات -

 المطلوبة. بالشروطهذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك اآلليات )وبغض النظر عن النية السياسية( وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء 

 المالي المركز قائمة في المتوقعة االئتمانيةخسائر ال مخصص عرض

 :التالي النحو على المالي المركز قائمة في خسائر االئتمانية المتوقعةال مخصصات عرض يتم

 .للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من كخصم تظهر:  المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات -

 .كمخصص بشكل عام، تظهر: ةالمالي اتالضمان وعقود القروض التزامات -

 لمكون المتوقعة االئتمانية الخسااااائر تحديد المجموعة سااااتطيعت وال سااااحبه، يتم لم ومكون سااااحبه تم ارتباط مكون على المالية األداة تشااااتمل عندما -

 المبلغ عرض يتم. ونينالمك لكال مجمع خسائر مخصص بعرض المجموعة قومت ؛سحبه تم الذي االرتباط مكون عن مستقل بشكل للقرض االرتباط

 الدفترية القيمة إجمالي عن الخساااائر مخصاااص من فائض أي إظهار يتم. ساااحبه تم الذي االرتباط لمكون الدفترية القيمة إجمالي من كخصااام المجمع

 و كمخصص، سحبه تم الذي االرتباط لمكون

 القيمة ألن الموحدة المالي المركز قائمة في خساااااائر مخصاااااص اثبات يتم ال: اآلخر الشاااااامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاساااااة الدين أدوات -

 يتم. العادلة القيمة احتياطي في اثباته ويتم الخساااائر، مخصاااص عن اإلفصااااح يتمومع ذلك، . لها العادلة القيمة بمثابة تعتبر الموجودات لهذه الدفترية

 الشاااااامل الدخل في لها العادلة والقيمة للموجودات المطفأة التكلفة بين لتغيراتا وتدرج الخساااااارة، أو الربح في في القيمة االنخفاض خساااااائر اثبات

 .اآلخر

 الشطب

ً  إما) الدين وأدوات القروض شااطب يتم ً  أو جزئيا  ألنشااطة المشااطوبة المالية الموجودات تخضااع تزال ال. السااتردادها معقولة توقعات وجود عدم عند( كليا

شأن ةالمجموع إلجراءات امتثاالً  التعزيز سترداد ب يعامل الفرق  المتراكم، الخسارة مخصص عن شطبه المراد المبلغ زيادة حالة وفي. المستحقة المبالغ ا

خسائر  مخصص انخفاض قيمةأية مبالغ مستردة الحقة إلى  قيدأوالً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم 

 االئتمان.
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 القروض والتزامات المالية الضمانات .و

بساابب فشاال مدين محدد في  يتكبدهالعقد عن الخسااارة التي الضاامانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل ا إن 

 سلفاً. القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدين. أما التزامات القروض فهي تعهدات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحكام محددة

صادرة أو االلتزامات لمنح القروض   ضمانات المالية ال سعار تقل يتم، في األصل، قياس ال سوق عمولةالمعدالت عن بأ سائدة في ال ً  ال بالقيمة العادلة  مبدئيا

 .أعلى أيهما الخسارة، مخصص مبلغ أو مطفأال غير بالمبلغعلى مدى فترة الضمان أو االلتزام، وبعد ذلك، يتم قياسها  األوليةوتطفأ القيمة العادلة 

 بأثبات المجموعة قومت األخرى القروض اللتزامات بالنساابة. قائمة الدخل خالل من العادلة لقيمةبا يتم قياسااها قروض التزامات بإصاادار المجموعة قمت لم

 .المتوقعة يةاالئتمان خسائربال المتعلقة المتطلبات أساس على خسارة مخصص

 المنحة الحكومية .ز

اساااتالم المنحة وأن البنك سااايلتزم بالشاااروط المتعلقة بها. تعامل  يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سااايتم

قياس معدل الربح على الوديعة اثبات و المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن المعدالت الساااائدة في الساااوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم

األدوات المالية. ان المنفعة من الوديعة بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة  – 9رير المالي بأقل من المعدالت السائدة في السوق وفقاً للمعيار الدولي للتق

، والمتحصاااااالت المساااااتلمة. يتم 9في الساااااوق يتم قياساااااها كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

وفق أساااس منتظمة على مدى الفترات التي  الموحدة . يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل20لمعيار المحاسااابة الدولي المحاسااابة عن المنفعة وفقاً 

 يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها.

لعميل هو المساااتفيد النهائي، يساااجل البنك فقط المبالغ المساااتحقة القبض يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المساااتفيد النهائي هو البنك. وعندما يكون ا

 والمستحقة الدفع.

 المصاريف/  اإليرادات إثبات .ح

 الخاصة العموالت ومصاريف دخل

 يخصااام الذي الساااعر الفعلي العمولة معدل يمثل. الفعلي العمولة طريقة باساااتخدام الخساااارة أو الربح في الخاصاااة العموالت ومصااااريف دخل اثبات يتم

 .المالية لألداة المطفأة التكلفة إلى المالية لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة المستقبلية النقدية المقبوضات أو الدفعات بالضبط

 النقدية التدفقات بتقدير المجموعة قومت المنخفض، االئتماني المسااااااتوى ذات الموجودات بخالف المالية، لألدوات الفعلي العمولة معدل احتساااااااب وعند

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال وليس المالية لألداة التعاقدية الشروط كافة االعتبار بعين األخذ بعد المستقبلية

 نقديةال التدفقات باساااااتخدام االئتمان بمخاطر المعدل الفعلي العمولة معدل اساااااتخدام يتم المنخفض، االئتماني المساااااتوى ذات المالية للموجودات بالنسااااابة

 .خسائر االئتمانية المتوقعةال شامالً  المقدرة المستقبلية

. الفعلي العمولة معدل من مكمالً  جزءاً  تعتبر التي المساااتلمة أو المدفوعة والنقاط واألتعاب المعامالت تكاليف على الفعلي العمولة معدل احتسااااب يشاااتمل

 .مالية مطلوبات أو مالي أصل إصدار أو قتناءبا مباشرة تتعلق عرضية تكاليف على المعامالت تكاليف تشتمل
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة( إثبات اإليرادات / المصاريف.ح

 الخاصة العموالت ودخل المطفأة التكلفة قياس

المالي عند االثبات األولي مطروحاً منه المبلغ  االلتزاممالي ما المبلغ الذي يتم به قياس األصااااال المالي أو  التزامالتكلفة المطفأة ألصااااال مالي ما أو  تمثل

ي والمبلغ بتاريخ االساااتحقاق، بعد الفعلي ألي فرق بين المبلغ األول العمولةمعدل  طريقةاألصااالي المدفوع، وزائداً أو ناقصااااً اإلطفاء المتراكم باساااتخدام 

 خسائر االئتمانية المتوقعة. التعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص 

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

 ائتماني مساااتوى ذا ليس األصااال يكون)عندما  لألصااال الدفترية القيمة إجمالي على الفعلي العمولة معدل يطبق ،العمولة مصاااروف أو دخل احتسااااب عند

 .لاللتزام المطفأة التكلفة على أو( منخفض

 على الفعلي ولةالعم معدل باسااتخدام  العمولة دخل، ويتم احتساااب األولي االثبات بعد منخفض االئتماني مسااتواها يصاابح التي المالية موجوداتبالنساابة لل

 .اإلجمالي أساس على العمولة دخل احتساب يتم فإنه منخفض، ائتماني مستوى ذي األصل فيها يعد لم التي الحاالت وفي. المالي لألصل المطفأة التكلفة

سبة ساب يتم لها، األولي االثبات عند منخفض ائتماني مستوى ذات كانت التي المالية للموجودات بالن  الفعلي العمولة معدل بتطبيق وذلك ةالعمول دخل احت

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

 األتعاب والعموالت دخل

طات لمنح القروض والتي غالبا ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتبا دخل األتعاب والعموالتيتم إثبات 

وفي الحاالت التي اليتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام المتعلقة بها ويتم إثباتها كتعديل للعائد الفعلي عن تلك القروض. 

. أما أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية نح القروض بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباطالقرض، يتم اثبات اتعاب االرتباطات لم

طبقاً لعقود الخدمات. األتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي وخدمات  زمني -نسبي اإلدارية يتم إثباتها على أساس 

 مماثلة األخرى التي يتم تقديمها يتم إثباتها على مدى الفترة التي يتم خاللها تقديم هذه الخدمات.الحفظ والخدمات ال

 خرىأ

التغيرات في  الناتجة عن. تشمل نتائج أنشطة المتاجرة جميع المكاسب والخسائر عند اإلقرار بأحقية المجموعة الستالمهاتوزيعات األرباح يتم اثبات 

 المقتناة ألغراض المتاجرة.المالية وااللتزامات  للموجوداتصاريف العموالت الخاصة القيمة العادلة ودخل وم

 

 الخدماتتقديم  .ط

 .أخرى خدمات مع كحزمة أو منفصل بشكل إما الخدمات هذه تقديم ويتم. العمالئه متنوعة خدمات تقدم المجموعة

 الشااااااركات، وتمويل التجارة، وتمويل الصااااااناديق، وإدارة األسااااااهم، بتداول متعلقةال المختلفة الخدمات تقديم عن الناتجة اإليرادات بأن للمجموعة تبين

بينما بالنسبة للرسوم . األداء بالتزام الوفاء عند أي الخدمات، تقديم عند بها االعتراف يتم أن يجب ، األخرى المصرفية والخدمات االستشارية، والخدمات

 لوقت، يقوم البنك بإثبات اإليرادات خالل الفترة الزمنية.ألداء الذي يتم الوفاء به بمرور اباالمتعلقة 

 للعمالء والءبرنامج  .ي

سم هنا إليها المشار الجوية األميال/  المكافآت نقاط) للعمالء والء برنامج المجموعة قدمت سمح والتي ،"(المكافآت نقاط" با  البطاقات حملة من لألعضاء ت

 الممنوحة المكافآت لنقاط( تبادل رسااام) المعاملة ساااعر من جزء بتخصااايص المجموعة قومت. للشاااركاء معينة فذبمنا اساااتبدالها يمكن التي النقاط اساااترداد

 قائمة في عنها واإلفصاااح المكافآت لنقاط المخصااصااة اإليرادات مبلغ تأجيل يتم. النساابي المسااتقل البيع سااعر أساااس على البطاقات، حملة من لألعضاااء

 .المكافأة طنقا استرداد عند الموحدة الدخل

 فيما الحالية واالتجاهات الفعلية الخبرة على بناءً  الوقت بمرور المسااااااتردة غير المكافآت بنقاط المتعلقة التعاقدية لاللتزامات التراكمي المبلغ تعديل يتم

 .االسترداد بعملية يتعلق
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020يسمبرد 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 أسس توحيد القوائم المالية .ك

 إعداد ويتم. ديسمبر من كل سنة 31للسنة المالية المنتهية في  التابعة وشركاته الرياض لبنك المالية الموحدة السنوية، القوائم المالية القوائم تشمل هذه

 .مماثلة محاسبية سياسات باستخدام للبنك المالية السنة لنفس عةالتاب للشركات المالية القوائم

 

 يكون أو لمخاطر اتعرضه عند فيها المستثمر المنشأة على المجموعة سيطرتو. المجموعة عليها سيطرت التي فيها المستثمرالتابعة هي المنشآت  الشركات

 على اسيطرته خالل من العوائد تلك على التأثير في القدرة الديه ويكون فيها، لمستثمرا المنشأة في امشاركته خالل من المتغيرة العوائد في حقوق لديه

بتاريخ انتقال السيطرة عليها، ويتوقف توحيد هذه القوائم  للمجموعةيتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية  .فيها المستثمر المنشأة

 هذه السيطرة. عن المجموعة وقفالمالية بتاريخ ت

 القوائم إعداد المتداخلة بين شركات المجموعة عند المعامالت من ينشأ مصروف قد أو دخل وأي التابعة، اوشركاته المجموعة بين األرصدة استبعاد يتم

 الموحدة. المالية

السيطرة بملكية  تمارس المجموعةروف خاصة قد وبشكل عام، هناك افتراض بأن تملك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. على أية حال، وتحت ظ

وعند تقويم ما إذا  .% من أسهم المنشأة50حصص أكثر من ستطيع ممارسة السيطرة حتى مع تملك %، وفي أحيان أخرى قد ال ت50ل من حصص أق

إلى الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي  المجموعة نظري السلطة على عوائدها المتغيرة، تالسلطة على المنشأة المستثمر فيها وبالتال المجموعةكان لدى 

 تشمل: 

 تصميم المنشأة المستثمر فيها والغرض منها.  -

 وجه هذه األنشطة. ستطيع أن تالمجموعة تاألنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه األنشطة وهل  -

 ة. الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفي -

على التأثير في  اوقدرته فيها،بالمنشأة المستثمر  امن ارتباطه المتغيرةحقوق في العوائد  المخاطر أو لديه همعرض المجموعة تما إذا كان -

  تذبذب هذه العوائد. 

 الشركةقدت المجموعة السيطرة على تتم المحاسبة عن التغير في حصص الملكية في منشأة تابعة )مع عدم فقدان السيطرة( كمعاملة حقوق الملكية. فإذا ف

كية االخرى، التابعة، يتم التوقف عن اثبات الموجودات ذات العالقة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق المل

 تبقي بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان السيطرة.ويتم اثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن ذلك في الربح او الخسارة، ويتم اثبات أي استثمار م

 

 

  االستثمار صناديق

 االقتصادية المنافع تقويم على التركيز يتم استثمار، صندوق على تسيطر المجموعة كانت إذا ما ولتحديد. االستثمار صناديق من لعدد مديرا المجموعة تعمل

 على وبناءً . الصندوق مدير اقالة في المستثمرين حقوق وعلى ،(متوقعة ادارة اتعاب أو مسجلة عموالت أي تتضمن) الصندوق في للمجموعة اإلجمالية

 .الصناديق هذه توحيد يتم لم وبالتالي الحاالت، جميع في للمستثمرين كوكيل تعمل أنها للمجموعة تبين ذلك،

 

 

ض ترتيبات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد تبين تعتبر المجموعة طرفاً في منشآت ذات غرض خاص، والتي أنشأت أساساً لغرض تسهيل بع

 للمجموعة عدم امكانية توحيد القوائم المالية لهذه المنشآت في قوائمها المالية لعدم توفر السيطرة عليها.
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  -3
 الزميلة الشركات في االستثمار .ل

لما بعد الشراء في صافي  المجموعةعلى حصة  أالتكلفة زائدا التغيرات التي تطربالموحدة االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي  تقيد

لتكلفة وتتم المحاسبة ويتم في االصل اثبات االستثمارات في الشركات الزميلة با .االستثمارات الفردية فاض في قيمةموجودات الشركة الزميلة ناقصا االنخ

ً اً عنها الحق  وال تأثيرا هاما )وليس سيطرة( على سياساتها المالية والتشغيلية، المجموعةمارس تملكية. الشركة الزميلة هي منشأة لطريقة حقوق ال وفقا

عاً مشتركاً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، تعتبر سيطرة وال مشرو

خل قائمة الدوليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يتم اثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة لما بعد الشراء في 

في الدخل الشامل االخر في االحتياطيات. تخفض توزيعات االرباح المستلمة من الشركات لما بعد الشراء في التغيرات  اويتم اثبات حصتهالموحدة. 

مالي بالتكلفة زائدا المستثمر فيها من القيمة الدفترية لالستثمار وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز ال

ميلة التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة لما بعد الشراء. يتم اظهار حصة المجموعة في ارباح الشركة الز

 .الموحدة في قائمة الدخل

إجمالي األصول وإجمالي المطلوبات وإجمالي حقوق  ، بلغم2020سبتمبر  30وفقاً للقوائم المالية غير المدققة لشركة آجل للخدمات التمويلية كما في 

مليون  780: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 777مليون لاير سعودي( و 1,658: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 1,642المساهمين 

 .توالي، على المليون لاير سعودي( 877: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 865لاير سعودي( و

 المخاطر تغطية ومحاسبة المشتقة المالية األدوات .م

ً  المخاطر تغطية عن المحاسبة في االستمرار المجموعة اختارت ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار به يسمح كما  في عليها المنصوص للمتطلبات طبقا

 .39 الدولي المحاسبة معيار

يتم في  رف األجنبي ومقايضات أسعار العموالت الخاصة وخيارات العمالت )المكتتبة والمشتراة(،األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود الص

وتدرج ويتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. ، الموحدة ، ويتم إثبات تكلفة العملية في قائمة الدخلبتاريخ ابرام عقد المشتقاتبالقيمة العادلة  االصل اثباتها

سلبية. لها إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة  لها قيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلةكافة المشتقات ب

ة التغييرات معالج وتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير، حسب ما هو مالئم. وتعتمد

 في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها في أي من الفئات التالية:  

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  -1

تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويفصح عنها ضمن دخل/خسائر 

 أدناه. ةمبينال تقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضاً على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطرالمتاجرة. وتتضمن المش
 محاسبة تغطية المخاطر -2

 تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر في عالقات تحوط مؤهلة. 

فئتين هما )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، فإن تغطية المخاطر تصنف إلى  

 التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو االلتزامات المؤكدة غير المغطاة أو جزء  محدد من الموجودات أو المطلوبات أو

سارة المعلنة. )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي أو الخ الربحإلتزامات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة قد تؤثر على صافي 

التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة أو العمليات 

 أو الخسارة المعلنة.  الربحالمتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي 

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فاعلية عالية، أي أن التغيرات في القيمة 

ره، العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر يجب أن تغطى بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاط

جب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما وي

وتبعا مدى فاعلية تغطية المخاطر،  المجموعة في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقييم

 مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة. تقويم وتحديديجب  لكلذ
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 )تتمة( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر. م

 )تتمة( محاسبة تغطية المخاطر -2

 تغطية مخاطر القيمة العادلة  .أ
ر على قد يكون لتخصيص المشتقات كأداة لتغطية مخاطر التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المسجلة أو لاللتزامات المؤكدة تأثي

ات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوالموحدة قائمة الدخل

بالبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. أما البنود المغطاة والتي  الجزء المتعلقويتم تسوية 

ف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ففي الحاالت التي تتوق

، أو إنهاؤها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبنود المغطاة والقيمة اإلسمية على مدى ممارستهامحاسبة تغطية المخاطر، أو عند بيعها، أو 

العادلة غير المطفأة  تسوية القيمةيتم إثبات ،لذي تمت تغطية مخاطره البند ا إلغاء اثباتالعائد الفعلي. وإذا تم  أساسعلى العمر المتبقي لألداة المالية 

 قائمة الدخل الموحدة.في على الفور 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية .ب
ة بمخاطر مرتبطة بأصل أو إلتزام مسجل أو مرتبط بعملية عندما يتم تخصيص أحد المشتقات على أنها أداة لتغطية تقلبات التدفقات النقدية المتعلق

الناجمة عن  مالية متوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي قد يكون لها تأثير على قائمة الدخل الموحدة، فيتم إثبات الجزء الخاص بالربح والخسارة

، والجزء غير الفعال، إن وجد يتم إثباته في قائمة االخر الدخل الشامل فيمباشرة  -ها تغطية فعالة التي تم تحديدها على أن –أداة تغطية المخاطر 

رجة في الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المد

ترة التي أثرت فيها معاملة التغطية على قائمة الدخل الموحدة. وعندما ينتج من االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الف

يجب ادراج االرباح والخسائر المتعلقة بها المثبتة سابقا في الدخل الشامل  ،المعامالت المغطاة المتوقعة إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي

 القيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات. االخر مباشرة في القياس االولي لتكلفة الشراء او

أو إنهاؤها أو عندما ال تصبح تلك األداة مؤهلة  تهاويتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو ممارس

الغاء تصنيفها من قبل المجموعة على هذا حصولها ، أو عند  لمحاسبة تغطية المخاطر، أو عند التأكد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقاً لن يتم

ائمة الدخل . في ذلك الوقت،  يتم االحتفاظ باألرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في قالنحو

حدوثها، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل حتى تحدث العملية المتوقع حدوثها، وفي حال التوقع بعدم 

 .للفترةإلى قائمة الدخل الموحدة  االخر الشامل
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 العمالت األجنبية .ن

 .للمجموعةالعملة الوظيفية  والذي يعتبرتعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي 

جودات صدة الموتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف الفورية السائدة بتاريخ إجراء تلك المعامالت. كما تحول أر

يتم إثبات المكاسب  .القوائم الماليةوالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد 

ويتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة  قائمة الدخل الموحدة.في قدية المسجلة بالعمالت األجنبية أو الخسائر الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات الن

مكاسب أو خسائر بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف الفوري المعمول بها في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة لها. ويتم إدراج 

تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في حقوق تحويل أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من 

 .لمتعلقةاً لطبيعة الموجودات المالية االمساهمين طبق

التكلفة التاريخية بالعمالت االجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي، باستخدام سعر بأما بالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها 

 رف الفوري المعمول به في تاريخ المعامالت األولية.الص

القوائم تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للفروع الخارجية المسجلة بالعمالت األجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف الفوري في تاريخ إعداد 

 ج فروقات التحويلالصرف السائدة خالل السنة. يتم إدرا اسعار على اساس متوسطالفروع الخارجية للريال السعودي  دخل ومصاريف. كما تحول المالية

 إذا كانت جوهرية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويل هذه الفروقات إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد العمليات األجنبية. 

 مقاصة األدوات المالية .س

كز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك أو في الحاالت تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج في قائمة المر

  .التي تعتزم المجموعة فيها تسديد المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آٍن واحد

كما تم اإلفصاح واً أو مسموحاً به بناء على معيار أو تفسير محاسبي في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوب اريفيتم مقاصة الدخل والمص ال

 عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة.
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 اتفاقيات البيع والشراء .ع

إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة الشراء( في قائمة المركز المالـي  االستمرار في يتم

وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن  قياس هذه الموجودات ويتململكية.  ل والمنافع المصاحبةمخاطر الالموحدة، حيث أن المجموعة تحتفظ بجميع 

. ويتم إظهار االلتزام نظير وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالتكلفة المطفأةاالستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل، 

ما هو مالئم. ويتم ية األخرى أو ودائع العمالء، حسبسسات المالالمبالغ المستلمة من الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤ

 اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس سعر العمولة

عها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز المالي الخاصة الفعلي. ال يتم إثبات الموجودات المشتراه مع وجود التزام إلعادة بي

 .الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة

ية األخرى وك والمؤسسات المالأو األرصدة لدى البن البنك المركزي السعوديتدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات ضمن النقدية واألرصدة لدى 

على أساس العائد ما هو مالئم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كدخل عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع حسب

 .الفعلي
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 العقارات األخرى .ف

وتعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع، وتظهر عند  ،قروض وسلف مستحقةاً لالها العادية، بعض العقارات سدادخالل دورة أعم ،تؤول للمجموعة

قروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، ناقصاً أية تكاليف للبيع )إذا اإلثبات األولي بصافي القيمة الممكن تحقيقها لل

 لهذه العقارات. كانت ذات قيمة جوهرية(، ويتم إثبات إيرادات اإليجار المتحققة من العقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدة، وال يتم احتساب استهالك 

الالحقة في قائمة الدخل الموحدة، كما يتم تسجيل المكاسب  يحمل أي تخفيض الحق إلى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع علىإلثبات األولي، وإلحاقاً ل

  .كإيرادات مع مكاسب/ خسائر االستبعادالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات، شريطة أال تتجاوز االنخفاض المتراكم 

 لكات والمعداتالممت .ص

وال يتم استهالك األراضي المملوكة. تتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهالك  ،تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم

 -كما يلي:والممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات  تكلفة
 

 نة س 33 المباني

 سنوات، أيهما أقل  5فترة اإليجار أو  المبانيتحسينات وديكورات 

 سنة 20 – 5 األثاث  والتركيبات والمعدات 

 سنوات 5 أجهزة الكمبيوتر 

 سنوات 5 – 3 برامج الكمبيوتر ومشاريع الميكنة

 سنوات  4 السيارات

 

 اريف المجموعة. وتدرج االصالحات والصيانة الجارية كمص إلىنافع اقتصادية مستقبلية تتم رسملة النفقات الالحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق م

الموجودات  . يتم مراجعة كافة القوائم الماليةعند تكبدها. كما يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات وتعديلها إذا لزم األمر بتاريخ إعداد 

، وعليه يتم فوراً تخفيض قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها الدفتريةللتأكد من وجود انخفاض في 

ذلك تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وإلى القيمة التقديرية القابلة لالسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة لالسترداد.  اقيمته

  .مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة المتحصالتبمقارنة 
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 عقود الضمانات .ق

ضمانات مالية، تتكون من اعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت. ويتم تسجيل الضمانات المالية  بإصدارالعادية، خالل دورة أعمالها تقوم المجموعة 

يتم  ،يبعد اإلثبات األولو، ويمثل ذلك قيمة العالوة المستلمة. "مطلوبات أخرى"عند اإلثبات األولي في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة تحت بند 

أي ضمان إما بقيمة العالوة غير المطفأة أو بأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية ناتجة عن مصادرة تجاه قياس التزام المجموعة 

خسائر االئتمان. كما يتم االنخفاض لمخصص في قائمة الدخل الموحدة في الضمانات. ويتم إثبات أي زيادة في االلتزامات المرتبطة بالضمانات المالية 

 على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمر الضمان. "دخل أتعاب وعموالت"إثبات العالوات المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن 

 المخصصات .ر

 سابقة،ة ضدها ناتجة عن أحداث قضائية مقام أو التزامات المجموعة لمقابلة دعاوى من قبليتم إثبات المخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به 
  .ومن المحتمل أن يتطلب األمر استخدام الموارد لسداد االلتزام

 موجودات حق االستخدام / التزامات اإليجار -عقود اإليجار عن محاسبة  .ش

ار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على عند اإلثبات األولي، يقوم البنك عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيج

دفق معظم إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال ت

 .المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات

 الستخدامموجودات حق ا 

 :يطبق البنك نموذج التكلفة، ويقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة

 في القيمة؛ و ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض -1

 .معدلة بأي إعادة قياس اللتزامات عقود االيجار لتعديالت االيجار -2

 التزامات اإليجار

ثبات األولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة الضمني في اإليجار أو يتم قياس التزامات اإليجار عند اال

كمعدل  معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي

 :يخ بدء اإليجار، يقوم البنك بقياس التزامات االيجار عن طريقخصم. بعد تار

 زيادة القيمة الدفترية إلظهار العمولة على التزامات االيجار، -1

 خفض القيمة الدفترية لتعكس دفعات االيجار المسددة، و -2

 .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار -3

ة التي تنشأ عن س التزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ويعاد قياسها عند وجود تغير في دفعات اإليجار المستقبليتقا 

أو إذا قامت المجموعة تغير في المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، 

تعديل مقابل على بتغيير تقديرها بشأن ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عند قياس التزامات اإليجار على هذا النحو، يتم إجراء 

 .ألصل حق االستخدام إلى صفرالقيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية 

 :عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

شهًرا أو أقل أو عقود إيجار الموجودات  12لم تقم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي مدتها 

ات تقنية المعلومات. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات على أساس القسط منخفضة القيمة، التي تشمل معد

 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 النقدية وشبه النقدية .ت

البنك المركزي  لدى واألرصدة النقدية في المدرجة المبالغ تلك بأنها النقدية وشبه النقدية تعرف الموحدة، النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض

 .االقتناء تاريخ من أشهر ثالثة خالل تستحق والتي األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة تشمل كما النظامية، الودائع باستثناء السعودي
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حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا  
م 2019م و0202ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة .ث

واألنظمة  مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي المجموعة عند انتهاء عملهم بموجب نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية تكوينيتم 

 قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات األخرى. ، ويظهر فيالمعمول بها في البلدان األخرى

 الزكاة .خ

كضريبة دخل، تخضع المجموعة للزكاة وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل. ال يتم اعتبار الزكاة 

 وبناء على ذلك ال يتم حساب أي ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة.

 . وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاةم2019يوليو  17بتاريخ  البنك المركزي السعوديغيير أسس اإلعداد نتيجة التعليمات التي صدرت مؤخراً من قبل تم ت

ً لتعميم  وضريبة الدخل م. 2017إبريل  11بتاريخ  381000074519رقم  البنك المركزي السعوديفي قائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقا

 ، يجب إثبات الزكاة في قائمة الدخل.البنك المركزي السعوديمن قبل  م2019يوليو  17بتاريخ وبموجب التعليمات الصادرة 

 خدمات إدارة االستثمار .ذ

ت مع األطراف تقدم المجموعة خدمات استثمار لعمالئها والتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار. ويتم اإلفصاح عن األتعاب المكتسبة ضمن المعامال

لقوائم المالية ذات العالقة. وال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في ا

 الموحدة.

 الغير تقليدية المصرفيةالمنتجات  .ض

، ويتم اعتمادها بواسطة الهيئة الشرعية. الغير تقليديةة بعض المنتجات المصرفية تقدم المجموعة لعمالئها باإلضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدي

 وتتضمن هذه المنتجات المرابحة والتورق واإلجارة. 

شراء بشرائها وتملكها بناء على وعد من العميل بالت المجموعة ببيع سلعة او اصل للعميل، والتي قام المجموعة تقوم بموجبهاهي اتفاقية  مرابحةال. 1

 باإلضافة الى هامش ربح متفق عليه. التكلفة. سعر البيع يشمل المجموعةمن 

بشراء أو إنشاء أصل لتأجيره، بناًء على طلب العميل )المستأجر(، وبناًء على وعد من العميل   بموجبها)المؤجر(  تقوم المجموعةهي اتفاقية  إلجارةا. 2

 قد تنتهي بنقل ملكية االصل المؤجر للمستأجر. باستئجار االصل لمدة محددة متفق عليها والتي

بشراء سلعة وبيعها للعميل. يقوم العميل ببيع السلعة فورا  ويستخدم متحصالت  تقوم المجموعة بموجبها. التورق هو شكل من أشكال معامالت المرابحة 3

 اء بمتطلبات التمويل الخاص به.  البيع في الوف

 

 األجل قصيرة الموظفينمنافع  .ظ

كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العالقة. ويتم االعتراف بااللتزام بالقيمة المتوقع  وتقيدمنافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم  قياسم يت

من قبل الموظفين  دفعها بموجب برامج مكافآت قصيرة األجل وذلك عند وجود التزام قانوني أو متوقع لدى المجموعة لسداد المبلغ مقابل الخدمة المقدمة

 و إن االلتزام يمكن قياسه بشكل  موثوق به.

 السداد تاريخمحاسبة  .غ

تسليم األصل للطرف اآلخر(. يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد )أي التاريخ الذي يتم فيه 

. العمليات المشتراةبنفس طريقة احتساب الموجودات  السدادوتاريخ  التداولير في القيمة العادلة خالل الفترة بين تاريخ تقوم المجموعة باحتساب أي تغ

عارف األنظمة أو تلك المتاالعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها 

 .عليها في السوق
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 البنك المركزي السعوديالنقدية واألرصدة لدى  -4
 

 م2019  م2020 الرياالت السعودية بآالف

 4,916,642  5,136,666 نقدية في الصندوق 

 9,626,700  10,409,694 وديعة نظامية

 14,628,798  26,323,268 البنك المركزي السعودياتفاقيات إعادة البيع مع 

 17,347  84,496 أرصدة أخرى

 29,189,487  41,954,124 اإلجمالي

 

 ً بنسب  البنك المركزي السعودينظامية لدى  ، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعةالبنك المركزي السعوديلنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن  طبقا

غير متاحة  البنك المركزي السعودياألخرى وتحسب في نهاية كل شهر. الوديعة النظامية لدى  وألجل والودائعاالدخار مئوية محددة من الودائع تحت الطلب و

 .(28 )إيضاح النقدية وشبه النقديةتعتبر جزءا من  وبالتالي الاليومية للبنك  العملياتلتمويل 

يتعلق و. مليون لاير سعودي( 0.202م: 2019ديسمبر  31) م2020ديسمبر  31كما في  غير جوهري أعاله للبنود المتوقعة ةاالئتماني الخسائر مخصص كان

 المرحلة األولى.بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -5

 
 

 السعودية الرياالت بآالف
 م2019  م2020

 958,966  6,250,160 حسابات جارية

 3,775,922  7,374,316 إيداعات أسواق المال

 4,734,888  13,624,476 اإلجمالي

 

 .مليون لاير سعودي( 809: 2019مليون لاير سعودي ) 2,326قدرها  ايداعات راس المال تشمل إيداع بالهامش

 .مليون لاير سعودي( 0.54م: 2019ديسمبر  31) م2020ديسمبر  31كما في  سعودي لاير مليون 5.2 أعاله للبنودالمتوقعة الخسائر االئتمانية  مخصص بلغ

 المرحلة األولى.يتعلق مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بو
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 المشتقات -6

 :المخاطرالعادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية  ا، خالل دورة أعمالهالمجموعةقوم ت

 المقايضات .أ

 بتبادل المتعاقدة األطراف تقوم ما عادة الخاصة، العموالت أسعار لمقايضات بالنسبة. بأخرى النقدية التدفقات من مجموعة لتبادل التزامات هي
 الخاصة العموالت دفع تبادل بموجبها فيتم العمالت، مقايضات أما. المبلغ أصل تبادل دون واحدة، بعملة وعائم ثابت بسعر الخاصة العموالت دفع

 .مختلفة بعمالت وذلك المبلغ أصل مع ثابت بسعر
 العقود اآلجلة والمستقبلية .ب

هي عقود يتم  اآلجلةدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. العقود هي عبارة عن اتفاقيات تعاق
 المستقبلية وعقود أسعار األجنبيالمالية النظامية. أما عقود الصرف  األسواقتصميمها خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج 

المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية  األسواقبلية، فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الخاصة المستق العموالت
 يومياً.

 الخيارات .ج

ملة أو ع شراءأو  لبيعوهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس االلتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( 

 .فترة زمنية معينةأو أداة مالية بسعر محدد سلفا ًوفي تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل  سلعة

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
 للعمالء المنتجات بطرح المبيعات تتعلق .الصرف أسعار وموازنة المراكز وتحديد بالمبيعات للمجموعة المتاجرة ألغراض المقتناة المشتقات معظم تتعلق

 أرباح على الحصول توقع مع السوق مراكز مخاطر بإدارة المراكز تحديد يتعلق. والمستقبلية الحالية المخاطر تخفيض أو تعديل أو تحويل من لتمكينهم والبنوك

 أو األسواق بين الصرف أسعار في الفروقات من ةاالستفاد بتحديد الصرف أسعار موازنة تتعلق. المؤشرات أو المعدالت األسعار، في اإليجابية التغيرات من

 .ذلك من أرباح على الحصول بغرض المختلفة المنتجات

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر

 الصرف أسعار في التقلبات نتيجة المجموعة لها تعرضت التي المخاطر بإدارة منها جزء يتعلق والذي، نظاماً شامالً لقياس وإدارة المخاطر المجموعةتبع ت

 اإلدارة مجلس يقررها التي المقبولة المستويات ضمن لتكون الخاصة والعموالت العمالت أسعار مخاطر لتقليل وذلك الخاصة، العموالت وأسعار األجنبي

دود للتعامل مع وذلك بوضع ح ولقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت .البنك المركزي السعودي من الصادرة التوجيهات على بناءاً 

العمالت يومياً وتستخدم استراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء قيمة مراكز العمالت  وتراقب مراكزمخاطر مراكز العمالت. لالتعرض و النظيرةاألطراف 

 الخاصة ع حدود للفجوات في أسعار العموالتضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوض

وتستخدم استراتيجيات تغطية  بصفة دورية لموجودات والمطلوباتالمتعلقة باوات بين أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة. ويتم دورياً مراجعة الفج

 المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة. 

لمخاطر أسعار العمالت والعموالت  االمشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه المجموعةستخدم ت، اومطلوباته ان إدارة موجوداتهء موكجز

 ككل.  حدةالمو الخاصة. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي

، ومنحنيات أسعار الفائدة المختلفة المطبقة لخصم ية للبنود المغطاة وأدوات التحوطمكن أن ينشأ عدم فعالية التحوط من االختالفات في توقيت التدفقات النقدي

 إلخ. التخصيص،، والمشتقات المستخدمة كأدوات تحوط ذات قيمة عادلة غير معدومة في وقت وأدوات التحوط المتحوط عنهاالبنود 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 )تتمة(المشتقات -6

 )تتمة( المخاطر تغطية ألغراض المقتناة المشتقات
 تغطية مخاطر القيمة العادلة

تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة الناشئة، على وجه الخصوص، من التعرضات الناتجة العموالت الخاصة لأسعار باستخدام مقايضات  المجموعةقوم ت

 .بسعر ثابتالعموالت الخاصة  عن مخاطر

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 والتيمقتناة لغير أغراض المتاجرة لعموالت الخاصة للموجودات والمطلوبات البا المتعلقةتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ال لمخاطر المجموعةتعرض ت

  .هذه التدفقات النقدية مقابل أسعار العموالت الخاصة مخاطر مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية المجموعةستخدم ت. متغير بسعر خاصة عمولة تحمل

والمعدل الشهري.  ،بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاقيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل 

قبلية المتعلقة بها وبالتالي، إن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المست

والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس  المجموعةتعرض لها تعن مخاطر االئتمان التي ال تعبر فإن هذه المبالغ االسمية 

 مخاطر السوق.

 

 .مليار لاير سعودي( 3.68: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31 سعودي كما في مليار لاير 7.24تشمل المشتقات منتجات مصرفية غير تقليدية بقيمة 

 

 

  م2020

 

 حتى تاريخ االستحقاق المبالغ االسمية للفترة المتبقية

بآالف الرياالت 

القيمة العادلة  السعودية

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 لبيةالس

إجمالي 

المبالغ 

 االسمية

 

 أشهر 3خالل 

 

3-12  

 شهر

 

 سنوات 1-5

 5اكثر من 

 سنوات

 

 المعدل

 الشهري

 المقتناة ألغراض المتاجرة:
أسعار  مقايضات

 العموالت الخاصة
   

1,436,648  

 

(1,210,717) 

   

46,191,559  

     

5,085,964  

   

10,848,551  

    

23,274,519  

   

6,982,525  

    

42,700,791  
عقود الصرف   

 األجنبي اآلجلة
      

118,908  

      

(78,021) 

   

24,759,998  

   

17,863,337  

     

4,687,415  

      

2,209,246  

               

-    

    

26,879,235  

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:

أسعار  مقايضات

                                 العموالت

 الخاصة

               

-    

    

(352,196) 

     

3,253,728  

        

189,196  

        

578,098  

      

2,105,159  

      

381,275  3,253,728 

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

أسعار  مقايضات

                                 العموالت

 الخاصة

          

3,401  

               

-    

        

925,000  

          

40,317  

        

123,192  

         

654,036  

      

107,455  925,000 

    اإلجمالي

1,558,957  

 

(1,640,934) 

   

75,130,285  

   

23,178,814  

   

16,237,256  

    

28,242,960  

   

7,471,255  

73,758,754 

 

   

 م2019
 

 

 حتى تاريخ االستحقاق المبالغ االسمية للفترة المتبقية

بآالف الرياالت 

 السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي 

المبالغ 

 االسمية

 

 أشهر 3خالل 

 

3-12  

 شهر

 

 سنوات 1-5

 5أكثر من 

 سنوات

 

المعدل 

 الشهري

        المقتناة ألغراض المتاجرة: 
قايضات أسعار م

 العموالت الخاصة
513,761 )427,453( 40,316,114 4,471,190 10,044,002 23,593,510 2,207,412 38,646,106 

عقود الصرف األجنبي 

 اآلجلة
95,086 )21,762( 29,886,020 23,969,845 3,575,365 2,340,810 - 27,877,541 

           
المقتناة لتغطية مخاطر 

 لة:القيمة العاد
 

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة
- )200,011( 3,169,439 153,075 467,730 2,120,244 428,390 3,169,439 

 69,693,086 2,635,802 28,054,564 14,087,097 28,594,110 73,371,573 )649,226( 608,847 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 

 المشتقات )تتمة( -6

 
 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

ستخدم تة والتي تحمل عمولة بسعر متغير. لعموالت على الموجودات والمطلوبات غير التجاريللتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية ل المجموعةتعرض ت

نتيجة اللتزامات مؤكدة بالعمالت األجنبية ، مثل ديونه  أيًضا،لتدفقات النقدية لمخاطر أسعار العموالت. ا كتغطية مخاطرمقايضات أسعار العموالت  المجموعة

لمخاطر أسعار الصرف والعموالت التي يتم التحوط لها من خالل مقايضات أسعار العموالت. فيما يلي الجدول  المجموعةرض المصدرة بالعملة األجنبية ، يتع

 :الموحدة الدخل قائمةالفترات التي يتوقع فيها حدوث التدفقات النقدية المتحوط لها ومتى من المتوقع أن تؤثر على  ،م2020 ديسمبر 31الذي يوضح كما في 

 

  م2020

 بآالف الرياالت السعودية

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5 – 3 سنوات 3 –سنة  إلى سنة واحدة

تدفقات نقدية داخلة 

 )موجودات(

8,048 16,095 16,095 5,299 

 5,299 16,095 16,095 8,048 اإلجمالي

 

 

  م. 2019م و2020ديسمبر  31اطر وقيمتها العادلة في يعكس الجدول أدناه ملخصا بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة مخاطرها وأداة تغطية المخ

 

 م2020

 بآالف الرياالت السعودية

 وصف البنود المغطاة

القيمة 

 العادلة

القيمة عند 

بدء تغطية 

 أداة تغطية المخاطر المخاطر المخاطر

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

         

استثمارات وقروض بأسعار 

 ت خاصة ثابتة عموال

 العموالت أسعار مقايضات العادلة القيمة 3,440,775 3,792,738

 الخاصة

- )352,196( 

التدفقات  925,000 925,000 أوراق نقدية بعمولة عائمة

 النقدية

 العموالت أسعار مقايضات

 الخاصة

3,401 - 

 

 م2019

 بآالف الرياالت السعودية

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة

لقيمة عند ا

بدء تغطية 

 أداة تغطية المخاطر المخاطر المخاطر

القيمة العادلة 

 القيمة العادلة السلبية اإليجابية

         

ودائع بأسعار عموالت خاصة 

 ثابتة

 القيمة 3,336,267 3,536,296

 العادلة

 العموالت أسعار مقايضات

 الخاصة

- (200,011) 

 

لمشتقات الخاصة به، بإبرام اتفاقية رئيسية وفقًا لتوجيهات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. بموجب هذه االتفاقية، يتم قام البنك، في إطار أنشطة إدارة ا

حق لتوقيع على ملتوحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل المجموعة. كجزء من االتفاقية الرئيسية، تم أيًضا ا

نقدًا كضمان سواء  دعم االئتمان مع األطراف المالية المقابلة. يسمح ملحق دعم االئتمان للمجموعة بالحصول على أسعار معدلة عن طريق تبادل القيم السوقية

 لصالح البنك أو الطرف المقابل المالي.

لتزم كل من البنك والطرف المقابل األوروبي بالئحة تنظيم البنية التحتية للسوق بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية، ي 

ت خارج األسواق األوروبية. الئحة تنظيم البنية التحتية للسوق األوروبية عبارة عن مجموعة من التشريعات األوروبية للمقاصة والتنظيم المركزي للمشتقا

ن عقود المشتقات وتطبيق معايير إدارة المخاطر، وتنص على قواعد مشتركة لألطراف المقابلة المركزية النظامية. تتضمن الالئحة متطلبات اإلفصاح ع

لمقابل المركزي ومستودعات التجارة. وعليه، يتم تداول جميع عقود المشتقات الموحدة خارج األسواق النظامية في البورصات ويتم مقاصتها من خالل الطرف ا

 وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتمان والسيولة للطرف المقابل.وفقًا لترتيبات المقاصة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019و م2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 صافي ستثمارات،اال -7
 :تصنف االستثمارات كما يلي .أ

 م2019  م2020  بآالف الرياالت السعودية
     

 1,038,918  1,101,133  قائمة الدخل خالل من العادلة القيمةب استثمارات ـ1

     

 32,154,904  33,306,148  بالتكلفة المطفأة استثمارات ـ2

 (13,360)  (16,073)  ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 32,141,544  33,290,075  ، صافياستثمارات بالتكلفة المطفأة

     

     اآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمة تاستثماراـ 3

 17,131,969  18,539,730  دين أدوات -

 3,048,984  3,518,868  أدوات حقوق ملكية -

 20,180,953  22,058,598  ، صافياآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمة استثمارات

 53,361,415  56,449,806  إجمالي االستثمارات، صافي

 :المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الملكية حقوق أدوات في استثمارات .ب
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة ملكية حقوقفي أدوات  كاستثمارات التالي الجدول في المبينة االستثمارات بعض بتخصيصت المجموعة قام

 الطويل المدى على االستثمارات بهذه االحتفاظ يتم أن المتوقع من ألنه اآلخر الشامل الدخل خالل من عادلةال بالقيمة التخصيص هذا وتم. اآلخر الشامل

 .استراتيجية ألغراض

القيمة العادلة كما  بآالف الرياالت السعودية

ديسمبر  31في 

 م2020

 
 في كما العادلة القيمة

 م2019 ديسمبر 31

 أرباح توزيعات 

 خالل بها معترف

 م2020

 أرباح توزيعات 

 خالل بها معترف

 م2019

 93,080  96,385  2,140,816  2,478,120 أسهم سعودية )مدرجة بتداول(

 -  700  371,948  368,183 أسهم سعودية أخرى

 2,616  122  536,220  672,565 أسهم أجنبية

 95,696  97,207  3,048,984  3,518,868 اإلجمالي

مليون لاير  324م: 2019) سعودي لاير مليون 0.06 قدرهاوبقيمة عادلة  (،تداولفي  مدرجة) أسهم سعودية ببيعمجموعة ت القام م،2020 عام خالل

 إجراءتم  .المبقاة ألرباحا إلى مليون لاير سعودي( 13.881 قدرهام: خسارة 2019مليون لاير سعودي ) 0.098 قدرها مكاسب وتم تحويل ،سعودي(

 .القيمة لتعزيز وذلك للمحفظة التعديل من كجزء أعاله المذكورة البيع عمليات
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 )تتمة( االستثمارات، صافي -7
 :السندات نوع حسباالستثمارات  .ج

 قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة استثمارات ـ1

 

 بالتكلفة المطفأة، صافي استثمارات ـ2

 

 ، صافياآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمة استثماراتـ 3

 

مليون لاير  57.8م: 2019سعودي ) لاير مليون100.4 مبلغ االخر  لمن خالل الدخل الشام بالقيمة العادلةأدوات الدين  فيبلغ مخصص االنخفاض 

 (.سعودي

 .مليار لاير سعودي( 15.14م: 2019) لاير سعودي مليار 16.68قدرها تشتمل االستثمارات أعاله صكوك 

 (.سعودي لاير مليار 1.8 : م2019) سعودي لاير مليار2.0قدرها  خارجيين، مدراء قبل من مداره استثمارية محافظ أعاله الدولية االستثمارات تشمل

 :بالتكلفة المطفأة المقتناةالدين  ألدوات الخسارة مخصص في للتغيرات تحليل يلي وفيما .د

هذه  تتعلقو .مليون لاير سعودي( 13.4م: 2019ديسمبر  31) سعودي لاير مليون 16.1 مبلغ م،2020 ديسمبر 31 في كما الخسارة مخصص بلغ

 .األولى بالمرحلة المخصصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي دولية ة محلي 

 م2019 م2020 م2019 م2020 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية 

 1,038,918 1,101,133 - - 1,038,918 1,101,133 أخرى

 1,038,918 1,101,133 - - 1,038,918 1,101,133 اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 م2019 م2020 م2019 م2020 م2019 م2020 االت السعودية بآالف الري

 23,981,001 25,860,935 1,332,445 935,799 22,648,556 24,925,136 سندات بعمولة ثابتة

 8,160,543 7,429,140 251,463 250,219 7,909,080 7,178,921 متغيرةسندات بعمولة 

 32,141,544 33,290,075 1,583,908 1,186,018 30,557,636 32,104,057 اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 م2019 م2020 م2019 م2020 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية 

 16,551,046 18,539,730 16,551,046 18,539,730 - - سندات بعمولة ثابتة
 580,923 - 580,923 - - - متغيرةلة سندات بعمو

 3,048,984 3,518,868 536,220 672,565 2,512,764 2,846,303 أسهم

 20,180,953 22,058,598 17,668,189 19,212,295 2,512,764 2,846,303 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 )تتمة( االستثمارات، صافي-7
 تحليل لمكونات االستثمار:فيما يلي هـ.   

 م2019 م2020 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي غير متداولة* متداولة اإلجمالي غير متداولة* متداولة

 40,539,838 22,121,808 18,418,030 44,404,493 22,300,922 22,103,571 ندات بعمولة ثابتةس

 8,747,035 6,682,095 2,064,940 7,441,385 6,135,428 1,305,957 متغيرةسندات بعمولة 

 3,088,985 432,723 2,656,262 3,558,089 493,928 3,064,161 أسهم

 1,038,918 - 1,038,918 1,101,133 - 1,101,133 أخرى

 53,414,776 29,236,626 24,178,150 56,505,100 28,930,278 27,574,822 االستثماراتإجمالي 

الخسائر  مخصصناقصاً:  

 االئتمانية المتوقعة
(9,286) (46,008) (55,294) (6,309) (47,052) (53,361) 

 53,361,415 29,189,574 24,171,841 56,449,806 28,884,270 27,565,536 االستثمارات، صافي

 

 مليار لاير سعودي(. 24.6م: 2019لاير سعودي ) مليار 26.7 قدرها حكوميةذونات خزينة أ ، علىمتداولةالغير  السنداتمل ت* تش

 :األخرى تحليل االستثمارات حسب األطراف .و

 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 29,325,148 31,277,846 حكومية وشبه حكومية

 14,845,500 15,604,427 شركات 

 9,190,767 9,567,533 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 53,361,415 56,449,806 اإلجمالي

 

لاير سعودي( مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع  مليون 11,664م: 2019مليون لاير سعودي ) 13,125 قدرهامبالغ  تتضمن االستثمارات

 مليون لاير سعودي(. 12,116م: 2019مليون لاير سعودي ) 14,195 (. وقد بلغت القيمة السوقية لهذه االستثمارات(د) 19العمالء )إيضاح 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019و م2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 السلف، صافيالقروض و -8
 

 

 يلي: تشمل ماوأ( 

 م2020

 بطاقات ائتمان جاري مدين الرياالت السعودية بآالف

قروض 

 جمالياإل أخرى قروض تجارية *شخصية

 192,228,712 389,349 121,300,756 63,426,847 679,634 6,432,126 القروض والسلف العاملة 

 3,651,936 2,024 2,186,669 1,105,749 30,482 327,012 القروض والسلف غير العاملة

 195,880,648 391,373 123,487,425 64,532,596 710,116 6,759,138 إجمالي القروض والسلف

 (4,534,013) (1,129) (3,287,425) (998,568) (29,830) (217,061) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 191,346,635 390,244 120,200,000 63,534,028 680,286 6,542,077 اإلجمالي

 

 م2019

 بطاقات ائتمان جاري مدين الرياالت السعودية بآالف

قروض 

 جمالياإل أخرى قروض تجارية *شخصية

 175,183,731 497,510 111,157,478 55,951,555 798,484 6,778,704 القروض والسلف العاملة 

 1,554,134 2,586 1,078,062 377,950 - 95,536 القروض والسلف غير العاملة

 176,737,865 500,096 112,235,540 56,329,505 798,484 6,874,240 إجمالي القروض والسلف

 (2,755,866) (2,222) (1,667,204) (937,524) (37,971) (110,945) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 173,981,999 497,874 110,568,336 55,391,981 760,513 6,763,295 اإلجمالي

كما في ديسمبر و (.لاير سعودي مليار 105.9م: 2019) لاير سعودي مليار 122.9 قدرها غير تقليديةمنتجات مصرفية تتضمـن القروض والسلف، صافي      

 21.1اإلجارة و، لاير سعودي( مليار 72.1م: 2019) مليار لاير سعودي 85.2من التورق  بشكل رئيسي الغير تقليديةإجمالي محفظة المنتجات تتكون م، 2020

. وبلغ مخصص الخسائر مليار لاير سعودي( 13.6م: 2019) مليار لاير سعودي 19.4 ، والمرابحةمليار لاير سعودي( 21.4م: 2019) مليار لاير سعودي

مليار لاير سعودي  5.3خل العموالت الخاصة للمحفظة م، بلغ د2020مليار لاير سعودي(. خالل  1.6م: 2019مليار لاير سعودي ) 3.1االئتمانية المتوقعة للمحفظة 

 مليار لاير سعودي(. 5.4م: 2019)

 *تشمل القروض العقارية

 والسلف لقروضجمالي إل الخسائر مخصص في الحركة تحليلب( 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى إجمالي القروض والسلف )بآالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  449,757 509,208 1,796,901 2,755,866 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  122,508 (38,824) (83,684) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(14,478) 74,053 (59,575) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(6,530) (287,976) 294,506 - 

*الخسارة مخصص قياس إعادة صافي  475,124 688,991 614,032 1,778,147 
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  1,026,381 945,452 2,562,180 4,534,013 
         

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  301,461 667,541 1,389,527 2,358,529 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  153,611 (70,327) (83,284) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  (10,480) 60,611 (50,131) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 - 145,881 (141,785) (4,096) ذات المستوى االئتماني المنخفض

*الخسارة مخصص قياس إعادة صافي  9,261 (6,832) 394,908 397,337 
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  449,757 509,208 1,796,901 2,755,866 
         

 

 

 

 .(أخرىحسابات ومدين  جاري حساباتو التجارية)القروض  المشطوبة والمبالغ( االئتمان وبطاقات الشخصية)القروض  مبالغ مشطوبة محملة مباشرة تشمل*
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( القروض والسلف، صافي-8
 )تتمة( للقروض والسلف الخسائر الحركة في مخصصتحليل  (ب

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بطاقات ائتمان )بآالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد          8,282             3,511           26,178           37,971  

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول          5,969              (478)           (5,491)                   -    

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

          (408)            4,604            (4,196)                   -    

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

توى االئتماني المنخفضذات المس  

          (316)          (1,745)            2,061                    -    

المحملة  المشطوبة المبالغتشمل  الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 مباشرة

      (7,769)          (3,297)            2,925           (8,141) 

         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد          5,758             2,595           21,477           29,830  
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بطاقات ائتمان

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  14,012 4,679 25,765 44,456 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  5,134 (597) (4,537) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(545) 3,400 (2,855) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

المنخفضذات المستوى االئتماني   

(412) (2,240) 2,652 - 

المشطوبة المحملة  المبالغتشمل  الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 مباشرة

(9,907) (1,731) 5,153 (6,485) 

         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  8,282 3,511 26,178 37,971 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض شخصية* )بآالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  217,994 93,334 626,196 937,524 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  111,770 (35,663) (76,107) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(2,897) 57,507 (54,610) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(2,338) (19,237) 21,575 - 

المحملة  المشطوبة المبالغ تشمل الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 مباشرة

(10,695) (22,957) 94,696 61,044 

         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  313,834 72,984 611,750 998,568 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض شخصية*

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  167,976 259,031 496,776 923,783 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية رالخسائ إلى محول  104,540 (54,644) (49,896) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(8,624) 55,602 (46,978) - 

 المالية تاألدوا -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(2,716) (56,549) 59,265 - 

المشطوبة المحملة  المبالغ تشمل الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 مباشرة

(43,182) (110,106) 167,029 13,741 

         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  217,994 93,334 626,196 937,524 
         

* العقارية القروضتشمل       
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( القروض والسلف، صافي-8
 )تتمة( للقروض والسلف الخسائر الحركة في مخصصتحليل  (ب

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض تجارية** )بآالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  223,481 412,363 1,144,527 1,780,371 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  4,769 (2,683) (2,086) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

منخفضال غير االئتماني المستوى ذات  

(11,173) 11,942 (769) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(3,876) (266,994) 270,870 - 

الخسارة مخصص قياس إعادة صافي  493,588 715,245 1,057,960 2,266,793 

مشطوبة  مبالغ  - - (541,549) (541,549) 
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  706,789 869,873 1,928,953 3,505,615 
         

  

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض تجارية**

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  119,473 403,831 866,986 1,390,290 

شهراً  12 مدى على المتوقعة الئتمانيةا الخسائر إلى محول  43,937 (15,086) (28,851) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

منخفضال غير االئتماني المستوى ذات  

(1,311) 1,609 (298) - 

 يةالمال األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(968) (82,996) 83,964 - 

الخسارة مخصص قياس إعادة صافي  62,350 105,005 999,242 1,166,597 

مشطوبة  مبالغ  - - (776,516) (776,516) 
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  223,481 412,363 1,144,527 1,780,371 
         

 ابات جاري مدين وحسابات أخرى**تشمل حس
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( القروض والسلف، صافي-8
 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفتحليل ج( 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى إجمالي القروض والسلف )بأالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  168,470,276 4,978,882 3,288,707 176,737,865 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  1,411,286 (1,221,777) (189,509) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على توقعةالم االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(6,520,500) 6,648,942 (128,442) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(874,609) (1,034,156) 1,908,765 - 

خرى*التغيرات األ صافي  14,106,592 5,544,264 33,476 19,684,332 

مشطوبةمبالغ   - - (541,549) (541,549) 
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  176,593,045 14,916,155 4,371,448 195,880,648 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 ريناي 1 في كما الرصيد  141,627,696 8,719,746 3,035,917 153,383,359 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  2,833,972 (2,634,098) (199,874) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(952,420) 1,059,622 (107,202) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(677,679) (672,433) 1,350,112 - 

التغيرات األخرى* صافي  25,638,707 (1,493,955) (13,730) 24,131,022 

 (776,516) (776,516) - - مبالغ مشطوبة
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  168,470,276 4,978,882 3,288,707 176,737,865 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بطاقات ائتمان )بأالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  714,841 51,215 32,428 798,484 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر لىإ محول  23,086 (17,444) (5,642) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(38,517) 44,062 (5,545) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(27,447) (18,658) 46,105 - 

التغيرات األخرى* صافي  (45,848) (5,656) (36,864) (88,368) 

 - - - - مبالغ مشطوبة
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  626,115 53,519 30,482 710,116 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  684,864 59,606 30,933 775,403 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  21,799 (17,728) (4,071) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير ئتمانياال المستوى ذات  

(34,304) 38,056 (3,752) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(26,484) (21,663) 48,147 - 

التغيرات األخرى* صافي  68,966 (7,056) (38,829) 23,081 

 - - - - مبالغ مشطوبة
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  لرصيدا  714,841 51,215 32,428 798,484 
         

    *تشمل القروض الجديدة والقروض المسددة والمبالغ المشطوبة وإعادة القياس.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( القروض والسلف، صافي-8
 التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية للقروض والسلفتحليل ج( 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض شخصية*)بأالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  53,660,065 1,546,414 1,123,024 56,329,503 

شهرا   12 مدى على ةالمتوقع االئتمانية الخسائر إلى محول  868,199 (688,891) (179,308) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(881,820) 1,002,387 (120,567) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

ت المستوى االئتماني المنخفضذا  

(373,975) (216,452) 590,427 - 

**التغيرات األخرى* صافي  8,645,371 (134,451) (307,827) 8,203,093 
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  61,917,840 1,509,007 1,105,749 64,532,596 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 يناير 1 في كما الرصيد   42,580,593     1,744,224         948,197   45,273,014  

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول         733,672      (633,967)        (99,705)                   -    

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

     (704,743)       807,268       (102,525)                   -    

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

     (373,626)     (270,550)        644,176                    -    

**التغيرات األخرى* صافي   11,424,169      (100,560)      (267,118)  11,056,491  
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد   53,660,065     1,546,415     1,123,025   56,329,505  
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى قروض تجارية **)بأالف الرياالت السعودية(

م2020 يناير 1 في كما الرصيد  114,095,370 3,381,252 2,133,254 119,609,876 

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  520,001 (515,442) (4,559) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة ئتمانيةاال الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(5,600,163) 5,602,493 (2,330) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(473,187) (799,046) 1,272,233 - 

***غيرات األخرىالت صافي  5,507,069 5,684,372 378,168 11,569,609 

 (541,549) (541,549) - - مبالغ مشطوبة
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  114,049,090 13,353,629 3,235,217 130,637,936 
         

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 يناير 1 في ماك الرصيد  98,362,239 6,915,916 2,056,787 107,334,942 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  2,078,501 (1,982,403) (96,098) - 

 المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات  

(213,373) 214,298 (925) - 

 المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 ذات المستوى االئتماني المنخفض

(277,569) (380,220) 657,789 - 

***األخرىالتغيرات  صافي  14,145,572 (1,386,339) 292,217 13,051,450 

 (776,516) (776,516) - - مبالغ مشطوبة
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  114,095,370 3,381,252 2,133,254 119,609,876 
         

 *تشمل القروض العقارية

 **تشمل الجاري مدين وأخرى

 .أخرى إعادة قياس أيالمشطوبة والمبالغ ***تشمل القروض الجديدة والمسددة و
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31سنتين المنتهيتين في لل  

 )تتمة( القروض والسلف، صافي-8
 لخسائر االئتمانحركة مخصص االنخفاض ( د

 م2019 م2020 السعودية الرياالت بآالف

 2,358,529 2,755,866 الرصيد كما في بداية السنة

 1,173,853 2,319,696 صافي لسنة،ل المحمل

 (776,516) (541,549) لمخصصا من مشطوبةمعدومة  ديون

 2,755,866 4,534,013 السنة نهاية في الرصيد كما

 

 :يالتال الموحدة الدخل قائمة فيالتمويل  لخسائر االنخفاض مخصصيمثل ( هـ

 م2019  م2020 السعودية الرياالت بآالف

 1,424,202  2,450,765 *صافي السنة، خالل المحمل

 (454,007)  (463,691) صافي وبة،مشط وسلف لقروض مستردة مبالغ

 970,195  1,987,074 صافي االنخفاض، مخصص

 .مباشرة المحملة المشطوبة المبالغ*تشمل صافي 

 :الموحدة الدخل قائمة في مبين هو كما صافي األخرى، والمخصصات االئتمان لخسائر االنخفاض مخصص تفصيل يلي فيما (و

 م2019  م2020 السعودية الرياالت بآالف

 970,195  1,987,074 صافي االئتمان، لخسائر االنخفاض مخصص

 42,089  74,669 صافي ،المالية األخرى الموجودات قيمة في االنخفاض مخصص

 1,012,284  2,061,743 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 

 زميلة  شركات في اتاالستثمار -9
ً  عليها تأثيراً  المجموعةمارس تمن االستثمارات في منشآت  المجموعةمثل االستثمارات في الشركات الزميلة حصة تت عن هذه االستثمارات،  المحاسبة. تتم جوهريا

 :باستخدام طريقة حقوق الملكية. وتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة

سبة  أ( سعودية%48.46م: 2019% )48.46ن شركة وتعمل .( من حقوق الملكية في شركة "آجل للخدمات التمويلية" المسجلة في المملكة العربية ال  أنشطة في ال

 االيجار جانب إلى ،اوغيره التجاريةالصااااااناعية و النقل والزراعية و القطاعات في لمشاااااااريعل( الصاااااالة ذات المنتجات من وغيره) التأجير ذلك في بما التمويل

 .والمنقولة الثابتة لألصول التمويلي

 وتقوم" )الشاارق االوسااط( المحدودة، المسااجلة في مملكة البحرين، %( من حقوق الملكية في "رويال اند صاان للتأمين التعاوني21.4م: 2019% )21.4نساابة ب( 

 .التمويل وإعادة التمويل بأنشطةالشركة  هذه

بما في ذلك المملوكة بشكل غير مباشر( وتمثيل في مجلس االدارة في الشركة العالمية للتأمين التعاوني (%( من حقوق الملكية 30.6 م:2019% )30.6 ةج( ونسب

ً  الصاالة ذات األنشااطة وجميع التأمين وإعادة التعاوني التأمين بعملياتالشااركة  تقوم والمسااجلة في المملكة العربية السااعودية.  في بها المعمول حواللوائ للقوانين وفقا

 .المملكة
 

 الممتلكات والمعدات، صافي -10
 

 

 

  بآالف الرياالت السعودية

األراضي 

 والمباني

موجودات حق 

 االستخدام

تحسينات 

وديكورات 

 المباني

األثاث 

والتركيبات 

 والمعدات

أجهزة وبرامج 

كمبيوتر ال

ومشاريع 

 ميكنةال

 وسيارات

 

 اإلجمالي

       التكلفة

 5,727,000 2,848,534 493,629 936,919 - 1,447,918 م2019يناير  1في كما الرصيد

 1,016,996 218,133 46,213 60,734 687,906 4,010 اإلضافات

 (88,953) (1,200) (5,713) (1,771) (80,269) - اإلستبعادات

 6,655,043 3,065,467 534,129 995,882 607,637 1,451,928 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 795,989 331,904 35,744 74,450 353,891 - اإلضافات

 (242,129) (102,638) (3,280) (899) (118,588) (16,724) اإلستبعادات

 7,208,903 3,294,733 566,593 1,069,433 842,940 1,435,204 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

  المتراكم واإلطفاء االستهالك
      

 4,027,538 2,205,756 434,407 832,716 - 554,659 م2019يناير  1الرصيد في 

 438,976 218,026 22,640 40,750 135,942 21,618 خالل السنةالمحمل 

 (13,396) (1,198) (5,321) (1,771) (5,106) - اإلستبعادات

 4,453,118 2,422,584 451,726 871,695 130,836 576,277 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 488,344 216,508 24,836 44,827 181,041 21,132 لسنةخالل ال المحم

 (160,370) (102,635) (3,045) (899) (48,459) (5,332) اإلستبعادات

 4,781,092 2,536,457 473,517 915,623 263,418 592,077 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

       صافي القيمة الدفترية

 1,699,462 642,778 59,222 104,203 - 893,259 م2019يناير  1الرصيد في 

 2,201,925 642,883 82,403 124,187 476,801 875,651 م2019ديسمبر 31الرصيد في 

 2,427,811 758,276 93,076 153,810 579,522 843,127 م2020ديسمبر 31الرصيد في 
 

 

 .2019يناير  1كما في  16اتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي األثر الن 2019* تمثل اإلضافات ضمن موجودات حق االستخدام في عام 

 

وتشمل  (.سعودي لايرمليون  5.5م: 2019) م2020ديسمبر  31كما في  سعودي لايرمليون  13.5بمبلغ التنفيذ عمال قيد أ تشمل التحسينات وديكورات المباني

 االستبعادات عقود االيجار الملغاة أو المنتهية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 الموجودات األخرى -11
 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 430,429 427,104 ذمم مدينة

 343,949 1,275,789 أخرى*

 774,378 1,702,893 اإلجمالي

 

ً مصاريف مدفوعة معلى  ،بشكل رئيسي تشتمل* مليون لاير  77.1: م2019)مليون لاير سعودي  69.6قدرها مدينون متنوعون وبنود خاضعة للمقاصة و قدما

 . (سعوديمليون لاير  263.6: م2019)مليون لاير سعودي  1,205.8قدرها  العاديةوكذلك بنود تحت التسوية نتجت خالل دورة االعمال ( سعودي

 

 خرى األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األ -12
 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 851,791 969,252 حسابات جارية 

 12,272,689 40,819,651 ودائع أسواق المال 

 13,124,480 41,788,903 اإلجمالي

( مع اتفاقية إلعادة لاير سعوديليون م 10,891 م:2019مليون لاير سعودي ) 12,971 بمعدل ثابت قدرهاسندات  بيعمقابل  ودائععلى  تتضمن ودائع أسواق المال

، استلم البنك ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي مقابل برامج الدعم 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  شرائها في تواريخ مستقبلية محددة.

 .(38ئع أسواق المال )إيضاح في ودامليار لاير سعودي، وتم إدراجها  26المختلفة المتعلقة بفيروس كورونا بمبلغ 

 .مليون لاير سعودي( 103: 2019مليون لاير سعودي ) 854قدرها  ايداعات أسواق المال تشمل اإليداع بالهامش

 

 ودائع العمالء -13
 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 93,707,806 116,760,934 تحت الطلب

 669,226 1,054,476 ادخار

 79,971,122 67,075,543 ألجل

 20,169,745 18,148,383 أخرى

 194,517,899 203,039,336 اإلجمالي

كما تتضمن الودائع تحت  مليون لاير سعودي(. 31,450: م2019لاير سعودي )مليون  25,992 قدرها متوافقة مع أحكام الشريعةتتضمن الودائع ألجل ودائع 

مبلغ  م2020لعام  الودائعوتبلغ مصاريف العموالت الخاصة لهذه  : اليوجد(.2019مليون لاير سعودي ) 1,927الطلب ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة قدرها 

 3,099م: 2019مليون لاير سعودي ) 3,161 كما تتضمن ودائع العمالء األخرى مبالغ قدرها. مليون لاير سعودي( 801.3م: 2019) سعودي مليون لاير 300.6

 جزة لقاء االلتزامات غير القابلة للنقض. مليون لاير سعودي( كضمانات محت

 

 تتضمن الودائع أعاله ودائع بعمالت أجنبية كاآلتي:

 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 3,829,760  14,237,775  تحت الطلب 

 13,833  38,005  ادخار

 18,996,369  21,368,898  ألجل

 499,577  792,892  أخرى

 23,339,539  36,437,570  اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 

 مصدرةالدين السندات  -14

م(. 2025في م )المستحقة 2015مليار لاير سعودي والصادرة في شهر يونيو  4م، قامل البنك بسداد سندات الدين الثانوية )صكوك( بقيمة 2020خالل شهر يونيو 

 ديلسعوا البنك المركزيمن  وبعد استيفاء الموافقات الالزمة الصكوك بعد خمس سنوات من تاريخ اإلصدار السترداد السداد المبكر خيار مع بالتوافق ذلك تم وقد

 االتفاقية. وأحكام وشروط

مليار لاير سعودي(، بموجب  5.63مليار دوالر أمريكي ) 1.5مريكي بقيمة البنك الشريحة الثانية من الصكوك بسعر ثابت بالدوالر األ م، أصدر2020فبراير وفي 

م. ان هذه الصكوك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية وتحمل عمولة خاصة 2030مليار دوالر أمريكي وتستحق في  3سندات وصكوك بقيمة  إلصداربرنامج 

 ب شروط االتفاقية.سنوات بموج 5، وقابله لالسترداد بعد ٪ سنويًا3.174بنسبة 

 

 م2019  م2020  بأالف الرياالت السعودية

     

 4,003,783  4,003,029  الرصيد االفتتاحي

     بنود التدفقات النقدية
 -  5,627,400  إصدار الصكوك -
 -  (4,000,000)  سداد الصكوك -

 (754)  53,579  البنود من غير التدفقات النقدية

 4,003,029  5,684,008  الرصيد الختامي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 

 المطلوبات األخرى -15
 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 822,483 660,392 ذمم دائنة

 12,100,299 12,919,236 أخرى*

 12,922,782 13,579,628 اإلجمالي

 تشمل بشكل رئيسي*

 ،ي(مليون لاير سعود 2,531: 2019مليون لاير سعودي ) 2,182مخصص الزكاة والضرائب بمبلغ  .أ

 ((.ب) 27)إيضاح وفق عمليات تقويم اكتوارية مليون لاير سعودي(  908: 2019مليون لاير سعودي ) 1,029مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ  .ب

 (مليون لاير سعودي 402: 2019مليون لاير سعودي ) 544جار بمبلغ ياإل التزامات عقود .ج

 (: ال شيء2019مليون لاير سعودي ) 717السعودي  البنك المركزيمكاسب القيمة العادلة المؤجلة على ودائع  .د

 (ديمليون لاير سعو 193: 2019مليون لاير سعودي ) 285مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان  .ه

 (مليون لاير سعودي 603: 2019مليون لاير سعودي ) 577تبلغ حتياطيات المبالغ المشطوبة ا .و

 .والبنود قيد اإلجراء التي يتم مقاصتها خالل دورة األعمال العادية مقدًما،واإليرادات المقبوضة  المستحقة،والمصروفات  المستحق،والتأمين 

 رأس المال -16
مليون  3,000: م2019) سهم لاير سعودي لكل 10 قدرها بقيمة اسمية، مليون سهم 3,000من  للبنك مصدر والمدفوع بالكاملس المال المصرح به والأريتكون 

 .(لكل سهم لاير سعودي 10قدرها  بقيمة اسمية ،سهم

 االحتياطي النظامي -17
% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن  25ال يقل عن  يقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك تحويل ما

مليون  1,401: م2019) م2020مليون لاير سعودي من صافي الدخل لعام  1,179 . وعليه تم تحويل مبلغ قدرهللبنك يساوي هذا االحتياطي رأس المال المدفوع

ً حاليالنظامي غير قابل للتوزيع لاير سعودي(. إن هذا االحتياطي   .ا

 *خرىاأل االحتياطيات -18

م: 2019مليون لاير سعودي ) 204.667 البالغة المحددة المنافع خطط على اكتوارية خسائرو التغيرات على تغطية مخاطر القيمة العادلة للتدفقات النقدية تشمل*ال 

 .(سعودي لاير مليون 147.9

 

 م2020

 (بآالف الرياالت السعودية)

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 بالقيمة مدرجة ملكية حقوق أدوات

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 اإلجمالي

 1,175,042 756,029 419,013 الرصيد في بداية السنة

 المدرجةفي القيمة العادلة لالستثمارات صافي التغير 

  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة

656,713 207,497 864,210 

 بالقيمة المدرجةصافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات 

والمحولة إلى قائمة  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 الدخل الموحدة

(131,379) - (131,379) 

لخسائر االئتمانية المتوقعة خالل في احركة صافي ال

 السنة 

42,541 - 42,541 

 (98) (98) - خالل السنة االستبعادات صافي

 1,950,316 963,428 986,888 الرصيد في نهاية السنة

    

 م2019

 بآالف الرياالت السعودية

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 بالقيمة مدرجة ملكية قوقح أدوات

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 اإلجمالي

 56,466 490,565 (434,099) الرصيد في بداية السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,105,992 251,583 1,357,575 

 بالقيمة المدرجةعلقة باالستثمارات صافي المبالغ المت

والمحولة إلى قائمة  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 الدخل الموحدة

(235,604) - (235,604) 

 (17,276) - (17,276) لخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة في اصافي الحركة 

 13,881 13,881 - خالل السنة االستبعادات صافي

 1,175,042 756,029 419,013 نهاية السنةالرصيد في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31المنتهيتين في للسنتين 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة -19

 الدعاوى القضائية .أ
اإلدارة  العتقاد ىجنب أي مخصص مقابل هذه الدعاو. ولم ي  المجموعةمقامة ضد  روتينيةقضائية كانت هناك دعاوى  م،2020ديسمبر  31 في

 .د أي خسائر جوهريةإلى أنه من غير المتوقع تكبوالمستشار القانوني للبنك 

 الرأسمالية التعهدات .ب
بمشاريع سعودي( تتعلق لاير مليون  246.4: م2019) سعودي لاير مليون 317.6 للمجموعةالرأسمالية  التعهداتبلغت  م،2020 ديسمبر 31 كما في

 .وشراء معدات ،وأعمال بناء ،وبرامج كومبيوتر، وشراء أجهزة الميكنة،

 تملة المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات المح .ج
التي و - القائمة ةمستنديخطابات الضمان واالعتمادات الإن إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. 

تحمل نفس مخاطر  - الثالث الطرفـاه بالسداد في حال عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تج المجموعةغير قابلة للنقض من قبل  ضماناتتعتبر 

ألن  تقل كثيرا عن المبلغ الملتزم به ةمستندياالئتمان التي تحملها القروض والسلف. إن المتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمان واالعتمادات ال

، المجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من  ةمستنديت التوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقاً لالتفاقية. إن االعتماداتعادة ال  المجموعة

غالباً ما  التي تخصها، وبالتالي فإنها بالبضائعنيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت وفق شروط وأحكام محددة، مضمونة عادة 

 .تحمل مخاطر أقل
 تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء. المجموعةتوقع تمن قبل العمالء.  ياالت المسحوبةلسداد الكمب المجموعةتعهدات تمثل القبوالت 

 

. ةمستنديوضمانات واعتمادات  على شكل قروض وسلف بشكل أساسيلمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح  تمثل االلتزامات

لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير  المجموعةتعرض ت، فمن المحتمل أن تماننح االئااللتزامات لموفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة ب

االلتزامات  ن معظمالمستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فوراً، يتوقع بأن يقل كثيراً عن إجمالي االلتزامات غير المستخدمة أل

ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية ات القائمة لمنح االئتمان ء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامتتطلب من العمال لمنح االئتمان

 المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.
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 المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 )تتمة( المحتملة وااللتزامات التعهدات-19
 )تتمة( باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهداتج. 

 :الخاصة بالمجموعة لتعهدات وااللتزامات المحتملةلقاء ا للمجموعة ي تحليال لالستحقاقات التعاقديةفيما يل   -1

 م2020

 سنـوات 5 – 1 شهـر 12-3 أشهر 3خالل  الرياالت السعودية بآالف

 5مـن  أكثــر

 اإلجمالي سنوات

 9,073,317 - 96,089 2,919,800 6,057,428 اعتمادات مستندية  

 62,522,328 1,642,957 19,156,195 28,538,617 13,184,559 *خطابات ضمان

 2,497,502 - 2,545 454,981 2,039,976 قبوالت

 12,435,189 3,204,807 6,271,726 2,512,482 446,174 غير قابلة للنقض لمنح االئتمان التزامات

 86,528,336 4,847,764 25,526,555 34,425,880 21,728,137 اإلجمالي

 

 م2019

 سنـوات 5 – 1 شهـر 12-3 أشهر 3خالل  الرياالت السعودية بآالف

 5ن مـ أكثــر

 اإلجمالي سنوات

 9,197,819 - 697,691 4,029,551 4,470,577 اعتمادات مستندية  

 61,546,938 761,240 18,386,565 27,307,525 15,091,608 *خطابات ضمان

 2,416,610 285 26,736 810,418 1,579,171 قبوالت

 12,336,542 2,572,421 5,739,262 1,733,792 2,291,067 للنقض قابلة غير االئتمان لمنحالتزامات 

 85,497,909 3,333,946 24,850,254 33,881,286 23,432,423 اإلجمالي

 .بطبيعته متداواًل  يكون وبالتالي الطلب عند الدفع مستحق يكون قد السداد عن التعثر حالة وفي للضمان التعاقدية المدة حسب وهذا*

ما  م2020ديسمبر 31والقائمة كما في  المجموعةفي أي وقت من قبل  نقضها، والتي يمكن مؤكدةغير ال بلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات

 سعودي(.لاير مليون  92,891: م2019سعودي )لاير مليون  96,300 مجموعه

 :المتعلقة باالئتمان المحتملة لحركة في مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزاماتتحليل لفيما يلي تحليال  -2

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2020 يناير 1 في كما الرصيد           49,500           14,359          128,926            192,785  

شهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول             3,441           (3,365)                 (76)                       -    

 - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير االئتماني المستوى ذات المالية األدوات  

         (9,925)          11,425             (1,500)                       -    

 -لعمر إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ا محول

ذات المستوى االئتماني المنخفض المالية األدوات  

               (79)          (5,733)             5,812                        -    

الخسارة مخصص قياس إعادة صافي             4,409           22,488            70,903              97,800  

المبالغ المشطوبة محول إلى احتياطي                    -                      -               (5,201)              (5,201) 
         

م2020 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد           47,346           39,174          198,864            285,384  
         

 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

م2019 يناير 1 في كما الرصيد  32,821 34,827 93,381 161,029 

شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول  16,731 (14,532) (2,199) - 

 - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

المخفض غير نياالئتما المستوى ذات المالية األدوات  (416) 6,888 (6,472) - 

 -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

ذات المستوى االئتماني المنخفض المالية األدوات  (37) (10,013) 10,050 - 

الخسارة مخصص قياس إعادة صافي  401 (2,811) 58,524 56,114 

 (24,358) (24,358) - - محول إلى احتياطي المبالغ المشطوبة
         

م2019 ديسمبر 31 فيكما  الرصيد  49,500 14,359 128,926 192,785 
         

 مليون لاير سعودي(.  603م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 577مبلغ  احتياطيات المبالغ المشطوبةم، بلغ رصيد 2020ديسمبر  31كما في 
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 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 )تتمة( التعهدات وااللتزامات المحتملة-19
 )تتمة( باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهداتج. 

 :األخرى األطراف حسب المحتملة وااللتزامات التعهدات لقاء التعاقدية لالستحقاقات تحليال يلي فيما -3

 م2019 م2020 ت السعوديةبآالف الرياال

  66,605,044   69,692,945  شركات

  18,892,865   16,835,391  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

  85,497,909  86,528,336 اإلجمالي

 الموجودات المرهونة .د
 :العمالءفيما يلي تحليالً للموجودات المرهونة كضمانات لدى 

 م2019  م2020 بآالف الرياالت السعودية

 

 المطلوبات  الموجودات

 ذات العالقة

 المطلوبات  الموجودات 

 ذات العالقة

 من العادلة بالقيمة مدرجةاستثمارات و استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 ( 12 و (و) 7 ات)إيضاح اآلخر الشامل الدخل خالل
13,125,224 12,970,864  11,664,135 10,891,186 

   

 .اقتراض وإقراض السنداتوأنشطة  لإلقراض العاديةالطبيعية وت وفقًا للشروط إجراء هذه المعامال يتم
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة -20
 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

   على: خل العموالت الخاصةد

 624,587 695,722 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  استثمارات

  999,496 872,900 المطفأة بالتكلفة 

 1,568,622 1,624,083 

 256,777 140,569 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 8,490,566 8,104,203 )أ(( 8)إيضاح  قروض وسلف

 10,371,426 9,813,394 اإلجمالي

 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

   على: مصاريف العموالت الخاصة

 417,087 289,376 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 1,952,622 1,092,300 ودائع العمالء

 164,702 218,113 سندات دين مصدرة 

 2,534,411 1,599,789 اإلجمالي
 

 :دخل االتعاب والعموالت، صافي -21
 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

   :على دخل األتعاب والعموالت

 460,426 642,555 وساطة األسهم وإدارة الصناديق 

  599,826 593,368 التمويل التجاري 

 901,583 684,260 التسهيالت االئتمانية واالستشارات 

 767,946 621,341 يةمنتجات البطاقات المصرف 

 151,148 168,696 الخدمات البنكية األخرى 

 2,880,929 2,710,220 إجمالي دخل األتعاب والعموالت

 :على مصاريف األتعاب والعموالت
  

 615,936 566,634 منتجات البطاقات المصرفية 

 50,169 117,315 وساطة األسهم 

 184,079 152,716 الخدمات البنكية األخرى 

 850,184 836,665 مالي مصاريف األتعاب والعموالت إج

 2,030,745 1,873,555 دخل األتعاب والعموالت، صافي  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019و م2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 ات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافياالستثماربيع  مكاسب -22
 م2019 م2020 عوديةبآالف الرياالت الس

 243,827 299,383 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 11,659 5,685 المطفأة  بالتكلفة

 255,486 305,068 اإلجمالي

 

 دخل العمليات األخرى -23
تحوط به لمواجهة غرامة القيمة المضافة تتعلق مليون لاير سعودي عبارة عن عكس مخصص تم ال 66م، مبلغ وقدره 2020يشمل دخل العمليات األخرى لعام 

عقارات ومكاسب بيع  مليون لاير سعودي( 0.19: 2019) مليون لاير سعودي 0.16وقدرها  ممتلكات ومعداتمكاسب بيع وبالمسكن األول تم إعفاء البنك منها 

 .(مليون لاير سعودي 4.43م: 2019 سعودي )ليون لايرم 3.55قدرها  تم االستحواذ عليها عند تسوية القروض والسلف المستحقة، أخرى

 وما في حكمها رواتب الموظفين -24
المتعلقة بتعويضات الموظفين ويشمل مجموع مبالغ التعويضات الثابتة  البنك المركزي السعوديالمحددة وفقا لقواعد  المجموعةيلخص الجدول التالي فئات موظفي 

 :وطرق السداد، م2019و م2020ديسمبر  31 المنتهيتين فيفعت للموظفين خالل السنتين والمتغيرة التي د

 
 .وغيرهاالتدريب والتطوير ومصاريف التوظيف، ومصاريف االنتقال، و، والتقاعدالموظفين األخرى التأمين،  منافع*تشمل 

اتخاذ قرارات المشاركة في الممارسات في سوق العمل، وطبيعة ومستوى درجة وفيما يتعلق بالتعويضات علي المتطلبات الوظيفية،  المجموعة تعتمد سياسة

مالي. ال اومركزه المجموعة بإنجازات، وتهدف إلى ربط أداء األفراد المجموعةتنم عن مخاطر. وتشمل هذه السياسة كبار التنفيذيين وكافة الموظفين في 

تقييم وقياس األداء  ء والحوافز األخرى باالعتماد على نتيجة. وترتبط مراجعة الرواتب، وحوافز األداتعويضات ثابته ومتغيرههذه التعويضات على  وتشتمل

 .االستراتيجية اهدافهأومدى تحقيق  للمجموعة واألداء المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي التعويضات تعويضات متغيرة تعويضات ثابتة عدد الموظفين بآالف الرياالت السعودية

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 فئات الموظفين

الذين يتطلب (كبار المدراء التنفيذيين 

البنك تعيينهم عدم ممانعة من 

 (  لمركزي السعوديا

13 19 30,344 29,549 28,817 10,112 59,161 39,661 

 مرتبطة أنشطةب يقومون نوموظف

 بالمخاطر

376 344 118,861 104,584 30,566 31,434 149,427 136,018 

 105,414 120,204 13,699 20,107 91,715 100,097 411 388 رقابية مهامب يقومون موظفين

 36,476 46,181 - - 36,476 46,181 514 615 جيةموظفون بعقود خار

 887,671 1,050,757 93,064 193,273 794,607 857,484 4,667 4,755 خرون آموظفون 

 1,205,240 1,425,730 148,309 272,763 1,056,931 1,152,967 5,955 6,147 اإلجمالي

         

 822,086 786,461 الموظفين األخرى ذات الصلة*التعويضات المستحقة المتغيرة خالل العام، ومنافع 

 1,879,017 1,939,428 مجموع رواتب الموظفين وما في حكمها طبقاً لقائمة الدخل الموحدة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31نتين المنتهيتين في للس  

 )تتمة( رواتب الموظفين وما في حكمها -24
 أعضاء خمسةمن  وتتكون. وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجموعة والحوافز ابعة سياسة التعويضاتومت اعتماداإلدارة مسؤولية  على مجلستقع 

وتطبيقه ومدى فاعليته نيابة  التعويضاااات. وتتولى اللجنة اإلشاااراف العام على تصاااميم نظام ين من خارج المجلسوأثن من المجلس )غير تنفيذيين( ثالثة منهم

بصاافة دورية للتأكد من تحقيق  التعويضومراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية سااياسااة  والحوافز اإلضااافة إلى إعداد سااياسااة التعويضاااتعن مجلس اإلدارة، ب

والمزايا  . وتشاااااامل التعويضااااااات الثابتة، الرواتب واألجورللمجموعةلها، والتأكيد على تطبيقها من خالل إطار إدارة المخاطر األهداف الموضااااااوعة من أج

  .والمكافآت المتعلقة بالمنتجات والمكافآت والحوافز المرتبطة بتقييم األداء ،البيع حوافز فتشمل ةالتعويضات المتغير، أما االخرى والبدالت

تسااااااتحق  ،. وبالنساااااابة لكبار التنفيذين والموظفون الذين يقومون بأنشااااااطة مرتبطة بالمخاطروالمتغيرةثابتة ال التعويضاااااااتبرامج المجموعة لقد اعتمدت 

والموظف، وكذلك مدى المخاطر المتعلقة بالوظيفة  للمجموعةمع مسااااتوى المساااائولية واألداء العام  ويتم ربطهاساااانوات  3خالل مدة  التعويضااااات المتغيره

م ويقو المصرفي ومقارنتها مع القطاع مستمر بمراجعة سياسات التعويضاتبشكل  المجموعةقوم ة الترشيحات والمكافآت. تلجن تجريهوالتقييم السنوي التي 

 .بالتعديالت الالزمة عند الحاجة

 ربح السهم -25
 3,000االسهم البالغ عددها  على السنة دخل صافي بقسمة م2019و م2020 ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في للسهم والمخفض األساسي الربح احتساب تم

 مليون سهم.
 

  توزيعات األرباح والزكاة -26
مليون لاير سااااااعودي لعام  1,650 مليون لاير سااااااعودي وتم اقتراح توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 1,560م مبلغ 2019توزيعات األرباح المرحلية لعام  بلغت

 قدرها م2019 للمساااااااهمين عن عاماجتماع الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نهائية  خاللالمساااااااهمون  دقصااااااا، م2020مارس  25. وفي م2019

 م.2020أبريل  8، تم توزيعها في مليون لاير سعودي 1,650

للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة  م، توصلت المجموعة إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية2018خالل 

% من االلتزامات الزكوية المتفق عليها خالل عام 20مليون لاير سعودي. تتطلب اتفاقية التسوية من المجموعة سداد  2,970م، مقابل دفع مبلغ 2017المالية 

م 2017موعة بتسجيل الزكاة للسنوات السابقة ولغاية نهاية السنة المالية م وسيتم سداد االلتزامات الزكوية المتبقية على مدى خمس سنوات. قامت المج2018

مليون لاير سااااعودي والمحمل خالل النصااااف األول من عام  440مليون لاير سااااعودي، إضااااافة إلى مبلغ قدره  753.6من خالل األرباح المبقاة بمبلغ قدره 

قية التسوية، وافقت المجموعة على سحب كافة االعتراضات السابقة المقدمة لدى الجهات م. ونتيجة التفا2018م واستحق خالل النصف األول من عام 2018

 المختصة بخصوص الزكاة. 

أنشاااطة التمويل  على الشاااركات التي تزاول زكاةالفي المملكة العربية الساااعودية قواعد لحسااااب  والدخلنشااارت الهيئة العامة للزكاة  م،2020مارس  14 في

يناير  1وتسااااري على الفترات من  لنظام جباية الزكاة. تم إصاااادار القواعد وفقًا لالئحة التنفيذية البنك المركزي السااااعودية من قبل مرخصااااال)"القواعد"( و

 صافي أمثال 8 ب وحداً أعلى ،صافي الدخل أمثال 4بـااا  لوعاء الزكاة القواعد حدا أدنى وضعتالزكاة،  وعاءإلى توفير أساس جديد لحساب  . إضافةً م2019

 المسموح به وفقًا للقواعد. األعلىالزكاة، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد  وعاء٪ من 2.5لمساهمين عند على االدخل. سيستمر احتساب الزكاة 

ا  الجديدة،بناًء على اللوائح   ديساامبر 31مليون لاير سااعودي ) 769بمبلغ م 2020 ديساامبر 31المنتهية في  الساانةعن  لاللتزامات الزكويةقدِّر البنك مخصااصااً

 .(مليون لاير سعودي 630: م2019

سعودي المتعلقة بكوفيد سعودية على ودائع طويلة األجل بدون عمولة من 19-في إطار مبادرات دعم البنك المركزي ال ، حصلت البنوك في المملكة العربية ال

ذه الودائع والغرض منها على أنها أداة للسياسة النقدية من الحكومة السعودية للبنوك في (. تم تحديد الطبيعة الخاصة له38البنك المركزي السعودي )إيضاح 

لألموال خاضعة للزكاة  المملكة العربية السعودية. لكن وفقًا لألنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية، يتم إدراج كافة االلتزامات طويلة األجل كمصادر

الستبعاد هذه الودائع من  مع الجهات المختصة في مراحل متقدمة، يجري البنك مناقشات بالنظر إلى الغرض من هذه الودائععند احتساب مصروف الزكاة. و

ع ضمن مصروف نطاق مصادر األموال الخاضعة للزكاة حتى ال يكون البنك مطالباً بأي مصاريف زكاة إضافية ذات عالقة. لذلك، لم يعتبر البنك هذه الودائ

في قائمة الدخل الموحدة حيث يرى أن دفع هذه الزكاة اإلضافية أقل من الم رجح. ولو تم احتساب هذه الودائع في  2020ديسمبر  31سنة المنتهية في الزكاة لل

 مليون لاير سعودي. 268وانخفض صافي دخل السنة بمبلغ  2020ديسمبر  31وعاء الزكاة، الرتفع مصروف الزكاة للسنة المنتهية في 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 خطة المنافع المحددة  -27
 وصف عام  .أ

ً  اتقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه  معيارل وفقا مؤهل خارجي اكتواري خبير قبل من تقدر التزامات الخطةلنظام العمل والعمال السعودي.  طبقا

 ".المتوقعة وحدة االئتمانطريقة “وباستخدام ، الموظفين منافع - 19 الدولي المحاسبة

 

 :على القيمة الحالية له لسنة بناء  فيما يلي الحركة في االلتزام خالل ا .ب

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 717,103 908,058 التزامات المنافع المحددة في بداية السنة 

 75,366 85,811 الخدمة الحالية تكلفة 

 35,389 27,184 العمولة تكلفة

 (69,315) (51,813) منافع مدفوعة

 149,515 60,134 في الدخل الشامل اآلخرخسائر اكتوارية مثبتة 

 908,058 1,029,374 التزامات منافع محددة في نهاية السنة

 قائمة المركز المالي الموحدة. فيمطلوبات أخرى" بند " ضمنتم اإلفصاح عن التزام مكافأة نهاية الخدمة 

 

 خالل السنة المحمل .ج

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 75,366 85,811 تكلفة الخدمة الحالية 

 35,389 27,184 التزامات المنافع المحددة  على العمولة تكلفة

 112,995 110,755 
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وائم المالية الموحدةإيضاحات حول الق  
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

  )تتمة(المحددةخطة المنافع -27
 اآلخر الشامل الدخل في المدرجة القياس إعادة .د

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

 2,536 33,248 الخبرة أساس على المبنية االفتراضات في التغير مكاسب

 (16,300) - الديموغرافية االفتراضات في التغيراتجة عن ن اكتوارية مكاسب

 163,279 26,886 الخسائر الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية

 60,134 149,515 

 

 :اآلتي في، م2019و م2020 ديسمبر 31 في كما التقييم في المستخدمة( الموظفين بمنافع المتعلقة) الرئيسية االكتوارية االفتراضات تتمثلهـ.        

 م2019 م2020 

 %2.9 %2.2 للسنة الخصم معدل

 %4.5 %4.0 للسنة الرواتب لزيادة المتوقع المعدل

 60 60 االعتيادي التقاعد سن

ً  االكتوارية المشورة أساس على المستقبلية بالوفيات المتعلقة االفتراضات تحديد تم  .المنطقة في والخبرات المنشورة لإلحصائيات وفقا

 االكتوارية االفتراضات حساسية .و

 تزايد ومعدل ،( %2.9م: 2019)% 2.2 الخصم م لمعدل2019م و2020ديسمبر  31 في كما المحددة المنافع التزام تقييم حساسية أدناه الجدول يوضح

 .(%4.5م: 2019) %4.0 الرواتب

 م2020

 –على التزامات المنافع المحددة  التأثير

 (النقصزيادة /)ال

 

 في يرالتغ

 االفتراض

الزيادة في 

  االفتراض

)بأالف 

الرياالت 

 السعودية(

في  النقص

 االفتراض

)بأالف 

الرياالت 

 السعودية(

 55,541 (51,217) %0.50 الخصم معدل

 (50,594) 54,263 %0.50 الراتب لزيادة المتوقع المعدل

 

 م2019

 الزيادة –على التزامات المنافع المحددة  التأثير

 (النقص)/

 

 في التغير

 االفتراض

 في الزيادة

 االفتراض

)بأالف 

الرياالت 

 السعودية(

 في النقص

 االفتراض

)بأالف 

الرياالت 

 السعودية(

 48,229 (44,512) %0.50 الخصم معدل

 (44,076) 47,245 %0.50 الراتب لزيادة المتوقع المعدل

 د مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.افتراض واح تغيير على أعاله المذكورة الحساسية تحليالت تستند
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 النقدية وشبه النقدية -28
 اآلتي : تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من

 م2019  م2020 ةبآالف الرياالت السعودي

 19,562,989  31,544,430 (4فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح  البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 3,910,428  13,421,166 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء 

 23,473,417  44,965,596 اإلجمالي

 القطاعات التشغيلية -29
ً  تقديمها تم التي المعلومات إلى استنادا التشغيلية القطاعات وعرض بتحديد المجموعة تقوم  الموارد تخصيص أجل من الرئيسي التشغيلي القرار صانع الى داخليا

 المجموعة تمارس. للمجموعة واإلدارية الداخلية المالية ريرالتقا إعداد أنظمة أساس على منفصل بشكل التشغيلية القطاعات إدارة يتم. أدائها وتقييم للقطاعات

 ونتائج والتعهدات والمطلوبات الموجودات إجمالي إن. ووكالة تمثيلي ومكتب واحد خارجي فرع إلى إضافة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها

 اإلفصاح يتم لم فإنه لذلك ونتيجة عام، بشكل للمجموعة الموحدة المالية للقوائم بالنسبة وهريةج تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال

ً  التشغيلية المجموعة قطاعات بين المعامالت تقيد. مستقل بشكل عنها  جوهرية أخرى ومصاريف إيرادات يوجد وال هذا.  بالمجموعة التحويل أسعار لنظام وفقا

 . التشغيلية القطاعات بين

ً  بشأنها التقارير رفع يتم التي المجموعة لقطاعات بيان يلي يماف  :8 المالي للتقرير الدولي للمعيار طبقا

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة والشركات لألفراد االستثمارية والمنتجات واالئتمان الودائع ويشمل األفراد: مصرفية قطاع

 وتقديم والترتيب واإلدارة التعامل بخدمات المرتبطة األصول إدارة وأنشطة االستثمار إدارة خدمات يشمل قطاع خدمات االستثمار والوساطة:

 .المالية األوراق وحفظ المشورة

 الجارية والحسابات القروض وتقديم بالشركات الخاصة والودائع الجارية بالحسابات أساسي بشكل يتعامل الشركات: مصرفية قطاع

 .خرىاأل االئتمانية والتسهيالت المدينة

 وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية بالمجموعة.الخزينة وخدمات  يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة قطاع الخزينة واالستثمار:
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( غيليةالقطاعات التش -29
في هذين  تينالمنتهيللسنتين  الدخل وصافي العمليات،ومصاريف  دخل واجمالي ،ديسمبر 31 في كما المجموعة ومطلوبات موجودات بإجمالي بيان يلي فيماأ( 

 :حسب القطاعات التشغيلية التاريخيين

  م2020

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 ار والوساطةاالستثم

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 310,087,907 96,819,881 133,403,533 2,369,748 77,494,745 إجمالي الموجودات

 265,732,809 22,783,615 149,572,763 455,333 92,921,098 إجمالي المطلوبات 

 11,205,121 2,392,194 4,301,581 766,802 3,744,544 :شامال   صافي إجمالي دخل العمليات،

 - 88,201 (397,308) 183,202 125,905  القطاعات بين ما )مصاريف( ايرادات -

 8,213,605 1,255,728 3,202,907 190,773 3,564,197 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 1,873,555 29,195 1,102,173 544,069 198,118 دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

 5,740,492 180,576 2,873,623 222,909 2,463,384 : صافي شامال  إجمالي مصاريف العمليات، 

 488,344 12,498 71,581 25,317 378,948 الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

والموجودات  االئتمان خسائرل نخفاضاال مخصص  -

 صافي ،المالية األخرى

32,644 - 2,024,627 4,472 2,061,743 

 44,192 44,192 - - - ، صافياالستثمارات قيمة في االنخفاض مخصص  -

 19,368 19,368 - - - صافي الزميلة، الشركات رباحأ في الحصة

 5,483,997 2,230,986 1,427,958 543,893 1,281,160 السنة قبل الزكاةدخل 

 

  م2019

 بآالف الرياالت السعودية

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطـاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

قطـــــاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

 265,788,878 71,340,597 123,120,036 1,573,917 69,754,328 إجمالي الموجودات

 225,217,416 16,510,748 124,794,003 427,807 83,484,858 إجمالي المطلوبات 

 10,717,063 2,169,952 4,239,006 588,570 3,719,535 :شامالً  صافي ت،إجمالي دخل العمليا

 - 13,065 (770,060) 141,159 615,836 القطاعات بين ما )مصاريف( ايرادات -

 7,837,015 1,334,431 3,045,118 141,802 3,315,664 صافي دخل العموالت الخاصة  -

 2,030,745 12,484 1,182,277 411,976 424,008 دخل اتعاب وعموالت، صافي    -

 4,638,330 70,583 2,002,278 218,670 2,346,799 : صافي شامالً إجمالي مصاريف العمليات، 

 438,976 10,892 66,041 18,341 343,702 الممتلكات والمعدات  إستهالك  -

االنخفاض لخسائر االئتمان والموجودات  مخصص  -

 المالية األخرى، صافي

(86,424) - 1,103,303 (4,595) 1,012,284 

 (48,028) (48,028) - - - ، صافياالستثمارات قيمة في االنخفاض مخصص  -

 153,333 153,333 - - - صافي الزميلة، الشركات رباحأ في الحصة

 6,232,066 2,252,702 2,236,728 369,900 1,372,736  دخل السنة قبل الزكاة

 :التشغيلية القطاعات المجموعة حسب لها تعترضالتي  االئتمانمخاطر ب بيانفيما يلي  ب(
 م2020

 بآالف الرياالت السعودية 

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة 

 مصرفية قطاع

 الشركات 

قطاع الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 الموحدة
75,307,873 1,202,563 132,922,705 93,684,882 303,118,023 

 55,018,201 - 55,018,201 - - التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 3,194,647 3,194,647 - - - المشتقات 
 

 م2019

 بآالف الرياالت السعودية 

 مصرفية قطاع

 األفراد

قطاع خدمات 

 االستثمار والوساطة

 مصرفية قطاع

 الشركات

 قطاع الخزينة

 اإلجمالـي واالستثمار

 259,602,030 68,621,459 122,763,558 466,936 67,750,077 الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة

 54,875,398 - 54,875,398 - - التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 2,560,041 2,560,041 - - - المشتقات 

حقوق الملكية، واالستثمارات في أدوات االستثمارات في  ماعدا الموحدة قائمة المركز المالي للموجودات المدرجة فيلدفترية إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة ا

ة الموصى وفقا للطريق .والمشتقاتالمعادل االئتماني لمخاطر التعهدات وااللتزامات المحتملة  ادراج . تموالممتلكات والمعدات، والعقارات األخرى ،الزميلة اتالشرك

  مخاطر االئتمان. في البنك المركزي السعوديبها من قبل 
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ةاحات حول القوائم المالية الموحدإيض  
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 

 إدارة المخاطر المالية-30
 االئتمان مخاطر 30.1
 األنشااااطة وعن والساااالف، القروض عنها تنتج التي قليدية والغير تقليديةالبنكية الت تللمنتجا اإلقراض أنشااااطة عن أساااااسااااي بشااااكل االئتمان مخاطر تنشااااأ

باسااااتخدام أنظمة تصاااانيف المجموعة قوم ت. القروض التزامات مثل المالي المركز قائمة خارج المالية األدوات عن االئتمان مخاطر تنشااااأ كما. االسااااتثمارية

 عند رئيسية، تصنيف وكاالت عن صادرة خارجية مخاطر تصنيف أنظمة المجموعةستخدم ت ماك. األخرى ألطرافل الموقف االئتماني تقويمل ائتماني داخلي

 المستندات وجود عدمو الدين، خدمة على قدرتهم وعدم للمقترضين المالية للمالءة المالئم االئتماني التحليل وجود لعدم المحتملة االئتمان خسائر تنشأ. توفرها

 .ذلك وخالف المناسبة

 ووضااع الصاارف بعد االئتماني للتعرض ومراقبتها االئتمان طلبات مراجعة وإجراءات سااياساايات خالل من االئتمان مخاطر على للساايطرة عةالمجمو سااعىت

 تحديد من تمكن بحيث المخاطر إدارة ساااياساااات تصاااميم يتم. مساااتمرة بصاااورة األطراف هذه مالءة وتقييم المحددة، األخرى األطراف مع للمعامالت حدود

 بإدارة المجموعة قومت. اإلئتمان حدود لمراقبة باإلضااااافة يومياً، لها يتم التعرض التي الفعلية التعرضااااات مراقبة يتم كما. لها مالئمه حدود ووضااااع رالمخاط

 والحد مالئمة ظروف في األخرى األطراف مع ضمان ترتيبات في والدخول رئيسة مقاصة اتفاقيات بإبرام وذلك التجارية ابأنشطته المتعلقة االئتمان مخاطر

 .االئتمان مخاطر لتقليل أخرى أطراف لصالح عنها التنازل أو المعامالت بإقفال الحاالت بعض في أحيانا المجموعة قومت كما. للمخاطر التعرض فترات من

 مسااتوى في وللتحكم. بالتزاماتها الوفاء في رىاألخ األطراف خفقتأ إذا المشااتقات عقود السااتبدال المحتملة التكلفة بالمشااتقات الخاصااة االئتمان مخاطر تمثل

 الخاصااة اإلقراض أنشااطة تقييم في تبعهات التي األساااليب نفس باسااتخدام األخرى األطراف بتقويم المجموعةقوم ت ،المجموعةتحملها ت ان يمكن التي المخاطر

 .ابه

 أعمال قطاعات في التركيز من أو أخرى تجارية عالقة أو االئتمان في أخرى ألطراف المتكافئ غير التوزيع عن الناشئة المخاطر إلى المخاطر تركيز يشير

ً . جغرافية مناطق أو  ،(الفردي التركز) الفردي االقتراض( أ: )الى التمويل توزيع في التوازن عدم خالل من االئتمانية المحفظة في المخاطر تتركز لذلك، وفقا

 الحسااااساااية إلى االئتمان مخاطر في التركز ويشاااير(. اإلقليمي التركز) الجغرافية المناطق( ج) و( لقطاعا تركز) االقتصاااادي القطاع /الصاااناعة قطاع( ب)

 .التركز تصنيفات من أي على تطرأ قد التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبية

 أو أماكن في العمالء مـااااااااان مجموعة أو بأفراد الخاصاااة رالمخاط في التركز لتفادي اإلقراض أنشاااطة بتنويع وذلك االئتمان مخاطر بإدارة المجموعةقوم تو

ً  المجموعة قومت كما معينة، أنشااطة  األخرى األطراف من إضااافية ضاامانات على للحصااول المجموعة سااعىت كما مالئم، هو حساابما الضاامانات، بأخذ أيضااا

 .العالقة ذات والسلف القروض في انخفاض على تدل مؤشرات مالحظة بمجرد

سوقية القيمة ةاإلدار تراقب سوقية القيمة بمراقبة تقوم كما المبرمة، لالتفاقيات طبقا إضافية ضمانات وتطلب مستمر بشكل للضمانات ال  تم التي للضمانات ال

 لتعكس طرالمخا إدارة وانظمة ساياساات بمراجعة بانتظام المجموعة قومت. القيمة في االنخفاض خساائر مخصاص كفاية لمدى مراجعتها أثناء عليها الحصاول

 .المستجدة الممارسات أفضل واتباع األسواق منتجات في التغيرات

 أدواتتمثل . ()أ( 30.3)يضاااح اإلفي  واالعتمادات المسااتندية وخطابات الضاامان والقبوالت للمجموعة للموجودات المالية ةاالئتماني الجودةتم اإلفصاااح عن 

ولمزيد من  (،7)و( في اإليضاااح )طر ديون ساايادية، ويتم تحليل االسااتثمارات حسااب األطراف األخرى ، مخاغالباالدين المدرجة في المحفظة االسااتثمارية، 

(. كما تم اإلفصاااح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصااة بالمشااتقات 8التفصاايل حول مكونات القروض والساالف، يرجى الرجوع إلى اإليضاااح )

، والذي االئتمانلمخاطر  ان الحد االقصااى(. 19المعلومات المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاااح ) (، بينما تم اإلفصاااح عن6في اإليضاااح )

ائتمانية  تعزيزاتأية ضاااامانات أو  مع عدم األخذ باالعتبار الماليةفي نهاية الفترة  يمثل بشااااكل أفضاااال الحد األقصااااى لمخاطر االئتمان التي يتم التعرض لها

ً يختلف أخرى، ال  عن الموجودات المرجحة ( 35كما يتضاامن اإليضاااح )(. )ب( 29مخاطر االئتمان من قبل القطاعات التشااغيلية في اإليضاااح ) عن جوهريا

 .3المخاطر الخاصة بالمجموعة التي تم احتسابها وفقا ألطر عمل بازل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 الجغرافي التركيز 30.2

 

 

 :االئتمان ومخاطر المحتملة وااللتزامات والتعهدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للفئات الجغرافي التوزيع يلي فيماأ( 

 م2020

 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

لخليجي التعاون ا

األخرى ومنطقة 

 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

جنوب شرق 

 اإلجمالي دول أخرى آسيا

         الموجودات

البنك نقد وأرصدة لدى 

 المركزي السعودي

41,954,114 - 10 - - - - 41,954,124 

 5,136,666 - - - - 10 - 5,136,656 بالصندوق يةنقد   

البنك المركزي صدة لدى رأ   

 السعودي

36,817,458 - - - - - - 36,817,458 

أرصدة لدى البنوك 

 والمؤسسات المالية األخرى 
3,240,734 937,028 4,489,269 4,851,790 - 41,475 64,180 13,624,476 

 6,250,160 64,180 39,947 - 4,563,960 1,050,921 88,387 442,765 حسابات جارية    

 7,374,316 - 1,528 - 287,830 3,438,348 848,641 2,797,969 ايداعات اسواق المال   

القيمة العادلة اإليجابية 

 للمشتقات 

1,294,955 21,266 228,920 13,789 - - 27 1,558,957 

 56,449,806 3,184,566 1,616,555 436,307 9,738,278 3,813,444 1,609,163 36,051,493 استثمارات، صافي 

مدرجة بالقيمة العادلة من                

 خالل قائمة الدخل

1,101,133 - - - - - - 1,101,133 

مدرجة بالقيمة العادلة من                

 اآلخر الشامل الدخلخالل 

2,846,303 1,094,040 3,813,444 9,738,278 436,307 1,616,555 2,513,671 22,058,598 

 33,290,075 670,895 - - - - 515,123 32,104,057 المطفأة مقتناة بالتكلفة   

 699,151 - - - - - 204,976 494,175 استثمارات في شركات زميلة

 191,346,635 - - - - 486,351 4,319,187 186,541,097 قروض وسلف، صافي 

 6,542,077 - - - - - - 6,542,077 حساب جاري مدين   

 680,286 - - - - - - 680,286 بطاقات ائتمان   

 63,534,028 - - - - - - 63,534,028 قروض شخصية   

 120,200,000 - - - - 486,351 4,319,187 115,394,462 قروض تجارية   

 390,244 - - - - - - 390,244 أخرى   

 1,702,893 - - - - - - 1,702,893 موجودات اخرى

 1,702,893 - - - - - - 1,702,893 خرىأمدينون و      

 307,336,042 3,248,773 1,658,030 436,307 14,603,857 9,017,994 7,091,620 271,279,461 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

         المطلوبات

رصدة للبنوك والمؤسسات أ

 المالية األخرى 

25,235,971 5,709,707 10,037,751 321,519 - 20,127 463,828 41,788,903 

 969,252 49,576 10,472 - 83,057 451,602 364,418 10,127 حسابات جارية  

 40,819,651 414,252 9,655 - 238,462 9,586,149 5,345,289 25,225,844 سواق المالأودائع    

القيمة العادلة السلبية 

 للمشتقات

412,353 26,760 965,665 236,130 - - 26 1,640,934 

 203,039,336 - - - - 2,605,171 - 200,434,165 ودائع العمالء 

 116,760,934 - - - - 64,643 - 116,696,291 تحت الطلب    

 1,054,476 - - - - - - 1,054,476 ادخار     

 67,075,543 - - - - 2,540,528 - 64,535,015 ألجل    

 18,148,383 - - - - - - 18,148,383 أخرى    

 5,684,008 - - - - - - 5,684,008 سندات دين مصدرة

 13,579,628 - 84 - 7,508 19,371 - 13,552,665 مطلوبات أخرى

 13,579,628 - 84 - 7,508 19,371 - 13,552,665 خرىأدائنون و  

 265,732,809 463,854 20,211 - 565,157 13,627,958 5,736,467 245,319,162 اإلجمالي
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 م2020

 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

ب شرق جنو

 اإلجمالي دول أخرى آسيا

 86,528,336 166,565 3,122,792 - 10,626,956 11,456,635 3,580,002 57,575,386 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 9,073,317 5,144 2,354 - 16,878 231 246,572 8,802,138 مستنديةاعتمادات   

 62,522,328 139,903 3,120,438 - 7,094,433 11,455,709 2,769,660 37,942,185 ضمانات   

 2,497,502 3,083 - - - 695 6,881 2,486,843 قبوالت  

غير قابلة  تمانالئامنح لالتزامات   

 للنقض

8,344,220 556,889 - 3,515,645 - - 18,435 12,435,189 

 (البنك المركزي السعوديبها من قبل االئتماني وفقا للطريقة الموصي  مبينة بالمعادلالحد األقصى لمخاطر االئتمان )

 3,194,647 4,127 - - 248,861 1,040,861 184,296 1,716,502 المشتقات

 2,995,104 4,127 - - 248,861 865,068 160,546 1,716,502 المقتناة ألغراض المتاجرة   

مقتناه  لتغطية مخاطر القيمة    

 العادلة

- - 153,293 - - - - 153,293 

التدفقات قتناه  لتغطية مخاطر م   

 النقدية

- 23,750 22,500 - - - - 46,250 

 55,018,201 108,457 2,093,013 - 6,485,317 7,680,345 2,259,029 36,392,040 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 4,520,302 2,563 1,173 - 8,409 115 122,841 4,385,201 مستنديةاعتمادات    

 41,912,935 93,786 2,091,840 - 4,755,877 7,679,535 1,856,690 25,435,207 ضمانات   

 2,497,503 3,083 - - - 695 6,881 2,486,844 قبوالت   

غير قابلة  لمنح االئتمانالتزامات   

 للنقض

4,084,788 272,617 - 1,721,031 - - 9,025 6,087,461 

 م2019

 بآالف الرياالت السعودية

ربية المملكة الع

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق آسيا أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

         الموجودات

البنك المركزي نقدية وأرصدة لدى 

 السعودي

29,189,473 - 14 - - - - 29,189,487 

 4,916,642 - - - - 14 - 4,916,628 نقدية بالصندوق   

البنك المركزي ارصدة لدى    

 السعودي

24,272,845 - - - - - - 24,272,845 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى 

2,028,239 1,040,121 1,076,209 499,759 - 6,926 83,634 4,734,888 

 958,966 83,634 6,926 - 499,759 98,910 118,901 150,836 حسابات جارية  

 3,775,922 - - - - 977,299 921,220 1,877,403 ايداعات اسواق المال   

 608,847 230 - - 5,139 207,418 19,417 376,643 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 53,361,415 2,302,659 1,040,100 384,582 8,893,244 4,543,109 2,088,402 34,109,319 استثمارات، صافي 

مدرجة بالقيمة العادلة من                

 خالل قائمة الدخل

1,038,918 - - - - - - 1,038,918 

مدرجة بالقيمة العادلة من                

 خالل الدخل الشامل اآلخر

2,512,765 915,684 4,543,109 8,893,244 384,582 1,040,100 1,891,469 20,180,953 

 32,141,544 411,190 - - - - 1,172,718 30,557,636  كلفة المطفأةمقتناة بالت  

 702,882 - - - - - 200,227 502,655 استثمارات في شركات زميلة

 173,981,999 - 93,766 - 175,430 68,841 4,289,854 169,354,108 قروض وسلف بالصافي 

 6,763,295 - - - - - - 6,763,295 حساب جاري مدين   

 760,513 - - - - - - 760,513 بطاقات ائتمان   

 55,391,981 - - - - - - 55,391,981 قروض شخصية   

 110,568,336 - 93,766 - 175,430 68,841 4,289,854 105,940,445 قروض تجارية   

 497,874 - - - - - - 497,874 أخرى   

 774,378 - - - - - - 774,378 موجودات اخرى

 774,378 - - - - - - 774,378 ينون واخرىمد      

 263,353,896 2,386,523 1,140,792 384,582 9,573,572 5,895,591 7,638,021 236,334,815 اإلجمالي

 

 

 

 



 

Page 58 of 89 
Public 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( الجغرافي ركيزالت 30.2

 

         

 85,497,909 2,300,525 2,048,852 371 8,965,345 10,001,675 1,709,305 60,471,836 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 9,197,819 52,458 73,122 371 2,104 61,990 297,199 8,710,575 اعتمادات مستنديه

 61,546,938 2,183,896 1,973,945 - 5,449,647 9,938,582 652,730 41,348,138 خطابات ضمان  

 2,416,610 4,171 1,785 - 1,922 1,039 16,997 2,390,696 قبوالت  

ئتمان غير االمنح الالتزامات   

 قابلة للنقض

8,022,427 742,379 64 3,511,672 - - 60,000 12,336,542 

 (البنك المركزي السعوديوفقا للطريقة الموصي بها من قبل  االئتماني مبينة بالمعادلالحد األقصى لمخاطر االئتمان )

 2,560,041 37,732 - - 168,405 938,293 215,488 1,200,123 المشتقات

 2,389,753 37,732 - - 168,405 768,005 215,488 1,200,123 المقتناة ألغراض المتاجرة  

مقتناه  لتغطية مخاطر القيمة    

 العادلة

- - 170,288 - - - - 170,288 

 54,875,398 1,533,330 1,370,278 194 5,431,302 6,730,997 983,631 38,825,666 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 4,814,872 27,461 38,278 194 1,101 32,451 155,578 4,559,809 اعتمادات مستنديه

 41,475,644 1,471,698 1,330,215 - 3,672,443 6,697,475 439,866 27,863,947 خطابات ضمان  

 2,416,610 4,171 1,785 - 1,922 1,039 16,997 2,390,696 قبوالت  

ئتمان غير االمنح لالتزامات   

 قابلة للنقض

4,011,214 371,190 32 1,755,836 - - 30,000 6,168,272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019

المملكة العربية  بآالف الرياالت السعودية

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 اإلجمالي دول أخرى جنوب شرق آسيا أمريكا الالتينية أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

         المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات 

 ى المالية األخر

24,685 3,271,775 9,016,995 273,405 - 44,882 492,738 13,124,480 

 851,791 42,582 7,208 - 39,094 458,484 280,932 23,491 حسابات جارية  

 12,272,689 450,156 37,674 - 234,311 8,558,511 2,990,843 1,194 المال أسواقودائع    

 649,226 210 - - 76,923 446,963 19,067 106,063 القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 194,517,899 - - - - 987,331 - 193,530,568 ودائع العمالء 

 93,707,806 - - - - 318,331 - 93,389,475 تحت الطلب  

 669,226 - - - - - - 669,226 ادخار   

 79,971,122 - - - - 669,000 - 79,302,122 ألجل  

 20,169,745 - - - - - - 20,169,745 أخرى  

 4,003,029 - - - - - - 4,003,029 سندات دين مصدرة

 12,922,782 - 81 - 9,491 20,006 - 12,893,204 مطلوبات أخرى

 12,922,782 - 81 - 9,491 20,006 - 12,893,204 دائنون واخرى  

 225,217,416 492,948 44,963 - 359,819 10,471,295 3,290,842 210,557,549 اإلجمالي
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 :االئتمان خسائر ومخصص العاملة غير والسلف للقروض الجغرافي التوزيع يلي فيما( ب
 

  مخصص خسائر االئتمان  قروض وسلف غير عاملة، صافي بأالف الرياالت السعودية

 م2019 م2020 م2019 م2020 

     ملكة العربية السعوديةالم

 (784,655) (1,215,317) 1,176,184 2,217,328 *قروض تجارية

 (226,413) (633,227) 377,950 1,136,231 قروض شخصية**

     

دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى ومنطقة 

 األخرى الشرق األوسط

    

 - (223,826) - 298,377 *قروض تجارية

 (1,011,068) (2,072,370) 1,554,134 3,651,936 اإلجمالي
 

 والقروض األخرى حساب جاري مدين*تشمل 

 االئتمان جودة تحليل 30.3

 تستخدم المجموعة تصنيفاتها الداخلية لتصنيف جودة االئتمان لمحفظتها وتستخدم التعريفات التالية:

 موجودات عاملة ذات جودة عالية/ جيدة. مقبولة: – منخفضة مخاطر

موجودات أظهرت عالمات أولية على وجود انخفاض في جودة االئتمان في الماضي القريب، ومن المحتمل أن تخضع لمستويات متزايدة  المراقبة:تحت 

 في مخاطر االئتمان.

 موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان. دون القياسية:

 (، لكن التزال تظهر بعض التوقعات الستردادها بشكل جزئي في المستقبل.موجودات متعثرة )منخفضة القيمة مشكوك فيها:

 موجودات منخفضة جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها. خسارة:

 الجداولالغ الظاهرة في تمثل المب. م2019و م2020ديسححححححمبر  31كما في  لموجودات الماليةلالمعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  ةالتالي الجداولوضححححححح تأ( 

 :محدد بشكل ذلك خالف يرد مالم المالية،للموجودات  إجمالي القيم الدفترية

 األخرى المالية والمؤسسات البنوكو البنك المركزي السعودي لدى األرصدة( 1

 

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

 االئتمانية الخسائر

 12 مدى على المتوقعة

 شهر

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 ينخفض لم والتي العمر

  لها االئتمان مستوى

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوى وذات العمر

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 49,117,980 - - 49,117,980 االستثمارية الدرجة
 1,329,169 - - 1,329,169 استثمارية الغير الدرجة

 50,447,149 - - 50,447,149  الدفترية القيمة

 

 

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

 االئتمانية الخسائر

 12 مدى على المتوقعة

 شهر

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 ينخفض لم والتي العمر

  لها االئتمان مستوى

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوى وذات العمر

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 28,498,974 - - 28,498,974 االستثمارية الدرجة
 509,501 - - 509,501 استثمارية الغير الدرجة
 29,008,475 - - 29,008,475  الدفترية القيمة
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 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 المطفأة بالتكلفة المقتناه والسلف القروضإجمالي ( 2

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

مستوى  ذات – العمر

 ائتماني غير منخفض

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوى وذات العمر

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 184,084,994 63,318 7,428,631 176,593,045 مقبولة - منخفضة مخاطر
 8,143,718 656,194 7,487,524 - تحت المراقبة
 2,227,056 2,227,056 - - دون القياسية

 743,445 743,445 - - فيها مشكوك
 681,435 681,435 - - خسارة

 195,880,648 4,371,448 14,916,155 176,593,045  الدفترية القيمة

     

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

مستوى ذات  –العمر 

 ائتماني غير منخفض

 االئتمانية الخسائر

 مدى على قعةالمتو

 مستوى وذات العمر

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 172,086,612 665,573 3,065,353 168,355,686 مقبولة - منخفضة مخاطر
 2,319,616 291,497 1,913,529 114,590 تحت المراقبة
 1,357,736 1,357,736 - - دون القياسية

 427,437 427,437 - - فيها مشكوك
 546,464 546,464 - - خسارة
 176,737,865 3,288,707 4,978,882 168,470,276  الدفترية القيمة

 ، إجماليئتماناالبطاقات )أ(  (2

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوى ذات – العمر

 ضمنخف غير ائتماني

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 662,556 - 36,441 626,115 مقبولة - منخفضة مخاطر
 17,078 - 17,078 - تحت المراقبة
 28,215 28,215 - - دون القياسية

 724 724 - - فيها مشكوك
 1,543 1,543 - - خسارة

 710,116 30,482 53,519 626,115 الدفترية القيمة 

     

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  فضمنخ ائتماني
         

 747,328 - 32,487 714,841 مقبولة - منخفضة مخاطر
 18,728 - 18,728 - تحت المراقبة
 32,428 32,428 - - دون القياسية

 - - - - فيها مشكوك
 - - - - خسارة

 798,484 32,428 51,215 714,841 القيمة الدفترية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 *القروض الشخصية، إجمالي)ب( ( 2

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 63,027,748 - 1,109,908 61,917,840 مقبولة - منخفضة مخاطر
 399,099 - 399,099 - تحت المراقبة
 701,616 701,616 - - دون القياسية

 72,686 72,686 - - فيها مشكوك
 331,447 331,447 - - خسارة

 64,532,596 1,105,749 1,509,007 61,917,840 القيمة الدفترية 

     

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

سائر االئتمانية الخ

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 54,474,266 - 814,201 53,660,065 مقبولة - منخفضة مخاطر
 732,214 - 732,214 - تحت المراقبة
 745,075 745,075 - - دون القياسية

 198,189 198,189 - - فيها مشكوك
 179,761 179,761 - - خسارة

 56,329,505 1,123,025 1,546,415 53,660,065 القيمة الدفترية 

 

 *، إجمالي*تجاريةالقروض ال( )ج( 2

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

ر االئتمانية الخسائ

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 120,394,690 63,318 6,282,282 114,049,090 مقبولة - منخفضة مخاطر
 7,727,541 656,194 7,071,347 - تحت المراقبة
 1,497,225 1,497,225 - - دون القياسية

 670,035 670,035 - - فيها مشكوك
 348,445 348,445 - - خسارة

 130,637,936 3,235,217 13,353,629 114,049,090 القيمة الدفترية 

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

ة الخسائر االئتماني

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 116,865,018 665,573 2,218,665 113,980,780 مقبولة - منخفضة مخاطر
 1,568,674 291,497 1,162,587 114,590 تحت المراقبة
 580,233 580,233 - - دون القياسية

 229,248 229,248 - - فيها مشكوك
 366,703 366,703 - - ةخسار

 119,609,876 2,133,254 3,381,252 114,095,370 القيمة الدفترية 

 

 *تشمل القروض العقارية

 **تشمل حسابات جاري مدين وقروض أخرى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 أدوات دين( –االستثمارات )مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة ( 3

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير تمانيائ

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 51,771,392 51,625 164,278 51,555,489 مقبولة - منخفضة مخاطر
 73,625 - 73,625 - تحت المراقبة
 861 861 - - دون القياسية

 - - - - فيها مشكوك
 - - - - خسارة

 51,845,878 52,486 237,903 51,555,489 القيمة الدفترية 

     

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 توىمس ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 49,223,666 - 577,601 48,646,065 مقبولة - منخفضة مخاطر
 63,207 31 45,106 18,070 تحت المراقبة
 - - - - دون القياسية

 - - - - فيها مشكوك
 - - - - خسارة

 49,286,873 31 622,707 48,664,135 القيمة الدفترية 

 

 م.2019م و2020ديسمبر  31الي جودة االئتمان لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت كما في يوضح الجدول الت

 م2020

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

ية الخسائر االئتمان

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتوالعمر 

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 69,833,029 155 2,232,924 67,599,950 مقبولة - منخفضة مخاطر
 3,739,973 39,747 3,700,226 - تحت المراقبة
 253,338 253,338 - - دون القياسية

 26,774 26,774 - - فيها مشكوك
 240,033 240,033 - - خسارة

 74,093,147 560,047 5,933,150 67,599,950 القيمة الدفترية 

  -   

 م2019

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية 

 على مدى المتوقعة

 شهر 12

 االئتمانية الخسائر

 مدى على المتوقعة

 مستوىذات  – العمر

 منخفض غير ائتماني

الخسائر االئتمانية 

على مدى  المتوقعة

 مستوى ذاتولعمر ا

 اإلجمالي  منخفض ائتماني
         

 72,462,845 128,052 791,185 71,543,608 مقبولة - منخفضة مخاطر
 368,443 4,459 357,718 6,266 تحت المراقبة
 81,862 81,862 - - دون القياسية

 1,143 1,143 - - فيها مشكوك
 247,074 247,074 - - خسارة

 73,161,367 462,590 1,148,903 71,549,874  القيمة الدفترية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 االئتمان مخاطر في ةالزيادة الجوهري – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

ية ما على التعثر مخاطر كانت إذا فيما تحديد عند كل ازدادت قد أداة مال ها، األولي االثبات منذ جوهري بشاااااا بار بعين أخذت المجموعة فإن ل  االعت

 المجموعة خبرة على تسااااتند اليلوتح ونوعية كمية معلومات على ذلك ويشااااتمل. لهما مبرر ال جهد أو تكلفة دون متاحة تكون التي المعقولة المعلومات

 .المستقبلية المعلومات ذلك في بما الخبراء يجريه الذي االئتمان وتقويم السابقة

 :بمقارنة وذلك االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة وقعت إذا فيما تحديد إلى التقويم يهدف

 لية، معبتاريخ إعداد القوائم الما لألداهشهر المتبقي  12التعثر على مدى  احتمال -

تم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض )يتم تعديلها بالتغيرات في لهذه الفترة من الزمن التي  لألداهشااااااهر المتبقي  12التعثر على مدى  احتمال -

 التوقعات المتعلقة بالدفع مقدماً(.

مسااتحدثة ِّذات مسااتوى ائتماني منخفض". طبقاً لما  تقوم المجموعة بتصاانيف القروض إلى مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة و "مشااتراة أو

 هو مبين أناه: 

شااهر.  12بإثبات مخصااص على أساااس خسااائر االئتمان المتوقعة على مدى  المجموعةقوم تفي حالة إثبات القروض ألول مرة،  :األولى المرحلة

أو  الثانية المرحلة من تصااانيفه أعيد قد القرض وأن تحساااناً،بها كما تشاااتمل المرحلة األولى على التساااهيالت التي تظهر مخاطر االئتمان المتعلقة 

 الثالثة.

 المجموعة قومت اسااااااتحداثه، منذ منخفض ائتماني مسااااااتوى ذيولكن ليس  االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة القرض يظهر عنماالثانية:  المرحلة

 به المتعلقة االئتمان مخاطر تظهر التي القرض على الثانية مرحلةال تشااااتمل كما .العمر مدى على المتوقعة االئتمان لخسااااائر مخصااااص بتسااااجيل

 .الثالثة المرحلة من تصنيفه أعيد قد القرض أن تحسناً،

 .العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر بتسجيل المجموعة قومتالقروض ذات مستوى ائتماني منخفض.  تعتبرالثالثة:  المرحلة

االثبات األولي لها،  منذ منخفض ائتماني مستوى ذاتموجودات مالية   وتمثل دثة ذات المستوى ائتماني منخفض:أو المستح المشتراة الموجودات

 اثباتيتم  الحقاً على أساااااس معدل العمولة الفعلي المعدل باالئتمان. اثبات العمولةويتم  ، لها األوليتقيد هذه الموجودات بالقيمة العادلة من االثبات 

 .عليها الالحق التغير بقدر ةالمتوقع االئتمان خسائر
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

 االئتمان مخاطر تصنيف درجات

ستناداً  تعرض لكل ائتمان درجة بتخصيص المجموعة تقوم المتعلقة  والتقديرات األحكام وتطبيق التعثر مخاطر توقع في المستخدمة البيانات مختلف إلى ا

 بحسب العوامل هذه تتفاوت. التعثر مخاطر على تدل ونوعية كمية عوامل باستخدام االئتمان طرمخا تصنيف درجات تحدد. الخبرة على المبنية باالئتمان

 .أعماله وأنشطةالتعرضات ونوعية المقترض  طبيعة

 كوني عندما مثل االئتمان، مخاطر انخفاض عند متزايد بشااااااكل التعثر مخاطر تزداد بحيث معايرتها ويتم االئتمان، مخاطر تصاااااانيف درجات تحديد يتم

 .3 و 2 االئتمان تصنيف درجات بين الفرق من أقل 2 و 1 التصنيف درجات بين التعثر مخاطر في الفرق

األولي على أساااااس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضااااة. تخضااااع االثبات  دعنمعينة شااااركة تعرض لدرجة تصاااانيف مخاطر االئتمان لكل  تحدد

 استخدام البيانات التالية. التعرضاتن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة للمراقبة المستمرة. وقد ينتج ع التعرضات

 

 المتعلقة بالشركات   التعرضات
 

  التعرضات كافة  المتعلقة باألفراد التعرضات

 – العمالء لملفات الدورية المراجعة خالل المعلومات على الحصول يتم

 التقديرية والموازنات اإلدارة، وحسابات مدققة،ال المالية القوائم مثل

 إجمالي: معين تركيز تتطلب التي النواحي على األمثلة ومن. والتوقعات

 االلتزام الدين، خدمة تغطية المالي، الرفع معدالت الربح، هامش

 .العليا اإلدارة في والتغيرات النوعية، الجودة إدارة بالتعهدات،

 

ً  عليها ولالحص يتم التي المعلومات  وسلوك داخليا

 البطاقات تسهيالت استخدام مثل – العميل

 .االئتمانية

 
 ذلك يشمل – السداد سجل

 السداد عن التأخر حاالت

 المتغيرات من ومجموعة

 .السداد بمعدالت المتعلقة

 التغيرات أو الصحفية والمقاالت المرجعية، االئتمان وكاالت من بيانات

 .ةالخارجي التصنيف درجات في

سلوك السداد للعميل المبني على بيانات مجمعة  

 داخلياً، مثل دورات التأخر عن السداد.

 
 .الممنوحة الحدود استخدام

 المقترضة، للجهة االئتمان في التعثر مقايضة وأسعار المتداولة، السندات

 .توفرها عند

أنواع وعدد المنتجات المحتفظ بها على مستوى  

 العميل.

عفاء من اإل ومنح طلبات 

 السداد.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية والتنظيمية 

 والتكنولوجية للمقترض أو في أنشطته التجارية.

 

 

التغيرات الحالية والمتوقعة  

في األعمال التجارية والمالية 

 واالقتصادية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31لمنتهيتين في للسنتين ا  

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

 الحتمال التعثر عن السداد احكامإنشاء هيكل (   1

. تقوم المجموعة بجمع معلومات األداء للتعرضات الحتمال التعثر عن السداد احكامف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد هيكل درجات تصني تعتبر

ات يتم أيًضا استخدام المعلوم. باإلضافة إلى تصنيف مخاطر االئتمان مخاطر االئتمان وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضةتعرضها لوالتعثر المتعلقة ب

 من الوكاالت المرجعية االئتمانية الخارجية بالنسبة لبعض المحافظ. الحصول عليهاالتي يتم 

والكيفية  للتعرضاتالمجموعة نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر المتبقي على مدى العمر  ستخدمت

 مرور الوقت. التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة

ألثر بعض العوامل األخرى )مثل عميقة الكلي وتحاليل  االقتصااااااادومعايره العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل  يشااااااتمل التحليل على تحديد

االقتصاد الكلي األساسية على معدل تشتمل عوامل  التعرضات،من السداد ( المتعلقة بمخاطر التعثر. بالنسبة لمعظم  باإلعفاءالخبرات السابقة فيما يتعلق 

المتعلقة بصااااناعات محددة و / أو مناطق معنية، يمكن أن  للتعرضاااااتالبطالة. بالنساااابة معدالت و القياسااااية العمولةومعدالت  اإلجمالي نمو الناتج المحلي

 يشتمل التحليل على أسعار السلع المعنية أو / وأسعار العقارات.

بالمجموعة، وبعد األخذ في الحساابان مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، تقوم المجموعة  القتصاااديالخبير ا توصاايةعلى  وبناءاً 

لـاا "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للتغيرات االقتصادية المعنية ومجموعة من تصورات التوقعات المحتملة األخرى )أنظر التفاصيل  ابإعداد تصوره

 الخاصة الحتمال التعثر عن السداد. اهذه التوقعات لتعديل تقديراتهتقوم المجموعة باستخدام ثم  (.المستقبليةإدراج المعلومات بالمتعلقة أدناه 

 جوهري بشكل االئتمان مخاطر ازدادت إذا فيما تحديد ( 2

 في بما نوعية، وعوامل التعثر احتماالت في كمية تغيرات شملوت المحفظة بحسب جوهري بشكل االئتمان مخاطر ازدادت إذا فيما تحديد ضوابط تتفاوت

 .االستحقاق تاريخ تجاوز بعد الدعم ذلك

 الخاصة بالمجموعة. الكمية النماذجمعينة بأنها ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها إذا ما تمت وفق  بتعرضاتمخاطر االئتمان المتعلقة  تعتبر

 بناءاً قرر بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري تعلى الخبرة السابقة، يمكن للمجموعة أن  وبناءاً  ،جراها الخبراء لديهأ التقديرات التي وباستخدام

عية ذات على مؤشااارات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصاااورة منتظمة )اإلفصااااح عن المؤشااارات النو

قة، بما في ذلك مختلف الضااااااوابط المسااااااتخدمة بشااااااأن مختلف المحافظ مثل القروض العقارية لألفراد ، وبطاقات االئتمان ، والقروض العقارية العال

 التجارية...إلخ(.

ثين يوماً من تاريخ ثالتأخر الساااااااداد رى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت بعد تاالسااااااتحقاق،  تاريخوفيما يتعلق بتجاوز 

 والذي . تحدد أيام التأخر عن السااااداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أبكر تاريخ اسااااتحقاق مضااااى لم يتم فيه اسااااتالم قيمة الدفعة بالكاملاالسااااتحقاق

 مقترضة.. يحدد تاريخ االستحقاق دون األخذ بعين االعتبار أي فترة سماح متاحة للجهة الاألهمية ذا الحد يتجاوز

 :للتأكد من دوريةالمستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات  الضوابطتقوم المجموعة بمراقبة فعالية 

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

 يوماً، و 30متأخر السداد لمدة  يصبح فيه األصللزمن الذي مع نقطة ا ال تتوافق المعايير 

  التعثر عن احتمال ( واألولىشاهراً )المرحلة  12التعثر عن الساداد لمدة  احتمالفي مخصاص الخساائر من التحول بين  مبررة غيرعدم وجود تقلبات

 (.الثانيةالسداد على مدى العمر )المرحلة 

 (  الموجودات المالية المعدلة 3

االحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور القدرة على منها تغير الظروف في السااااوق و ،مكن تعديل الشااااروط التعاقدية لقرض ما ألسااااباب عدةي

ف بالقرض الذي تم تعديل شااروطه ويتم االعتراإثبات القرض الحالي  إلغاءيجوز  .مالية صااعبة لظروف خضااوعه أو للعميل المحتملاالئتماني الحالي أو 

  الذي أعيد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية.

تحديد فيما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  ، فإناألصااال المالي مالي ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثبات أصااالفي حالة تعديل شاااروط 

سداد الواقعة في تاريخ  عنالتعثر  احتمال بمقارنة: يتملألصل  سداد  عناحتمال التعثر و )باالستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛ اعداد القوائم الماليةال ال

 (.إلى الشروط التعاقدية األصلية)باالستناد  عند اإلثبات األولي المتاحة البيانات على بناء المتوقعةالواقعة 
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م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

 (  الموجودات المالية المعدلة )تتمة( 3

لزيادة فرص  اإلعفاء من السداد"( أنشطةإعادة التفاوض بشأن القروض الممنوحة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "ب المجموعة قومت

ا في القروض على أساس انتقائي إذا كان المدين حاليً  اإلعفاء عن سداد، يتم وبموجب سياسة المجموعة لإلعفاء من السدادالتحصيل وتقليل مخاطر التعثر. 

وفق الشاااااروط  للوفاءعلى قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة  أدلةوجود مع حالة تعثر عن الساااااداد أو إذا كان هناك احتمال كبير للتعثر عن الساااااداد، 

 األصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة. ةالتعاقدي

خضع كل توتعديل شروط اتفاقية القرض.  ،العمولةتوقيت دفعات العمولة البنكية، وتغيير  وتغيير ،يد فترة االستحقاقتشتمل الشروط المعدلة عادة على تمد

 اإلعفاءتقارير عن أنشطة ل دوريةبإجراء مراجعة  بالمجموعةتقوم لجنة المراجعة و. اإلعفاء عن السدادمن القروض الممنوحة للشركات واألفراد لسياسة 

 .عن السداد

 إلى التعديل أدى إذا فيما يعكس السااداد عن التعثر احتمال تقدير فإن ،بالمجموعة السااداد عن اإلعفاء سااياسااة من كجزء المعدلة المالية للموجودات لنساابةبا

 من وكجزءماثلة. الم السداد عن اإلعفاءإجراءات  تجاه السابقة المجموعة وخبرة القرض وأصل العمولة تحصيل على المجموعة قدرة استعادة أو تحسين

 .المختلفة السلوكية المؤشرات في نظرتو المعدلة التعاقدية الشروط مقابل المقترضة للجهة الوفاء أداء بتقويم المجموعة تقوم العملية، هذه

ً  مؤشااراً  "السااداد عن اإلعفاء" عتبري عام، وبشااكل  على دليالً  يعتبر قد  السااداد عن اإلعفاء توقع وأن االئتمان، مخاطر في جوهرية زيادة وجود على نوعيا

 غير /القيمة منخفض غير التعرض يعد أن قبل الوقت من فترة مدى علىن التعرض منخفض القيمة /متعثر. يحتاج العميل إلى إظهار سااالوك ثابت للوفاء أ

 .شهراً  12 مدى على المتوقعة ئتماناال خسائر لمبلغ مساو بمبلغ قياسه يتم الخسائر مخصص وأن انخفض قد التعثر احتمال يعتبرأن  أو متعثر

 السداد عن التعثر تعريف(   4

تعثراً  المالي األصل بأن المجموعة عتبرت  ، عندما:السداد عنم 

معينة مثل تسااااااييل  بإجراءاتبشااااااكل كامل، دون قيام المجموعة  المجموعةاالئتمانية إلى  ابالتزاماته الجهة المقترضااااااة تفيمن غير المحتمل أن  -

 )إن وجدت( ؛ أوالضمانات 

سحوبات على المكشوفائتماني تجاه المجموعة. تعتبر  جوهري التزام للوفاء بأييوماً  90تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن  -  ال

  به، أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي. هبأنه تم تجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم اشعار

 :التالية مؤشراتالنظر في ت المجموعةن إمتعثرة عن السداد، ف المقترضةوعند تقويم فيما إذا كانت الجهة 

 .االتفاقيةمثل خرق  -نوعية  -

 .للمجموعةبالتزام آخر لنفس المصدر  الوفاءمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم  -كمية  -

 ا من مصادر خارجية.ويتم الحصول عليهأاستنادًا على بيانات معدة داخلياً  -

ت في المدخالت المسااااااتخدمة لتقييم ما إذا كان أحد األدوات المالية في حالة تعثر عن الساااااااداد وأهميتها قد تتغير مع مرور الوقت لتعكس التغيراإن 

 .الظروف
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 لمخاطر المالية )تتمة(إدارة ا-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

 المستقبلية المعلومات إدراج(  5

 وعندمان ألية أداة قد ازدادت بشااااااكل جوهري منذ االثبات األولي لها االئت مخاطرتقويم فيما إذا كانت  عند المسااااااتقبليةالمجموعة بإدراج المعلومات  تقوم

لقطاع الجملة  في تقدير معدالت التعثر عن السااااداد للمساااااعدةلالقتصاااااد الكلي  مختلفة نماذجالمجموعة  تسااااتخدمالخسااااائر االئتمانية المتوقعة لها.  قياس

 .واالستثمارات واألفراد

هناك أيًضا  ذلك،الثالثة المذكورة أدناه في الجدول. ومع  التحملسيناريوهات غير أساسية، بما في ذلك سيناريوهات ساب تنبؤات العوامل عبر أربعة تم ح

السااايناريو للوصاااول إلى تقديرات  لحدوثسااايناريو متفائل وهو "تحسااان معتدل" وهو عكس سااايناريو )االنكمال( المعتدل. تم اساااتخدام االحتمالية التالية 

 ة المتوقعة:الخسائر االئتماني

  40 -األساس% 

  15 -معتدل حتى/% 

  15 -معتدل% 

  15 -متوسط% 

  15 -حاد% 

( ومصاادر خارجية أخرى ذات سامعة IMFتم تجميع عوامل / متغيرات االقتصااد الكلي من صاندوق النقد الدولي ) الكلي،إنشااء نماذج االقتصااد  لغرض

وباسااااتخدام  الكلي،متغيًرا اقتصاااااديًا كليًا لتطوير نماذج االقتصاااااد  40بدأت المجموعة من  البداية،(. في SAMAمثل البنك المركزي السااااعودي ) طيبة،

والحالة الطبيعية والثبات ، واختارت المجموعة  والمثلية، التلقائي،واالرتباط  المتعددة،والعالقات الخطية  الخطية،أقوى التقنيات اإلحصائية مثل العالقات 

مجموعة من المتغيرات. ثبت إحصااائيًا أن المتغيرات االقتصااادية الكلية المختارة التالية تؤثر على معدل التخلف عن السااداد أخيًرا فقط األفضاال المناسااب 

 .لمخاطر االئتمان للمجموعة

 )بالدوالر األمريكي( أسعار النفط الخام

 إجمالي المدخرات )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 )%( لميالناتج المحلي اإلجمالي العا

 التضخم )كنسبة من مؤشر أسعار المستهلك(

 اإلنفاق الحكومي )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 )بأالف الرياالت السعودية( الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 )نسبة التغير السنوي(نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

   :19-االعتبارات الناتجة عن كوفيد

 :المستقبلية أنواع المتغيرات -1

 .19-قامت المجموعة بتحديث توقعات االقتصاد الكلي المستقبلية الخاصة بها، بما في ذلك الجهد المتعلق بكوفيد

 :افتراضات السيناريوهات -2

ات الحكومية، . وشااامل ذلك تقييم الدعم من اإلجراء19-، تم تحديث افتراضاااات السااايناريوهات لتعكس الوضاااع الحالي لكوفيد2020ديسااامبر  31كما في 

 .واستجابة األعمال والعمالء )مثل تأجيل السداد(. يتم أخذ ذلك في االعتبار عند تحديد طول وشدة االنكمال االقتصادي المتوقع

 :أوزان االحتماالت -3

االحتمال لكل ساااااايناريو باألخذ في أخذت المجموعة في االعتبار أوزان االحتماالت وذلك لتقديم أفضاااااال تقدير لنتائج الخسااااااارة المحتملة. يتم تحديد وزن 

لية التأثير المستمر االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالسيناريو االقتصادي للحالة األساسية. يمثل االعتبار الرئيسي ألوزان االحتماالت في الفترة الحا

، تم تطبيق وزن أكبر 19-ي مقارنة بالعام الماضااي نتيجة لكوفيد. باإلضااافة إلى توقعات الحالة األساااسااية التي تعكس التأثير االقتصااادي الساالب19-لكوفيد

 على سيناريو االنخفاض في ضوء تقييم المجموعة لمخاطر االنخفاض بينما تم تطبيق وزن أقل على سيناريو زيادة المخاطر.

 

 



 

Page 68 of 89 
Public 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 ة المخاطر المالية )تتمة(إدار-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة المبالغب( 

   )تتمة( المستقبلية المعلومات إدراج(  5

دالت الخسارة للمحافظ المتنوعة للموجودات المالية بناًء على تحليل البيانات السابقة تم تطوير العالقات المتوقعة بين متغيرات االقتصاد الكلي والتعثر ومع

، تم أخذ التوقعات الخاصااة بمتغيرات االقتصاااد الكلي من صااندوق النقد الدولي )االسااتكمال 19-ساانوات السااابقة. لحساااب تأثير كوفيد 10على مدى الـاااااااا 

، 19-راف المعياري، حيث أن التوقعات المتاحة وقت إعداد النماذج لم تتضاااااامن الجهد المرتبط بكوفيدالالحق( وتم توفير الصاااااادمات القائمة على االنح

ا ع رض للوصااول إلى توقعات خط األساااس. اسااتخدمت المجموعة توقعات خط األساااس المتعلقة بمتغيرات االقتصاااد الكلي، وألغراض المقارنة، تم أيضااً

 توقعات الجهد الشديد أدناه:

وقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان سنوات الت  

 م )خط األساس(2020المتوقعة لعام 

سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان  

 م )الجهد الشديد(2020المتوقعة لعام 

 2023  2022  2021  2023  2022  2021  المؤشرات االقتصادية

 50.6  39.9  31.2  55.3  50.4  45.3  )بالدوالر األمريكي(  أسعار النفط الخام

إجمالي المدخرات )كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي(

 25.9  29.7  31.6  20.0  23.0  24.5 

 2.9  2.9  2.8  3.6  3.6  3.6  )%( الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

التضخم )كنسبة من مؤشر أسعار 

 المستهلك(

 2.0  1.7  1.5  3.1  3.3  3.6 

)بأالف   الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 الرياالت السعودية(

 78.4  82.1  86.0  72.1  77.3  83.9 

اإلنفاق الحكومي )كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي(

 36.4  37.9  38.2  28.2  29.4  29.6 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي )نسبة التغير 

 السنوي(

 0.0  2.9  3.7  -0.6  1.7  2.2 

 :19-المتعلقة بكوفيد المخصصات اإلضافية

بعض المدخالت وتحديث بالرغم من أن توقعات االقتصااااد الكلي تشااامل تأثير الجهد الحالي، تتطلب الظروف االقتصاااادية الساااائدة من المجموعة مراجعة 

قتصاااادي حتى اآلن، فإن اإلدارة ترى أن بعض اآلثار ال يمكن واالفتراضاااات المساااتخدمة لتحديد خساااائر االئتمان المتوقعة. ونظًرا لعدم تبلور الموقف اال

ل تحليالً للقطاعات، دمجها بالكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة في الوقت الحالي. وعليه، فإن تقييم اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة يشم

ن لبرنامج البنك المركزي السااعودي الخاص بتأجيل األقساااط. ومن ثًم قامت المجموعة واألثر على عمالء قطاع المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة الخاضااعي

. علما بأن المجموعة ستستمر في إعادة تقييم الظروف االقتصادية 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  328بتسجيل مخصصات إضافية قدرها 

ذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديالت إضااااااافية في خسااااااائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالية كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إ

 الالحقة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الناتجة بالغالمب( 

   )تتمة( المستقبلية المعلومات إدراج(  5

 حساسية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

خسااائر الينبغي اعتبار  للمقترضااين،حديد التعثر المتوقع بالنظر إلى عدم اليقين االقتصااادي الحالي واالعتماد على عوامل االقتصاااد الكلي المسااتخدمة في ت

 المتوقعة أفضل تقدير ضمن نطاق تقديرات االقتصاد الكلي المحتملة. يةاالئتمان

ذلك ، من المتوقعة. ل يةاالئتمان للخسااااااائريقدم قدًرا كبيًرا من عدم اليقين في التقديرات فيما يتعلق بقياس مخصااااااص البنك  19-كوفيدفإن تأثير  ذلك،ع وم

 المتوقعة فيما يتعلق بالحركة في عوامل االقتصاد الكلي.االئتمانية الضروري قياس حساسية تقديرات الخسائر 

وكذلك للتغيرات في أوزان  ،نماذج احتمالية التعثر في نقطة من الزمنأجرى البنك تحليالً لحسااااساااية التغيرات في المتغيرات االقتصاااادية المساااتخدمة في 

، تستخدم البنوك نماذج اقتصادية مختلفة لمحافظ سابقًا ورد. كما الحتماالت التعثر في نقطة من الزمنالمستخدمة في حساب المتوسط المرجح  االحتماالت

تمانية خساااائر االئمختلفة )قروض واساااتثمارات الشاااركات واألفراد( وبالتالي يعكس تحليل الحسااااساااية التغيرات في قيمة متغير )متغيرات( معين وتأثير ال

 :المذكور أعاله في الجدول التالي تم تبيان أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة بصورة مستقلة لتحليل الحساسيةمعنية.  )محافظ( محفظةالمتوقعة على 

 

 حساسية االفتراضات

 )بأالف الرياالت السعودية(

 2020أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة لعام 

  عوامل االقتصاد الكلي

  64,774  %5خفاض أسعار النفط بنسبة ان

  130,616  %10انخفاض أسعار النفط بنسبة 

  10,554  %1انكمال الناتج المحلي اإلجمالي السعودي بنسبة 

  21,058  %2انكمال الناتج المحلي اإلجمالي السعودي بنسبة 

  10,424  %1انكمال االنفاق الحكومي بنسبة 

  20,823  %2نسبة انكمال االنفاق الحكومي ب

  24,531  % *1انكمال الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

  55,311  % *2انكمال الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

    -  أوزان االحتماالت

٪ مع التغير المقابل في 5 -ساااايناريو الحالة األساااااسااااية المتأثر بمقدار  /

 اتجاه الهبوط

 5,058  

٪ مع التغير المقابل في 5 -الحالة األساااااسااااية المتأثر بمقدار  / ساااايناريو

 اتجاه الصعود

 3,417  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 )تتمة( االئتمان جودة تحليل 30.3

 )تتمة( االئتمان مخاطر في الزيادة الجوهرية – لخسائر االئتمانية المتوقعةا عن الناتجة المبالغب( 

  المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس(  6

 تمثل المدخالت األساسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:

 .السداد عن التعثر احتمال -

 .السداد عن التعثر عند الخسارة -

 .السداد عن التعثر عند التعرض -

ً  المؤشااراتهذه  اسااتخراج يتم ً  معدة إحصااائية نماذج من عموما ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المسااتقبلية كما هو مبين  خرىاأل تاريخيةال بياناتالو داخليا

 .أعاله

ً ائية ويتم تقويمها باسااتخدام أدوات تصاانيف تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسااابها وفق نماذج تصاانيف إحصاا إن  مصااممة وفقا

ستند هذه النماذج اإلحصائية والتعرضاتمختلف فئات األطراف األخرى ل شتمل على عوامل كمية ونوعية. وعند  إلى. وت بيانات مجمعة داخلياً وخارجياً ت

بين فئات درجات  التعرضااات. وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو الكبيرة احتمال التعثر للشااركات السااتنتاجتوفرها، يمكن أيضاااً اسااتخدام بيانات السااوق 

احتماالت التعثر بعد األخذ بعين االعتبار تواريخ االسااااااتحقاق  يتم تقديرالتصاااااانيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني. 

ً  الدفعومعدالت  للتعرضاتالتعاقدية   المقدرة. مقدما

اد بناء  على ل الخسارة عند التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر. تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات الخسارة عند التعثر عن السدتمث

ية المطالبة، والصااناعة لمطالبات من األطراف المتعثرة. تأخذ نماذج الخسااارة عند التعثر بعين االعتبار الهيكل والضاامان وأقدملسااترداد االتاريخ معدالت 

الضااامان الذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصااال المالي. تقوم تقديرات الخساااارة عند التعثر بإعادة معاييره  وتكاليف اساااتردادالتي يعمل بها الطرف اآلخر 

ارات، ويتم احتساااابها على أسااااس التدفقات ، فإنها تعكس التغيرات المحتملة في أساااعار العقللقروض العقاريةمختلف التصاااورات االقتصاااادية، وبالنسااابة 

 الفعلي كعامل خصم. العمولةالنقدية المخصومة باستخدام معدل 

سداد التعرضات المتوقعة  سداد" من التعرضات  عنديمثل التعرض عند التعثر عن ال ستخراج "التعرض عند التعثر عن ال وقوع التعثر. تقوم المجموعة با

لتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسااااااموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند التعثر عن السااااااداد الحالية إلى الطرف المقابل وا

لغ المسااحوب ألصاال مالي اجمالي القيمة الدفترية له. بالنساابة اللتزامات القروض والضاامانات المالية، يشااتمل "التعرض عند التعثر عن السااداد" على المب

سبة لبعض الموجودات والمبالغ ا سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديرها وفق بيانات تاريخية وتوقعات مستقبلية. بالن المالية، لمستقبلية المحتملة التي يمكن 

 ائية.عن طريق وضع نماذج لنتائج التعرض المحتملة في نقاط زمنية مختلفة باستخدام تصورات وتقنيات احص يحدد التعرض عند التعثر عن السداد

لم تزداد مخاطر االئتمان بشأنها بشكل جوهري،  للموجودات المالية التي شهر كحد أقصى 12تم وصفه أعاله، وشريطة استخدام احتمال التعثر لمدة  كما

حتى  ،داها لمخاطر االئتمانبعد األخذ بالحسبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية التي يتعرض على م الخسائر االئتمانية المتوقعةالمجموعة  تقيس

ً مقدم ساالفةتمتد أقصااى فترة تعاقدية إلى التاريخ التي يحق للمجموعة فيه طلب سااداد  .سااتخدم مدد أطول ألغراض إدارة المخاطرتالمجموعة  تلو كان أو  ا

 القرض أو الضمان. إلتزامإنهاء 

 :على تشتمل التي المشتركة المخاطر خصائص أساس ىعل المالية األدوات تجميع يتم جماعي، أساس على مؤشر أي تقويم وعند 

 األداة / المنتج نوع -

 االئتمان مخاطر تصنيف درجة -

 اتالضمان نوع -

 والتحسن االسترداد معدالت -

 تاريخ االثبات األولي -

 االستحقاق تاريخ حتى المتبقية الفترة -

 الموقع الجغرافي للجهة المقترضة -

توفر للمجموعة تالتي  للمحافظتعرض لها المجموعة تبقى متجانساااة بشاااكل مالئم. بالنسااابة تالمخاطر التي  نبألمراجعة منتظمة للتأكد  المجموعةخضاااع ت

 خارجية لدعم البيانات المتاحة داخلياً.  مرجعيةبشأنها بيانات تاريخية محدودة، تستخدم بيانات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 للقروض والسلف االئتمان جودة 30.4

 )ماعدا القروض الغير عاملة( والسلف القروض أعمار( أ

 

 م2020

 بآالف الرياالت السعودية

 بطاقات ائتمان 

قروض 

 *شخصية

قروض 

 جمالياإل *تجارية*

 61,874,56 287,746 1,550,452 36,368 يوم 30 لغاية

 717,300 180,118 516,539 20,643 يوم 90 – 31 من

 810 810 - - يوم 180 – 91من 

 - - - - يوم 180أكثر من 

 2,592,676 468,674 2,066,991 57,011 اإلجمالي

 

 

 م2019

 بآالف الرياالت السعودية

 

بطاقات 

 *قروض شخصية ائتمان

قروض 

 جمالياإل *تجارية*

 3,484,540 1,267,010 2,168,986 48,544 يوم 30 لغاية

 1,254,967 462,993 769,237 22,737 يوم 90 – 31 من

 498,735 190,919 290,882 16,934 يوم 180 – 91من 

 522,903 522,903 - - يوم 180أكثر من 

 5,761,145 2,443,825 3,229,105 88,215 اإلجمالي

 * تشمل التمويل العقاري الشخصي.   

 .األخرى والقروض دينجاري م تشمل** 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(-30
 للقروض والسلف االئتمان جودة 30.4

 حسب القطاعات االقتصادية القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان تركزات بمخاطر تحليل يلي فيماب( 

 الضماناتج( 

 هذه تشتمل. والسلف القروض على االئتمان مخاطر من للحد كتأمين بضمانات باالحتفاظ اإلقراض، أنشطة خالل ومن العادية اأعماله دورة خالل ،المجموعة قومت

 الضمانات بهذه االحتفاظ ويتم. أخرى ثابتة وأصول وعقارات ومحلية، دولية وأسهم مالية، وضمانات أخرى، نقدية و الطلب وتحت ألجل، ودائع على غالبا لضماناتا

 للضمانات السوقية القيم اإلدارة تراقبو ، لها البيعية القيمة بصافي العالقة ذات المخاطر لمواجهة إدارتها ويتم والشخصية التجارية القروض مقابل أساسية بصفة

ً  ذلك يكون عندما المبرمة لالتفاقيات وفقا إضافية ضمانات وتطلب دورية بصفة  . ضروريا

 :فئة لكل والسلف القروض مقابل المجموعة بها تحتفظ التي للضمانات العادلة للقيمة تحليال يلي ما في

 

 م2019 م2020 بآالف الرياالت السعودية

دةقروض جي  71,774,596 52,148,593 

 2,586,024 1,825,921 قروض متأخرة ولكن عاملة

 867,516 1,627,891 قروض غير عاملة

 55,602,133 75,228,408 اإلجمالي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019 م2020  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 العاملة غير العاملة

 مخصص

 انخفاض

 االئتمان خسائر

 القروض

 والسلف،

 العاملة غير العاملة صافي

 مخصص

 انخفاض

 االئتمان خسائر

 القروض

 والسلف،

 صافي

حكومية وشبه 

 حكومية
 474,379   -     (882)  473,497  61,521 - (719) 60,802 

 ومؤسسات بنوك

 أخرى مالية

 8,811,870   -     (35,808)  8,776,062  8,363,041 - (4,782) 8,358,259 

 2,166,857 (2,961) - 2,169,818  2,395,736  (4,238)     -   2,399,974  وأسماك زراعه

 24,188,784 (337,249) 19,929 24,506,104  22,840,591  (751,484)   444,542   23,147,533  تصنيع

 7,893,173 (3,652) - 7,896,825  10,621,096  (9,479)     -   10,630,575  وتعدين مناجم

 ماء، كهرباء،

 خدمات غاز،

 صحية

 5,078,019   7,842   (11,710)  5,074,151  3,188,051 500 (818) 3,187,733 

 14,792,346 (163,465) 234,096 14,721,715  16,109,691  (305,553)   546,974   15,868,270  وانشاءات بناء

 43,004,594 (1,242,568) 860,464 43,386,698  46,449,992  (2,302,426)   1,338,779   47,413,639  تجارة

 4,746,336 (1,967) - 4,748,303  5,038,696  (6,960)   581   5,045,075  واتصاالت نقل

 9,428,696 (22,189) 61,195 9,389,690  9,338,627  (75,126)   176,987   9,236,766  خدمات

 شخصية قروض

 ائتمان وبطاقات

 64,106,481   1,136,231   (1,028,398)  64,214,314  56,750,039 377,950 (975,495) 56,152,494 

 1,925 (1) - 1,926  14,182  (1,949)     -   16,131  أخرى

 173,981,999 (2,755,866) 1,554,134 175,183,731 191,346,635 (4,534,013) 3,651,936 192,228,712 إلجماليا
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 مخاطر السوق -31
ثل تغيرات هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسااتقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات التي تحدث في السااوق م مخاطر السااوق

ظة غير تجارية األسهم. تصنف المجموعة مخاطر السوق كمحفظة تجارية أو محفالسلع وأسعار العموالت الخاصة وأسعار تحويل العمالت األجنبية وأسعار 

لمحفظة غير مصارفية. يتم إدارة ومراقبة مخاطر الساوق للمحفظة التجارية باساتخدام طريقة القيمة المعرضاة للمخاطر ويتم إدارة ومراقبة مخاطر الساوق ل /

 اختبارات الجهد وتحليل الحساسية:طريقة القيمة المعرضة للمخاطر والتجارية أو المصرفية باستخدام مزيج من 

 التجارية المحفظة –السوق مخاطر 31.1
دارة وضااااعت المجموعة حدوداً )لكل من طريقة القيمة المعرضااااة للمخاطر ولمسااااتويات المخاطر التي يتم التعرض لها( لمسااااتويات المخاطر المقبولة إل

ضااااااة للمخاطر لتقويم مراكز مخاطر السااااااوق المحفظة التجارية. وإلدارة مخاطر السااااااوق للمحفظة التجارية، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة القيمة المعر

 .في السوقولوضع تقديرات للخسائر االقتصادية المحتملة بناءاً على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في الظروف السائدة 

الثقة وعلى مدى فترة زمنية محددة.  تعتبر طريقة القيمة المعرضة للمخاطر تقديراً للتغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من

ستخدم المجموعة طريقة "التغير  سنة(. يتم  –ت ساب القيمة المعرضة للمخاطر للمحفظة التجارية بناءاً على البيانات التاريخية )لمدة  التغير المشترك" الحت

العادية وبالتالي هناك قصور في استخدام طريقة القيمة  طريقة القيمة المعرضة للمخاطر عادة لقياس مخاطر السوق في ظل ظروف السوقنماذج تصميم 

بيان  المعرضاااة للمخاطر ألنها مبنية على معدالت ارتباط تاريخية وعلى التغيرات في أساااعار الساااوق وتفترض بأن تكون الحركات المساااتقبلية على شاااكل

 .إحصائي

 القيمة المعرضة للمخاطر وفقاً لآلتي: يقوم البنك باحتساب

 % ألغراض احتساب رأس المال النظامي.99ايام عند مستوى ثقة  10حتفاظ لمدة فترة ا ( 1

 .% ألغراض إعداد التقارير الداخلية واالفصاح99فترة احتفاظ لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة  (2

ستخدام مستوى ثقة  % من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع 99إن طريقة القيمة المعرضة للمخاطر التي تتبعها المجموعة عبارة عن تقديرات موضوعة با

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ 99أيام. إن استخدام نسبة  10تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم أو 

   أكثر من مرة كل مائة يوم. –في المتوسط  –القيمة المعرضة للمخاطر يجب أال تحدث 
، لكن فترة الثقة المحددةوال تأخذ بعين االعتبار الخساااااائر التي تحدث خارج يوم عمل ما،  انتهاءعند  المحفظةمخاطر  "لقيمة المعرضاااااة للمخاطرا"تمثل 

عن األرباح معنى  ذوال تعطي مؤشراً  النتائج التجارية الفعلية قد تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه

 .خالل أوضاع السوق غير العاديةوالخسائر 

التجارية  وللتغلب على القصااور أعاله المتعلق بطريقة القيمة المعرضااة للمخاطر، تسااتخدم المجموعة أيضاااً اختبارات الجهد لكل من مخاطر المحافظ غير

دام ساااتة سااايناريوهات الختبارات الجهد لكامل المجموعة، ويتم إصااادار والتجارية للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية باساااتخ

 توضح الخسائر المحتمل حدوثها للنظر فيها. بالمجموعةتقارير دورية منتظمة إلى لجنة الموجودات والمطلوبات 

م باسااتخدام فترة احتفاظ ليوم 2019م و2020يساامبر د 31فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضااة للمخاطر الخاصااة بالمجموعة للساانتين المنتهيتين في 

  :%. كافة المبالغ بماليين الرياالت السعودية99واحد وعند مستوى ثقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020

 

مخاطر أسعار 

 الصرف األجنبي

مخاطر أسعار 

 العموالت الخاصة

مخاطر أسعار 

 المخاطر الكلية األسهم

 7.21 4.65 2.24 1.20 م2020ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر في 

 9.73 3.83 4.95 2.71 م2020متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 30.69 5.00 13.58 22.89 م2020الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 4.69 2.26 2.01 0.67 م2020الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 م2019

 

مخاطر أسعار 

 الصرف األجنبي

ر مخاطر أسعا

 العموالت الخاصة

مخاطر أسعار 

 المخاطر الكلية األسهم

 8.10 2.55 5.20 2.24 م2019ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر في

 13.63 1.58 8.78 6.90 م2019متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 34.39 2.63 24.35 28.78 م2019الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 4.98 0.19 1.62 1.11 م2019نى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام الحد األد
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( مخاطر السوق -31
 :المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية –مخاطر السوق  31.2

 ت الخاصةمخاطر  أسعار العموال -1

المساااتقبلية  تنشاااأ مخاطر أساااعار العموالت الخاصاااة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في اساااعار العموالت الخاصاااة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية

سوقية المعر ضة للمخاطر" والتي يتم لألدوات المالية. وقد أقرت المجموعة حدودا " لصافي دخل العموالت الخاصة المعرض للمخاطر " و " القيمة ال

ت مراقبتها بواسااااااطة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة. ويوجد حدود للفجوات لتغطية مخاطر عمليات الصاااااارف األجنبي اآلجلة وعمليا

ِّ ويسااتخدم اساابالدوالر األمريكي والريال السااعودي وعمالت رئيسااية أخرىأسااواق المال  تراتيجيات التغطية لضاامان . وتراقب المجموعة المراكز يوميا

 بقاء على هذه المراكز ضمن الحدود المقررة لهذه الفجوات.

دة أو حقوق ويوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة والمعقولة في أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء المتغيرات األخرى، على قائمة الدخل الموح

 المساهمين.

ات المفترضااااااة في أسااااااعار العموالت الخاصااااااة على صااااااافي دخل العموالت الخاصااااااة لمدة عام، على الموجودات يمثل االثر على الدخل أثر التغير

 م شامال أثر التغطية المتعلقة بها.2019م و2020ديسمبر  31والمطلوبات المالية المقتناة لغير اغراض المتاجرة كما في 

بعموله ثابته بما في  وجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمك بإعادة تقييم تم احتساب االثر على حقوق المساهمين وذل

م والناتجة عن اثر التغييرات المفترضااة في أسااعار العموالت الخاصااة. ويتم 2019م و 2020ديساامبر  31ذلك أثر تغطية المخاطر المتعلقة بها كما في 

يخ اسااتحقاق الموجودات أو المقايضااات. ويتم تحليل ومراقبة مخاطر العمليات المصاارفية حسااب تركزات حقوق المساااهمين حسااب تار األثر علىتحليل 

 .ثار المتعلقة بها بماليين الرياالت السعوديةفصاح عن اآلالعمالت ويتم اإل
 

 

 

 م2020

 العملة

الزيادة في نقاط 

 االساس

صافي االثر على 

دخل العموالت 

 الخاصة

 ين االثر على حقوق المساهم

 أشهـر أو أقل 6 اإلجمالي

سنة واحدة        

 سنوات 5 – 1 أو أقل

 5أكثر من 

 سنوات

    -     -     -     -     -   611.43  +100 سعودي لاير

 (663.66)  (533.97)  (126.15)   0.08  (3.62)  (44.44)  100+ امريكي دوالر

    -     -     -     -     -   0.61  100+ يورو

    -     -     -     -     -  (8.41)  100+ جنيه إسترليني

    -     -     -     -     -     -  100+ ين ياباني

    -     -     -     -     -  (0.58)  100+ أخرى

 

 

 

 العملة

النقص في نقاط 

 األساس

صافي االثر على 

دخل العموالت 

 الخاصة

  االثر على حقوق المساهمين

 أشهـر أو أقل 6 اإلجمالي

سنة واحدة        

 سنوات 5 – 1 أو أقل

 5أكثر من 

 سنوات

    -     -     -     -     -  (621.28)  100- سعودي لاير

  663.66   533.97   126.15  (0.08)   3.62   4.33  100- دوالر امريكي

    -     -     -     -     -  (0.61)  100- يورو

    -     -     -     -     -   0.32  100- جنيه إسترليني

    -     -     -     -     -     -  100- ين ياباني

    -     -     -     -     -   0.58  100- أخرى
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( السوق مخاطر -31
 :المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية –مخاطر السوق  31.2

 )تتمة( العموالت الخاصة مخاطر أسعار -1

 م2019

 العملة

الزيادة في نقاط 

 األساس

االثر على دخل 

العموالت 

 الخاصة

 األثر على حقوق المساهمين 

 أشهـر أو أقل 6 اإلجمالي

سنة واحدة        

 سنوات 5 – 1 أو أقل

 5أكثر من 

 سنوات

 - - - - - 309.65 100 + سعودي لاير

 (602.98) (330.53) (265.61) (2.25) (4.59) (43.08) 100 + دوالر امريكي

 (10.40) (3.73) (4.38) (2.03) (0.26) 0.13 100 + يورو

 - - - - - (8.24) 100 + جنيه إسترليني

 - - - - - 1.01 100 + ين ياباني

 - - - - - (0.60) 100 + أخرى

 العملة

النقص في نقاط 

 االساس

االثر على دخل 

العموالت 

 الخاصة

 األثر على حقوق المساهمين 

 أشهــر أو أقل 6 اإلجمالي

سنة واحدة        

 سنوات 5 – 1 أو أقل

 5أكثر من 

 سنوات

 - - - - - (309.65) 100- سعودي لاير

 602.98 330.53 265.61 2.25 4.59 45.89 100- دوالر امريكي

 10.40 3.73 4.38 2.03 0.26 (0.13) 100- يورو

 - - - - - 7.93 100- جنيه إسترليني

 - - - - - (0.95) 100- ين ياباني

 - - - - - 0.59 100- أخرى

 

 يالمال والبنود خارج قائمة المركزبالموجودات والمطلوبات المتعلقة آثار أسعار العموالت الخاصة 

 أساااعار لمخاطر المجموعة النقدية، تتعرض االمالي وتدفقاته امركزه على بالساااوق الساااائدة الخاصاااة العموالت أساااعار في التقلبات أثار المجموعة تدير

 تجديد ساااااايتم أو قتسااااااتح التي المالي المركز قائمة خارج واألدوات والمطلوبات الموجودات قيم بين فجوات لوجود أو التطابق لعدم نتيجة العموالت

 إدارة اسااااتراتيجيات خالل من والمطلوبات الموجودات أسااااعار تجديد تواريخ بمطابقة المخاطر هذه بإدارة المجموعة وتقوم. محددة فترة في أسااااعارها

 .المخاطر
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( السوق مخاطر -31
 )تتمة( :المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية –مخاطر السوق  31.2

 )تتمة( العموالت الخاصة مخاطر أسعار -1

 بالقيمة المسجلة لمجموعةبا وحقوق المساهمين ومطلوبات موجودات ويتضمن الخاصة العموالت أسعار لمخاطر المجموعة تعرض أدناه الجدول يلخص

 .أوالً  يحدث أيهما ،التعاقدي االستحقاق تاريخ أو األسعار تجديد تاريخ حسب مصنفة الدفترية

 م2020

 سنوات 5أكثر من  سنوات    5 -1 شهر 12-3 أشهر  3خالل  بآالف الرياالت السعودية

غير مرتبطة 

 اإلجمالي بعمولة خاصة

       الموجودات 

 41,954,124 15,630,856 - - - 26,323,268  البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 5,136,666 5,136,666 - - - - نقدية في الصندوق     

 36,817,458 10,494,190 - - - 26,323,268 البنك المركزي السعوديارصدة لدى     

 13,624,476 1,442,079 - - - 12,182,397 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 6,250,160 1,442,079 - - - 4,808,081 يةحسابات جار   

 7,374,316 - - - - 7,374,316 إيداعات اسواق المال    

 1,558,957 - 756,005 697,356 40,191 65,405 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 56,449,806 4,620,001 22,546,786 12,996,519 2,213,910 14,072,590 استثمارات، صافي

 1,101,133 1,101,133 - - - - ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمدرج

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشمل     

 اآلخر

51,784 70,086 6,398,233 12,019,627 3,518,868 22,058,598 

 33,290,075 - 10,527,159 6,598,286 2,143,824 14,020,806 مقتناة بالتكلفة المطفأة     

 699,151 699,151 - - - - استثمارات في شركات زميلة

 191,346,635 - 21,602,781 33,848,423 57,921,076 77,974,355 قروض وسلف، صافي

 6,542,077 - - - - 6,542,077 حساب جاري مدين    

 680,286 - - - - 680,286 بطاقات ائتمان    

 63,534,028 - 21,260,026 25,434,402 12,785,348 4,054,252 قروض شخصية    

 120,200,000 - 342,755 8,414,021 45,135,728 66,307,496 قروض تجارية    

 390,244 - - - - 390,244 أخرى    

 324,054 324,054 - - - - عقارات أخرى   

 2,427,811 2,427,811 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي   

 1,702,893 1,275,789 - - - 427,104 موجودات أخرى

 1,702,893 1,275,789 - - - 427,104 مدينون واخرى   

 310,087,907 26,419,741 44,905,572 47,542,298 60,175,177 131,045,119 إجمالي الموجودات   

       المطلوبات وحقوق المساهمين 

  41,788,903  969,252 636,579 18,672,548 15,052,007 6,458,517 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

  969,252  969,252 - - - - حسابات جارية  

  40,819,651  - 636,579 18,672,548 15,052,007 6,458,517 ودائع اسواق المال   

  1,640,934  - 772,624 776,877 25,877 65,556 القيمة العادلة السلبية للمشتقات

  203,039,336  119,787,868 595,413 3,808,334 5,716,050 73,131,671 ودائع العمالء

  116,760,934  101,639,485 - - - 15,121,449 تحت الطلب   

  1,054,476  - - - - 1,054,476 ادخار   

  67,075,543  - 595,413 3,808,334 5,716,050 56,955,746 ألجل   

  18,148,383  18,148,383 - - - - أخرى   

  5,684,008  - 5,684,008 - - - سندات دين مصدرة   

  13,579,628  13,579,628 - - - - مطلوبات أخرى

  13,579,628  13,579,628 - - - - دائنون وأخرى    

  44,355,098  44,355,098 - - - - حقوق المساهمين

  310,087,907  178,691,846 7,688,624 23,257,759 20,793,934 79,655,744 اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الفجوة للبنود  –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 داخل قائمة المركز المالي 

51,389,375 39,381,243 24,284,539 37,216,948 )152,272,105(  -    

الفجوة للبنود  –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 خارج قائمة المركز المالي

2,308,591 (11,250) (1,283,772) (1,013,569) -  

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت 

 الخاصة

53,697,966 39,369,993 23,000,767 36,203,379 )152,272,105(  

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 

 العموالت الخاصة 

53,697,966 93,067,959 116,068,726 152,272,105 -  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( مخاطر السوق -31
 )تتمة( :المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية –مخاطر السوق  31.2

 )تتمة( العموالت الخاصة مخاطر أسعار -1

 م2019

 سنوات    5 -1 شهر 12-3 ر أشه 3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 5أكثر من 

 سنوات

غير مرتبطة 

 اإلجمالي بعمولة خاصة

       الموجودات 

 29,189,487 14,560,689 - - - 14,628,798  البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 4,916,642 4,916,642 - - - - الصندوقفي نقدية     

 24,272,845 9,644,047 - - - 14,628,798 ديالبنك المركزي السعوارصدة لدى     

 4,734,888 384,423 - - 724,843 3,625,622 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 958,966 384,423 - - - 574,543 حسابات جارية    

 3,775,922 - - - 724,843 3,051,079 إيداعات اسواق المال    

 608,847 - 172,642 366,406 16,192 53,607 ة للمشتقاتالقيمة العادلة اإليجابي

 53,361,415 4,087,902 15,799,800 15,759,844 10,437,818 7,276,051 استثمارات، صافي

 1,038,918 1,038,918 - - - - الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 20,180,953 3,048,984 10,636,027 5,469,978 398,823 627,141 اآلخر الشمل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة    

 32,141,544 - 5,163,773 10,289,866 10,038,995 6,648,910 مقتناة بالتكلفة المطفأة     

 702,882 702,882 - - - - استثمارات في شركات زميلة

 173,981,999 - 16,145,905 30,897,620 52,393,664 74,544,810 قروض وسلف، صافي

 6,763,295 - - - - 6,763,295 حساب جاري مدين     

 760,513 - - - - 760,513 بطاقات ائتمان     

 55,391,981 - 15,179,935 24,428,101 11,369,452 4,414,493 قروض شخصية     

 110,568,336 - 965,970 6,469,519 41,024,212 62,108,635 قروض تجارية     

  497,874     -     -     -     -   497,874  أخرى     

 233,057 233,057 - - - - عقارات أخرى    

 2,201,925 2,201,925 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي    

 774,378 343,949 - - - 430,429 موجودات أخرى    

 774,378 343,949 - - - 430,429 مدينون واخرى        

 265,788,878 22,514,827 32,118,347 47,023,870 63,572,517 100,559,317 لموجوداتإجمالي ا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المطلوبات وحقوق المساهمين 

 13,124,480 851,791 632,230 - 7,853,898 3,786,561 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 851,791 851,791 - - - - حسابات جارية    

 12,272,689 - 632,230 - 7,853,898 3,786,561 اق المالأسوودائع     

 649,226 - 290,332 340,518 11,652 6,724 القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 194,517,899 107,795,484 48,200 7,407,767 19,349,365 59,917,083 ودائع العمالء

 93,707,806 87,625,739 - - - 6,082,067 تحت الطلب    

 669,226 - - - - 669,226 ادخار    

 79,971,122 - 48,200 7,407,767 19,349,365 53,165,790 ألجل    

 20,169,745 20,169,745 - - - - أخرى    

 4,003,029 - - - 4,003,029 - سندات دين مصدرة

 12,922,782 12,922,782 - - - - مطلوبات أخرى

 12,922,782 12,922,782 - - - - دائنون وأخرى    

 40,571,462 40,571,462 - - - - حقوق المساهمين

 265,788,878 162,141,519 970,762 7,748,285 31,217,944 63,710,368 اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الفجوة للبنود داخل قائمة  –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 المركز المالي 
36,848,949 32,354,573 39,275,585 31,147,585 (139,626,692) 

- 

الفجوة للبنود خارج قائمة  –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

 المركز المالي
2,437,935 731,504 (1,116,556) (2,052,883) - 

 

  (139,626,692) 29,094,702 38,159,029 33,086,077 39,286,884 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

  - 139,626,692 110,531,990 72,372,961 39,286,884 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( مخاطر السوق -31
 )تتمة( :التجارية أو المحفظة المصرفية المحفظة غير –مخاطر السوق  31.2

 مخاطر العمالت  -2
دارة حدوداً لمراكز العمالت والتي اإلتمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسااااعار الصاااارف األجنبي. وقد أقر مجلس 

 ة المخاطر لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.يتم مراقبتها بشكل يومي، كما يتم استخدام استراتيجيات تغطي

م على الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لغير 2019م و2020ديسمبر  31ويظهر الجدول أدناه العمالت التي تتعرض لها المجموعة بشكل جوهري كما في  

رات المحتملة والمعقولة في أسااااااعار العمالت مقابل الريال السااااااعودي، مع بقاء باقي أغراض المتاجرة، والتدفقات النقدية المتوقعة. ويحسااااااب التحليل أثر التغي

الخاضاااعة لمخاطر  المالية المقتناة لغير أغراض المتاجرة والمطلوباتالمتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة، )بسااابب تغير القيمة العادلة للموجودات 

ة التغير في القيمة العادلة لمقايضاااااات العمالت وعقود الصااااارف األجنبي اآلجلة والمساااااتخدمة لتغطية مخاطر التدفقات ( وعلى حقوق المسااااااهمين )نتيجالعمالت

محتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساااااااهمين، بينما يظهر التأثير الساااااالبي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل الزيادة الالنقدية(. ويظهر التأثير اإليجابي 

  .موحدة أو حقوق المساهمينال
 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 بماليين الرياالت السعودية  األثر على صافي الدخل سعر العملة % التغير في

 7.14± 1 ± دوالر أمريكي

 0.05± 1 ± يورو

 0.09± 1 ± جنية إسترليني

 0.00 ± 1 ± ين ياباني

 (0.02)± 1 ± عمالت األخرى
 

 

 م2019 ديسمبر 31كما في 

 بماليين الرياالت السعودية  األثر على صافي الدخل سعر العملة % التغير في

 6.68± 1 ± دوالر أمريكي

 0.34± 1 ± يورو

 (0.07)± 1 ± جنية إسترليني

 0.06 ± 1 ± ين ياباني

 (0.02)± 1 ± عمالت األخرى
 

 مخاطر العمالت األجنبية -3
النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر  االمالي وتدفقاته ات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزهمخاطر آثار التقلبا تدير المجموعة

ة اطر الجوهرية الخاصالمقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت لليله واحده و خالل اليوم و حيث يتم مراقبتها يومياً. فيما يلي تحليالً بصافي المخ

 بالمجموعة كما في نهاية السنه بشان العمالت االجنبية التالية: 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2020

 (مدين) دائنمركز 

 م2019

 (مدين) دائنمركز 

 749,299  444,276  دوالر أمريكي 

 351  325  ين ياباني

 79  683  يورو

 (1,466)  13  جنية إسترليني 

 55,995  49,513  أخرى
 

 لمركز الدائن يقصد به ان الموجودات بعملة اجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز )المدين( يمثل العكس.ا
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( مخاطر السوق -31
 )تتمة( :ارية أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التج –مخاطر السوق  31.2

 

 مخاطر أسعار األسهم –المحفظة المصرفية  -4
حتملة والمعقولة في تشير مخاطر أسعار األسهم إلى انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة نتيجة للتغيرات الم

 مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. 

 التغيرات نتيجة المحلية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق الملكية  ويوضح الجدول التالي األثر على استثمارات المجموعة في

 المحتملة والمعقولة في مؤشرات األسهم مع بقاء المتغيرات األخرى ثابته على النحو التالي:
 

 

 مؤشرات السوق

 م2019ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31

االثر )بماليين الرياالت  التغير في قيمة المؤشر% االثر )بماليين الرياالت السعودية( التغير في قيمة المؤشر %

 السعودية(

 تداول

+5 107.53  +5 94.70 
+10 215.05  +10 189.41 
-5 (107.53) -5 (94.70) 

-10 (215.05) -10 (189.41) 

 سيولةال مخاطر  -32

. ويمكن أن تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق اتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به

بتنويع مصاااادر  نكقام البأو انخفاض مساااتوى درجات التصااانيف االئتماني مما يؤدي إلى شاااح مفاجئ في بعض مصاااادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، 

 لقابلة للتداول.التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية ا

اختبارات جهد منتظمة بشااااأن الساااايولة  إجراءا ويتم تقوم اإلدارة بمراقبة االسااااتحقاقات للتأكد من كفاية الساااايولة الالزمة لها. ويتم مراقبة موقف الساااايولة يومي

 باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية في السوق. 

قارير تغطي تقديم ت إن جميع السااياسااات واإلجراءات المرتبطة بكفاية الساايولة يتم مراجعتها واعتمادها بواسااطة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم

 التي تمت.  موقف السيولة للمجموعة ويتم تزويد لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات دوريا بتقرير موجز يشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصحيحية

% 7بوديعة نظامية تعادل  لسااااعوديالبنك المركزي ا، يحتفظ البنك لدى البنك المركزي السااااعوديوطبقاً لنظام مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصااااادرة عن 

%( من إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتفظ البنك باإلضااااااافة إلى الوديعة 4م: 2019% )4%( من إجمالي الودائع تحت الطلب، و7م: 2019)

أو  أو سااااااندات الخزينة سااااااندات الحكوميةالذهب أو % من التزامات ودائعه، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو ال20النظامية باحتياطي ساااااايولة ال يقل عن 

البنك اعادة الشراء لدى الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للبنك االحتفاظ بمبالغ إضافية من خالل تسهيالت 

 ظ بها. % من القيمة االسمية للسندات المحتف100% الى 85من  المركزي السعودي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 )تتمة( السيولة مخاطر  -32

عاقدية للسداد غير م بناء على االلتزامات الت2019م و2020ديسمبر  31يشتمل الجدول أدناه على ملخص استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة في  (أ

، فإن المبالغ االجمالية ال تتطابق مع قائمة المركز حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي المخصومة. وحيث ان العموالت الخاصة المدفوعة، مدرجة في الجدول

حتى تواريخ االستحقاقات التعاقدية، وال تأخذ  ئم الماليةإعداد القوامطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ للالمالي الموحدة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية 

ة السداد فيه، كما أن بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي المتوقع. ال تتوقع المجموعة أن يطالب العمالء بالسداد في التاريخ المبكر المطلوب من المجموع

. والمبالغ الموضحة بالجدول ادناه تمثل المجموعةالوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل  الجدول ال يؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره

 غير المخصومة. المالية محفظة المطلوبات تواريخ استحقاق
 

 م2020

 سنوات 5-1 شهر 12-3 شهور 3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 5أكثــر من 

 اإلجمالي سنـــــوات

      المطلوبات المالية

  41,946,119   674,430   18,739,018   15,079,629   7,453,042  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  969,252     -     -     -   969,252  حسابات جارية    

  40,976,867   674,430   18,739,018   15,079,629   6,483,790  ودائع اسواق المال    

 الء عمالودائع 

 

191,158,771  

 6,674,319   4,777,927   686,385   

203,297,402  

 تحت الطلب  

 

116,761,065  

 -     -     -     

116,761,065  

  1,054,480     -     -     -   1,054,480  ادخار  

  67,333,474   638,010   3,906,536   5,766,317   57,022,611  آلجل  

  18,148,383   48,375   871,391   908,002   16,320,615  أخرى  

  7,319,914   6,382,471   704,668   132,125   100,650  سندات دين مصدرة

  290,535   85,114   171,210   17,659   16,552  أدوات مالية مشتقة )إجمالي الذمم الدائنة المتعاقد عنها(

 252,853,970 7,828,400 24,392,823 21,903,732 198,729,015 المخصومةاجمالي المطلوبات المالية غير 

 

 

 م2019

 سنوات 5-1 شهر 12-3 شهور 3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 5أكثــر من 

 اإلجمالي سنـــــوات

      المطلوبات المالية

 13,391,488 688,355 66,464 7,938,807 4,697,862 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 851,791 - - - 851,791 حسابات جارية    

 12,539,697 688,355 66,464 7,938,807 3,846,071 ودائع اسواق المال    

 195,153,077 102,404 8,346,040 20,959,856 165,744,777 عمالء الودائع 

 93,707,806 - - - 93,707,806 تحت الطلب   

 669,227 - - - 669,227 ادخار   

 80,749,920 48,600 7,475,614 19,630,105 53,451,980 آلجل   

 20,169,745 53,804 870,426 1,329,751 17,915,764 أخرى    

 4,893,447 4,089,842 638,237 122,310 43,058 سندات دين مصدرة

 225,009 67,275 138,209 7,573 11,952 ادوات مالية مشتقة )إجمالي الذمم الدائنة المتعاقد عنها(

 213,663,021 4,947,876 9,188,950 29,028,546 170,497,649 إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في   

 مخاطر السيولة )تتمة(-32
 ه تحليالً للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها.يوضح الجدول أدناب(   
 

 

 

 م2020

 سنوات 5 -1 شهر 12-3 شهور 3خالل  بآالف الرياالت السعودية

 5أكثــر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات 

البنك المركزي نقدية وأرصدة لدى 

  السعودي

31,459,934 - - - 10,494,190 41,954,124 

 5,136,666 - - - - 5,136,666 الصندوقفي نقدية    

 36,817,458 10,494,190 - - - 26,323,268 البنك المركزي السعوديأرصدة لدى    

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى

13,624,476 - - - - 13,624,476 

 6,250,160 - - - - 6,250,160 حسابات جارية   

 7,374,316 - - - - 7,374,316 سواق المال أ ودائع   

 1,558,957 - 756,005 697,356 40,191 65,405 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 56,449,806 4,622,001 28,249,682 14,145,197 1,040,850 8,392,076 استثمارات، صافي

 قائمة خالل من ةالعادل بالقيمة مدرجة   

 الدخل

- - - - 1,101,133 1,101,133 

 الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة   

 اآلخر الشامل

51,784 70,086 6,398,233 12,019,627 3,518,868 22,058,598 

 33,290,075 2,000 16,230,055 7,746,964 970,764 8,340,292 مقتناة بالتكلفة المطفأة    

 699,151 699,151 - - - - ي شركات زميلةاستثمارات ف

 191,346,635 - 51,924,710 45,201,742 38,421,700 55,798,483 قروض وسلف، صافي

 6,542,077 - - - - 6,542,077 حساب جاري مدين   

 680,286 - - - - 680,286 بطاقات ائتمان   

 63,534,028 - 38,561,509 24,495,701 370,973 105,845 قروض شخصية   

 120,200,000 - 13,363,201 20,706,041 38,050,727 48,080,031 قروض تجارية   

 390,244 - - - - 390,244 أخرى   

 324,054 324,054 - - - - عقارات أخرى

 2,427,811 2,427,811 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 1,702,893 1,275,789 - - - 427,104 موجودات أخرى

 1,702,893 1,275,789 - - - 427,104 مدينون واخرى   

 310,087,907 19,842,996 80,930,397 60,044,295 39,502,741 109,767,478 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق المساهمين 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى 

7,427,769 15,052,007 18,672,548 636,579 - 41,788,903 

 969,252 - - - - 969,252 حسابات جارية    

 40,819,651 - 636,579 18,672,548 15,052,007 6,458,517 ودائع اسواق المال    

 1,640,934 - 772,624 776,877 25,877 65,556 القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

 203,039,336 - 643,788 4,679,725 6,624,052 191,091,771 ودائع العمالء

 116,760,934 - - - - 116,760,934 تحت الطلب  

 1,054,476 - - - - 1,054,476 ادخار   

 67,075,543 - 595,413 3,808,334 5,716,050 56,955,746 ألجل   

 18,148,383 - 48,375 871,391 908,002 16,320,615 أخرى   

 5,684,008 - 5,627,400   56,608 سندات دين مصدرة

 13,579,628 11,063,936 737,065 696,216 994,717 87,694 مطلوبات أخرى

 13,579,628 11,063,936 737,065 696,216 994,717 87,694 دائنون وأخرى 

 44,355,098 44,355,098 - - - - حقوق المساهمين 

 310,087,907 55,419,034 8,417,456 24,825,366 22,696,653 198,729,398 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 مخاطر السيولة )تتمة(-32
 يوضح الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها. )تتمة(ب(   

 

، والبنود تحت التحصيل، البنك المركزي السعوديلنقدية، واألرصدة لدى ا علىتشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القروض القائمة 

- 19اإليضاح رقم )والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. وقد تم بيان تواريخ استحقاق التعهدات وااللتزامات المحتملة في 

 (.ج

 

 م2019

 سنوات 5 -1 شهر 12-3 شهور 3خالل  الف الرياالت السعوديةبآ

 5أكثــر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       الموجودات 

 29,189,487 9,644,047 - - - 19,545,440  البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 4,916,642 - - - - 4,916,642 الصندوقفي نقدية    

 24,272,845 9,644,047 - - - 14,628,798 البنك المركزي السعوديرصدة لدى أ   

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى

4,010,045 724,843 - - - 4,734,888 

 958,966 - - - - 958,966 حسابات جارية    

 3,775,922 - - - 724,843 3,051,079 اسواق المال ودائع    

 608,847 - 172,642 366,406 16,192 53,607 ادلة اإليجابية للمشتقاتالقيمة الع

 53,361,415 4,087,902 22,455,230 17,611,814 7,753,664 1,452,805 استثمارات، صافي

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة     

 الدخل

- - - - 1,038,918 1,038,918 

الشامل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 اآلخر

145,069 301,562 5,689,132 10,996,206 3,048,984 20,180,953 

 32,141,544 - 11,459,024 11,922,682 7,452,102 1,307,736 مقتناة بالتكلفة المطفأة     

 702,882 702,882 - - - - استثمارات في شركات زميلة

 173,981,999 - 49,166,479 43,660,866 30,184,094 50,970,560 قروض وسلف، صافي

 6,763,295 - - - - 6,763,295 حساب جاري مدين   

 760,513 - - - - 760,513 بطاقات ائتمان   

 55,391,981 - 30,734,363 24,143,453 338,192 175,973 قروض شخصية   

 110,568,336 - 18,432,116 19,517,413 29,845,902 42,772,905 قروض تجارية   

 497,874 - - - - 497,874 أخرى   

 233,057 233,057 - - - - عقارات أخرى

 2,201,925 2,201,925 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 774,378 343,949 - - - 430,429 موجودات أخرى

 774,378 343,949 - - - 430,429 مدينون واخرى 

 265,788,878 17,213,762 71,794,351 61,639,086 38,678,793 76,462,886 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق المساهمين 

 13,124,480 - 632,230 - 7,853,898 4,638,352 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 851,791 - - - - 851,791 حسابات جارية   

 12,272,689 - 632,230 - 7,853,898 3,786,561 ودائع اسواق المال   

 649,226 - 290,332 340,518 11,652 6,724 القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

 194,517,899 - 102,004 8,278,193 20,679,116 165,458,586 ودائع العمالء

 93,707,806 - - - - 93,707,806 تحت الطلب    

 669,226 - - - - 669,226 ادخار    

 79,971,122 - 48,200 7,407,767 19,349,365 53,165,790 ألجل    

 20,169,745 - 53,804 870,426 1,329,751 17,915,764 أخرى    

 4,003,029 - - - 4,000,000 3,029 سندات دين مصدرة

 12,922,782 11,384,724 646,565 212,083 667,058 12,352 مطلوبات أخرى

 12,922,782 11,384,724 646,565 212,083 667,058 12,352 دائنون واخرى    

 40,571,462 40,571,462 - - - - حقوق المساهمين 

 265,788,878 51,956,186 1,671,131 8,830,794 33,211,724 170,119,043 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
م2019م و2020ديسمبر 31المنتهيتين في للسنتين   

 

 المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة -33
 :واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

 ة.  المستوى األول: أسعار متداولة )غير معدلة( لموجودات أو مطلوبات مماثله في اسواق نشط -

األسعار المتداولة في اسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم بحيث تستند جميع المدخالت الهامة  الثاني: المستوى -

  .على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها 

 يمكن مالحظتها.ال  الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي المستوى -

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 

 م2020

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  بآالف الرياالت السعودية

     موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,101,133 - - 1,101,133 الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات    

 1,101,133 - - 1,101,133 أخرى -  

 22,058,598 454,710 - 21,603,888 اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات    

 18,539,730 - - 18,539,730 سندات بعمولة ثابتة -  

 - - - - سندات بعمولة متغيرة -  

 3,518,868 454,710 - 3,064,158 أسهم -  

 1,558,957 - 1,558,957 - مة العادلة االيجابية للمشتقات القي   

     مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,640,934 - 1,640,934 - القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

 

 م2019

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  بآالف الرياالت السعودية

     الية تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات م

 1,038,918 - - 1,038,918 الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات    

 1,038,918 - - 1,038,918 أخرى -  

 20,180,953 392,722 - 19,788,231 اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات    

 16,551,046 - - 16,551,046 سندات بعمولة ثابتة -  

 580,923 - - 580,923 سندات بعمولة متغيرة -  

 3,048,984 392,722 - 2,656,262 أسهم -  

 608,847 - 608,847 - القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

     مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 649,226 - 649,226 - القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

  

 

: 2019مليون لاير سعودي ) 201,464تم احتساب القيمة العادلة للقروض والسلف، باستخدام طريقة التقييم الخاصة بقياس المستوى الثاني، والتي بلغت 

 مليون لاير سعودي(. 178,286

 بهامش مخاطر االئتمان للوصول إلى القيمة العادلة للقروض والسلف. تستخدم اإلدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي معدالً 

 90التي تقل فترة استحقاقها عن  واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى البنك المركزي السعودينه يوجد للنقدية واألرصدة لدى أفتراض االتم 

تم احتساب القيمة العادلة  الدفترية نظراً لقصر األجل لهذه الحسابات. قيمتهارب بشكل معقول المدينة قصيرة االجل االخرى قيمه عادلة تقا والذمميوم 

 32.750: 2019مليون لاير سعودي ) 33.290لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، باستخدام طريقة التقييم الخاصة بقياس المستوى الثاني، والتي بلغت 

 مليون لاير سعودي(.

درة كما العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع العمالء وسندات الدين المصإن القيمة 

 م  تقارب القيمة الدفترية لهذه األرصدة.2019م و 2020ديسمبر  31في 

  .العادلة القيمة تحويالت بين مستويات هناك يكن لم
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ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا  
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية -33
قد مختلفة و افتراضات للقيمة العادلة الستثماراتها المدرجة بالمستوي الثالث مالئمه، إال أن استخدام طرق تقييم أ ابالرغم من اعتقاد المجموعة بأن تقديراته

محلية ودوليه غير متداولة. وتعتمد المجموعة في تقييمها على قيمة صافي في أسهم يؤدي الى قياسات مختلقة للقيمة العادلة. يتضمن المستوى الثالث استثمارات 

لتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات. ومن الطرق األخرى  حدث القوائم المالية المدققة المتاحةأعلى  بناءاً  وطريقة السعر إلى القيمة الدفترية الموجودات

استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة على اساس توزيعات األرباح المتوقعة والتي ال يتوفر بشأنها معلومات. وبناء  المستخدمة لتحديد قيمة هذه السندات

 .قولة بافتراضات بديلة ال يمكن تحديدهاستخدام اساليب تقييم معالفإن التأثير المحتمل  ،على ذلك

 تسوية حركة المستوى الثالث: 
 

 م2019 م2020  بآالف الرياالت السعودية

 288,876 392,722 الرصيد االفتتاحي 

   إجمالي األرباح أو الخسائر

 3 16,399 مدرجة في قائمة الدخل الموحدة     - 

 5,178 (1,218) في الدخل الشامل اآلخرمدرجة   - 

   

 98,665  46,807 مشتريات

 392,722 454,710 الرصيد الختامي

 

قياس القيمة  ويستند بين متعاملين بالسوق في تاريخ القياس، نظاميةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع اصل او تحويل التزام من معاملة 

  :في سيحدث االلتزام تحويل أو األصل بيع ان بإفتراض العادلة

 أو للموجودات والمطلوبات، الرئيسة السوق .أ

 في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسي.   .ب

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت -34
ت العالقة للحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة العادية مع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذا اخالل دورة أعماله المجموعة تتعامل

 ديسمبر كاآلتي: 31. األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت في البنك المركزي السعوديالبنوك والتعليمات الصادرة عن 

 كبار المساهمين .أ

 م2019  م2020 بآالف الرياالت السعودية

 252,677  105,538 قروض وسلف 

 23,493,585  23,620,021 ودائع العمالء

 8,707  5,291 موجودات مشتقة )بالقيمة العادلة(

 1,447,323  894,462 التعهدات وااللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض( 

 

 الس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليأعضاء مجب. 

 م2019  م2020 بآالف الرياالت السعودية

 4,489,463  1,471,841 قروض وسلف 

 5,587,516  488,865 مالءودائع الع

 163,667  148,597 موجودات مشتقة )بالقيمة العادلة(

 2,527,443  2,186,884 التعهدات وااللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض( 

 31,997  27,618 مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

 

 الشركات التابعة والزميلةج. 

 م2019  م2020 بآالف الرياالت السعودية

 110,061  390,921 قروض وسلف 

 226,653  6,154,886 ودائع العمالء

 553,406  2,727,754 التعهدات وااللتزامات المحتملة )غير قابلة للنقض( 

 

المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط الذين لديهم السلطة ويتحملون -بما في ذلك أي مدير تنفيذي او غير تنفيذي -يقصد بموظفي اإلدارة العليا أولئك األشخاص 

 ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.المجموعةوالتوجيه والرقابة واالشراف على أنشطة 

 ب.  صناديق البنك االستثمارية :
000937, ودائع عمالء     908,000  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة)تتمة( -34
 -والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: يلي تحليال باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقةفيما    

 

 م2019  م2020 بآالف الرياالت السعودية

 210,739  76,774 دخل عموالت خاصة 

 469,019  341,896 مصاريف عموالت خاصة 

 338,202  343,860 أتعاب خدمات بنكية، صافي 

 5,912  6,757 مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

 80,775  87,333 رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

 6,784  5,189 مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

 88,075  164,203 مصاريف أخرى

 المال رأس كفاية  -35
والحفاظ على مقدرة  البنك المركزي السااااااعوديتتمثل اهداف المجموعة عند ادارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضااااااوعة من قبل من 

 المجموعة على االستمرار في العمل و فقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على وجود رأس مال قوي.  

البنك المركزي  تبنتها والتي لإلشااااراف البنكي بازل لجنة قبل من المقررة والنسااااب المنهجيات باسااااتخدام المال رأس كفاية مدى بمراقبة وعةالمجم تقوم

 .ديالبنك المركزي السعو من محدد هو كما النظامي المال رأس متطلبات وتلبية أعمالها تنمية لدعم قوية رأسمالية قاعدة على الحفاظ بغية ،السعودي

لمواجهة المخاطر  كافٍ  المال رأس للتأكد بأن الموجودات المرجحة المخاطر ومسااتوى االساااسااي المال رأس بمراجعة دوري إدارة المجموعة بشااكل تقوم

 الظروف جانب الى المجموعة أعمال خطط بمراعاة االدارة تقوم التقديرات، بهذه القيام وعند المسااااااتقبلية النمو وخطط المالزمة ألنشااااااطتها التجارية

 العمل.  بيئة على مباشر وغير مباشر بشكل تؤثر التي االقتصادية

 1من اً والتي سرى مفعولها اعتبار 3س المال التي أوصت بها لجنة بازل أر تطبيق هيكلةبإصدار إطار عمل وارشادات بشأن  البنك المركزي السعودي قام

س المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة طبقاً إلطار أالمرجحة المخاطر وإجمالي ر م، وطبقا لذلك، فقد تم احتساب الموجودات2013يناير 

 .3عمل لجنة بازل 

ل كفاية رأس يلخص الجدول التالي الموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي )الشريحة األولى(، ورأس المال المساند )الشريحة الثانية(، ومعد

 :كيزة األولى من توصيات لجنة بازلالمال طبقاً للر

 م2019  م2020  بآالف الرياالت السعودية

 النسبة %  رأس المال  النسبة %  رأس المال 

        

 %16.3  40,571,462  %16.5  44,351,697 رأس المال األساسي

   4,513,360    6,779,023 رأس المال المساند

 %18.1  45,084,822  %19.1  51,130,720 ومساند()أساسي  إجمالي رأس المال النظامي

 

 م2019  م2020  بآالف الرياالت السعودية

    الموجودات المرجحة للمخاطر

 229,293,237  245,886,873 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 16,561,830  18,367,191 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 3,701,400  3,879,905 خاطر السوقالموجودات المرجحة لم

 249,556,467  268,133,969 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 

 برنامج االدخار االستثماري للموظفين - 36

البرنامج دفع االشتراك الشهري  المجموعة بتقديم برنامج االدخار االستثماري للموظفين. بموجب شروط هذا البرنامج، يمكن للموظف المشارك في هذا تقوم

% من راتبه األساسي، وتقوم المجموعة بالمساهمة شهرياً بنسب مئوية محددة سلفاً حسب 15عن طريق قيام المجموعة باستقطاع نسب محددة، بحد أقصى 

لة لصااالح الموظف في صااناديق المجموعة من الراتب األساااسااي بحٍد أقصااى، ويتم اسااتثمار تلك المبالغ المحصاا )%6وقد تصاال إلى  (ساانوات خدمة الموظف

 االستثمارية المتاحة حالياً.

 تحمل تكاليف هذا البرنامج على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة البرنامج.
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 خدمات إدارة االستثمار -37
لاير سعودي مليار  67.2 موجودات هذه الصناديقمجموعة خدمات استثمارية لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية، ويبلغ إجمالي تقدم ال

 (.لاير سعوديمليار 50.0 م:2019)

  (.لاير سعودي مليار 27.9م: 2019)عودي لاير سمليار  43.9قدرها  الخاصة بالبنك محافظ متوافقة مع الشريعةويتضمن إجمالي الموجودات المدارة 

 البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات دعم  -38
 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

بهدف تقديم الدعم الالزم لقطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة  2020ي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس أصدر البنك المركز

ذا البرنامج هـ. يتكون ه1438جمادى اآلخر  16وتاريخ  381000064902حسب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم والمتوسطة 

:بشكل أساسي من اآلتي  

برنامج تأجيل الدفعات؛•   

برنامج تمويل اإلقراض؛•   

برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و•   

ع والتجارة اإللكترونية.برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البي•   

)حيث تال التأجيل األصلي لمدة ستة  أشهر تسعة، كان يتعين على البنك تأجيل األقساط لمدة البنك المركزي السعوديه أطلقكجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي 

ة ومتوسطة الحجم. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد على تسهيالت القروض الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت صغير أشهر تأجيل آخر لمدة ثالثة أشهر(

تفعيل إعفاءات تأجيل السداد األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة المشكالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترض. وقد قام البنك ب

 14حتى  2020مارس  14تأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من  اليف إضافية( أو)بتمديد فترة القروض الممنوحة دون تحمل العميل ألية تك وذلك

دون زيادة في فترة  م لفترة ثالثة أشهر2020ديسمبر  14م حتى 2020سبتمبر  15كما تم تأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من  لمدة ستة أشهر 2020سبتمبر 

باعتبارها تعديالً  9ي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي التسهيالت. تم تقييم األثر المحاسب

.لتعديل كجزء من صافي دخل التمويلفي شروط االتفاقية. وقد نتج عن ذلك عرض خسائر ا  

. وقد قام البنك بتفعيل إعفاءات 2021مارس  31بتمديد برنامج تأجيل الدفعات حتى  2020ديسمبر  08إضافة إلى ما ورد أعاله، قام البنك المركزي السعودي في 

ديسمبر  15لفترة من تأجيل السداد من خالل تمديد فترة القروض الممنوحة بدون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل )أو تأجيل األقساط المستحقة السداد خالل ا

ون زيادة في فترة التسهيالت([. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا د 2021مارس  31حتى  2020

 . مليون لاير سعودي 191.3كتعديل في شروط الترتيب. وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعديل إضافية قدرها  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

لاير سعودي على محفظة المنشآت المتناهية الصغر  مليار 12.4ونتيجة للبرنامج المذكور أعاله والتمديدات ذات الصلة، قام البنك بتأجيل دفعات األقساط البالغة 

السنة. بلغ إجمالي التعرضات لهؤالء  خالل مليون لاير سعودي مليون لاير سعودي 631.8 والصغيرة والمتوسطة، وعليه قام بإثبات إجمالي خسائر تعديل قدرها

    .لاير سعودي كما في نهاية السنة مليار 12.8 العمالء

كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، لكن تأجيل دفعات األقساط بموجب حزم  الصعوباتاعتبر البنك عموًما تأجيل دفعات األقساط في ترتيبات 

 .لم يتم اعتبارها بشكل منفصل كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 19-الدعم الحالية المتعلقة بكوفيد

 328كما أن اإلدارة قد خصصت . 19-يستمر البنك في مراقبة محافظ القروض عن كثب وإعادة تقييم مستويات المخصصات مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد

مليون لاير  253قام البنك بإثبات إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة اإلضافية وقدرها ئتماني متوقع، لعكس أي تدهور ا إضافية مليون لاير سعودي كمخصصات

 .مليار لاير سعودي 12.8سعودي فيما يتعلق بالمحفظة المؤجلة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يبلغ إجمالي تعرضها 

، فإنه سيتم تجنيب مخصصات إضافية لخسائر االئتمان المتوقعة خالل عام 2إلى المرحلة  1في المرحلة  19-ة بكوفيدفي حال انتقال رصيد حزم الدعم المتعلق

 استنادًا إلى تقييم مستوى التسهيالت االئتمانية والقدرة على سداد المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة تأجيل السداد. 2021

 31المنتهية في  السنةوالجهات العامة األخرى، خالل فترة  البنك المركزي السعوديي يتوقع البنك تكبدها بموجب برامج ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة الت

مليار لاير سعودي بتواريخ استحقاق مختلفة. تبين لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من  19.9حصل البنك على ودائع بدون عمولة قدرها  2020 ديسمبر

تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل سداد األقساط. تمت المحاسبة عن  الودائع بدون عمولة، أن هذه لمركزي السعوديالبنك ا

جمالي مكاسب القيمة العادلة ، تم إثبات إ2020ديسمبر  31كما في نهاية المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية. 

 .ديمليون لاير سعو 688.2مليون لاير سعودي في قائمة الدخل لتسوية أثر خسائر التعديل، وتم تأجيل المبلغ المتبقي وقدره  631.8لليوم الواحد وقدرها 
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مليون  99.5، تم تحميل صافي مبلغ قدره 2020ديسمبر  30خالل السنة المنتهية في قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة أعاله. 

 .دخل اليوم الواحد بعكسلاير سعودي على قائمة الدخل، والذي يتعلق 

  .لبرامج اإلقراض وضمانات القروض، وكان األثر المحاسبي خالل الفترة غير جوهري البنك المركزي السعوديشارك البنك في تمويل  ،2020 ديسمبر 31كما في 

البيع وخدمات  ، قام البنك بإثبات تعويض من البنك المركزي السعودي نظير رسوم عمليات نقاط2020ديسمبر  31عالوة على ذلك، خالل السنة المنتهية في 

 .مليون لاير سعودي 77ترونية قدره التجارة اإللك

 مليار لاير سعودي 50للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ  البنك المركزي السعوديدعم السيولة من قبل 

 :مليار لاير سعودي من أجل 50بضخ  البنك المركزي السعودي ت االستقرار النقدي والمالي، قامتمشيا مع صالحيا

 السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص؛ تعزيز 

 إعادة جدولة التسهيالت االئتمانية الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ 

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ 

 لخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالءاإلعفاء من بعض رسوم ا. 

مليار لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة. تبين لإلدارة،  6.3وديعة بدون عمولة قدرها  م2020 ديسمبر 31السنة المنتهية في في هذا الصدد، استلم البنك خالل 

حة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم ، أن هذه المنالبنك المركزي السعوديبناًء على المراسالت الواردة من 

مليون  97وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي مكاسب القيمة العادلة لليوم الواحد قدره على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية وبشكل منتظم. 

 .، مع تأجيل إثبات المبلغ المتبقي2020 ديسمبر 31مليون لاير سعودي منه في قائمة الدخل كما في  22لاير سعودي، تم إثبات مبلغ 

 مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية

نا، قرر البنك طوًعا تأجيل تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في الرعاية الصحية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء مواجهة تفشي فيروس كورو

أبريل  1 اعتباًرا من مانية لدى البنك لمدة ثالثة أشهرسداد األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، الذين لديهم تسهيالت ائت

 .2020يونيو  30حتى  2020
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 الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد المعايير -39

ى لسارية المفعول بعد عللقد اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التالية الصادرة وغير ا

ً 2020يناير  1السنوات المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد   .، ويقوم بدراسة آثارها حاليا

 :فيما يلي موجزاً بالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

 19-إليجار المتعلقة بكوفيد(: امتيازات ا16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد -"عقود اإليجار"  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في  

( المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار 16). توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي 19

من المؤجر يعد تعدياًل  19-. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد19-الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد 

بنفس الطريقة التي  19-الختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيدلعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا ا

 .، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار16يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها 2020يناير  1نوية التي تبدأ في تسري التعديالت على الفترات المالية الس

 .أو بعد ذلك التاريخ 2021يناير  1"عقود التامين"، الذي يسري على الفترة التي تبدأ في  – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات 17الدولي للتقرير المالي )، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار 2017في مايو 

. يسري المعيار 2005( عقود التأمين، الذي صدر في عام 4والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي )

على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت  (17الدولي للتقرير المالي )

الهدف  ق. يتمثلالتي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضي

( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات 17العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

لمحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير (، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية ا4المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( في النموذج العام، الذي 17( نموذًجا شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )17المالي )

 :يتم استكماله عن طريق

 اك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتر 

 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة 

عيار ، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق الم2023يناير  1يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

(. ال ينطبق هذا المعيار 17( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتقرير المالي )15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9الدولي للتقرير المالي )

 .على المجموعة

أو بعد ذلك  2022يناير  1لذي يسري على الفترة التي تبدأ في "تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة"، ا - 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 .التاريخ

( لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف 1من معيار المحاسبة الدولي ) 76-69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات 2020في يناير 

 :المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت

 لمقصود بحق تأجيل السدادما ا 

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية 

 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 

 اللتزام على تصنيفهأنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط ا. 

، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على 2023يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها

 ( 37تكاليف الوفاء بالعقود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود المتوقع خسارتها  

 (16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )العائدات قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات واآلالت والمعدات 

 -لتاريخ. تعدل "العائدات قبل االستخدام المقصود" المعيار لتحظر على المنشآت الخصم أو بعد ذلك ا 2022يناير  1تسري هذه التعديالت على الفترة التي تبدأ في 

أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار تلك الموجودات إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيلها للعمل  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ة. دارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات العائدات من بيع هذه البنود والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارعلى النحو الذي تريده اإل

أو بعد  2022يناير  1ي على الفترات السنوية التي تبدأ ف (3تسري التغييرات في اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ذلك التاريخ.
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 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة -40
وتحمل  مليار لاير سعودي. 3ة ضمن رأس المال المساند بقيمة بالريال السعودي مؤهل صكوكالشريحة الثانية من ال، أصدر البنك بنجاح 2021خالل فبراير 

ومدة استحقاق عشر  نقطة أساس 150بواقع  أشهر باإلضافة إلى هامش ربح 6سعر السائد لإلقراض بين البنوك السعودية )سايبور( لمدة عمولة خاصة بال

 سنوات، قابلة لالسترداد بعد خمس سنوات، بموجد بنود وشروط االتفاقية.

 المقارنة أرقام -41
 .الحالية للسنة الحسابات عرض مع تتماشى كي األخرى المقارنة أرقام بعض تصنيف أعيد

 

 اإلدارة مجلس موافقة -42
 (.م2021 فبراير 16)الموافق  ه1442رجب  5اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 




