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 . عام1
 

جمآادى  25بتآاريخ   31بموجآب المرسآوم الملكآي رقآم م  ،شآركة مسآاهمة سآعودية ،البنآك() لالسآتثمارتأسس البنآك السآعودي 

مملكآآة العربيآآة السآآعودية  يعمآآل البنآآك بموجآآب السآآجل التجآآاري رقآآم ( فآآي ال1976يونيآآو  23الموافآآق هآآـ ) 1396 يالثآآان

 افرع آ 51 فروعآ  وعآددها ( مآن خآالل شآبكة1977مآارس  16الموافق هـ ) 1397األول   ربيع 25بتاريخ  1010011570

 ( في المملكة العربية السعودية  إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:فرع ا 52:  2020)
  

 السعودي لالستثمار  البنك  
 المركز الرئيسي   
  3533ص ب   
 المملكة العربية السعودية ،  11481الرياض   

 

يقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية  كما يقدم البنك لعمالئ  منتجات و خدمات مصرفية متوافقة 

نشآأة   ائدة( والتي يتم اعتمادها واإلشرا  عليهآا بواسآطة هيئآة شآرعية مسآتقلةمع الشريعة ا سالمية )قائمة على مبدأ تجنب الف م 

   من قِبل البنك
 

 "المجموعة"إليهآا جميع آا بآـ ارشآي  التابعآة التاليآة ) لشآركات القوائم المالية و القوائم المالية للبنك ،القوائم المالية الموحدة هذه تشمل

 (:في هذه القوائم المالية الموحدة
 

المملكة سجلة في م  ة فلمساهمة مق وهي شركة سعودية، (ا ستثمار كابيتال) ركة ا ستثمار لألوراق المالية والوساطة""ش (أ

يوليو  22هـ )الموافق 1428رجب  8صادر بتاريخ  1010235995العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

شطة الرئيسة لشركة ا ستثمار كابيتال التعامل في تتضمن األن ،بل البنكمن قِ  %100( وهي مملوكة بنسبة 2007

األوراق المالية كأصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق ا ستثمارات ومحافظ ا ستثمار الخاصة بالنيابة عن 

 العمالء، وتقديم خدمات الترتيب، ا ستشارات، والحفظ الخاصة بأعمال األوراق المالية،
 

سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة م  مار العقارية" "شركة السعودي لالستث (ب

( وهي 2009مايو  25هـ )الموافق 1430 ىاألول جمادى 29صادر بتاريخ  1010268297السجل التجاري رقم 

مان نيابة عن البنك فيما الملكية كض بصكوكالهد  األساسي للشركة هو ا حتفاظ بل البنك  من قِ  %100مملوكة بنسبة 

 ،يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات
 

سجلة في المملكة العربية السعودية م  كانت وهي شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة السعودي لالستثمار األولى"  (ج

 انت( وك2014نوفمبر  9هـ )الموافق 1436محرم  16صادر بتاريخ  1010427836بموجب السجل التجاري رقم 

 وتمتنظيمية الت جهالدى ال اإلقفال إجراءات الشركةأكملت ، 2020خالل عام  .بل البنكمن قِ  %100مملوكة بنسبة 

 ، تهاتصفي
 

 2017يوليو  18بتاريخ جزر كايمان وهي شركة ذات مسؤولية محدودة م سجلة في  "صايب لألسواق المحدودة"شركة  (د

تص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة إلى عمليات وتخمن قِبل البنك   %100وهي مملوكة بنسبة 

  بالنيابة عن البنك إعادة الشراء
 

جمآآع لبنآآك فقآط ولآآيس بشآكل م  باإليضآآاحات ذات العالقآة إلآى االقآآوائم الماليآة الموحآآدة ل شآارة  فآآي هآذه يآتم اإلشآارة إلآآى البنآك

 مجموعة" ك"
 

 . أسس اإلعداد2
  

  بيان االلتزام (أ
  

لتقآارير الماليآة لوفق ا للمعايير الدولية  2021ديسمبر  31تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

الصآادرة عآن الهيئآة السآعودية للمحاسآبين  واإلصآدارات األخآرىالمعآايير وكما تم اعتماده في المملكة العربية السعودية 

  و قوانين البنكنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، ووفق ا ألحكام والمراجعين
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 )تتمة( - أسس اإلعداد. 2
 

 والعرض أسس القياس (ب
 

 :يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة
 

 ؛ت بالقيمة العادلةالمشتقا ت قاس 

 ؛بالقيمة العادلة األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ت قاس 

 ؛بالقيمة العادلة عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالقيمة بالا ستثمارات المصنفة  ت قاس 

 فآي عالقآات التحآوط حديآدها كبنآود تحآوطهآا والتآي تآم تتعديل الموجودات والمطلوبات المالية المعتر  ب 

 ؛عادلة المنسوبة إلى مخاطر التحوطبالقيمة العادلة المؤهلة للتغيرات في القيمة ال

 و ؛بالقيمة العادلةالنقدية القائمة على األسهم  المدفوعات ت قاس 

 ريقآآة ائتمآآان الوحآآدة يآآتم إثبآآات التآآزام المنآآافع المحآآددة بالقيمآآة الحاليآآة لاللتزامآآات المسآآتقبلية باسآآتخدام ط

  المتوقعة
 

  قائمة المركز المالي تم إعدادها بشكل عام بناء  على ترتيب السيولة
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج
  
والذي ي عتبر العملة الوظيفية للمجموعة  ويآتم تقريآب البيانآات الماليآة  لمالية الموحدة باللاير السعودي،يتم عرض هذه القوائم ا 

  ة ألقرب أل  لاير  سعودي، ما لم ي ذكر خال  ذلكالمعروض

  

 ات المحاسبية الجوهرية فتراضواال األحكام والتقديرات  (د
  

 دامستخا كما تم اعتماده في المملكآة العربيآة السآعودية لماليةللتقارير ا ليةدولا رللمعايي قا  فو دةحولما لماليةالقوائم ا دادعإ بلطيت

لموجآودات والمطلوبآات  كمآا ل فصح عنهالما لمبالغا علی رثؤت لتيا مهمةلا لمحاسبيةا تضارا فتوا راتيدلتقوا مألحکاا ضبع

  ويآآتم تقيآآيم هآآذه األحكآآام والتقآآديرات لمجموعآآةل لمحاسآآبيةيتطلآآب مآآن اإلدارة ممارسآآة حكمهآآا فآآي عمليآآة تطبيآآق السياسآآات ا

باإلضآآافة إلآآى الحصآآول علآآى النصآآائح المهنيآآة  أخآآرىوتسآآتند إلآآى الخبآآرة التاريخيآآة وعوامآآل  وا فتراضآآات بشآآكل مسآآتمر

في الفترة  محاسبيةوتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظرو   يتم اعتماد مراجعات التقديرات ال

 فيمآا تآرات المسآتقبليةالتي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فتآرة المراجعآة وفآي الف

  إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية 
 

تعطيل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية موجة ثالثة من اإلصابات على  19-تواصل جائحة كوفيد
مثل فرض قيود على السفر وفرض الحظر الرغم من السيطرة على تفشي المرض سابق ا من خالل تدابير احترازية صارمة 

وقواعد التباعد ا جتماعي الصارمة واللقاح  ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة 
ة، بنجاح على تفشي المرض حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى التدابير غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكوم

 .والتي أنهت على إثرها عمليات اإلغالق واتخذت تدابير مرحلية للرجوع للوضع الطبيعي

 

، والتي يمكن الشعور ب ثارها منذ 19-تواصل المجموعة إدراك كل  من تحديات ا قتصاد الجزئي والكلي التي سببها كوفيد
جموعة بعمل تقديرات محاسبية مختلفة في بعض الوقت، وتراقب عن كثب التعرض للمخاطر على مستوى دقيق  قامت الم

ديسمبر  31هذه القوائم المالية الموحدة بناء  على توقعات الظرو  ا قتصادية التي تعكس التوقعات وا فتراضات كما في 
 حول األحداث المستقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه الظرو   2021
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ا للشكوك التي غالب ا  هناك درجة كبيرة من الحكم المتضمن في إعداد هذه التقديرات  كما أن ا فتراضات األساسية تخضع أيض 

ا فق ا لذلكوجموعة  وما تكون خارج سيطرة الم ، من المحتمل أن تختلآ  الظآرو  ا قتصآادية الفعليآة عآن تلآك التوقعآات نظآر 

األحيآآان   تحآآدث كمآآا هآآو متوقآآع، وقآآد يآآؤثر تآآأثير هآآذه ا ختالفآآات بشآآكل كبيآآر علآآى  ألن األحآآداث المتوقعآآة فآآي كثيآآر مآآن

  التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة
 

التي تتأثر بهذه التوقعآات والشآكوك المرتبطآة بهآا تتعلآق بشآكل أساسآي بخسآائر انخفآاض قيمآة  المهمةإن التقديرات المحاسبية 

 غيآر الماليآة  تمآت مناقشآة تآأثير جائحآة لموجآوداتالقيمآة القابلآة لالسآترداد ل ت المالية، وقياس القيمة العادلة، وتقيآيمالموجودا

  القوائم المالية الموحدةالصلة بهذه  ذو اإليضاحعلى كل من هذه التقديرات في  19-كوفيد
 

 ، واألحكام المتبعة:وا فتراضات تقديرات،يلي المجا ت المهمة التي استخدمت فيها اإلدارة ال فيما
 

 الموجودات الماليةفي قيمة  نخفاضخسائر اال   (1
 

في جميع فئات الموجودات  األدوات المالية 9معيار الدولي للتقارير المالية اليتطلب قياس خسائر ا نخفاض في القيمة بموجب 

نقديآآة المسآآتقبلية وقآآيم الضآآمانات عنآآد تحديآآد خسآآائر الماليآآة الحكآآم، وعلآآى وجآآ  الخصآآوص، تقآآدير مبلآآغ وتوقيآآت التآآدفقات ال

تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر ا ئتمان  هذه التقديرات مدفوعة بعدد مآن العوامآل، ويمكآن أن تآؤدي وا نخفاض في القيمة 

  التغييرات في هذه العوامل إلى مستويات مختلفة من المخصصات
 

ي مخرجات من النمآاذج المعقآدة مآع عآدد مآن ا فتراضآات هالمتوقعة من المجموعة إن احتسابات المجموعة لخسائر ا ئتمان 

آا  األساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة وترابطاتها  تتضمن عناصر نماذج خسآائر ا ئتمآان المتوقعآة التآي تعتبآر أحكام 

 :وتقديرات محاسبية ما يلي
 

  ،؛الذي يحدد احتمالية التعثر للدرجات الفرديةنموذج التصني  ا ئتماني الداخلي للمجموعة 

  معآآايير المجموعآآة لتقيآآيم مآآا إذا كانآآت هنآآاك زيآآادة ملحوظآآة فآآي مخآآاطر ا ئتمآآان حيآآث ينبغآآي قيآآاس

 ؛مخصصات الموجودات المالية على أساس خسائر ا ئتمان المتوقعة لمدة الحياة والتقييم النوعي

 ؛سائر ا ئتمان المتوقعة على أساس جماعيقطاع الموجودات المالية عندما يتم تقييم خ 

 ؛تطوير نماذج خسائر ا ئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت  

  تحديد ا رتباطات بآين سآيناريوهات ا قتصآاد الكلآي والمآدخالت ا قتصآادية، مثآل معآد ت البطالآة وقآيم

 و ؛والتعرضات عند التعثر، والخسائر الناجمة عن التعثرالضمانات، والتأثير على احتماليات التعثر، 

  اختيآآار سآآيناريوهات ا قتصآآاد الكلآآي التطلعيآآة وأوزانهآآا ا حتماليآآة،  شآآتقاق المآآدخالت ا قتصآآادية فآآي

  نماذج خسائر ا ئتمان المتوقعة
 

 القيمة العادلة قياس   ( 2
  

المشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركآز مآالي موحآدة، باسآتثناء مآا تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، بما في ذلك 

   ج33تم اإلفصاح عن  في إيضاح 
 

ت عر  القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالم  لبيع أصل، أو المدفوع لتحويل التزام في عملية  اعتيادية بآين متعآاملين فآي 

 لقيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذها إما:السوق بتاريخ التقرير  ي بنى قياس ا
 

 في السوق األساسي لألصل أو ا لتزام، أو 

 في أكثر سوق أفضلية لألصل أو ا لتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي   
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ق األساسي أو السوق األكثآر أفضآلية أو مآن قِبآل المجموعآة  ت قآيم القيمآة العادلآة كذلك يجب أن يكون من الممكن الدخول للسو

ألصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصل  أو التزام وذلآك علآى فرضآية أن المتعآاملين 

ا عتبآار ق آدرة المتعامآل فآي السآوق لتحقيآق منفعآة  يسعون ألفضل منفعة  اقتصادية  تأخآذ  القيمآة العادلآة ألصآل  غيآر مآالي فآي 

اقتصآآادية مآآن خآآالل التوظيآآ  األمثآآل واألعلآآى لألصآآل، أو مآآن خآآالل البيآآع لمتعامآآل رخآآر فآآي السآآوق والآآذي بآآدوره سآآيقوم 

   بالتوظي  األمثل واألعلى لألصل
 

وذلآآك عنآآد تعظآآيم  ،لقيآآاس القيمآآة العادلآآةافيآآة متاحآآة تسآآتخدم المجموعآآة ط آآرق تقيآآيم مناسآآبة، بحسآآب مآآاهو مالئآآم، و بيانآآات ك

عطيات عطيات    ي مكن م الحظتها السوق التي استخدام م    من الممكن م الحظتها وتقليل استخدام م 
 

يتم تصني  كل الموجودات والمطلوبآات، والتآي يآتم قياسآها بالقيمآة العادلآة أو تآم اإلفصآاح عنهآا فآي القآوائم الماليآة الموحآدة، 

 :الهرمي للقيمة العادلة المذكور أدناه، ألدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عامضمن التسلسل 
 

علنة في األسواق النشطة لألداة المالية  المماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصآول إليهآا بتآاريخ القيآاس  المستوى األول.  األسعار الم 

 ؛)بدون تعديل(
 

شآابهة أو طآرق تقيآيم أخآرى والتآي األسعار ا الثاني. المستوى علنة في األسواق النشآطة للموجآودات والمطلوبآات الماليآة الم  لم 

 ؛على معلومات سوقية يمكن مالحظتهاجوهرية مبنية المعطيات التكون فيها جميع 
 

  مالحظتها مبنية على معلومات سوقية يمكنوليست جوهرية معطيات أي تكون فيها طرق التقييم التي  الثالث. المستوى
 

عتر  بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة ت قآرر مآا إذا حآدث  و بما يتعلق بالموجودات والمطلوبات الم 

تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصني  )بناء  على أدنآى مسآتوى معطيآات  جآوهري لقيآاس 

 عام( في نهاية تاريخ كل تقرير مالي  القيمة العادلة بشكل  
 

تكآرر مثآل الموجآودات الماليآة غيآر المتداولآة، وغيآر  ت حدد المجموعة السياسات وا جراءات لكآل  مآن قيآاس القيمآة العادلآة الم 

قتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة   المتكررة مثل الموجودات الم 
 

قآرر تن يخآارجيالن يموضآوعيالخبراء المشاركة ة  عينخر لتقييم موجودات ممن وقت آل ونخارجي خبراء موضوعيون يشارك

 ختيار بناء  على معايير المعرفة بالسوق، السمعة، ا ستقاللية وا لتزام بالمعايير المهنية ا يتم   سنوي ا
 

عادة تقييمها أو إعادة تقديرها بتاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمطلوب إ

وفق آآا للسياسآآات المحاسآآبية للمجموعآآة  وألغآآراض هآآذا التحليآآل، تقآآوم المجموعآآة بالتثبآآت مآآن المعطيآآات الرئيسآآية آلخآآر تقيآآيم 

بواسآآطة مطابقآآة المعلومآآات فآآي عمليآآة احتسآآاب التقيآآيم مآآع العقآآود والمسآآتندات األخآآرى ذات الصآآلة  كمآآا ت قآآارن المجموعآآة 

 في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقو   التغيرات 
 

وألغآآراض اإلفصآآاح عآآن القيمآآة العادلآآة، تقآآوم المجموعآآة بتحديآآد أصآآنا  الموجآآودات والمطلوبآآات علآآى أسآآاس طبيعتهآآا،  

 ك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله وخصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذل
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 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها  ( 3
  

، كما تقوم المجموعة بالتصر  كمدير صندوق لعآدد مآن ب3ت اإلدارة، والمبينة في إيضاح تخضع مؤشرات السيطرة لتقديرا

ة  ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرة  على صناديق ا ستثمار الفرديآة فآإن المجموعآة عآادة  مآا تقآوم الصناديق ا ستثماري

بالتركيز على تقييم المنافع ا قتصادية لها في صندوق فردي )التي تشمل المنافع المحملة مآع أتعآاب اإلدارة المتوقعآة( وحقآوق 

ك فقد توصلت المجموعة لنتيجة مفادها أنها تقآوم بآدور وكيآل المسآتثمرين فآي المستثمرين في إقالة مدير الصندوق  ونتيجة لذل

  كل األحوال، وبالتالي لم تقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق
 

 االستمراريةمبدأ   ( 4
  

ق آآآا لمبآآآدأ قامآآآت إدارة المجموعآآآة بآآآإجراء التقآآآديرات الالزمآآآة للتأكآآآد مآآآن قآآآدرة المجموعآآآة علآآآى ا سآآآتمرار فآآآي أعمالهآآآا وف

ا ستمرارية، وقد تأكدت اإلدارة أن لدى المجموعة المصادر الكافية لالستمرار في األعمال للمستقبل المنظآور  باإلضآافة إلآى 

ذلك،   علم لدى اإلدارة بوجود حا ت عدم تأكد جوهرية قآد يكآون لهآا تآأثير مهآم علآى قآدرة المجموعآة علآى ا سآتمرار فآي 

  ستمرارية، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس هذا المبدأأعمالها وفق ا لمبدأ ا 
 

 د اإليجاروعق شروطتحديد   ( 5
  

، تأخذ اإلدارة في ا عتبار األصول المؤجرةاستخدام ألغراض حساب التزامات اإليجار وحق  د اإليجاروعق شروطعند تحديد 

، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء  يتم تضمين خيآارات اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد اجميع الحقائق والظرو  التي تخلق حافز  

أو لآم يآتم  ا بنسبة معقولةد اإليجار مؤكد  عق تمديد فقط إذا كاناإليجار  شروطالتمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في 

  ؤهإنها
 

آآا عيآآد المجموعآآةت   أو تغييآآر  جآآوهريبشآآكل معقآآول ممارسآآة الخيآآارات إذا كآآان هنآآاك حآآدث  تقيآآيم مآآا إذا كآآان مآآن المؤكآآد أيض 

  سيطرتها في نطاقفي الظرو  التي  جوهري

 
 االستهالك واإلطفاء  ( 6

  

، بمآا فآي ذلآك المعآداتللممتلكآات وتستخدم اإلدارة الحكم عند تحديد الفترات المستخدمة ألغراض حساب ا ستهالك واإلطفاء 

، تقآآديرات أليآآة قآآيم متبقيآآة   يتضآآمن الحكآآمموجآآودات تقنيآآة المعلومآآات غيآآر الملموسآآةو ا سآآتخدام المسآآتأجرة لحآآق األصآآول

  والفترات التقديرية التي ستتدفق عليها المنافع ا قتصادية المستقبلية للمجموعة، واختيار طرق ا ستهالك واإلطفاء
 

 للمطلوبات واألتعابمخصصات   ( 7
  

قامآآة  ضآآدها  وتقآآوم اإلدارة فآآي هآآذا الخصآآوص بتطبيآآق بعآآض تسآآتلم المجموعآآة، خآآالل دورة  أعمالهآآا ا عتياديآآة، مطالبآآات م 

األحكام لمواجهة احتمالية احتياج تلك المطالبات لمخصصات    يمكن تحديد توقيت  دقيآق  للوصآول لحكآم عآن هآذه المطالبآات 

  وقيت حدوثها على ا جراءات المتبعة بحسب القانونأو عن المبالغ الممكن تكبدها عن منافع اقتصادية  تعتمد التكالي  وت
 

 مزايا الموظفينبرامج   ( 8
  

وفق آا  المسآتحقاتاحتسآاب  تميآ  السآائدة العمآل السآعودي أنظمآةلموظفيها استناد ا إلآى  تدير المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة

توقعة  قةيطر یبناء  عل ةيا کتوار ماتييللتق وموعآد  هانما يآتم صآر  مآدفوعات ا سآتحقاقات عنآد اسآتحقاقبيوحدة ا ئتمان الم 

  استحقاقها
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

تبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة   فيما يلي، بياٌن بأهم السياسات المحاسبية الم 
 

 التغير في السياسات المحاسبية (أ
  

تبعة فآي إعآداد القآوائم الماليآة السآنوية تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة ف ي إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك الم 

المعآايير والتفسآيرات والتعآديالت التاليآة التآي أصآبحت قابلآة للتطبيآق  باسآتثناء 2020ر ديسآمب 31الموحدة للسنة المنتهية فآي 

 :2021يناير  1لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

، ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة 

، والمعيار الدولي إلعداد التقارير 4، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 7، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 39

 16 المالية

تعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سععر التعامعا الئعابد  عيب البنعور  ئععر فابعد   عديا توفر ال

 :شبه خاٍل مب المخاطر. تشما التعديالت الوسابا العملية التالية
 

اإلصعال  مباشعر ، ليعتم التعامعا مع عا وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييعرات فعا التعدفقات النقديعة التعا يتطلب عا  -

 على أن ا تغييرات فا سعر الفابد  المتغير، مئاويًا للئعر الئوقا للفابد ؛

سعر التعاما الئابد  يب البنور ليتم إجراؤها للتحوط مب التخصيصات والمئتندات  تغييرات التصاريح التا يتطلب ا إصال  -

 دون تعّطا العالقة التحوطية؛

مؤقت للكيانات  دًًل مب ضرور  تلبية متطلبات معيّنة  شكا منفصا عنعدما يعتم تخصعيد أدا  سععر فابعد   عديا توفير إعفاٍء  -

 شبه خاٍل مب المخاطر كتحوط للمخاطر.
 

لم يكب ل ذه التعديالت أي تأثير جوهري على القوابم المالية الموحد  للمجموععة. تنعوي المجموععة اسعتخداو الوسعابا العمليعة فعا 

 المئتقبلية حيب دخول ا حيز التطبيق. الفترات
 

 16وتعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2021يونيو  30بعد  19 -امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 
 

ر . وتععديالت علعى المعيعا19-، امتيعااات اإليجعار المتعلقعة  كوفيعد2020معايو  28أصدر مجلع  مععايير المحاسعبة الدوليعة فعا 

عقععود اإليجععار. تععوفر التعععديالت إعفععاًء للمئععتأجريب مععب تطبيععق إرشععادات المعيععار الععدولا  - 16العدولا إلعععداد التقععارير الماليععة 

. 19 - شأن محاسبة تعديا عقد اإليجار ًلمتيااات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشر  لجابحعة كوفيعد  16إلعداد التقارير المالية رقم 

مععب المععؤجر يعععد تعععدياًل لعقععد  19 -تععار المئععتأجر عععدو تقيععيم مععا إيا كععان امتيععاا اإليجععار المععرتب   كوفيععد كوسععيلة عمليععة، قععد يخ

اإليجار. يقوو المئتأجر الذي يقوو  إجراء هذا اًلختيار  المحاسبة عب أي تغيير فا معدفوعات اإليجعار نعاتن ععب امتيعاا اإليجعار 

، إيا لعم يكعب 16  ا التغيير  موجب المعيعار العدولا إلععداد التقعارير الماليعة رقعم  نف  الطريقة التا يفئر  19 -المرتب   كوفيد 

 التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.
 

فتعر   ،2021معار   31 تعاري   . معدّد مجلع  مععايير المحاسعبة الدوليعة2021يونيعو  30كان مب المقرر سريان التعديا حتعى 

 1. يطبعق التععديا لفتعرات التقعارير التعا تبعدأ فعا أو  ععد 19 -جابحعة كوفيعد حيع  يئعتمر تعأثير  2022يونيو  30التطبيق حتى 

، ولكن عا تخطع  لتطبيقعه عمليًعا خعالل فتعر  19 -. ورغم يلك، لم تتلق المجموعة امتيااات اإليجار المتعلقة  كوفيعد 2021أ ريا 

 .الئما 
 

  المالية الموحدة ائمقوليس لها تأثير جوهري على الوقد قدرت المجموعة أن هذه التعديالت 
 

 القوائم المالية توحيدأسس  (ب
 

  يآتم إعآداد 1تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة علآى القآوائم الماليآة للبنآك وشآركات  التابعآة كمآا هآو موضآح فآي إيضآاح رقآم 

لآة مآع السياسآات المحاسآبية القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس السنة المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسآبية متماث

  للبنك  كما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة
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سيطر عليها من قِبل المجموعة   ستثمر فيها وم  سآتثمر الشركات التابعة هي شركات م  ت عتبر المجموعة مسيطرة على شآركات م 

 فيها عندما تكون متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك الشركة 
 

سآتثمر  ا على التأثير في هذه العوائد مآن خآالل س آلطتها التآي تمارسآها علآى هآذه الشآركة الم  فيهآا  يآتم إدراج ولديها القدرة أيض 

القوائم الماليآة للشآركة التابعآة فآي القآوائم الماليآة الموحآدة منآذ تآاريخ بآدء السآيطرة حتآى تآاريخ توقآ  هآذه السآيطرة بواسآطة 

  المجموعة
 

عآآة حقآآوق فآآي صآآافي موجآآودات ، حيآآث يكآآون للمجمويكآآون للمجموعآآة فيآآ  سآآيطرة مشآآتركة المشآآروع المشآآترك هآآو ترتيآآب

 والتزاماتها الخاصة بمطلوباتها  موجوداتهاقوق الترتيب، بد   من ح
 

ت عّر  المنشأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث   تدار بنظام حقوق التصويت  ولغرض تقدير مآا إذا كآان 

سآتثمر فيهآا، فآإن المجموعآة تأخآذ با عتبآار عآدة عوامآل مثآل الغآرض  مآن تصآميم للمجموعة الس آلطة علآى تلآك المؤسسآة الم 

سآتثمر  سآتثمر فيهآا، طبيعآة العالقآة مآع الشآركة الم  ستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجي  األنشطة المتعلقة بالشآركة الم  الشركة الم 

ستثمر فيها  يتم توحيد القوائم الماليآة لتلآك المنشآأة بنظآام خآاص  فيها، وحجم التعرض لالختال  في العوائد من هذه الشركة الم 

حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توق  المجموعة عن السيطرة  على وج  التحديد، تسيطر المجموعة  منذ تاريخ

ستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة  :على الشركة الم 
 

   سآآتثمر فيهآآا )أي الحقآآوق القائمآآة التآآي تمنحهآآا القآآدرة الحاليآآة علآآى توجيآآ السآآيطرة علآآى الشآآركة الم 
ستثمر فيها للشركة األنشطة ذات الصلة  ( الم 

  ستثمر فيهامخاطر  ، والتعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة الم 
 ستثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها   القدرة على استخدام س لطتها على الشركة الم 
 

سآآتثمر فيهآآا، تأخآآذ المجموعآآة فآآي ة الم  عنآآدما يكآآون لآآدى المجموعآآة األقليآآة مآآن حقآآوق التصآآويت أو حقآآوق مماثلآآة فآآي الشآآرك

 ،ستثمر فيها، بما في ذلكلطة على الشركة الم  ا عتبار كافة الحقائق والظرو  ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها س  
 

  ستثمر فيهاللشركة الم   اآلخرينالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت 
 ة األخرىالحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدي 
   حتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهمحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت الم 

 
سآتثمر فيهآا إذا مآا كانآت الحقآائق واألحآوال تشآ ر إلآى وجآود يتقوم المجموعآة بإعآادة تقيآيم مآا إذا كانآت تسآيطر علآى شآركة م 

يبآدأ توحيآد الشآركة التابعآة عنآدما تحصآل المجموعآة   الموضحة أعآاله تغيرات في واحد أو أكثر من مكونات السيطرة الثالثة

علآآى السآآيطرة علآآى الشآآركة التابعآآة وتتوقآآ  عنآآدما تفقآآد المجموعآآة السآآيطرة علآآى الشآآركة التابعآآة  يآآتم إدراج اإليآآرادات 

شتراة أو الم   ريخ حصآول المجموعآة علآى ستبعدة خالل السآنة فآي قائمآة الآدخل الشآامل مآن تآاوالمصروفات للشركة التابعة الم 

  السيطرة حتى تاريخ توق  المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة
 

ملكية  إذا فقدت المجموعة الحقوق  يتم ا عترا  ب  فيتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، أي 
 :السيطرة على شركة تابعة، فإنها

 
 المطلوبات للشركة التابعة؛( وشهرةبما في ذلك ال) تستبعد الموجودات 
 ؛سيطرةحقوق تخص الحصة غير الم   ةتستبعد القيمة الدفترية ألي 
  ؛المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية أسعار الصر تستبعد فروقات 
   ستلمتعتر  بالقيمة العادلة للم  ؛قابل الم 
  حتفظ ب  ؛تعتر  بالقيمة العادلة ألي استثمار م 
  ؛ وقائمة الدخل الموحدةعجز في تعتر  بأي فائض أو 
  عتآر  بهآا سآابق ا فآي قائمآة الآدخل الشآامل األخآرى إلآى ت عيد تصني  حصة الشركة األم مآن البنآود الم 

بقاة، حسبما يكون  ااألرباح أو الخسائر أو األرباح الم  ، كمآا يتطلآب لآو قامآت المجموعآة باسآتبعاد مالئم 
  الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة

 

استبعاد األرصآدة المتداخلآة وأي دخآل أو مصآاري  ناتجآة مآن المعآامالت المتداخلآة ضآمن المجموعآة عنآد توحيآد القآوائم يتم 

  المالية 
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 الموجودات المالية والمطلوبات الماليةج(  
 

 والقياس األولي رافاالعت  ( 1
 

لقيمآة العادلآة مآن با مآدرج بنآد غيآر، بالنسآبة إلآى باإلضافة إلآىمبدئي ا بالقيمة العادلة  لتزام المالييتم قياس األصل المالي أو ا 

  التي تنسب بشكل مباشر إلى ا ستحواذ أو اإلصدار عملياتخالل األرباح والخسائر، تكالي  ال
 

 تصنيف الموجودات المالية  ( 2
 

طفآأة أو بالقيمآة العادلآآة مآن خآآالل بنآود الآآدخل يآتم تصآني  الموجآآودات الماليآة وقياسآآها عنآد ا ع تمآاد المبآآدئي إمآا بالتكلفآآة الم 

  الشامل األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 

 موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة
 

طفآأة إذا اسآآتوفى الشآآرطين التآآاليين ولآآم يآآتم تحديآدهما بالقي مآآة العادلآآة مآآن خآآالل األربآآاح يآتم قيآآاس األصآآل المآآالي بالتكلفآآة الم 

 :والخسائر
 
 ة،و النقدية التعاقدي التدفقات لجمع بالموجودات ا حتفاظ إلى يهد  عمل نموذج ضمن باألصل ا حتفاظ يتم 

 أصل  تنتج الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات

  ائموفائدة على مبلغ األصل الق

 

 المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىموجودات ال
 

 أدوات الدين 
 

  يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشآامل األخآرى إ  إذا اسآتوفى الشآرطين التآاليين ولآم يآتم تحديآدهما 

 :بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 
 حتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدف  من خالل كل  من جمع التدفقات النقدية التعاقدية ا  يتم

 ، و الموجودات المالية وبيع

 أصل  تنتج الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون مجرد مدفوعات

  وفائدة على مبلغ األصل القائم

 

اس أدوات الدين بالقيمآة العادلآة مآن خآالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى بالقيمآة العادلآة مآع المكاسآب والخسآائر يتم بعد ذلك قي

ومكاسآب  دخآل العمآو ت الخاصآةالناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعرفة في بنود الدخل الشامل األخرى  ويتم إثبآات 

  الموحدةفي قائمة الدخل وخسائر صر  العمالت األجنبية 
 

 ا ستثمار في حقوق الملكية
 

قد تختار المجموعة بشكل غير قابل ل لغاء تقديم تغييرات  حقة في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وذلآك 

قتناة ألغراض المتاجرة عند ا عتماد المبدئي  ويتم إجراء هذا ا ختيآار علآى أسآا س اسآتثمار تلآو لالستثمار في األسهم غير الم 

  اآلخر
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 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرموجودات ال
 

  رلخسائاو حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة رىألخا لماليةا وداتجولما جميعوقياس   تصني ميت
 

 بيج لتيا تلباطبالمت تفي ماليةل لغآاء موجآآودات  لقاب رغي لبشکحآدد يأن  األولآي ا عتآرا  دعنيمكآن للبنآك إضآافة لآذلك، 

طفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشآامل األخآرى  بالتکلفة قياسها  حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة للحاهآو ا کماالم 

  كلذ  خال ينشأ دق ذيلا حاسبيلما قابطلتا دمعجوهري  لبشکفسيلغي أو يخفض  كلذب ملقياا دعن رلخسائأو ا
 

 إعادة التصنيف
 

مآآن أجآآآل  عمال أ وذجلنم كلبنا رتغيي تلي لتيا رةلفتا ءباستثنا ،األولآآي ا عتآآرا  دبع لماليةالموجآآودات ا  تصني دةعاإ ميت  

  لماليةإدارة الموجودات ا
 

 نموذج العمل تقييم
 

قتنآى  لألصكون اقد ي ذيلا لألعماا وذجنم نم د لها مبتقيي عةولمجما ومتق  لفضأ سيعکهآذا  نأل ةظلمحفا وىمست علیفي  م 

 :  المعلومات التي يتم مراعاتها تشمل التاليدارةإلا لیإ تماولمعلا ميدتقو لألعماا دارةإل يقةطر
 
 اإلدارة إستراتیجیة كانت إذا ما السیاسات، باألخص تلك وممارسة للمحفظة المعلنة واألهداف السیاسات 

 مدة ومطابقة الفائدة، بسعر خاصة صورة على والمحافظة التعاقدیة، العموالت داتإیرا كسب على تركز

 بیع خالل من النقدیة التدفقات تحقیق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع المالیة الموجودات

 الموجودات،

 إدارة المجموعة، إلى وتقدیمها المحفظة أداء تقییم یتم كیف 

 وكیفیة( العمل هذا نموذج في الموجودة المالیة والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 المخاطر، هذه إدارة

 العادلة القیمة إلى مستنًدا التعویض كان إذا ما على سبیل المثال، العمل مدیري تعویض یتم كیف 

 ، والتي تم جمعها التعاقدیة النقدیة التدفقات أو التي تم إدارتها للموجودات

 بشأن نشاط المبیعات في  توقعاتالوتیرة وحجم وتوقیت المبیعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبیعات و

المستقبل. لكن ال یتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبیعات بشكل منفصل، بل كجزء من تقییم 

 .وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة شامل لكیفیة تحقیق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالیة

 

آآا يعتمآآد تقيآآيم نمآآوذج العمآآل علآآى سآآيناريوهات متوقعآآة بشآآكل معقآآول دون أخآآذ سآآيناريوهات "الحالآآة األسآآوأ" أو "حالآآة  أيض 

 الضغط" بعين ا عتبار  إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختل  عن التوقعات األصلية للمجموعة، فال

تقآآوم المجموعآآة بتغييآآر تصآآني  الموجآآودات الماليآآة المتبقيآآة المحآآتفظ بهآآا فآآي نمآآوذج العمآآل هآآذا، ولكنآآ  يقآآوم بتضآآمين هآآذه 

  في المستقبلالمعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أو المشتراة حديث ا  
 

قتنآآآآاة ألغآآآآراض ا لماليةالموجآآآآودات ا سقيا ميت  حبارألا لخال نم لةدلعاا لقيمةا سساأ علیأدائهآآآآا  متقيي متي لتيوا رةلمتاجالم 

قتنآآاة  رغي ألنها رلخسائوا قتنآآاة  يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا لجمعم  بيآآع الموجآآودات و يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا للتحصيوليسآآت م 

  لماليةا
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 ات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغما إذا كانت التدفق تقييم
 

 لقيمةا ةعارام يألغآآراض هآآذا التقيآآيم ، فآآإن األصآآل هآآو القيمآآة العادلآآة لألصآآل المآآالي عنآآد ا عتمآآاد المبآآدئي، أمآآا العمولآآة ه

 معينة رةفت لخال ملقائاألصآآآآآآآل ا بمبلغ ةطتبرلما رىألخا ألساسيةا راضإلقا طآآآآآآآرمخاو  ئتمانيةا طآآآآآآآرلمخاوا د،للنق منيةزلا

  بحرلا شامه لیباإلضافة إ( يةدارإلا  لتکاليوا لةولسيا طرمخا لمث) رىألخا ألساسيةا راضإلقا  تکاليو

 

تنظر المجموعة في الشروط التعاقدية للسند عند التقييم فيمآا إذا كانآت التآدفقات النقديآة التعاقديآة هآي مجآرد مآدفوعات األصآل 

ذلك تقيآيم مآا إذا كآان األصآل المآالي يحتآوي علآى مآدة تعاقديآة يمكآن أن تغيآر توقيآت أو مبلآغ التآدفقات النقديآة  وفوائده  يشمل

 :التعاقدية بحيث   تستوفي هذا الشرط  تأخذ المجموعة ما يلي في ا عتبار عند إجراء التقييم

 
 
 حتملة أحداث  النقدیة.  التدفقات وتوقیت مقدار تغییر شأنها من م 

 المالي ا الرفعمزای، 

 والتمدید، السداد المبكر شروط 

 المثال، سبیل على) المحددة الموجودات من النقدیة بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد التي الشروط 

 ، و(دون حق الرجوع الموجودات ترتیبات

 فائدةالمیزات التي تعدل النظر في القیمة الزمنیة للنقد، مثل إعادة التعیین الدوري ألسعار ال. 

 
 الماليةالمطلوبات تصنيف   ( 3

 

طفأة من خالل األخذ في ا عتبار أي خصآم  بالتکلفة لماليةالتزاماتها ا  بتصني عةولمجما ومتق طفأة  ويتم احتساب التكلفة الم  الم 

ا   يتجزأ من معدل العمولة    المتوقع الخاصةأو عالوة على األموال الم صدرة والتكالي  التي تشكل جزء 

 
 االعتراف إلغاء  ( 4

 

 ليةماالموجودات ال
 

تقوم المجموعة بإلغاء ا عترا  باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو تقوم بنقل 

ل المآآالي بشآآكل الحقآآوق لتحصآآل علآآى التآآدفقات النقديآآة التعاقديآآة فآآي معاملآآة يآآتم فيهآآا نقآآل جميآآع مخآآاطر ومزايآآا ملكيآآة األصآآ

أساسي، أو التي   تقوم المجموعة فيها بنقل أو ا حتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل أساسي، كمآا   تحآتفظ بالسآيطرة 

  على األصل المالي
 

 مآن زءللجآ المخصصآة الدفتريآة القيمآة أو) لألصآل الدفتريآة القيمآة بآين الفرق اعتماد يتم  ما،إلغاء ا عترا  بأصل مالي   عند

لغى ا عترا  ب  األصل  الحصآول تآم جديآد أصآل أي ذلآك فآي بمآا) المسآتلم المقابآل( 1) الخسآارة ومجمآوع أو الربح في( الم 

يآتم  األخآرى الشآامل بنآود الآدخل في تم ا عترا  بها تراكمية خسارة أو ربح أي( 2) و( مفترض جديد التزام أي ناقصا   علي 

   موحدةا عترا  بها في قائمة الدخل ال
  

 العمليآة احتسآاب يتم المحولة، الموجودات على العائد لمبادلة متزامن إجمالي بمعّدل ثالث طر  إلى الموجودات بيع يتم عندما

 الموجآودات هآذه ملكيآة مخآاطر المجموعآة بجميآع تحآتفظ حيآث الشآراء وإعآادة البيآع لعمليآات مشآابهة مضمونة تمويل كعملية

   أساسي بشكل
 

 وتحآتفظ أساسي بشكل المالية الموجودات أحد وعوائد ملكية مخاطر جميع تحول أو المجموعة فيها تحتفظ   التي العمليات في

 لهآا تتعآرض الذي المدى ويحددها مشاركتها استمرار حد إلى ا عترا  باألصل في المجموعة تستمر األصل، على بالسيطرة

   المحولة الموجودات قيمة في للتغيرات
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 باألصآل إلغاء ا عتآرا  ويتم  رسوم مقابل المحولة المالية الموجودات بخدمة با لتزام معينة عمليات المجموعة في قد تحتفظ

 ومرسآآ كانآآت إذا الخدمآآة لعقآآد بالنسآبة ا لتآآزام أو ا عتآآرا  باألصآآل ويآآتمإلغآآاء ا عتآرا    معآآايير يسآآتوفي كآآان إذا المحآول

  الخدمة إلجراء( التزام) كافية من أقل كانت أو( أصل) كافية من أكثر الخدمة
 

األوراق المالية ا ستثمارية، والتي عادة ما ينآتج عنهآا بيآع هآذه  وأيجوز للمجموعة توريق قروض وسل  مختلفة إلى العمالء 

ر ومزايا الملكية  تقوم شركات التوريق بآدورها مخاطالجميع  جوهري ا البنك توريق غير موحدة وينقلإلى شركات  الموجودات

أساسآية أو فآي الموجآودات الماليآة المورقآة فآي شآكل شآرائح  فوائآدبإصدار أوراق مالية للمستثمرين  يتم ا حتفاظ بشكل عام ب

اق مالية استثمارية ويآتم كأور بقاةالم بالفوائدعترا   (  يتم ابقاةأو شرائح فائدة فقط أو مصالح متبقية أخرى )الفوائد الم ثانوية

  قائمة الدخل الموحدةالعادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  يتم تسجيل أرباح أو خسائر التوريق في بالقيمة ترحيلها 

 
 

 أي أرباح   خسائر متراكمة تم ا عترا  بها في بنود الدخل الشامل األخرى فيمآا يتعلآق بآاألوراق الماليآة ا سآتثمارية لألسآهم

عند استبعاد هذه األوراق  في قائمة الدخل الموحدةالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   يتم تسجيلها 

 المالية  
 

فيمآآا يتعلآآق بهآآذه األوراق الماليآآة بنآآود الآآدخل الشآآامل األخآآرى يآآتم تحويآآل األربآآاح والخسآآائر التراكميآآة المعتآآر  بهآآا فآآي 

يآتم ا عتآرا  بآأي فائآدة فآي الموجآودات الماليآة المحولآة المؤهلآة  اسآتبعادها إلى األربآاح المحتجآزة عنآد هم ا ستثمارية لألس

  لالستبعاد والتي يتم إنشاؤها أو ا حتفاظ بها من قبل البنك كأصل أو التزام منفصل
 

 ليةماال طلوباتمال
 

  نفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقديةتقوم المجموعة بإلغاء ا عترا  با لتزام المالي عندما يتم ت

 
 الماليةالمطلوبات و عديل الموجودات الماليةت  ( 5

 

إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعآدل مختلفآة بشآكل جآوهري  إذا 

فآإن الحقآوق التعاقديآة للتآدفقات النقديآة مآن األصآل المآالي األصآلي تعتبآر منتهيآة كانت التدفقات النقدية مختلفة إلآى حآد كبيآر، 

الصالحية  في هذه الحالة، يتم إلغاء ا عترا  باألصل المالي األصلي مع الفرق المعتمد كأرباح أو خسائر إلغاء ا عتماد ويتم 

  اعتماد أصل مالي جديد بالقيمة العادلة
 

طفآأة مختلفآة بشآكل أساسآي، فلآن يآؤدي التعآديل إلآى إلغآاء إذا لم تكن التدفقات النقد يآة للموجآودات المعدلآة المحملآة بالتكلفآة الم 

المبلآغ  سآجلرية اإلجمالية لألصل المآالي ويا عترا  بالموجودات المالية  في هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفت

  إذا تآم تنفيآذ مثآآل هآذا التعآديل بسآآبب فآآي قائمآة الآدخل الموحآآدةو خسآارة النآاتج عآن تعآآديل إجمآالي القيمآة الدفتريآآة كمكسآب أ

ت عمآو الدخل تعآديل لآالصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة  ويتم تقديمآ  ك

  في حا ت أخرى الخاصة
 

تعآديل شآروط  وتختلآ  التآدفقات النقديآة لاللتآزام المعآدل بشآكل تقوم المجموعة بإلغآاء ا عتآرا  بآا لتزام المآالي عنآدما يآتم 

أساسي  في هذه الحالة، يتم اعتماد التزام مالي جديد بناء  علآى الشآروط المعدلآة بالقيمآة العادلآة  ويآتم إدراج الفآرق بآين القيمآة 

  ائمة الدخل الموحدةفي قالدفترية لاللتزام المالي المنتهي وا لتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة 

 
 االنخفاض في القيمة  ( 6

 

تعتر  المجموعة بالمخصصات لخسائر ا ئتمان المتوقعة على األدوات الماليآة التاليآة التآي لآم يآتم قياسآها بالقيمآة العادلآة مآن 

 :خالل الربح أو الخسارة
 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى، 

  دین نداتسالموجودات المالیة التي هي، 
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  ًمستحقات اإلیجار المدینةقروض وسلف، متضمنة، 

 التزامات القروض المصدرة، 

 وعقود الضمان المالي المصدرة ، 

  المالیة األخرىالموجودات. 

 

    يتم ا عترا  بخسائر ا نخفاض في القيمة على ا ستثمارات في األسهم

 

 يتم لتيوا ،يلي ما ءباستثناا ئتمآان المتوقعآة مآدى الحيآاة،  خسائرل يةومسا بقيمةا ئتمان  خسائر تمخصصا سبقيا نكبليقوم ا

 :اشهر  12 سساأ علىخسائر ا ئتمان المتوقعة ل ها مساوية  سقيا
 
 وریرسندات الدین التي یتم تحدیدها على أنها ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التق استثمار في ، 

 انظر  المالیة األخرى التي لم تزداد فیها مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ االعتماد المبدئي األدوات(

 (ح32إیضاح 

 

 ن ئتماا طآآآرمخا  تصني ونيک مادعن منخفضة ن ئتماا طآآآرمخا ونتک ثبحيبعآآآين ا عتبآآآار  ونيدلا نضما عةولمجمتأخآآآذ ا

 " رية ستثماا درجةلاـ"ب اعالمي  وملمفها  يرللتع مکافئ ا بها صلخاا
 

ا من خسائر ا ئتمان المتوقعة التي تنتج عن حا ت تعثر محتملآة علآى أداة  12تعتبر مدة  شهرا  لخسائر ا ئتمان المتوقعة جزء 

ا بعد تاريخ التقرير 12مالية خالل    شهر 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة قياس
 

  ر ا ئتمان  يتم قياس خسائر ا ئتمان المتوقعة على النحو التاليخسائر ا ئتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخسائ

 

  الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیها قیمة االئتمان في تاریخ التقریر: یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

 ً للعقد بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت النقص النقدي )الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للجهة وفقا

 ،یة التي تتوقع المجموعة تلقیها(والتدفقات النقد

  الموجودات المالیة التي انخفضت فیها قیمة االئتمان في تاریخ التقریر: یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة

 ،المقدرةبالفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 

  غیر المكشوفة: یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات التزامات القروض

 ، الحصول علیها البنكتوقع یتي في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدیة ال بنكقدیة التعاقدیة المستحقة للالن

 لتسدید حاملها ناقًصا أي  عةعقود الضمان المالي: یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوق

 .استردادها البنكتوقع یمبالغ 

 

 المالية موجوداتإعادة هيكلة ال
 

 بسآبب جديآد بأصآل الحاليآة الماليآة الموجآودات أحآد اسآتبدال أو تعآديلها أو المآالي األصآل شآروط علآى التفآاوض إعآادة تم إذا

 خسائر ا ئتمآان المتوقعآة وقياس المالي باألصل لغاء ا عترا إ يجب كان إذا ما تقييم يتم عندها للمقترض، المالية الصعوبات

 التالي  النحو على
 
  لنقدیةا تلتدفقافیتم إدراج ا د،لموجوإلغاء االعتراف باألصل ا لىإ لمتوقعةا لهيكلةا دةعاإ ديتؤ لمإذا 

 ، ودلموجواألصل ا من يلنقدا لعجزا بحسا في للمعدا لماليا ألصلا عن لناشئةا لمتوقعةا
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  إذا أدت إعادة الهیكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف باألصل الموجود، فیتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة

لألصل الجدید كالتدفق النقدي النهائي من األصل المالي الموجود في وقت إلغاء االعتراف. یتم إدراج هذا 

تم خصمه من التاریخ المتوقع إللغاء  ذيالعجز النقدي. من األصل المالي الموجود ال المبلغ في حساب

 االعتراف إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل العمولة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.

 االئتمان منخفضةالموجودات المالية 
 

طفآأة منخفضآة ا ئتمآان فآي تآاريخ كآل تقريآر  ي عآد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانآت الموجآودات الماليآة المدرجآة  بالتكلفآة الم 

 األصل المالي منخفض ا ئتمان عند وقوع حدث أو أكثر ل  تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي  
 

 مكن مالحظتها:تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة ائتمانية منخفضة البيانات التالية التي ي
 
 جهة اإلصدار، أو للمقترض كبیرة مالیة صعوبة 

 التأخر، أو حالة التعثر مثل لشروط العقد خرق 

 یأخذها البنك بعین االعتبار، وإال، ال بشروط المجموعة من سلفة أو قرض جدولة إعادة 

 أو آخر، مالي تنظیم إعادة أي أو اإلفالس في سیدخل المقترض أن المحتمل من یصبح 

 المالیة الصعوبات بسبب للضمانات نشط سوق تفاءاخ. 

 

 علآى دليآل هنآاك يكآن لم ما ا ئتمان منخفض المقترض حالة تدهور بسبب علي  التفاوض إعادة تم الذي القرض يعتبر ما عادة

 قآرض بآرويعت  للتآدهور أخآرى مؤشآرات هنآاك ولآيس كبيآر بشكل انخفضت قد التعاقدية النقدية التدفقات تلقي عدم مخاطر أن

ا 90 لمدة المتأخر األفراد    منخفض القيمة أكثر أو يوم 
 

 التالية: العوامل ا عتبار بعين أخذت المجموعة فإن منخفض ا ئتمان، دين سيادي في ا ستثمار كان إذا فيما تقييم   إجراء عند
 
 السندات، عوائد منعكس على هو كما االئتمانیة للجدارة السوق تقییم 

 االئتمانیة، للجدارة التصنیف وكاالت تقییم 

 جدیدة، قروض إلصدار المال رأس أسواق إلى الوصول على الدولة قدرة 

 أو الطوعي اإلعفاء طریق عن الخسائر أصحاب معاناة إلى یؤدي مما الدیون، هیكلة إعادة احتمال 

 للمدیونیة، و اإللزامي

 البیانات تعكسها التي النیة وكذلك لهذه الدولة رأخی كمقرض الالزم الدعم لتوفیر القائمة الدولیة الدعم آلیات 

 كانت إذا اآللیات عما تلك لعمق تقییما ذلك ویشمل. اآللیات هذه الستخدام والوكاالت الحكومات من  العامة

  .السیاسیة النیة عن النظر بغض المطلوبة استیفاء المعاییر على القدرة هناك

 

 الموحدة قائمة المركز المالي عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في
 

 :يلي كما الموحدة قائمة المركز المالي فيا ئتمان لخسائر  المخصصات عرض يتم
 
 طفأة بالتكلفة المقاسة المالیة الموجودات  للموجودات، اإلجمالیة الدفتریة القیمة من كاستقطاع: الم 

 خرىاأل طلوباتبشكل عام كمخصص في الم: المالي الضمان وعقود القروض التزامات، 

 خسائر االئتمان  تحدید للمجموعة یمكن وال مكشوف، وغیر جزء مكشوف على المالي السند یشتمل عندما

 المجموعة تقدم المكشوف، بالجزء الخاص المكون عن منفصل بشكل بالقرض االلتزام عنصر في المتوقعة

 اإلجمالیة الدفتریة القیمة من كخصم المجمع المبلغ عرض یتم. الجزئین من لكل تجمیعي خسارة مخصص

 یعرض للجزء المكشوف اإلجمالي المبلغ على الخسارة مخصص من فائض أي. المكشوف للجزء

 ، وخرىاأل كمخصص في المطلوبات
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 اعتماد یتم ال، األخرى الشامل بنود الدخل لخال من لةدلعاا بالقيمة سندات القروض التي یتم قیاسها 

 ولكن. لةدلعاا قيمتها تعتبر الموجودات لهذه لدفتریةا لقيمةا نأل مقابل الموجودات المالیة رةخسا مخصص

درج في  الخسارة مخصص عن اإلفصاح یتم  .الشامل األخرىبنود الدخل وم 

 
 شطب الديون  ( 7

 

هنآاك احتمآال واقعآي لالسآترداد  ومآع ذلآك، يمكآن أن  يتم شطب القروض وسندات الدين )إما جزئي ا أو كلي آا( عنآدما   يكآون

تخضع الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة اإلنفاذ مآن أجآل ا متثآال إلجآراءات المجموعآة  سآترداد المبآالغ المسآتحقة  إذا 

 لآى المخصآصان المتراكم، يتم التعامل مآع الفآرق أو   كإضآافة إكان المبلغ المطلوب شطب  أكبر من مخصص خسارة ا ئتم

  ا ئتمان ئرخسا مخصصاتيتم إرجاع أية مبالغ مستردة  حقة إلى إجمالي القيمة الدفترية   على يتم تطبيق  ثم
 

 األدوات الماليةمقاصة   ( 8
 

لموحآدة عنآد وجآود حآق نظآامي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وي درج المبلغ بالصافي في قائمآة المركآز المآالي ا

عندما تنوي المجموعة تسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصآافي، أو بيآع الموجآودات وتسآديد المطلوبآات وملزم 

  في رن واحد
 

المصاري  في قائمة الدخل الموحدة إ  إذا كان ذلك بحسب مآاهو وارد فآي معيآار أو تفسآير محاسآبي،   يتم مقاصة الدخل و

  المحاسبية للمجموعةوكما ورد بهذا الخصوص في السياسات 
 

 الضمانات المالية وتعهدات القروض  ( 9
 

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة تسديد مدفوعات محددة لتعآويض حاملهآا عآن الخسآارة التآي يتكبآدها بسآبب 

مآن اعتمآادات مسآتندية  يآتم مآنح ضآمانات ماليآة تتكآون  استحقاق  وفقآا  لشآروط أداة الآدينفشل المدين المحدد في السداد عند 

  وضمانات وقبو ت ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة
 

لم تصدر المجموعة أي التزامات   التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير ا ئتمان بموجب أحكام وشروط محددة مسبق ا

القآروض األخآرى، تعتآر  المجموعآة  التزامآات وبمآا يخآص  قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسآارة

  خسارة اتمخصصب
 

يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو ا لتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من السآوق مبآدئي ا بالقيمآة العادلآة ويآتم إطفآاء 

ومبلآآغ مخصآآص خسآآارة أطفآآأ مبلآآغ الم  الا بهآآذا أو ا لتآآزام   حق آآا، يآآتم قياسآآه القيمآآة العادلآآة األوليآآة علآآى مآآدى فتآآرة الضآآمان

  أيهما أعلى -ا ئتمان 

 

 االستثمارات في الشركات الزميلة (د
 

ت سجل ا ستثمارات في الشركات الزميلة مبدئي ا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفق ا لطريقة حقآوق الملكيآة  ت عآّر  الشآركات الزميلآة 

ل لحد السيطرة( علآى األمآور الماليآة والتشآغيلية و أن   )ولكن  يص جوهريي يكون لدى البنك فيهـا تأثير بأنها المنش ت الت

  تكون تلك الشركة تابعة  أو مشروع ا مشترك ا
 

ت قيّآد ا سآتثمارات فآي الشآركات الزميلآة فآي قائمآة المركآز المآالي الموحآدة بالتكلفآة، زائآد ا تغيآرات مآا بعآد اقتنآاء المجموعآآة 

آآا أي انخفآآاض فآآي القيمآآة لكآآل اسآآتثمار  علآآى حآآده  تتضآآمن حصآآة لحصآآتها فآآي صآآافي موجآآودات الشآآركة الزميلآآة، و نا قص 

المجموعة في دخل الشركات الزميلة التغيآرات فآي حصآة المجموعآة فآي صآافي موجآودات الشآركة الزميلآة  يآتم ا عتآرا  

لمجموعآة مآن بأرباح و خسائر الشركات الزميلة لما بعد ا ستحواذ ضمن قائمة الآدخل الموحآدة  كمآا يآتم ا عتآرا  بحصآة ا

 بنود الدخل الحركات على بنود الدخل الشامل األخرى لما بعد ا ستحواذ ضمن 
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فآي حقآآوق المسآاهمين  يآآتم تسآآوية المبآالغ المتراكمآآة عآن حركآآات مآآا بعآد ا سآآتحواذ مقابآل القيمآآة الدفتريآآة  الشآامل األخآآرى

وى حصة المجموعة من الخسائر في الشركة الزميلة أو تزيد عآن قيمآة ا سآتثمار فآي الشآركة الزميلآة لالستثمار  عندما تتسا

بما في ذلك أي ذمم  مدينة غير مؤكدة التحصيل، فإن المجموعآة  تقآوم بآا عترا  بآأي خسآائر إضآافية، إ  إذا ترتآب عليهآا 

تم تضآآمين الشآآهرة الخاصآآة بالشآآركة الزميلآآة ضآآمن القيمآآة تحقآآق التزامآآات أو عمآآل دفعآآات بالنيابآآة عآآن الشآآركة الزميلآآة  يآآ

 الدفترية لالستثمار و  يخضع ل طفاء أو  ختبار انخفاض القيمة 
 

مآن  لمجموعآةشآركات الزميلآة بحآد أقصآى حصآة اوال بنآكالمحققآة عآن العمليآات بآين اليتم استبعاد األرباح و الخسآائر غيآر 

  ا ستثمار في الشركة الزميلة
 

ئمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات الزميلة  تقوم المجموعة بآا عترا  واإلفصآاح عآن تعكس قا

حصتها من أي تغيير مباشر في حقوق الملكية للشآركات الزميلآة )وذلآك عنآدما ينطبآق هآذا التغييآر(، ليآتم اإلفصآاح عآن هآذا 

عاد األرباح غير المحققآة عآن عمليآات بحآد أقصآى حصآة المجموعآة مآن التغيير ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة  يتم استب

ؤيآدة بآدليل علآى ا نخفآاض فآي  ا إ  اذا كانت العملية م  ا ستثمار في الشركة الزميلة  ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة أيض 

 األصل الم حول  
 

شآار إليآ  بأنآ  يتم إظهار حصة المجموعة من دخآل شآركة زميلآة فآي قائمآة الآدخل الموحآد ة  يتمثآل دخآل الشآركة الزميلآة الم 

صافي الدخل العائد لم الك الشركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزكاة والضريبة وحقوق الحصة غير المسآيطرة فآي الشآركات 

وائم المالية للمجموعآة  ويآتم التابعة للشركة الزميلة  يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد الق

 عمل التسويات الالزمة، عند الضرورة، لتتوافق السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة 
 

بعد تطبيق طريقة حقآوق الملكيآة، تقآوم المجموعآة بتحديآد مآا إذا كآان مآن الضآروري ا عتآرا  بخسآائر انخفآاض فآي قيمآة 

لشركة الزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية  كذلك، تقوم المجموعآة بتآاريخ كآل قآوائم ماليآة بتحديآد مآا إذا استثمارها في ا

كآان هنآاك دليآآل موضآوعي علآى أن ا سآآتثمار فآي الشآركة الزميلآآة قآد تعآرض  نخفآآاض فآي القيمآة  فآآي هآذه الحالآة، تقآآوم 

ن ا ستثمار في الشركة الزميلآة وبآين القيمآة الدفتريآة، لالسترداد مالمجموعة بحساب مبلغ ا نخفاض كفرق بين المبلغ القابل 

 يتم ا عترا  في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة و
 

، يآتم ا عتآرا  بآالفرق بآين القيمآة الدفتريآة جآوهريشآركة زميلآة مآع ا حتفآاظ بنفآوذ دما يتم تخفيض حصآة الملكيآة فآي عن

  يتم إعادة تصني  الحصة النسبية من المبالغ المعتر  بها سآابق ا فآي قائمة الدخل الموحدةبلغ المستلم في مللشركة الزميلة وال

 ة تخفيض حصة الملكية في شركة زميلحاجة ل، عند القائمة الدخل الموحدةإجمالي بنود الدخل الشامل األخرى إلى 

 

 محاسبة تاريخ السداد (ه
 

ليات ا عتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي التاريخ الذي يآتم فيآ  تسآليم يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العم

قيمآة العادلآة بآين تآاريخ السآآداد الموجآودات للطآر  اآلخآر  حينمآا ينطبآق تآاريخ السآداد، يقآوم البنآك بمعالجآة أي تغيآر فآي ال

شترى  إن العمليات ا عتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجآودات تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة األصل و الم 

المالية هي تلك العمليات التآي تتطلآب أن يآتم تسآليم تلآك الموجآودات خآالل الفتآرة الزمنيآة التآي تآنص عليهآا األنظمآة أو تلآك 

تعار  عليها في الســوق   الم 
 

 طرالمالية المشتقة ومحاسبة التحوط من المخااألدوات و(   
 

، فقد اختارت المجموعة ا سآتمرار فآي تطبيآق متطلبآات لماليةاألدوات ا - 9وفق ا  لما يسمح ب  المعيار الدولي للتقارير المالية 

  األدوات المالية: ا عترا  والقياس - 39محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار
 لمالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ا
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 

      23 

 )تتمة( - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

يتم إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل علآى عقآود الصآر  األجنبآي، العقآود المسآتقبلية ألسآعار العمآو ت، اتفاقيآات 

شآتراة( ابتآداء  عمآو ت، وخيآارات أسآعار العمآالت واألسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار العمآالت وال كتتبآة والم  العمآو ت )الم 

عقد المشتقات ويتم إعادة القياس  حق ا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة مآع تكآالي  بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام 

عتر  بها فآي قائمآة الآدخل الموحآدة  ت قيّآد كافآة المشآتقات بقيمتهآا العادلآة ضآمن الموجآودات وذلآك عنآدما يكآون  العمليات الم 

وبآات عنآدما يكآون صآافي القيمآة العادلآة لهآا سآالبة  تحآدد القيمآة العادلآة ت قيّآد ضآمن المطلافي القيمة العادلة لها موجبآة، وص

نمآاذج التسآعير، حسآب مآا هآآو ر ونمآاذج خصآم التآدفقات النقديآة وبآالرجوع إلآى األسآعار المتداولآة بالسآوق أو مصآادر أسآعا

  مالئم
 

 :سب الفئات التاليةإن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصني  تلك المشتقات بح
 

 المشتقات الُمقتناة ألغراض المتاجرة  ( 1
 

قتنآاة ألغآراض المتآاجرة مباشآرة  فآي قائمآة الآدخل الموحآدة وت عآرض  تدرج التغيآرات فآي القيمآة العادلآة لآألدوات المشآتقة الم 

قتناة ألغراض المتآاجرة علآى تلآك المشآتقات التآي   تخضآع لمحاسآبة التحآوط مآن  ضمن دخل المتاجرة  تشتمل المشتقات الم 

  المخاطر

 
 المشتقات الُمدمجة  ( 2

 

يمكن تضمين المشتقات في ترتيب تعاقدي رخر )عقد مضي (  تقآوم المجموعآة باحتسآاب مشآتق مضآمن بشآكل منفصآل عآن 

 :العقد المضي  عندما
 
 9 قمر لماليةا یررللتقا ليولدا رلمعياا قنطا في ًرامصد ليس لمضيفا لعقدا. 

 و ،تق إذا كانت واردة في عقد منفصلشتقة المضمنة ستلبي تعریف المششروط الم 

  ال ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادیة للمشتق الضمني ارتباًطا وثیقًا بالخصائص والمخاطر

 االقتصادیة للعقد المضیف.

فآآي قائمآآة الآآدخل لقيمآآة العادلآآة يآآتم قيآآاس المشآآتقات الضآآمنية المنفصآآلة بالقيمآآة العادلآآة، مآآع ا عتآآرا  بجميآآع التغيآآرات فآآي ا

ا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة التحوط ا ستثمارية الموحدة ، يتم إدراج جميآع هذه الحالة فيو ما لم تشكل جزء 

  ائمة الدخل الموحدةقالتغيرات في القيمة العادلة في 
 

 محاسبة التحوط من المخاطر  ( 3
 

محآددة كآأدوات تحآوط مآن المخآاطر وذلآك فآي العالقآات المؤهلآة للتحآوط مآن المخآاطر   تقوم المجموعة بتخصيص مشتقات

يتضآمن ذلآك التعرضآات الناتجآة مآن عار العمآو ت، العملآة األجنبيآة ومخآاطر ا ئتمآان، ووذلك إلدارة مخاطر التعرض ألس

ض وألغراض إدارة خطآر  بعينآ ، يقآوم البنآك ذات احتمالية الحدوث المرتفعة  وا لتزامات غير القابلة للنق ةتوقعمعمليات الال

  بتطبيق محاسبة التحوط من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددة
 

 ألغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصني  تلك التحوطات إلى فئتين:
 

العادلآة لموجآودات أو تحوط من  مخآاطر القيمآة العادلآة والتآي ت غطآي مخآاطر التغيآرات فآي القيمآة      أ( 

مطلوبآآات التحآآوط )أو الموجآآودات أو المطلوبآآات فآآي حالآآة محفظآآة التحآآوط(، أو ارتباطآآات مؤكآآدة 

غير مسجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات مؤكآدة مرتبطآة بمخآاطر 

 محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة، و 
 

من مخاطر التآدفقات النقديآة والتآي تغطآي التغيآرات فآي التآدفقات النقديآة سآواء كانآت متعلقآة تحوط    ب( 

توقآع حآدوثها بنسآبة  تحوط لها أو العمليات الم  بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات الم 

علنة   عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر الم 
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ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسآبة التحآوط مآن المخآاطر، فيجآب التوقآع أن يكآون التحآوط مآن المخآاطر ذو فعاليآة عاليآة 

خآاطر بشآكل مخالل فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط مآن ال

الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن تكآون هآذه التغيآرات قابلآة للقيآاس بشآكل  التي طرأت على الخطر مع التغيرات فعّال

موثوق ب   عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق اسآتراتيجية وأهآدا  إدارة المخآاطر بمآا فآي ذلآك تحديآد أداة التحآوط 

ط منهآا وطريقآة المجموعآة فآي تقيآيم مآدى فعاليآة التحآوط مآن طبيعآة المخآاطر المتحآوومن المخاطر والبند المتعلق بالتحوط 

 أن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر تحوط من المخاطر أن يتم تقييم  والمخاطر   حق ا لهذا التوثيق، يتوجب لل
 

ليآة تحآوط مآن المخآاطر بتاريخ كل تقييم لفعاليآة التحآوط مآن المخآاطر   أو بتآاريخ كآل قآوائم ماليآة وي توقآع أن تكآون كآل عم

تثبت أنها كانآت فعالآة )يآرتبط مفهآوم الفعاليآة بآأثر رجعآي( للفتآرة المحآددة وذلآك حتآى فعة الفعالية على أساس مستقبلي ومرت

تكون العالقة مؤهلة لمحاسبة التحوط مآن المخآاطر  يآتم مباشآرة تقيآيم فعاليآة التحآوط رسآمي ا بمقارنآة فعاليآة أداة التحآوط فآي 

ذلآك فآي البنآد موضآوع  التحآوط، النقدية العائدة لمخاطر التحوط وير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات تعويض التغ

وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر وعند تاريخ نهاية كل ربع مالي على أساس  مستمر  ي عتبر التحوط من المخاطر ذو 

يمآة العادلآة أو التآدفقات النقديآة المنسآوبة لمخآاطر التحآوط خآالل الفتآرة المحآددة فعالية مرتفعة عنآدما تكآون التغيآرات فآي الق

آآا باسآآتخدام إدارة التحآآوط خآآالل مآآدى مآآن  أن يكآآون مآآن المتوقآآع أن يبلآآغ هآآذا و %125حتآآى  %80للتحآآوط قآآد تآآم تعويض 

  يآتم ا عتآرا  بآ  فآي قائمآة الآدخل التعويض في الفترات المستقبلية  إذا ماكان الجزء غير الفعَال مآن التحآوط جوهري آا، فإنآ

الموحدة ضمن صافي دخل المتاجرة  في الحا ت التي يكون فيها البند موضوع التحوط عبارة عآن عمليآة توقآع، تقآوم حينهآا 

المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إحتمالية حدوث مرتفعة وتمثل تعرض المجموعة لتذبذبات في التدفقات النقدية تآؤثر 

 في النهاية على قائمة الدخل الموحدة 
 

 التحوط من مخاطر القيمة العادلة
 

عندما يتم تخصيص مشتق مالي مؤثر كآأداة تحآوط مآن مخآاطر التغيآر فآي القيمآة العادلآة ألصآل أو مطلآوب أو التآزام مؤكآد 

حتمل على قائمة الدخل الموحدة فإن أي ربح أوخسارة من إعآادة تقيآي م أداة التحآوط مآن تلآك المخآاطر معتر  ب  وذو تأثير م 

التحآوط  ى التغيآر فآي القيمآة العادلآة لمخآاطربالقيمة العادلة يآتم ا عتآرا  بآ  مباشآرة فآي قائمآة الآدخل الموحآدة باإلضآافة إلآ

 في دخل العمو ت الخاصة  المنسوبة
 
طفآأة، وفآي الحآا ت التآو قيمآة بالتكلفآة الم  ي توقآ  فيهآا التحآوط مآن مخآاطر القيمآة بما يتعلق ببنود التحوط من المخاطر والم 

بة التحآوط مآن المخآاطر، أو بيعهآا أو تنفيآذها أو اسآالعادلة لألدوات المالية المرتبطة بعمو ت خاصة عآن الوفآاء بشآروط مح

يآة للتحآوط انتهائها، يتم إطفاء الفآرق بآين القيمآة الدفتريآة ألداة التحآوط عنآد ا نتهآاء والقيمآة ا سآمية علآى مآدار الفتآرة المتبق

طفآأة  باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي  وعند التوق  عن إثبات أداة التحوط، فإن  يتم إثبات تسوية القيمآة العادلآة غيآر الم 

 مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 
 

 التحوط من مخاطر التدفقات النقدية
 

آرتبط عند ما يتم تخصيص مشآتق مآالي مؤهآل كآأداة تحآوط مآن مخآاطر التقلبآات  حآدد م  فآي التآدفقات النقديآة العائآدة لخطآر م 

حتمآل علآآى قائمآة الآآدخل الموحآدة، فآإن الجآآزء الخآاص بآآالربح أو  حتملآآة أو ذات تآأثير  م  توقعآة م  بأصآل  أو التآزام أو عمليآآة م 

الآآدخل الشآآامل الخسآارة مآآن أداة التحآآوط والآآذي تآآم تحديآآده باعتبآآاره الجآآزء الفعّآآال، إذا وجآآد، يآآتم ا عتآآرا  بآآ  ضآآمن بنآآود 

بالنسبة للتحوط من مخاطر ا  ب  في قائمة الدخل الموحدة  واألخرى أما بالنسبة للجزء غير الفعّال، إذا وجد، فإن  يتم ا عتر

عتر  بها ضمن  يتم بنود الدخل الشامل األخرى التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مستقبلية، فإن األرباح أو الخسائر الم 

قائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة  وبالرغم من ذلك، لو تحويلها ل

ا منها والمعتر  بها في بنود الدخل الشامل األخرى لن يتم استرجاعها خالل فترة أو عآدة  توقع البنك أن كل الخسائر أو جزء 

 فها في قائمة الدخل الموحدة  كتسوية إعادة تصني  للمبلغ كما لو لم يتم ا عترا  ب  فترات مستقبلية فإن  يتم إعادة تصني
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بهآذا  عندما تؤدي عملية تحوط إلى ا عترا  بأصل  غير مالي أو التزام غير مالي، فإن  وفي الوقت ذاتآ  الآذي تآم ا عتآرا 

سبق ا و بشآكل  األصل أو ا لتزام ، يتم إضافة األرباح أو الخسائر المرتبطة بهذا األصل أو ا لتزام ، والتي تم ا عترا  بها م 

 مباشر في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى القياس األولي لتكلفة ا قتناء أو القيمة الدفترية لهذا األصل أو ا لتزام  
 
 

اتباع محاسبة التحوط من المخاطر عند انتهآاء سآريان أداة التحآوط أو عنآدما يآتم بيعهآا أو إنهاؤهآا أو عنآدما ويتم التوق  عن 

يآتم ممارسآة الحآق تجاههآا أو عنآدما ت صآبح تلآك األداة غيآر مؤهلآة لمحاسآبة التحآوط مآن المخآاطر أو عنآدما يآتم التوقآع بآآأن 

باط للفترة التآي كآان التحآوط مآن المخآاطر فعآا    وفآي تلآك الحالآة، يآتم بحل ا رت المجموعةقوم ة لن تحدث أو عندما تالعملي

تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخل الشآامل 

ي حالآة التوقآع بعآدم حآدوث المعاملآة والتآي األخرى في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما تحآدث العمليآة  وفآ

تؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم تحويل صافي الربح المثبت أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابق ا ضمن بنود الدخل الشامل 

ا إلى قائمة الدخل الموحدة   األخرى فور 
 

 العمالت األجنبيةز( 
 

ية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعامالت  كما ت حآّول ت حّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنب

سآآجلة بآآالعمالت األجنبيآآة فآآي نهايآآة السآآنة إلآآى الآآلاير السآآعودي بأسآآعار التحويآآل  أرصآآدة الموجآآودات والمطلوبآآات النقديآآة الم 

  السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
 

طفآأه بالعملآة الوظيفيآة فآي بدايآة السآيتأل  ربح أو خسارة ا نة معآد   لعمالت األجنبية للبنود النقديآة مآن الفآرق بآين التكلفآة الم 

طفأة بالعملة األجنبية محولة  بسآعر الصآر  كمآا فآي نهايآة السآنة  بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خالل السنة وبين التكلفة الم 

شآطة غيآر التجاريآة فآي الآدخل مآن األنشآطة غيآر التشآغيلية بقائمآة الآدخل الموحآدة يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة مآن األن

باستثناء فروقات ا قتراض بالعملآة األجنبيآة والتآي تمآنح عمليآة تحآوط مآن مخآاطر فعالآة مقابآل صآافي ا سآتثمار فآي أسآهم 

لوبآات النقديآة المسآجلة بآالعمالت أجنبية  يآتم إثبآات مكاسآب أو خسآائر تحويآل العمآالت الخاصآة بأرصآدة الموجآودات والمط

، باستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة ا ستثمارات في أدوات الملكية المتاحآة للبيآع الموحدةاألجنبية في قائمة الدخل 

 تحوط  مؤهآلؤهل من مخاطر التدفقات النقدية وو  أو عندما تؤجل تلك الفروقات ضمن بنود الدخل الشامل األخرى كتحوط  م

من مخاطر صافي ا ستثمارات لمدى كون التحوط فعّا    ت درج مكاسب أو خسائر وفروقات أسعار الصر  الخاصآة بآالبنود 

غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجآزء مآن تسآوية القيمآة العادلآة ضآمن اسآتثمارات األوراق الماليآة المتاحآة للبيآع، إ  إذا 

  حالة تحوط استراتيجي من المخاطر كانت تلك البنود غير المالية في
 

باستخدام أسعار تحويل كما  ،يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة األجنبية والتي يتم قياسها وفق ا لمحددات التكلفة التاريخية

العادلآة، فإنآ  يآتم ترجمتهآا في تواريخ إنشاء التعامالت  أما البنود غير النقدية في العملة األجنبية والتي يتم قياسها وفق ا للقيمآة 

ددت في  القيمة العادلة   باستخدام أسعار تحويل التاريخ الذي ح 

 

 المنح الحكوميةح( 

 

يتم ا عترا  بالمنح المقدمة من الحكومآة بقيمتهآا العادلآة حيآث يوجآد تأكيآد معقآول علآى اسآتالم المنحآة وسآتلتزم المجموعآة 

ع ميزة ودائع البنك المركزي السعودي بسعر عمولة أقل من السوق كمنحة حكوميآة بالشروط المرتبطة بالمنحة  يتم التعامل م

األدوات الماليآة،  - 9تتعلق بالدخل  يتم ا عترا  بالودائع بسعر أقل من السوق وقياسها وفق ا للمعيار الدولي للتقآارير الماليآة 

 ويتم إدراجها في أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 
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يتم قياس فائدة معدل العمولة أقل من السوق بالفرق بين القيمة العادلة المبدئية للوديعة المحددة وفق آا للمعيآار الآدولي للتقآارير 

 السعودي  البنك المركزيوالعائدات المستلمة ويتم عرضها كخصم على وديعة مؤسسة  9المالية 
 

  محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكوميآة - 20الميزة وفق ا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي يتم احتساب 

يتم إثبآات دخآل المنحآة فقآط عنآدما يكآون المسآتفيد النهآائي هآو المجموعآة  عنآدما يكآون العميآل هآو المسآتفيد النهآائي، تقآوم 

بالغ المستحقة الدفع  يتم إثبات الدخل من المنحة الحكومية في دخل العمو ت المجموعة فقط بتسجيل مبالغ الذمم المدينة والم

الخاصة بشكل منتظم بتثبيت التكالي  ذات الصلة التي تهد  المنحة للتعويض عنهآا مآع تأجيآل المبلآغ المتبقآي وإدراجآ  فآي 

  المطلوبات األخرى
 

 ط( رأس المال 
 

. تظ ر التكاليف اإلضافية والُمتعلقة  شكا مباشعر  إصعدار األسع م أو للمئاهميب تصنف األس م العادية  اعتبارها حقوق ملكية

 الخيارات الجديد  فا حقوق الملكية كخصم مب الُمتحصالت، ويلك  عد خصم الضريبة.
 

 أدوات حقوق الملكية الخاصة  ه، وعلى سبيا المثال إعاد  شراء األسع م أو خطعة العدفل علعى أسعا  المجموعةشتري تعندما 

األس م، فإن المقا ا المدفوع، متضمنًا أية تكاليف إضافية يمكب نئبت ا مباشر  ) عد خصم الضرابب(، يتم خصم ا معب حقعوق 

البنك كأس م خزينة حتى يتم إلغاء األس م أو إعاد  إصدارها. عنعدما يعتم إععاد  إصعدار هعذه األسع م   مئاهميبالملكية الخاصة 

ئتلم، يتم إدراج الصافا مب التكاليف المباشر  للمعامالت اإلضافية والضرابب يات الصلة، فا العادية ًلحقًا، فإن أي مقا ا مُ 

 البنك.  مئاهميبحقوق الملكية الخاصة 
 

 .المئاهميبيتم اإلفصا  عب األس م التا يحتفظ   ا البنك كأس م خزينة ويتم خصم ا مب حقوق 
 

 اإليرادات / المصروفات إثبات( ي
 

للحآد الآذي ع الحآدوث واإليراد للحد الذي يجعل المنافع ا قتصادية لهذا اإليراد ستتدفق للمجموعة بشكل متوقآيتم ا عترا  ب

يمّكآآن هآآذا اإليآآراد مآآن قياسآآ  بشآآكل موثآآوق بآآ   فيمآآا يلآآي معآآايير ا عتآآرا  الخاصآآة التآآي يجآآب توفرهآآا فآآي اإليآآراد قبآآل 

  ا عترا  ب 
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  ( 1
 

لموحآدة إثبات دخل ومصاري  العمو ت الخاصة لكافة األدوات المالية التآي تكتسآب   تحمآل عمولآة  فآي قائمآة الآدخل ا يتم

الحقيقآي المسآتخدم لخصآم الفعلي  إن معدل العمو ت الخاصة  الفعلي هو المعآدل  على أساس مبدأ معدل العمو ت الخاصة

عمر األصل أو ا لتآزام المآالي المتوقآع )أو لفتآرة أقصآر، حينمآا يكآون ذلآك المتحصالت النقدية المستقبلية، خالل الدفعات و

تقآوم المجموعآة بتقآدير التآدفقات  ،عند احتساب معدل العمآو ت الخاصآةمناسبا (، إلى القيمة الدفترية ألصل أو التزام مالي  

  خسائر ا ئتمان المستقبلية ة ولكن بدونالنقدية المستقبلية باألخذ في ا عتبار كافة األحكام التعاقدية لألداة المالي
 

يتم تعديل القيمة الدفترية ألصل  أو التزام مالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقآديرات المآدفوعات أو المتحصآالت  يسآتمر 

 الخاصآة األصآلي و يآتم تسآجيل الفآرق كآدخل أو مصآرو  تا عترا  بالقيمة الدفترية المعدلة علآى أسآاس معآدل العمآو 

 عمو ت خاصة
 

عند تخفيض القيمة المسجلة ألصل مالي أو لمجموعة متشابهة من األصول المالية  نتيجة خسائر ا نخفاض في القيمآة، فآإن 

الفعلآي علآى المبلآغ و بنآاء  علآى أساس معدل العمآو ت الخاصآة البنك يستمر با عترا  بدخل العمو ت الخاصة باستخدام 

  ي ا بعد المخصصاتالقيمة الدفترية لألصل صاف

 

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار
 لمالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ا
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 

      27 

 )تتمة( - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

عند احتساب معدل العمو ت الخاصة الفعلي فإن  يآتم األخآذ فآي ا عتبآار كافآة األحكآام التعاقديآة لآألداة الماليآة )مآن دفعآات 

ة، مصآاري  العمليآة، و العآالوة مقدمة أو خيارات أو خالف ( كما يتضمن ذلك احتساب جميع الرسوم المدفوعآة أو المقبوضآ

ا   يتجزأ من سعر العمولة الخاص الفعلي  تعتبر مصآاري  العمليآة مصآاري  إضآافية مرتبطآة  أو الخصم الذي يعتبر جزء 

  باقتناء، إصدار أو بيع موجودات  أو مطلوبات  مالية
 

 قياس التكلفة الُمطفأة ودخل العموالت الخاصة
 

لمالي أو ا لتآزام المآالي هآي المبلآغ الآذي يآتم عنآده قيآاس األصآل المآالي أو ا لتآزام المآالي عنآد إن التكلفة المطفأة لألصل ا

ا مبالغ التسديد الرئيسية، زائد أو ناقص مبلغ اإلطفآاء التراكمآي باسآتخدام طريقآة معآدل العائآد الفعلآي  ا عتماد المبدئي ناقص 

لنسآبة للموجآودات الماليآة، فتكآون معدلآة ألي مخصآص خسآائر ائتمآان ألي فرق بين هذا المبلغ األولي ومبلغ ا سآتحقاق، با

  متوقعة
 

طفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة   إن القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي هي التكلفة الم 
 

ى القيمآة الدفتريآة اإلجماليآة لألصآل يتم تطبيق معدل العمو ت الخاصة الفعلي عند احتساب دخل ومصروفات العمو ت عل

طفأة لاللتزام   )عندما يكون األصل غير منخفض  ائتماني ا( أو على التكلفة الم 
 

بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة ا ئتمان  حق ا لالعترا  المبدئي، يتم احتساب دخآل العمآو ت مآن خآالل 

طفآآأة لألصآآل المآآالي  إذا  تطبيآآق معآآدل العمآآو ت الخاصآآة الفعلآآي علآآى  جعريمآآنخفض ا ئتمآآان،  لألصا ديع ملالتكلفآآة الم 

  إلجماليا سألساا لیاحتساب دخل العمو ت إ
 

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة ا ئتمان عند اإلثبات األولي، يآتم احتسآاب دخآل العمآو ت مآن خآالل تطبيآق 

طفأة لألصآل  و  يعآود حسآاب دخآل العمآو ت إلآى أسآاس معدل العمو ت الخاصة الفعلي المعّدل ب ا ئتمان على التكلفة الم 

  إجمالي حتى لو تحسنت مخاطر ا ئتمان لألصل
 

 تقديم الخدمات
 

  تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئها  يتم تقديم هذه الخدمات بشكل منفصل أو مجمعة مع تقديم خدمات أخرى
 

تجة عن تقديم الخدمات المتعلقة بتآداول األسآهم وإدارة الصآناديق وتمويآل التجآارة وتمويآل الشآركات إثبات اإليرادات النا تمي

 ، أي عندما يتم الوفاء بالتزام األداء  تقديم الخدمات فيها وقتوالخدمات ا ستشارية والخدمات المصرفية األخرى 
 

 تحويل العمالت رةخسا /دخل   ( 2
 

 ز 3العمالت عند تحققها أو تكبدها  و وفق ا للمبادئ المذكورة في إيضاح  تم إثبات دخل أو خسائر تحويل

 
 دخل أتعاب الخدمات البنكية  ( 3

 

الفعلآي ضآمن قيآاس الموجآودات معدل العمو ت الخاصآة يتم إثبات رسوم ودخل العمو ت اللذان يشكالن مكون ا رئيسي ا من 

  ذات الصلة
 

ا أساسي ا من احتساب يتم إثبات دخل أتعاب الخدمات البنكي ا، والتي   تمثل جزء  الفعلي على معدل العمو ت الخاصة ة عموم 

  الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العالقة، وعلى أساس ا ستحقاق
 

  المعنيةيتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات ا ستشارية على أساس  زمني نسبي وطبق ا لعقود الخدمات 
 

يتم إثبات الدخل عن إدارة األصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة 

  حسب الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة
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  تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام األداء ذوالصلةيتم إثبات األتعاب ذات الصلة باألداء أو األتعاب التي 
 

أتعاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل سحب مبالغها من قبل العمالء واألتعآاب األخآرى المتعلقآة با ئتمآان فيآتم 

لآى القآرض  يآتم تأجيلها، بما في ذلك تكالي  ا ستثمار، ويتم ا عترا  بتلآك األتعآاب كتعآديل علآى سآعر العمولآة الفعلآي ع

ا عترا  بأتعاب التزامات القروض على أساس القسط الثابت فإن  يمكن ا عتآرا  بآالفرق علآى مآدار فتآرة ا لتآزام إذا لآم 

  يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض
 

كمصآاري  وذلآك األتعاب األخرى و مصاري  العمو ت، المرتبطة أساس ا بأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم ا عتآرا  بهآا 

  بحسب تلقي الخدمة أو اكتمال العملية

 
 توزيعات األرباح  ( 4

 

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار  بأحقية استالمها  

 
 واحدربح أو خسارة اليوم ال  ( 5

 

(، واحآدسآارة اليآوم الك بآربح أو ختقوم المجموعة با عترا  مباشرة  بآالفرق بآين سآعر العمليآة والقيمآة العادلآة )ويسآمى ذلآ

ذلآك فآآي حالآة كآآان سآعر العمليآآة يختلآآ  عآن القيمآآة العادلآة للعمليآآات األخآآرى الممكآن مالحظتهآآا مآن السآآوق لآآنفس األداة و

المالية، وبناء  على طرق تقييم  معينة والتي تحتوي متغيراتها على بيانات السوق الممكن مالحظتها، حيث يتم هآذا ا عتآرا  

لموحدة  وعندما يكون من غير الممكن مالحظآة اسآتخدام البيانآات فإنآ  يمكآن ا عتآرا  بآالفرق بآين سآعر في قائمة الدخل ا

العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن مالحظة المعطيات ذات الصلة، أو عندما يتم تخفيض قيمآة 

  األداة المالية
 

 برامج والء العمالء  ( 6
 

وعة برامج و ء العمالء يشار إليها بنقاط المكافأة، والتي تتيح للعمالء كسب نقاط يمكن استبدالها مآن خآالل منافآذ تقدم المجم

، اسآآتناد ا إلآآى لنقآآاط المكافآآ ت الممنوحآآة لألعضآآاءالشآآركاء المعينآآة  تقآآوم المجموعآآة بتخصآآيص جآآزء مآآن سآآعر المعاملآآة 

مآع لنقاط المكافأة فآي قائمآة الآدخل الموحآدة  المخصص مصرو مبلغ ال يلتحم  يتم تقديرات تكالي  ا سترداد في المستقبل

المتعلآآق بنقآآاط المكافآآ ت غيآآر  لاللتآآزام  يآآتم تعآآديل المبلآآغ المتآآراكم األخآآرى المطلوبآآاتا لتآآزام المقابآآل المعتآآر  بآآ  فآآي 

  المستقبلية ا سترداد اتيتعلق بعملي فيماوالمتوقعة تجاهات الحالية وا  الفعليا سترداد المصروفة بمرور الوقت بناء  على 
 

 إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية اتفاقيات( ك
 

المباعة مع ا لتزام الفوري بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محآدد )اتفاقيآات إعآادة  الموجوداتفي إثبات  المجموعةستمر ت

المجموعة با حتفاظ تقريب ا بكافة األخطار والعوائد العائآد لهآا ملكيتهآا،  الشراء( في قائمة المركز المالي الموحدة، حيث تقوم

  يتم معاملة العمليات كإقراض بضآمان فآي حآين يآتم إظهآار راتويتم قياسها وفق ا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن ا ستثما

للبنآآوك والمؤسسآآات الماليآآة فآآي األرصآآدة  ا لتآآزام تجآآاه الطآآر  اآلخآآر لقآآاء المبآآالغ المسآآتلمة منآآ  بموجآآب هآآذه ا تفاقيآآات

، حسبما هو مالئم  ويتم اعتبار الفرق بآين سآعر البيآع وإعآادة الشآراء كمصآاري  عمآو ت خاصآة، ويسآتحق علآى األخرى

  مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء
 

تفاقيآات إعآادة الشآراء العكسآية(   يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محـدد )ا

في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجآودات األوليآة إلآى المجموعآة  ت آدرج المبآالغ المدفوعآة 

ع   ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيالبنك المركزي السعوديبموجب هذه ا تفاقيات في النقدية واألرصدة لدى 

  كدخل عمو ت خاصة وي ستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء العكسية وعلى أساس معدل العائد الفعلي
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية( ل
 

أو  اض قيمة أصل  إذا مآا تآوافر هآذا المؤشآرتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقدير ما إذا كان هناك مؤشرعلى انخف

 ختبار انخفاض قيمة أصل مطلوبآة فآإن المجموعآة تقآوم بتقآدير المبلآغ الممكآن تحويلآ  مآن  دوريةعند ما تكون المراجعة ال

لممكآن األصل  إن القيمة القابلة لالسترداد الممكن تحصيلها مآن األصآل هآي القيمآة العادلآة لألصآل أو قيمآة الوحآدة النقديآة ا

ا تكالي  بيع  وقيمت  قيد ا سآتخدام  عنآدما تزيآد القيمآة الدفتريآة ألصآل أو قيمآة الوحآدة  تحقيقها من األصل أيهما أكثر ناقص 

النقدية الممكن تحقيقها من األصل أكثر من القيمة القابلة لالسترداد من األصل، فإن األصل يعتبر مآنخفض القيمآة و يتوجآب 

ابل القيمآة القابلآة لالسآترداد  فآي سآبيل تقآدير قيمآة األصآل قيآد ا سآتخدام، يقآوم البنآك بخصآم قيمآة خفض قيمتة الدفترية لتق

التآآدفقات النقديآآة المسآآتقبلية إلآآى القيمآآة الحاليآآة باسآآتخدام سآآعر خصآآم يعكآآس تقآآديرات السآآوق للقيمآآة الحاليآآة للنقآآود وكآآذلك 

آآا تكآآالي  البيآآع، فإنآآ  يآآتم اسآآتخدام نمآآاذج تسآآعير المخآآاطر المرتبطآآة باألصآآل  فآآي سآآبيل تحديآآد القيمآآة العادلآآة  ألصآآل ناقص 

  مالئمة  يتم تعزيز احتساب تلك النماذج باستخدام مضاعفات التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى
 

 العقارات األخرى(  م
 

سآل   تعتبآر هآذه العقآارات تؤول للمجموعة، خالل دورة أعمالها العاديآة، بعآض العقآارات وذلآك بمثابآة سآداد  للقآروض وال

كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات فآي البدايآة بصآافي القيمآة الممكآن تحققهآا للقآروض والسآل  أو القيمآة العادلآة 

ا منها أي تكالي  بيع جوهرية    يتم حساب استهالك على هذه العقارات    الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، مخصوم 
 

ا منها تكالي  البيع في قائمة الآدخل الموحآدة  و بعد اإلث بات األولي، يتم تسجيل أي انخفاض في القيمة العادلة  حق ا مخصوم 

ا منهآآا تكآآالي  بيآآع هآآذه األصآآول وعلآآى أن   تتجآآاوز الخسآآائر  يآآتم تسآآجيل أي مكاسآآب  حقآآة فآآي القيمآآة العادلآآة، مخصآآوم 

  ب أوخسائر ناتجة عن ا ستبعاد في قائمة الدخل الموحدةالمتراكمة، مباشرة  كمكاسب مجتمعة مع أية مكاس
 

 موجودات تقنية المعلومات الغير ملموسةالممتلكات، المعدات، و( ن
 

  م ا سآتهالك واإلطفآاء المتآراكم  بالتكلفة بعآد خصآ وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموسةتظهر الممتلكات، المعدات، 

وموجآآودات تقنيآآة ريقآآة القسآآط الثابآآت فآآي حسآآاب اسآآتهالك الممتلكآآات، المعآآدات األخآآرى ت تبآآع ط  األراضآآي يآآتم اسآآتهالك

 وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي: المعلومات الغير ملموسة
 

 سنة  30 -  20                            المباني 
 سنوات، أيهما أقل  5فترة اإليجار أو                      تحسينات على المباني المستأجرة          

 سنوات 5 – 4               ثاث والمعدات والسيارات ألا
 سنوات 8  موجودات تقنية المعلومات الغير ملموسة

 

ية ومآن يتم مراجعة العمر اإلنتاجي والمنافع ا قتصادية وطرق ا ستهالك وا طفاء لهذه الموجودات في تاريخ كل قوائم مال

ثم يتم تعآديلها إذا لآزم األمآر  يآتم احتسآاب المكاسآب والخسآائر الناتجآة عآن بيآع الموجآودات علآى أسآاس الفآرق بآين القيمآة 

  الموحدةالدفترية وصافي المبلغ المحصل وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل 
 

د المجموعآآة مآآن منآآافع اقتصآآادية لتلآآك النفقآآات  يآآتم إثبآآات يآآتم رسآآملة النفقآآات األخآآرى عنآآدما يكآآون مآآن المحتمآآل أن تسآآتفي

 اإلصالحات المستمرة و تكالي  الصيانة كمصاري  عند حدوثها 
 

يتم مراجعة ا نخفاض في قيمة الموجودات عندما يشير التغييآر فآي األحآداث أو فآي الظآرو  إلآى أن القيمآة الدفتريآة قآد   

فتريآة مباشآرة  إلآى حآدود القيمآة الممكآن اسآتردادها إذا مآا كآان قيمآة األصآل أعلآى مآن يمكن استردادها  يتم إطفاء القيمة الد

  القيمة المقدرة الممكن استردادها
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 عقود اإليجار( س
 

العقد هو عقد إيجآار أو يحتآوي علآى عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار  

لتقييم ما إذا كآان   حدد لفترة زمنية مقابل النظر في عقد إيجار، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم في استخدام أصل م

 :، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاني استخدام األصل المحددالعقد ينص على الحق في التحكم ف
 
 ویجب أن یكون متمیًزا یتم تحدید ذلك بشكل صریح أو ضمنيقد  -صل محدد یتضمن العقد استخدام أ ،

، فال یتم تحدید ذا كان لدى المورد حق بدیل جوهريمادیًا أو یمثل بشكل كبیر األصل المتمیز فعلیًا. إ

 ؛األصل

 ة للمجموعة الحق في الحصول على جمیع الفوائد االقتصادیة من استخدام األصل بشكل كبیر خالل فتر

 و؛ االستخدام

  للمجموعة الحق في توجیه استخدام األصل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما یكون لدیها حقوق اتخاذ

 .القرار األكثر صلة بتغییر كیفیة استخدام األصل وألي غرض

 المؤجرة حق استخدام األصول
 

ل حآق اسآتخدام األصآاإليجآار  يآتم قيآاس  يجآار فآي تآاريخ بآدءاإلوالتآزام  ل المآؤجرحآق اسآتخدام األصآبتعتر  المجموعة 

م إجراؤها فآي أو قبآل ، والذي يشتمل على المبلغ األولي  لتزام اإليجار المعدل ألية مدفوعات تأجير تمبدئي ا بالتكلفة المؤجر

 سآتعادة  ، باإلضآافة إلآى أي تكآالي  مباشآرة أوليآة متكبآدة وتقآدير للتكآالي  لتفكيآك وإزالآة األصآل األساسآي أوتاريخ البدء

ا أي حوافز تأجير مستلمةاألساسي أو الموقع الذي يوجد في األصل    ، ناقص 
 

باسآتخدام طريقآآة القسآط الثابآآت مآآن تآاريخ البآآدء إلآآى نهايآة نهايآآة العمآآر  المآآؤجر لحآآق اسآتخدام األصآآيآتم فيمآآا بعآد إهآآالك 

 ولحآق اسآتخدام األصآلد العمآر اإلنتآاجي المقآدر أو نهاية مدة عقد اإليجار  يآتم تحديآ المؤجر لحق استخدام األصلاإلنتاجي 

بشآكل  المآؤجر لحآق اسآتخدام األصآلك، يآتم تخفآيض لآذإضآافة لممتلكات والمعآدات  ل للمستخدم مماثل على أساس المؤجرة

  يجاراإلالتزام ، وتعديلها ألغراض معينة من وري من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدتد
 

 تزامات اإليجارال
 

، ويآتم خصآمها باسآتخدام تي لم يتم سدادها في تاريخ البآدءس التزام اإليجار مبدئي ا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار اليتم قيا

تآآراض اإلضآآافي ، معآآدل ا قاإلمكآآان تحديآآد ذلآآك المعآآدل بسآآهولة، إذا لآآم يكآآن بلفائآآدة الضآآمني فآآي عقآآد اإليجآآار أوسآآعر ا

  دل ا قتراض اإلضافي كمعدل خصم، تستخدم المجموعة معللمجموعة  بشكل عام
 

 :تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي
 
 ؛، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنةمدفوعات ثابتة 

 تقاس في البدایة باستخدام المؤشر أو المعدل یرة التي تعتمد على مؤشر أو معدلمدفوعات اإلیجار المتغ ،

 ؛لبدءكما في تاریخ ا

 و ؛المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القیمة المتبقیة 

  ومدفوعات اإلیجار في فترة تجدید المجموعةحتًما ستمارسه في إطار خیار الشراء الذي سعر التنفیذ ،

، وعقوبات اإلنهاء المبكر للعقد ما ین معقول من ممارسة خیار التمدیداختیاریة إذا كانت المجموعة على یق

 .مبكرالإلنهاء المجموعة على یقین معقول من عدم لم تكن ا
 

اإليجآار بالتكلفآة المطفآأة باسآتخدام طريقآة معآدل العمولآة الخاصآة الفعالآة لزيآادة القيمآة الدفتريآة لآتعكس  اتيتم قياس التزام

  الدفعات المقدمة عمولة خاصة على التزام اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة بما في ذلك
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لناشآئة عآن تغييآر فآي مؤشآر أو اإليجار عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجآار المسآتقبلية ا اتالتزام يتم إعادة قياس

، أو إذا غيآرت المجموعآة المتبقيآة دفع  بموجب ضمان القيمة، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع معدل

، يتم إجآراء تسآوية مقابلآة زام اإليجارعندما يتم إعادة قياس الت  تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

حآق لة إذا تآم تخفآيض القيمآة الدفتريآ ةالآدخل الموحآد قائمآة، أو يآتم تسآجيلها فآي لحآق اسآتخدام األصآلعلى القيمآة الدفتريآة 

  إلى صفر لاستخدام األص
 

معآدات" والتزامآات اإليجآار فآي "مطلوبآات أخآرى" فآي فآي "ممتلكآات والمآؤجرة  تعرض المجموعة حق استخدام األصول

  ةالمركز المالي الموحد قائمة
 

 للموجودات منخفضة القيمة اإليجار عقود 
 

منخفضآة  الموجآودات إيجآارلعقآود اإليجآار  اتلتزامآاو المآؤجرة حق اسآتخدام األصآولباختارت المجموعة عدم ا عترا  

  تعتر  المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصآروفات علآى أسآاس القسآط الثابآت علآى مآدى فتآرة القيمة

  اإليجار
 

 المخصصات( ع
 

وق بآ  بواسآطة المجموعآة يتم تكوين مخصصات، للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي، عنآدما يمكآن إجآراء تقآدير موثآ

لمقابلة التزام قانوني أو التزام واضح ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية ا لتآزام أعلآى مآن احتماليآة 

  عدم الدفع
 

 النقدية وما في حكمها( ف
 

لمبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعر  النقدية وما في حكمها بأنها تلك ا

ا األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخآرى البنك المركزي السعوديلدى  ، باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل أيض 

مآآن تآاريخ ا قتنآاء حيآث تتعآرض تلآك األرصآآدة لمخآاطر غيآر جوهريآة للتغيآر فآي القيمآآة  ثالثآة أشآهرالتآي تسآتحق خآالل 

  ةالعادل

 

 الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة( ص
 

  يآتم تحميآآل مخصصآات الزكآآاة علآى قائمآآة الآآدخل هيئآآة الزكآاة والضآآريبة والجمآآاركلزكآاة وفق آآا للآوائح لتخضآع المجموعآآة 

  الموحدة

 

ضآع فيهآا أنظمآة الزكآاة الزكآاة فيمآا يتعلآق بالحآا ت التآي تخ إقآراراتتقوم اإلدارة بشكل دوري بتقيآيم المواقآ  المتخآذة فآي 

هيئآة الواجآب دفعهآا إلآى والمعمول بها للتفسير  وفق ما تقتضي  الحاجة، يتم عمآل مخصصآات علآى أسآاس المبآالغ المتوقعآة 

    تسجل التعديالت الناشئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييماتالزكاة والضريبة والجمارك

ا لعدم ا   مؤجلةزكاة ار ضريبة الدخل،   يتم احتساب حتساب الزكاة على غرنظر 
 

 عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل23تفسير لجنة تفسيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 
 

ي يآؤثر يتناول المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما تنطوي المعالجآات الضآريبية علآى عآدم اليقآين الآذ 23التفسير الدولي رقم 

ضرائب الدخل    تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجآة عآن نطآاق معيآار  12على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

، و  تشمل على وج  التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضآريبية 12المحاسبة الدولي رقم 

 :بالتحديد ما يليغير المؤكدة  يتناول التفسير 
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  منفصل،ما إذا كانت المعامالت الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشكل 
 ا فتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل سلطات الضرائب، 
 يبية غير المستخدمة وإعفاءاتكي  يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة واألسس الضريبية والخسائر الضر   

 ، والضريبة غير المستخدمة ومعد ت الضريبة     
  كي  يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظرو  

 

تحدد المجموعة ما إذا كانت ستنظر في كل معاملة ضريبية غيآر مؤكآدة بشآكل منفصآل أو مآع واحآد أو أكثآر مآن المعالجآات 

    يتبع النهج الذي يتنبأ بشكل أفضل بحل عدم اليقينالضريبية غير المؤكدة األخرى
 

تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوج  عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل  عند اعتماد التفسير، نظرت المجموعة فيمآا 

 متثآال الضآريبي إذا كان لديها أي مبالغ ضآريبية غيآر مؤكآدة بمآا فآي ذلآك أسآعار التحويآل  تقآرر المجموعآة، اسآتناد ا إلآى ا

ودراسات تسعير التحويل، أن  من المحتمل أن يتم قبول معامالتها الضريبية )بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات التابعة( مآن 

  قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل  لم يكن للتفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة
 

 ضريبة القيمة المضافة
 

، وضآريبة القيمآة المضآافة مآةموعة ضريبة القيمة المضافة من عمالئهآا للحصآول علآى الخآدمات المؤهلآة المقدالمج حصلت

تم تحويآل صآافي تحآويالت ضآريبة القيمآة المضآافة إلآى ي، لمدفوعات المؤهلة  على أساس شهريالمدفوعة لمورديها مقابل ا

، صافية من أي ضريبة القيمآة مضافة التي تم جمعها من عمالئهالالتي تمثل ضريبة القيمة ا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المضآآافة القابلآآة لالسآآترداد علآآى المآآدفوعات  تتحمآآل المجموعآآة ضآآريبة القيمآآة المضآآافة غيآآر القابلآآة لالسآآترداد وهآآي إمآآا 

إطفائهآا كجآزء مآن اسآتهالكها أو  وإمآا، يآتم رسآملتها المعآدات والمآدفوعات غيآر الملموسآةمصروفة أو في حالة الممتلكات و

  التكلفة الرأسمالية
 

 نهاية الخدمة للموظفين خطةو مزايا الموظفين قصيرة األجل( ق
 

يتم قياس مزايا المآوظفين قصآيرة األجآل علآى أسآاس غيآر مخصآوم كمآا يآتم تسآجيلها كمصآاري  عنآدما ت آؤدى الخدمآة ذات 

المكاف ت النقدية قصيرة األجل أو برامج مشآاركة األربآاح إذا الصلة  يتم ا عترا  با لتزام للمبلغ المتوقع دفع  على حساب 

ما كان للمجموعة التزام واضح أو التزام قانوني حالي لدفع هذا المبلآغ نتيجآة خآدمات  سآبق تأديتهآا بواسآطة الموظآ  ويمكآن 

  تقدير هذه ا لتزامات بشكل موثوق ب 
 

وفق آا  المسآتحقاتاحتسآاب  تميآ  السآائدة العمل السآعودي أنظمةاد ا إلى لموظفيها استن تدير المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة

توقعة  قةيطر یبناء  عل ةيا کتوار ماتييللتق وموعآد  هابينما يتم صر  مدفوعات ا سآتحقاقات عنآد اسآتحقاقوحدة ا ئتمان الم 

  استحقاقها

 

 خدمات إدارة األصول( ر
 

والتي تتضمن إدارة صناديق ا ستثمار وذلك بالتشاور مع مستشاري اسآتثمار  تقدم المجموعة خدمات إدارة األصول لعمالئها

متخصصين  يتم إدراج حصة المجموعة في تلآك الصآناديق ضآمن ا سآتثمارات ويآتم اإلفصآاح عآن أتعآاب الخآدمات البنكيآة 

ر فآي هآذه الصآناديق فآي المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي  يتم تضمين حصة المجموعة من ا ستثما

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

حتفظ بها بصفة األمانة أو ا ستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي   يتم إدراجهآا فآي القآوائم    تعتبر الموجودات الم 

  المالية الموحدة
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 )تتمة( - ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3
 

 المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة( ش  
 

إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعآة لعمالئهآا بعآض المنتجآات المصآرفية القائمآة علآى مبآدأ تجنآب الفائآدة 

  والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية
 

 :تعري  المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

ها تقآد اشآتر مجموعآةكآون التع سآلعة أو أصآل الآى العميآل والتآي هي اتفاقية على أن تقوم المجموعآة ببيآ -المرابحة  -1

  ها بناء  على وعد بالشراء من العميل  يشمل سعر البيع التكلفة مضاف ا إلي  هامش ربح متفق علي تواقتن
 

يعهآا للعميآل  يبيآع العميآل السآلعة بموعآة بشآراء سآلعة وحيآث تقآوم المجنموذج مآن عمليآات المرابحآة هي  - التورق -2

  األساسية في الحال ويستخدم العائدات لمتطلبات تمويل 
 

هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيع أصل تم إنشاؤه وفآق مواصآفات  -ا ستصناع  -3

  متفق عليها مسبق ا مقابل سعر متفق علي 
 

هي اتـفاقية بآين المجموعآة )كمآؤجر( والتآي تقآوم بشآراء أو بنآاء أصآل لتقآوم بتآأجيره وفق آا لطلآب العميآل  -رة اإلجا -4

)المستأجر(، بناء  على وعد العميل باستئجار األصل في مقابل مآادي ولفتآرة محآددة قآد تنتهآي بانتقآال ملكيآة األصآل مآن 

  المؤجر للمستأجر
 

ووفق آا للسياسآات المحاسآبية المتبعآة فآي إعآداد هآذه القآوائم  القائمة على مبدأ تجنآب الفائآدةة يتم معالجة كافة المنتجات المصرفي

 المالية الموحدة 

 

 النقدية وما في حكمهاو البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى  . 4
 

 يلي: مما 2020و  2021ديسمبر  31كما في  البنك المركزي السعودييتكون بند النقدية واألرصدة لدى  (أ
    

  2021  2020 
 ب    الريا ت  

  السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

 754.291  نقد في الصندوق

 
 704.645 

 2.290.000  إعادة الشراء العكسية اتفاقيات

 
 4.610.000 

 (491.067)  ، صافيأرصدة أخرى

 
 (217.704) 

 2.553.224  ب(4)إيضاح  نقدية وأرصدة قبل الوديعة النظامية

 
 5.096.941 

 3.348.455  وديعة نظامية

 
 3.226.549 

 8.323.490  5.901.679  بنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى ال
 

( يتعين على البنك ا حتفآاظ بوديعآة نظاميآة ساماالبنك المركزي السعودي )طبق ا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

الودائآع تحآت الطلآب، وا دخآار، وألجآل، والودائآع األخآرى، متوسآط بنسآبة مئويآة محآددة مآن  عوديالبنك المركزي السآلدى 

ت حسب في نهاية كل شهر  من غير المسموح بآ  اسآتخدام تلآك الوديعآة النظاميآة لتمويآل العمليآات اليوميآة للبنآك وبالتآالي فهآي 

ا من النقدية و ما في حكمها   ليست جزء 
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 )تتمة( - النقدية وما في حكمهاالبنك المركزي السعودي ولدى نقدية وأرصدة  . 4
 

 :يلي مام 2020و  2021ديسمبر  31كما في  قائمة التدفقات النقدية الموحدةوالمدرجة في  تتكون النقدية وما في حكمها (ب

 

  2021  2020 
 ب    الريا ت  

  السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

   ماعدا الوديعة النظامية المركزي السعوديالبنك نقدية وأرصدة لدى 

 5.096.941  2.553.224  أ(4)إيضاح     

   أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من 

 2.169.843  5.454.060  تاريخ ا قتناء    

 7.266.784  8.007.284  النقدية وما في حكمها

 

 والمؤسسات المالية األخرى، صافي أرصدة لدى البنوك . 5
 

 مما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31كما في  ، صافييتكون بند أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (أ

  2021  2020 
 ب    الريا ت  

 السعودية

 ب    الريا ت 

 السعودية

 1.669.843  2.360.185  حسابات جارية

 500.101  3.094.225  إيداعات أسواق المال

 2.169.944  5.454.410  إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (3.202)  (8.632)  مخصص خسائر ا ئتمان

 2.166.742  5.445.778  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 

المالية األخرى باستخدام بيانات تم الحصآول عليهآا مآن و كآا ت يتم إدارة الجودة ا ئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 " هآو 2021لعآام  مشهود بسمعتها  متوسط التصآني  ا ئتمآاني لوكالآة سآتاندرد أنآد بآورز للمحفظآة خارجية تصني  ائتماني

BBB " (2020" :BBB )" 
 

 ما يلي:ك 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في في مخصص خسائر ا ئتمان  الحركة (ب

   

2021 

 

2020 

 ب    الريا ت

 السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

 2.088  3.202  الرصيد في بداية السنة

 1.114  5.430  خسائر ا ئتمانمخصص 

 3.202  8.632  الرصيد في نهاية السنة
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 ما يلي:ك 2020 و 2021ديسمبر  31كما في تتلخص ا ستثمارات  (أ
 

 ب    الريا ت السعودية 2020  ب    الريا ت السعودية 2021 

 اإلجمالي  المملكة خارج  داخل المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 27.616.293  7.028.923  20.587.370  27.320.882  7.205.367  20.115.515 سندات دين بعمولة ثابتة

 17.627.668  5.783.560  11.844.108  14.017.893  6.191.599  7.826.294 سندات    

 9.988.625  1.245.363  8.743.262  13.302.989  1.013.768  12.289.221 صكوك    

 2.343.616  1.490.738  852.878  1.022.190  173.559  848.631 سندات دين بعمولة عائمة

 1.490.738  1.490.738  -  173.559  173.559  - سندات    

 852.878  -  852.878  848.631  -  848.631 صكوك    
            

 29.959.909  8.519.661  21.440.248  28.343.072  7.378.926  20.964.146 إجمالي سندات الدين

 373.819  8.632  365.187  356.023  8.639  347.384 أسهم 

 144.212  -  144.212  128.474  -  128.474 صناديق استثمارية

 35.903  35.903  -  14.182  14.182  - سندات أخرى

 30.513.843  8.564.196  21.949.647  28.841.751  7.401.747  21.440.004 استثمارات
 

بالقيمآة العادلآة مآن  دي(مليآار لاير سآعو 30.3: 2020مليار لاير سآعودي ) 28.7بمجموع  واألسهمدين التم تصني  سندات 

مليآون لاير  142.6بمجمآوع  الصآناديق ا سآتثمارية والسآندات األخآرىتآم تصآني  كمآا ، خالل بنود الآدخل الشآامل األخآرى

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  مليون لاير سعودي( 180.1: 2020سعودي )
 

مليآون لاير  8.6: 2020) 2021 ديسمبر 31 في كما ديسعو ليار نمليو 8.6 على ألسهما في المجموعة راتستثماا تشتمل

   لسلفوا وضلقرا بعض بتسوية يتعلق فيما لسابقةا اتلسنوا في لبنكعليها ا ذستحوا تيلسعودي( وا
 

 2021 ديسآآمبر 31 في کما وديسعلاير  ونملي 347.3 بمبلغ مألسها فياسآآتراتيجية  راتستثماا اقتنآآاءب المجموعآآة تقآآوم کما

سآآآآآمة  کةرشو نيولتعاا نلتأميا دةعاوإ نللتأمي لخليجوا طسولمتا کةرش كلذ في بمامليآآآآآون لاير سآآآآآعودي(  365.1 :2020)

  تمويليلا رإليجاا ودعق للتسجي يةودلسعا کةرلشا)الشركة السعودية للمعلومات ا ئتمانية( و
 

مليآار لاير سآعودي كمآا  1.6 بمبلغي السآعودي البنك المركآز ينةخز اتالسندات ذات السعر الثابت استثمارات في أذون تشتمل

  نشطة ها من خالل األسعار المدرجة في سوق    يتم تقييم2020ديسمبر  31في 
 

 كما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31كما في ات مكونات ا ستثمار (ب
 

 ب    الريا ت السعودية 2020  ب    الريا ت السعودية 2021 

 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  جمالياإل  غير متداولة  متداولة 

 27.616.293  2.846.487  24.769.806  27.320.882  680.098  26.640.784 سندات دين بعمولة ثابتة

 17.627.668  2.583.040  15.044.628  14.017.893  -  14.017.893 سندات    

 9.988.625  263.447  9.725.178  13.302.989  680.098  12.622.891 صكوك    

 2.343.616  1.300.191  1.043.425  1.022.190  848.631  173.559 سندات دين بعمولة عائمة

 1.490.738  447.313  1.043.425  173.559  -  173.559 سندات    
 852.878  852.878  -  848.631  848.631  - صكوك    

            
 29.959.909  4.146.678  25.813.231  28.343.072  1.528.729  26.814.343 إجمالي سندات الدين

 373.819  13.275  360.544  356.023  13.282  342.741 أسهم 

 144.212  11.263  132.949  128.474  10.698  117.776 صناديق استثمارية

 35.903  35.903  -  14.182  14.182  - سندات أخرى

 30.513.843  4.207.119  26.306.724  28.841.751  1.566.891  27.274.860 استثمارات
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سآآندات التنميآآة الحكوميآآة وغيآآر المتداولآآة فآآي الجآآدول أعآآاله بشآآكل أساسآآي، سآآندات الخزينآآة السآآعودية سآآندات الآآدين تمثآآل 

العادلآة مآن خآالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى تتضآمن   إن األسهم المدرجة ضمن بند ا ستثمارات والمدرج قيمتها السعودية

مليآآون لاير سآآعودي( والتآآي يآآتم إثباتهآآا بالتكلفآآة لعآآدم  13.3: 2020)مليآآون لاير سعـآآـودي  13.3 أسآآهم غيآآر متداولآآة بمبلآآغ

اله حيآث يآتم نشآر إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ب   تعتبر الصناديق ا ستثمارية استثمارات متداولة في الجدول أع

  صافي قيم الموجودات لدى السوق المالية السعودية )تداول( يومي ا
 

صآآناديق ا سآآتثمار المفتوحآآة المتوافقآآة مآآع الشآآريعة فآآي  اتاسآآتثمار ،سآآتثماريةا صآآناديق الالمجموعآآة فآآي  اتمثآآل اسآآتثمارت

الية من خالل التعرض لألسهم السعودية والمنتجآات اإلسالمية للمستثمرين الذين يسعون إلى رفع قيمة رأس المال والسيولة الع

ا في الصناديق العقارية الخاصة بهد  ا ستثمار المتمثل فآي  المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  استثمرت المجموعة أيض 

  فاخرةرفع قيمة رأس المال على المدى المتوسط من خالل تطوير شقق سكنية 
 

 ،دينالآسآندات فآي سآعودي(  ريآـال مليآار 13.5:  2020ل سآعودي )ريآـامليار  14.0 الغ قدرهاا ستثمارات على مب تشتمل

إن الموجآودات المرهونآة تمثآل الموجآودات الماليآة التآي مآن الممكآن   مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى بنآوك أخآرى

األصول لهم  تتم هذه العمليات وفق ا لشروط عادية إعادة رهنها أو إعادة بيعها من قبل أطرا  أخرى تم في األصل تحويل تلك 

كآذلك وفق آا لمتطلبآات أسآواق المآال والتآي يتعامآل فيهآا وراق المالية وأنشآطة التسآلي ، وومتعار  عليها في مجال إقراض األ

  ب12 انظر إيضاح البنك كوسيط 
 

 ا يلي:كم 2020و  2021ديسمبر  31كما في  حسب األطرا  األخرى اتا ستثمار تحليل (ج

 

   2021  2020 

  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

 السعودية

 20.810.417  19.229.960  ة وشب  حكوميةيحكوممؤسسات 

 5.373.207  5.469.723  شركات

 4.330.219  4.142.068  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 30.513.843  28.841.751  اإلجمالي

 

      ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينسنخسائر ا ئتمان لسندات الدين المشمولة ضمن ا حتياطيات األخرى للالحركة في مخصص (  د

 كما يلي: 2020 و 2021     
 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 29.659  31.385 الرصيد في بداية السنة

 1.726  (5.200) مخصص خسائر ا ئتمان

 31.385  26.185 هـ(6)إيضاح  الرصيد في نهاية السنة
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 كما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31كما في تتلخص الحركة على ا حتياطيات األخرى في حقوق المساهمين هـ(  

 
 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

             من إعادة تقييم سندات الدين بالقيمة العادلة غير المحققة األرباح 
 714.398  584.548 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى قبل مخصص خسائر ا ئتمان 

                        مخصص خسائر ا ئتمان لسندات الدين بالقيمة العادلة
 31.385  26.185 د(6 )إيضاح من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

              بالقيمة العادلة من إعادة تقييم سندات الدينير المحققة غاألرباح 
 745.783  610.733 بعد مخصص خسائر ا ئتمان من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

                   بالقيمة العادلة من إعادة تقييم األسهمغير المحققة ( الخسائر)األرباح 
 76.055  (21.821) من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 (27.083)  (25.298) المنافع المحددة من التزامالخسائر اإلكتوارية 

 (2.712)  (1.551) األخرى للشركات الزميلة ةالشامل الخسارةالحصة في بنود 

 792.043  562.063 ا حتياطيات األخرى
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ثبتة بالتكلفة المطفأة كما في  تتكون (أ  مما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31كما في القروض والسل ، صافي الم 
 

 ب    الريا ت السعودية 2021

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

  52.870.856   9.937.011   4.047.107   38.886.738 1المرحلة 

  4.205.369    80.328    615.326    3.509.715  2المرحلة 

  1.583.525    445    780.660    802.420  3المرحلة 

  58.659.750    10.017.784    5.443.093    43.198.873  العاملة إجمالي القروض والسل 

  1.108.597    111.136    968.019    29.442  وسل  غير عاملة قروض

  59.768.347    10.128.920    6.411.112    43.228.315  إجمالي القروض والسل 

 (1.965.233)   (148.438)   (999.669)   (817.126)  مخصص خسائر ا ئتمان

 57.803.114   9.980.482   5.411.443   42.411.189  قروض وسل ، صافي
 

 ب    الريا ت السعودية 2020

 إجمالي  شخصية  جاري مدين  تجارية وأخرى 

 50.192.685  11.067.275  2.326.428  36.798.982 1مرحلة ال

 4.178.605  149.756  455.642  3.573.207 2المرحلة 

 1.298.919  449  497.313  801.157 3المرحلة 

 55.670.209  11.217.480  3.279.383  41.173.346 العاملة إجمالي القروض والسل 

 1.159.109  136.948  985.294  36.867 وسل  غير عاملة قروض

 56.829.318  11.354.428  4.264.677  41.210.213 إجمالي القروض والسل 

 (1.755.424)  (260.226)  (673.862)  (821.336) مخصص خسائر ا ئتمان

 55.073.894  11.094.202  3.590.815  40.388.877 قروض وسل ، صافي
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 مما يلي: القروض والسل إجمالي تكون ي (ب

   2021  2020 

  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

 السعودية

  القروض والسل  التقليدية
17.830.594 

 
 15.669.425 

 41.937.753  :القائمة على مبدأ تجنب الفائدةالقروض والسل  

 
 41.159.893 

 41.036.926  41.839.485  ورقالمرابحة، متضمنة  الت    

 122.967  98.268  اإلجارة    

     
 56.829.318  59.768.347  إجمالي القروض والسل 

 

 كما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان  (ج
 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 ةالسعودي

 2.405.585  1.755.424 الرصيد في بداية السنة

 453.527  254.432 مخصص خسائر ا ئتمان

 (1.103.688)  (44.623) ديون مشطوبة، صافي

 1.755.424  1.965.233 الرصيد في نهاية السنة
 

بقيمة  إضافية حتملةائتمانية م ئرخسامخصصات للظرو  ا قتصادية السائدة، فقد قامت المجموعة بإثبات  انظر  )أ( 
 لمحفظة القروض والسل  مليون لاير سعودي( 198.6: 2020) 2021 ديسمبر 31في  كمايون لاير سعودي مل225.3
 التفاصيل  من مزيدلل 41 اإليضاحراجع   التراكبات بعد النموذجنتيجة 

 

 :يليكما  2020و  2021ديسمبر  31كما في تتلخص الجودة ا ئتمانية للقروض والسل  (  د
 

 :كما يلي ا ئتمان منخفضةالقروض والسل  غير متأخرة السداد وغير  (1

 

2021 
ب    الريا ت 

 السعودية

 2020 
ب    الريا ت 

 السعودية

 1.086.222  1.371.402 استثنائية - 1الدرجة 

 4.188.163  7.589.854 ممتازة - 2الدرجة 

 10.087.076  10.714.586 قوية - 3الدرجة 

 9.077.884  9.761.600  جيدة - 4لدرجة ا

 13.425.649  13.942.253 مقبولة - 5الدرجة 

 1.169.456  782.524 هامشية - 6الدرجة 

 1.149.697  501.848 تحت المالحظة - 7الدرجة 

 10.686.729  9.444.354 غير مصنفة

 50.870.876  54.108.421 اإلجمالي
 

مليآار  3.0 بالغآةوال 2لمصآنفة كمرحلآة او سل  غير متأخرة السداد وغير ضعيفة ا ئتمآانوقروض يتضمن الجدول أعاله   

ألنهآا تظهآر زيآادة كبيآرة فآي مخآاطر  2كمرحلآة مليار لاير سعودي(  يتم تصآني  هآذه القآروض  3.1: 2020لاير سعودي )

 وعبر التسآهيالت ا فتراضآية المالحظآة تحآت  و تصآنيفهاها إعادة هيكلة، وتخفيض نسآبي فآي ا ئتمان بسبب تصنيفها على أن

ا التعرضات من المرحلة    1المعالجة لتكون مؤهلة للترقية إلى المرحلة  اتوالتي لم تكمل بعد فتر 2ويشمل أيض 
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 :أعالهلقروض والسل  لتقييم ا فيما يلي وص 
 

 لألسواق المالية  سهولة وصول  لدي  كبيرةوتدفقات نقدية  سيات مالية فائقةأسا  للغاية ريادة في صناعة مستقرة - استثنائية
 

ريادة في صناعة مستقرة  مركز مالي وتدفقات نقدية أفضل من مثيل  في السوق  لديآ  مآدخل لألسآواق الماليآة خآالل  -ممتازة 

 الظرو  العادية للسوق 
 

ع وجآود اسآتثناءات، و تعتبآر المؤشآرات الماليآة أفضآل مآن معآايير سوق ومركز مالي قوي مع تاريخ أداء ناجح لكن م - قوية

  للسوق حا ت الطبيعيةوفق الالصناعة التي تنتمي إليها  هذه المنشأة لها حرية الوصول إلى األسواق المالية 
 

ايير الصآناعة معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر المؤشرات الماليآة سآليمة وضآمن معآ - جيدة

 التي تنتمي إليها  الوصول إلى األسواق المالية محدود وتكون المنشأة ع رضة لتغيرات دورية 
 

تعتبر عوامل المخاطرة للصناعة أو الشركة ثانوية، وتعتبر المؤشرات المالية أدنآى مآن معآايير الصآناعة التآي تنتمآي  - مقبولة

 ة ولكنها قد تكون محدودة  بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط إليها  مصادر التمويل البديلة قد تكون متوفر
 

تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية، مع أداء مالي و تشغيلي هامشي  مصادر التمويل البديلة قآد  - هامشية

   تكون متوفرة    ي توقع الدخول في أعمال جديدة مع هذه الفئة 
 

ر عوامآآل المخآآاطر للصآآناعة أو الشآآركة غيآآر إيجابيآآة، كمآآا تعتبآآر مخاطرعآآدم السآآداد عاليآآة  تعتبآآر تعتبآآ - تحآآت المالحظآآة

 المؤشرات المالية دون معايير الصناعة التي تنتمي إليها بشكل عال، كما تعتبر مصادر التمويل البديلة محدودة جدا  
 

القآروض الشخصآية وقآروض األفآراد األخآرى  تتضمن القروض والسل  الغير مصنفة بشكل أساسآي، أرصآدة - غير مصنفة

 غير متأخرة السداد 

 
 

 :كما يلي 2020و  2021ديسمبر  31كما في ا ئتمان  منخفضةالقروض والسل  متأخرة السداد وغير  (2
 

 ب    الريا ت السعودية 2021 
 

 شخصية   جاري مدين وأخرى   و تجارية 
 

 إجمالي
 

  2.293.536  492.657   1.800.879 يوم 30إلى  1من 

  674.268  80.328   593.940 يوم 90إلى  31من 

  2.967.804  572.985   2.394.819 اإلجمالي 

 

 ب    الريا ت السعودية 2020 
 

 شخصية   جاري مدين وأخرى   و تجارية 
 

 إجمالي
 

  2.732.124  380.546   2.351.578 يوم 30إلى  1من 

  768.290  149.756   618.534 يوم 90إلى  31من 

  3.500.414  530.302   2.970.112 اإلجمالي 
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 يلي: كما 2020و  2021ديسمبر  31كما في حسب القطاعات ا قتصادية مخاطر التركز هـ( 
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بالمملكآآة  زميلآآةحصآآة البنآآك لآدى شآآركات  ،2020و  2021ديسآمبر  31كمآآا فآآي ا سآآتثمارات فآآي الشآركات الزميلآآة  شآملت (أ

 :العربية السعودية كما يلي
 

 2021  2020 

 %50.00  %50.00 )"أمكس"( (السعودية)المملكة العربية  كسبريسإ أمريكانشركة 

 %38.00  %38.00 "شركة أوريكس السعودية للتأجير"( اسابق  ) "(ينال)" للتأجير ينالشركة 

 %22.41  %22.41 )"أمالك"( للتمويل العقاري شركة أمالك العالمية
 

 ب    الريا ت السعودية 2021  

       العاملة  

  العاملةغير   3لمرحلة ا  2لمرحلة ا  1المرحلة   

مخصص 

  خسائر ا ئتمان

قروض وسل ، 

 صافي

 557.396  (6.208)  -  -  -  563.604  شب  حكوميةوة يحكوم

 مالية وجهاتبنوك 

 أخرى  

 

8.510.926  43.968  98.993  10.446  (119.369)  8.544.964 

 286.513  (1.246)  -  -  10.225  277.534  زراعة وأسماك

 2.678.142  (255.379)  161.554  203.806  317.381  2.250.780  تصنيع

 6.926.480  (269.336)  40.821  203.147  1.511.493  5.440.355  بناء وإنشاءات

 11.715.073  (657.623)  763.040  247.207  1.024.208  10.338.241  تجارة

 738.497  (24.159)  3.899  11.669  -  747.088  تصا تانقل و

 2.365.642  (49.932)  12.910  42.519  205.842  2.154.303  خدمات

 9.980.482  (148.438)  111.136  445  80.328  9.937.011  قروض شخصية

 14.009.925  (433.543)  4.791  775.739  1.011.924  12.651.014  أخرى

 57.803.114  (1.965.233)  1.108.597  1.583.525  4.205.369  52.870.856  اإلجمالي

 ب    الريا ت السعودية 2020  

       العاملة  

  العاملةغير   3لمرحلة ا  2لمرحلة ا  1المرحلة   

مخصص 

  خسائر ا ئتمان

قروض وسل ، 

 صافي

 718.548  (8.598)  -  -  -  727.146  شب  حكوميةوة يحكوم

    مالية وجهاتبنوك 

  أخرى  

 

8.431.796  105.754  31.120  4.790  (111.379)  8.462.081 

 181.269  (2.704)  -  -  4.586  179.387  زراعة وأسماك

 2.560.648  (250.417)  167.683  112.243  387.252  2.143.887  تصنيع

 6.687.150  (216.537)  38.622  204.786  1.190.504  5.469.775  بناء وإنشاءات

 10.601.523  (581.356)  770.991  135.914  1.053.052  9.222.922  تجارة

 1.066.716  (27.711)  3.899  10.029  -  1.080.499  تصا تانقل و

 2.218.137  (53.149)  13.158  21.025  29.797  2.207.306  خدمات

 11.094.202  (260.226)  136.948  449  149.756  11.067.275  قروض شخصية

 11.483.620  (243.347)  23.018  783.353  1.257.904  9.662.692  أخرى

 55.073.894  (1.755.424)  1.159.109  1.298.919  4.178.605  50.192.685  اإلجمالي
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قفلآة بآرأس مآال قآدره  مليآون لاير سآعودي  تتركآز األنشآطة الرئيسآية للشآركة فآي  100أمكس هآي شآركة مسآاهمة سآعودية م 

 ة العربية السعودية إصدار بطاقات ا ئتمان وتقديم المنتجات األخرى ألمريكان إكسبرس في المملك
 

قفلة برأس مال قدره  ينال فآي أعمآال  لينآالمليون لاير سآعودي  تتركآز األنشآطة الرئيسآية  550هي شركة مساهمة سعودية  م 

  اإليجار التمويلي في المملكة العربية السعودية 
 

الرئيسآية للشآركة فآي تقآديم مليآون لاير سآعودي  تتركآز األنشآطة  906أمآالك هآي شآركة مسآاهمة سآعودية بآرأس مآال قآدره 

 منتجات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية 
 

تآم تأسآآيس كافآآة الشآآركات الزميلآة للمجموعآآة، فآآي المملكآآة العربيآة السآآعودية كمآآا تقآآوم هآذه الشآآركات بممارسآآة أنشآآطتها فآآي 

 المملكة العربية السعودية 

 

 :كما يلي 2020و  2021ديسمبر  31سنتين المنتهيتين في للتتلخص الحركة في ا ستثمار في شركات زميلة  (ب
 

 2021  2020 

 
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 994.298  845.744 الرصيد في بداية السنة

 45.928  54.808 الحصة في الدخل

 (79.397)  (18.013) توزيعات أرباح

 (2.452)  1.161 لة األخرىالشام (الخسارة) الدخل الحصة في بنود

 (112.633)  - استبعادات )أ(

 845.744  883.700 الرصيد في نهاية السنة
 

كجزء من الطآرح العآام األولآي أمالك ٪ من أسهمها في 30، باعت المجموعة 2020 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل )أ( 

مليآون لاير  133.1مليون لاير سعودي  بلغ المقابل المستلم  112.6  بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات المباعة أمالكلشركة 

مليآآون لاير  1.03والبالغآآة ، بعآآد خصآآم الخسآآارة الشآآاملة األخآآرى مليآآون لاير سآآعودي 19.4مآآن البيآآع  سآآعودي  بلآآغ الآآربح

  سعودي
 

وذ كبير على األمآور الماليآة يستمر تصني  الحصة المحتجزة في أمالك كشركة زميلة حيث تستمر المجموعة في ا حتفاظ بنف

مليآون لاير  429.5 مبلآغ 2021 ديسآمبر 31والتشغيلية للشآركة الزميلآة  بلغآت القيمآة العادلآة لالسآتثمار فآي أمآالك كمآا فآي 

  مليون لاير سعودي( 444.5: 2020) سعودي
 

وفق آا لمتطلبآات المعيآار الآدولي أمكآس   قامآت اإلدارة بتقيآيم ا سآتثمار فآي أمكآس٪ مآن األسآهم فآي 50تمتلك المجموعة ( ب)

"الترتيبآات المشآتركة" ومعيآار  11المالية الموحآدة" والمعيآار الآدولي للتقآارير الماليآة  القوائم" 10إلعداد التقارير المالية رقم 

الهآام  "ا ستثمارات فآي الشآركات الشآقيقة والمشآاريع المشآتركة" للسآيطرة والسآيطرة المشآتركة والتآأثير 28المحاسبة الدولي 

على التوالي  خلصت المجموعة إلى أنها   تسيطر على أمآيكس أو تسآيطر عليهآا بشآكل مشآترك بسآبب خيآار البيآع مآع البنآك 

  وخيار الشراء مع الطر  المقابل الذي يمكن ممارست  للمدة المتبقية من ا تفاقية 
 

، وبالتآالي يآتم ماليآة والتشآغيلية للشآركة الزميلآةمآور الوبناء  عليآ  ، خلصآت اإلدارة إلآى أن المجموعآة لهآا تآأثير هآام علآى األ

  المحاسبة عنها وفق ا لطريقة حقوق الملكية 
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 ،2020و  2021ديسآمبر  31كمآا فآي موجآودات و مطلوبآات وحقآوق ملكيآة الشآركات الزميلآة ل في الجدولين أدنآاه، ملخآص (ج

 :كما يلينفسيهما  للسنتين المنتهيتيني  مصارالدخل ووال
 

 ب    الريا ت السعودية 2021 

 أمالك  ينال  أمكس 

 3.764.577  1.472.036  1.091.265 إجمالي الموجودات 

 2.567.679  585.442  742.297 إجمالي المطلوبات

 1.196.898  886.594  348.968 إجمالي حقوق الملكية

 217.671  144.766  301.027 إجمالي الدخل

 134.756  92.256  274.282 إجمالي المصاري  
 
 

 ب    الريا ت السعودية 2020 

 أمالك  ينال  أمكس 

 3.761.010  1.452.697  683.888 إجمالي الموجودات 

 2.610.881  606.133  359.446 إجمالي المطلوبات

 1.150.129  846.564  324.442 إجمالي حقوق الملكية

 173.316  99.113  259.804 إجمالي الدخل

 95.126  75.309  242.948 إجمالي المصاري  
 

 31كمآآا فآآي  المعلومآآات الماليآآة الملخصآآة للقيمآآة الدفتريآآة  سآآتثمارات البنآآك فآآي الشآآركات الزميلآآةفآآي الجآآدول أدنآآاه، تسآآوية  (د

 :2020و 2021ديسمبر 

   ب    الريا ت السعودية 2021

 ياإلجمال
 

   أمكس  ينال  أمالك

 صافي الموجودات  348.968  886.594  1.196.898  

 حصة المجموعة في صافي الموجودات   174.484  336.906  268.225  779.615

 الشهرة  94.210  9.875  -  104.085

 القيمة الدفترية للحصة  268.694  346.781  268.225  883.700

 
   لسعوديةب    الريا ت ا 2020

 اإلجمالي
 

   أمكس  ينال  أمالك

 صافي الموجودات  324.442  846.564  1.150.129  

 حصة المجموعة في صافي الموجودات   162.221  321.694  257.744  741.659

 الشهرة  94.210  9.875  -  104.085

 القيمة الدفترية للحصة  256.431  331.569  257.744  845.744
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 :ما يليك 2020و  2021 ديسمبر 31في تتلخص ممتلكات ومعدات، صافي كما  (أ

 

 ب    الريا ت السعودية 2021 

 

األراضي 

 والمباني

 تحسينات على 

ستأجرة   المباني الم 
األثآآآآآاث والمعآآآآآدات 

  والسيارات
ي طآور مشاريع ف
 اإلنجاز

 

 اإلجمالي

  التكلفة
 

     
 

 

 2.004.861  208  494.663  179.600  1.330.390 الرصيد في بداية السنة

 34.864  779  16.945  1.234  15.906 )أ( اإلضافات

 (5.017)  -  (5.017)  -  - )أ( اتستبعادا 

 2.034.708  987  506.591  180.834  1.346.296 الرصيد في نهاية السنة

          م واإلطفاءاتالمتراك ستهالكا 

 940.201  -  362.855  151.819  425.527 الرصيد في بداية السنة

حمل على السنة  98.626  -  39.720  10.937  47.969 الم 

 (3.667)  -  (3.667)  -  - اتستبعادا 

 1.035.160  -  398.908  162.756  473.496 الرصيد في نهاية السنة

 999.548  987  107.683  18.078  872.800 صافي القيمة الدفترية
 
 
 
 ب    الريا ت السعودية 2020 

 

األراضي 

 والمباني

 تحسينات على 

ستأجرة   المباني الم 
األثآآآآآاث والمعآآآآآدات 

  والسيارات
مشاريع في طآور 

 اإلنجاز

 

 اإلجمالي

  التكلفة
 

     
 

 

 1.973.469  3.807  492.033  177.916  1.299.713 نةالرصيد في بداية الس

 35.218  208  6.456  1.684  26.870 )أ( اإلضافات

 (3.826)  -  (3.826)  -  - )أ( اتستبعادا 

 (3.807)  (3.807)  -  -  3.807 تحويالتال

 2.004.861  208  494.663  179.600  1.330.390 الرصيد في نهاية السنة

          م واإلطفاءاتالمتراك كستهالا 

 838.974  -  323.777  135.973  379.224 الرصيد في بداية السنة

حمل على السنة  101.246  -  39.097  15.846  46.303 الم 

 (19)  -  (19)  -  - اتستبعادا 

 940.201  -  362.855  151.819  425.527 الرصيد في نهاية السنة

 1.064.660  208  131.808  27.781  904.863 دفتريةصافي القيمة ال

 
 .وإلغاء اإلثبات  حق استخداو األصول المؤجر  اإلثباتممتلكات والمعدات، للاًلستبعادات  وتتضمب اإلضافات أ( 
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 :حق ا ستخدام، الصافية على النحو التاليل مستأجرة أصول واردة أعالهتشمل البنود الب( 

 ب    الريا ت 2021 

 

 المباني

ب    الريا ت 

  السعودية

 المعدات والسيارات 

ب    الريا ت 

  السعودية

  اإلجمالي

ب    الريا ت 

 السعودية

 314.256  78.365  235.891 التكلفة

 71.971  34.196  37.775 المتراكم اإلطفاء

 242.285  44.169  198.116 صافي القيمة الدفترية
 

 ب    الريا ت 2020 

 

 المباني

ب    الريا ت 

  السعودية

 المعدات والسيارات 

ب    الريا ت 

  السعودية

  اإلجمالي

ب    الريا ت 

 السعودية

 320.053  78.864  241.189 التكلفة

 49.619  23.732  25.887 المتراكم اإلطفاء

 270.434  55.132  215.302 صافي القيمة الدفترية

 

آا 40 أعآوام 2 ا ستخدام بآينحق أصول وح مدة عقود اإليجار المدرجة في تترا  وثالثآين مسآةخأعآوام و ةخمسآ: 2020) عام 

ا  ت متأخراكوأ اتدفع مقدم  وي وسنوي ربعيمة اإليجارات على أساس شهري و  يتم سداد ق(عام 
 
 

 :مما يلي 2020و  2021 ديسمبر 31في كما موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي تتلخص  (ب
 
 ب    الريا ت السعودية 2021 

  مشاريع في طور اإلنجاز  البرمجيات  
 اإلجمالي

  التكلفة
 

 
 

 

 512.444  51.496  460.948 الرصيد في بداية السنة

 121.527  29.795  91.732 اإلضافات

 -  (8.573)  8.573 لتحويالتا

 633.971  72.718  561.253 الرصيد في نهاية السنة

      مةالمتراك اإلطفاءات

 230.664  -  230.664 الرصيد في بداية السنة

حمل على السنة  52.323  -  52.323 الم 

 282.987  -  282.987 الرصيد في نهاية السنة

 350.984  72.718  278.266 صافي القيمة الدفترية
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 ب    الريا ت السعودية 2020 

  مشاريع في طور اإلنجاز  البرمجيات  
 اإلجمالي

  التكلفة
 

 
 

 

 441.570  36.745  404.825 الرصيد في بداية السنة

 70.874  18.226  52.648 افاتاإلض

 -  (3.475)  3.475 لتحويالتا

 512.444  51.496  460.948 الرصيد في نهاية السنة

      مةالمتراك اإلطفاءات

 187.234  -  187.234 الرصيد في بداية السنة

حمل على السنة  43.430  -  43.430 الم 

 230.664  -  230.664 الرصيد في نهاية السنة

 281.780  51.496  230.284 افي القيمة الدفتريةص

 

 ، صافيموجودات أخرى . 10
 

 :يلي كما 2020و  2021ديسمبر  31في ، صافي كما موجودات أخرىتتلخص  (أ

 

  2021  2020 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 73.696  172.958  ذمم عمالء ومدينون رخرون
امصاري  مدفوع  35.017  36.763  ة مقدم 

 40.914  35.902  أخرى

 149.627  245.623  إجمالي موجودات أخرى
 (275)  (94)  خسائر ا ئتمانمخصص 

 149.352  245.529  موجودات أخرى، صافي

 

 :كما يلي 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان  (ب

 
 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 386  275 الرصيد في بداية السنة

 (111)  (181) مخصص خسائر ا ئتمان

 275  94 الرصيد في نهاية السنة
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 :اض المتاجـرة والتـحوط من المخاطرقوم البنك خالل دورة أعمال  العاديـة باستخدام األدوات الماليـة المشتـقة التاليـة ألغري (أ
 

 المقايضات    -1
 

بالنسآبة لمقايضآات أسآعار العمآو ت الخاصآة، عآادة مآا تقآوم   وتمثل التزامات لتبآادل مجموعآة مآن التآدفقات النقديآة بآأخرى

ا سمية  وبالنسآبة و ت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل المبالغ ماألطرا  األخرى بتبادل دفع الع

لمقايضات أسآعار العمآو ت الخاصآة بعآدة عمآالت، فإنآ  يآتم تبآادل المبآالغ ا سآمية مآع العمآو ت الخاصآة الثابتآة و العائمآة 

  يمكن كذلك للمبالغ ا سمية أن تتغير بناء  على بنود ا تفاق في حالة مقايضات المبالغ ا سمية  بعمالت مختلفة
 

 والمستقبليةالعقود اآلجلة     -2
 

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملآة أو سآلعة أو أداة ماليآة معينآة بسآعر وتآاريخ محآددين فآي المسآتقبل  هآذه 

ا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية  يتم التعامل بآالعقود اآلجلآة  العقود يتم تصميمها خصيص 

نبية وعقود معدل العمولة الخاصة اآلجلة بمبآالغ محآددة وفآي أسآواق ماليآة منظمآة، كمآا يآتم تسآوية التغيآرات فآي بالعملة األج

  قيمة العقود اآلجلة بشكل يومي
 

 اتفاقيات األسعار اآلجلة    -3
 

ن سآعر وهي عبارة عن عقود بأسآعار عمآو ت خاصآة يآتم التفآاوض عليهآا بصآورة منفآردة وتآنص علآى أن ي سآدد الفآرق بآي

تعاقد عليها وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد نقآد ا، وذلآك عآن المبلآغ ا سآمي المحآدد وخآالل الفتآرة  العمولة الخاصة الم 

تفق عليها   الزمنية الم 
 

 الخيارات    -4
 

لمكتتآب بالخيآار(، وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )م صدر الخيار( الحآق، ولآيس ا لتآزام، للمشآتري )ا

وليس ا لتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو فآي أي وقآت خآالل الفتآرة الزمنيآة المنتهيآة فآي ذلآك التآاريخ وذلآك 

  بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلف ا
 

قتناة ألغراض المتاجرة أو م   إما أن تكوناألدوات المالية المشتقة  (ب  :المخاطر كما هو موضح أدناه قتناة ألغراض التحوط منم 
 

 المشتقات الُمقتناة ألغراض المتاجرة    -1
 

قتناة  ألغراض المتاجرة بالمبيعات وأخذ المراكز والمراجحة بأسعار الصر   تتعلق المبيعآات للبنك تتعلق معظم المشتقات الم 

عآديل أو تخفآيض المخآاطر الحاليآة والمسآتقبلية  ويتعلآق أخآذ المراكآز بطرح المنتجات لعمالء وبنوك لتمكينهم من تحويل أو ت

بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيآرات اإليجابيآة فآي األسآعار أو المعآد ت أو المؤشآرات  

  من فروق األسعار، بين األسواق أو المنتجات الربحوتتعلق المراجحة على تحديد، مع توقع 
 

 المشتقات الُمقتناة ألغراض التحوط من المخاطر    -2
 

آا شآامال  لقيآاس وإدارة المخآاطر  إن عمليآة إدارة المخآاطر تتضآمن المخآاطر التآي يتعآرض لهآا البنآك نتيجآة  يتبع البنآك نظام 

اإلدارة بنآاء  التقلبات في أسعار الصر  األجنبي وأسعار العمو ت الخاصة ضمن المستويات المقبولآة والتآي يقررهآا مجلآس 

  البنك المركزي السعوديعلى التعليمات الصادرة عن 
 

وقآد وضآع مجلآس اإلدارة مسآتويات معينآآة لمخآاطر العمآالت وذلآك بوضآع حآآدود للتعامآل مآع األطآرا  األخآرى ولمخآآاطر 

قآآاء مراكآآز مراكآآز العمآآالت  ت راقَآآب مراكآآز العمآآالت بشآآكل منآآتظم وت سآآتخدم اسآآتراتيجيات التحآآوط مآآن المخآآاطر لضآآمان ب

العمالت ضمن الحدود المقآررة   كمآا وضآع مجلآس اإلدارة مسآتوى معين آا لمخآاطر أسآعار العمآو ت الخاصآة وذلآك بوضآع 

حدود  للفجوات في أسعار العمو ت للفترات المقررة   يتم دوري ا مراجعة الفجوات بين أسعار العمو ت الخاصة بالموجودات 

الفجوة بآين أسآعار العمآو ت الخاصآة ضآمن الحآدود بآ الآتحكمالتحآوط مآن المخآاطر فآي  والمطلوبات وت سآتخدم اسآتراتيجيات

  المقررة
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وكجزء من إدارة موجودات  ومطلوبات ، يستخدم البنك المشتقات ألغراض التحوط من المخاطر وذلك لتقليل تعرض  لمخآاطر 

عآادة مآن خآالل التحآوط مآن مخآاطر معآامالت محآددة  يسآتخدم البنآك عقآود أسعار العمالت والعمو ت الخاصة   ويتم ذلآك 

الصآآر  األجنبآآي اآلجلآآة فآآي التحآآوط مآآن مخآآاطر عمآآالت محآآددة ولتطبيآآق اسآآتراتجيات تحآآوط مختلفآآة  كمآآا يسآآتخدم البنآآك 

  ابتةمقايضات أسعار العمو ت الخاصة للتحوط من مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارعمو ت خاصة ث

 

تلخص الجداول أدناه، القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ ا سآمية للفتآرة المتبقيآة حتآى  (ج

ا علآى حجآم المعآامالت القائمآة فآي نهايآة السآنة،    تاريخ ا ستحقاق والمعدل الشهري  إن المبالغ ا سمية، التي ت عتبر مؤشر 

رة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن إجمالي المبالغ ا سمية   تعكس مخاطر ا ئتمان تعكس بالضرو

و  مخآآاطر السآآوق التآآي يتعآآرض لهآآا البنآآك، حيآآث تكآآون فآآي العآآادة مخآآاطر ا ئتمآآان محآآددة بالقيمآآة العادلآآة الموجيآآة لتلآآك 

  المشتقات
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  ية المشتقةملخص لألدوات المال ،فيما يلي

 
سمية للفترة المتبقية حتى تاريخ ا ستحقاقالمبالغ ا       

  ب    الريا ت السعودية 2021

 المعدل

  الشهري

 من أكثر

شهر 12-3   سنوات 5-1  سنوات  5   

 3خآآآآآآآآآآآآآآالل 

  أشهر 

 الـمـبالـغ 

  ةســميا 

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 ادلةالع

  الموجبة

 قتناة ألغراض المتاجرة: م                 

  جلةاآل األجنبي عقود الصر    4.148  2.837  2.606.683  1.010.353  -  1.596.330  -  2.247.307

 مقايضات أسعار العمو ت    138.503  137.702  8.478.876  837.925  950.500  2.005.522  4.684.929  13.469.731

 خيارات أسعار العمو ت   190.441  190.434  7.747.058  -  1.046.560  5.200.000  1.500.498  7.747.058

               

قتنآآآآآاة ألغآآآآآراض التحآآآآآوط مآآآآآن  م 

 مخاطر القيمة العادلة:

 العمو تمقايضات أسعار    -  686.300  12.116.598  187.750  1.858.725  4.941.580  5.128.543  7.252.932

-  -  -  -  -  -  (787.126)  167.277 

هآآآوامش السآآآيولة النقديآآآة للملحآآآق 

 وإمير

 اإلجمالي الفرعي 500.369  230.147  30.949.215  2.036.028  3.855.785  13.743.432  11.313.970  30.717.028

-  -  -  -  -  -  -  163.602 

)إيضآآاح  خيآآار بيآآع شآآركة زميلآآة

 (هـ11

 م(32)إيضاح اإلجمالي  663.971  230.147  30.949.215  2.036.028  3.855.785  13.743.432  11.313.970  30.717.028
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سمية للفترة المتبقية حتى تاريخ ا ستحقاقالمبالغ ا       

  ب    الريا ت السعودية 2020

 المعدل

  الشهري

 من أكثر

شهر 12-3   سنوات 5-1  ات سنو 5   

 3خآآآآآآآآآآآآآآالل 

  أشهر 

 الـمـبالـغ 

  ةســميا 

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

  الموجبة

 قتناة ألغراض المتاجرة: م                 

  جلةاآل األجنبي عقود الصر    10.941  8.532  3.314.241  816.722  856.772  1.640.747  -  3.052.535

 خيارات أسعار الصر  األجنبي   141.671  145.704  7.590.244  100.000  1.224.000  1.856.930  4.409.314  13.213.691

 مقايضات أسعار العمو ت    290.517  290.509  9.065.419  -  -  7.566.160  1.499.259  9.065.419

 خيارات أسعار العمو ت                 

               

قتنآآآآآاة ألغآآآآآراض التحآآآآآوط مآآآآآن  م 

 مخاطر القيمة العادلة:

 مقايضات أسعار العمو ت   -  1.301.327  12.724.672  37.519  562.785  5.406.488  6.717.880  7.115.065

-  -  -  -  -  -  (1.416.610)  238.645 

هآآآوامش السآآآيولة النقديآآآة للملحآآآق 

 وإمير

 اإلجمالي الفرعي 681.774  329.462  32.694.576  954.241  2.643.557  16.470.325  12.626.453  32.446.710

-  -  -  -  -  -  -  336.575 

)إيضآآاح  خيآآار بيآآع شآآركة زميلآآة

 هـ(11

 م(32)إيضاح اإلجمالي  1.018.349  329.462  32.694.576  954.241  2.643.557  16.470.325  12.626.453  32.446.710

 

رة المشآآتقات الماليآآة، أبآآرم البنآآك اتفاقيآآة رئيسآآية متوافقآآة مآآع توجيهآآات ا تحآآاد العآآالمي للمبآآاد ت والمشآآتقات كجآآزء مآآن إدا (د

باعآة بواسآطة الالمالية  وفق ا لهآذه ا تفاقيآة، فقآد تآم توحيآد بنآود وشآروط منتجآات المشآتقات الماليآة ال شآتراة أو الم    مجموعآةم 

حصل على تسآعير محسآن تأن  مجموعة)الملحق(  يسمح ذلك الملحق لل دعم ا ئتمان وكجزء من تلك ا تفاقية تم توقيع ملحق

  عن طريق تبادل المبالغ المعّرفة سوقي ا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطر  اآلخر
 

رى األوروبيآة بالنسبة لمقايضات أسعار العمولة التي تم إبرامها مع األطرا  األخرى األوروبية، يلتزم البنك واألطرا  األخ

بتنظيمات البنية التحتية للسوق األوروبية )إمير(  إمير هو مجموعة من التشآريعات األوروبيآة للمخالصآة المركزيآة والتنظآيم 

للمشتقات المتداولة خارج السوق  تتضمن األنظمة متطلبات اإلبالغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر، وتضع 

ا  المقابلة المركزية والمستودعات التجارية  وفق ا لذلك، يتم تداول جميع عقود المشتقات المعيارية هذه قواعد مشتركة لألطر

في البورصات ويتم تسويتها مآن خآالل طآر  مركآزي مقابآل مآن خآالل ترتيبآات المعاوضآة وتبآادل النقآد للحآد مآن مخآاطر 

  ائتمان الطر  اآلخر ومخاطر السيولة
 

مليآون لاير سآعودي  954.4لصآالح البنآك  كضمان نقآدي األطرا  األخرىبواسطة للملحق وإمير  بها حتفظبلغت المبالغ الم  

تشمل هآوامش السآيولة النقديآة إلميآر مآدفوعات الهآامش  مليون لاير سعودي(  1.655: 2020) 2021ديسمبر  31كما في 

  األولي المقدمة لألطرا  األخرى
 

وإميآر عنآدما يكآون  ملحآقذلآك هآوامش السآيولة النقديآة للتقات الموجبة والسالبة بمآا فآي يتم معاوضة مقابلة القيم العادلة للمش

هنالآآك حآآق قآآانوني قابآآل للتنفيآآذ فآآي سآآداد المبآآالغ المعتآآر  بهآآا وعنآآدما تنآآوي المجموعآآة التسآآوية علآآى أسآآاس صآآا   ، أو 

  م32إيضاح انظر   لالعترا  بالموجودات و تسوية المطلوبات في الوقت نفس 
 

إيضآاح يتم تضمين القيمة المقدرة منهآا فآي ، اقية رئيسية قائمة مع شركة زميلةلدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في اتف(    هـ

ت عطي شروط ا تفاقية البنك الخيار في البيع كما ت عطي الطر  اآلخر الخيار فآي الشآراء والآذي يمكآن ممارسآت  علآى   ج11

م البنك فقط بتقييم خيآار البيآع المآذكور، حيآث ي عتبآر خيآار الشآراء أقآل مآن قيمآة التنفيآذ  ي عطآي مدى مدة اتفاقية الشراكة  يقو

خيار البيع، في حال تم تنفيذه، البنك الحق في استالم دفعة مقابل حصت  في الشآركة الزميلآة بعآد عآام واحآد مآن ذلآك الخيآار، 

 وذلك بناء  على صيغ متفق عليها مسبق ا ضمن ا تفاقية 
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و  2021ديسآمبر  31كمآا فآي يلخص الجدول أدناه كال  من التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومحافظ التحوط العائدين للبنآك  (و

، و يتضمن هذا الجدول وص  للبنود المتحوط من مخاطرها و القآيم العادلآة لتلآك البنآود، و طبيعآة المخآاطر التآي تآم 2020

  دوات التحوط والقيمة العادلة لتلك األدواتالتحوط  منها و أ

 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2021 ديسمبر 31

 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 

  السالبة

القيمة العادلة 

  الموجبة

 األداة

  المستخدمة 

تحوط  المخاطر الم 

  منها

القيمة العادلة في 

  بداية التحوط

القيمة  العادلة 

ةالحالي   

686.300  -  

مقايضات أسعار 

  العمو ت 

مخاطر القيمة 

 استثمارات بسعر عمولة ثابت 13.002.014  12.729.581  العادلة

 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2020ديسمبر  31

 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 

  السالبة

القيمة العادلة 

  الموجبة

 األداة

  المستخدمة 

تحوط المخاط ر الم 

  منها

القيمة العادلة في 

  بداية التحوط

القيمة  العادلة 

  الحالية

1.301.327  -  

مقايضات أسعار 

  العمو ت 

مخاطر القيمة 

 استثمارات بسعر عمولة ثابت 14.021.756  12.858.102  العادلة

 

: 2020مليآون لاير سآعودي )  620.0 العادلةالم سجلة خالل السنة من أدوات التحوط من مخاطر القيمة  خسائربلغ صافي ال

 620.0 مآآن بنآآـود التحآوط العائآآـدة لمخآآاطر التحآآوط مبلآآغ مكاسآآبالصآآافي  مليآآون لاير سآآعودي(  بلآغ686.2 بقيمآآة خسآائر

 مليآآون لاير سآآعودي(  وبلآآغ صآآافي القيمآآة العادلآآة الموجبآآة للمشآآتقات 686.2 بقيمآآة مكاسآآب: 2020مليآآون لاير سعآآـودي )

مليآون لاير سآعودي صآافي قيمآة عادلآة موجبآة(  كآان تركآز مآا نسآبت   688.8: 2020ن لاير سعودي تقريب ا )مليو 433.8

 ( مآن القيمآة العادلآة الموجبآة للمشآتقات الخاصآة بالبنآك مآع مؤسسآات ماليآة، بينمآا كآان تركآز%68:  2020) تقريب ا 79%

األطآآرا  األخآرى كمآا فآآي تآاريخ قائمآة المركآآز  ( مآن القيمآة العادلآآة الموجبآة مآع طآآر  واحآد مآن27%:  2020) 21%

  المالي الموحدة  يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة لدى البنك بشكل رئيسي
 

 :2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي، المبالغ المتعلقة بالبنود الم صنفة كتحوط كما في ز(     

 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2021 ديسمبر 31

ي قائمة المركز المالي البند ف

  الموحدة والمتضمن لبند التحوط

البند في قائمة المركز المالي 

  الموحدة والمتضمن لبند التحوط

تعديالت مجمع المبلغ المتحوط 

بالقيمة العادلة في بند التحوط 

  الدفتريةالقيمة   المشمول بالقيمة الدفترية

القيمة العادلة من خالل الدخل 

 13.002.014  614.526  سندات الدين -ا ستثمارات   الشامل اآلخر

استثمارات بسعر 

 عمولة ثابت

 
 

 يا ت السعودية(الر ب   ) 2020 ديسمبر 31

البند في قائمة المركز المالي 

  الموحدة والمتضمن لبند التحوط

البند في قائمة المركز المالي 

  الموحدة والمتضمن لبند التحوط

المتحوط تعديالت مجمع المبلغ 

بالقيمة العادلة في بند التحوط 

  الدفتريةالقيمة   المشمول بالقيمة الدفترية

القيمة العادلة من خالل الدخل 

 14.021.756  1.234.538  سندات الدين -ا ستثمارات   الشامل اآلخر

استثمارات بسعر 

 عمولة ثابت
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 :مما يلي 2020و  2021ديسمبر  31كما في  ، صافيتكون بند األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىي (أ
 

  2021  2020 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 8.758  7.162  حسابات جارية

 12.502.627  13.385.749  (ب12اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح 

 1.784.292  2.233.042  اق المالودائع أسو

 5.777.407  6.166.655  (ج12، صافي )إيضاح  يالسعود يالبنك المركزودائع من 

 20.073.084  21.792.608  اإلجمـالـي
 

   سندات غير بنوك األخرى تتضمن سندات شركات وسندات بنوك وسندات الدين المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع ال (ب

ات إعآادة يواألرصدة ذات الصلة من اتفاق مع المؤوسسات المالية لقيمة العادلة للموجودات المرهونة كضماناتا بلغت حكومية  

   31كما في  الشراء

 مما يلي: 2020و  2021ديسمبر  

  ب    الريا ت السعودية 2021  ب    الريا ت السعودية 2020

اتفاقيآآآآآآات إعآآآآآآادة 

  الشراء

 الموجودات

  المرهونة

اتفاقيآآآات إعآآآآادة 

  الشراء

 الموجودات

  المرهونة

 سندات الدين        14.014.045  13.385.749  13.521.333  12.502.627

 

 :، صافي تتكون مما يلي البنك المركزي السعوديمن  الودائع (ج
 

     2021  2020 

  ا ستحقاق سنة
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

2021  -  2.322.722 

2022  2.500.000  - 

2023  525.340  525.340 

2024  624.660  524.660 

2025  2.810.069  2.810.069 

 6.182.791  6.460.069   البنك المركزي السعوديالودائع غير المخصومة من 

ا: الخصم  (405.384)  (293.414)  غير المطفأ ناقص 

 5.777.407  6.166.655  صافي  ، عوديالبنك المركزي السمن الودائع 
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 :مما يلي 2020و  2021ديسمبر  31كما في يتكون بند ودائع العمالء  (أ

     2021  2020 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

     

 21.986.528  16.211.360  ودائع مرابحة السلع

 2.561.726  8.933.847  ودائع ألجل التقليديةال

 24.548.254  25.145.207  ودائع ألجل

 1.041.362  2.147.244  ودائع ادخار

 25.589.616  27.292.451  مجموع الودائع بعمو ت خاصة محملة 

 32.485.210  31.951.963  ودائع تحت الطلب

 2.068.763  2.270.468  ودائع أخرى

 60.143.589  61.514.882  لعمالءودائع ا
 

مليآون ريآآـال سآعودي( كضآآمانات  573.7: 2020مليآون ريآآـال سآعودي ) 650.8قآآدرها تشآتمل ودائآع أخآآرى علآى مبآالغ 

 للنقض  القابلةات غير لتزامحتجزة مقابل ا م  

 

: 2020مليآار لاير سآعودي ) 48.1 بإجمآالي وودائآع تحآت الطلآب تتضمن ودائع العمآالء أعآاله ودائآع متوافقآة مآع الشآريعة

 مليار لاير سعودي(  54.4
 

 ،2020و  2021ديسآآمبر  31كمآآا فآآي )بمآآا يعادلهآآا بآآاللاير السآآعودي(  علآآى ودائآآع بعمآآالت أجنبيآآة أعآآالهتشآآتمل الودائآآع  (ب

 تفاصيلها كاآلتي:
 

  2021  2020 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 السعودية

 2.617.132  2.148.005  تحت الطلب

 846.120  1.504.658  دخارا

 4.573.433  6.052.631  ألجل

 70.371  77.472  أخرى

 اإلجمـالـي
 
 
 
 

 9.782.766  8.107.056 
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مليآار لاير  سآعودي  1.0بآإبرام اتفاقيآة قآرض متوسآط األجآل مدتآ  خمآس سآنوات بمبلآغ  2016يونيآو  19قام البنك بتاريخ 

 2017سآبتمبر  26  قآام البنآك بتآاريخ 2021يونيآو  19سآداده فآي  تمض التشغيل العام  تم استخدام القرض بالكامل وألغرا

مليآآار لاير  سآآعودي ألغآآراض التشآآغيل العآآام  تآآم  1.0بآآإبرام اتفاقيآآة قآآرض متوسآآط األجآآل رخآآر مدتآآ  خمآآس سآآنوات بمبلآآغ 

  2021 مايو 26في  سدادكان الو 2017أكتوبر  4استخدام القرض بالكامل في 
 

ا عآن موعآده وذلآك وفق آا  تخضع القروض لعمولآة بمعآد ت متغيآرة علآى أسآاس السآوق  ويحآق للبنآك سآداد كآل قآرض مبكآر 

لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض  تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسآب ماليآة 

التي التآزم البنآك بهآا بالكامآل  لآم يكآن علآى البنآك أي حآا ت تعثآر فيمآا يتعلآق بأصآل أو معينة باإلضافة إلى شروط أخرى و

 عمولة تلك القروض 
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 :مما يلي 2020و  2021ديسمبر  31كما في المطلوبات األخرى يتكون بند  (أ

    2021  2020 

 

 

  إيضاحات

ب    الريا ت 

  السعودية

ب    الريا ت 

 ديةالسعو

 346.637  235.262  هـ27  ، صافيالتزامات تسوية الزكاة

 254.784  231.890  ج15  التزامات اإليجار

 250.799  236.161    زكاة مستحقة

 214.352  54.745  41  مؤجل دخل منحة حكومية

 210.554  204.131  ب15  مخصص خسائر ا ئتمان لعقود الضمان المالي

 202.444  193.747  أ37  مة للموظفينمكاف ت نهاية الخد

 166.728  242.278    رواتب و منافع موظفين مستحقة

 116.538  69.675    مطلوبات خاصة بالعمالء

 102.189  164.775    مصاري  مستحقة 

 49.000  49.000  أ20  الدعاوى القانونية مخصص

 8.485  10.763    مؤجلدخل أتعاب 

 78.685  56.496    أخرى

 2.001.195  1.748.923       اإلجمـالـي

 

 :كما يلي 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في الحركة في مخصص خسائر ا ئتمان لعقود الضمان المالي  (ب
 

 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 217.397  210.554 في بداية السنة األرصدة

 (6.843)  (6.423) مخصص خسائر ا ئتمان

 210.554  204.131 أ(15)إيضاح  في نهاية السنة األرصدة
 
 
 كما يلي:ملخص  ستحقاق التزامات عقود اإليجار التعاقدية غير المخصومة  (ج

 
 2021  2020 
ب    الريا ت  

  السعودية

ب    الريا ت 

 السعودية

 21.154  45.189 أقل من سنة
 90.129  98.759 ن سنة إلى خمس سنواتم

 108.847  113.421 أكثر من خمس سنوات

 220.130  257.369 اإليجار غير المخصومةعقود التزامات إجمالي 
 111.165  124.089 زائد ا مبالغ لبعض خيارات التمديد بصورة معقولة

 331.295  381.458 ر المخصومةلتزامات عقود اإليجار غيا

 254.784  231.890 أ(15)إيضاح  اإليجارعقود التزامات إجمالي 
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 رأس المال . 16
 

مليون سهم، قيمـآـة كآل  750من  2021 ديسمبر 31المصرح ب  والمصدر والمدفوع بالكامل كما في  البنك ماليتكون رأس 

بنآك ونسآب ملكيآة مآال ال لاير سآعودي(  ملخآص رأس 10مليآون سآهم قيمآة كآل سآهم  750: 2020لاير سعودي ) 10سهم 

 كما يلي )بماليين الريا ت السعودية(: 2020و  2021ديسمبر  31كما في رأس المال 

 

  2021  2020 

 %  المبلغ  %  المبلغ  

 90.0  6.750.0  100.0  7.500.0  ن السعوديينوالمساهم

 (39أسهم خزينة )إيضاح 
 
-  -  750.0  10.0 

  7.500.0  100.0  7.500.0  100.0 

 

 االحتياطي النظامي . 17
 

مآن صآافي  %25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربيآة السآعودية والنظآام األساسآي للبنآك، تحويآل مآا   يقآل عآن 

مليآون  266دخل السنة إلى ا حتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا ا حتياطي رأس المال المدفوع  وعلي ، تم تحويآل 

هآذا ا حتيآاطي  ،حالي آا  (صافي الآدخلمن  مليون ريـال سعودي 245: 2020) 2021 ن صافي الدخل لعامريـال سعودي م

 غير قابل للتوزيع 
 

يوضح الزيادة المقترحة في رأس المآال عآن طريآق إصآدار أسآهم منحآة مآن خآالل الرسآملة مآن ا حتيآاطي  19إيضاح رقم 

 النظامي 

 

 توزيعات األرباح. 18
 

لاير سآعودي  0.4مليآون لاير سآعودي تعآادل  270.0اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قآدرها ، 2021خالل عام 

تمآت الموافقآة علآى التوزيعآات النقديآة المقترحآة مآن قبآل مسآاهمي البنآك فآي اجتمآاع  مليون سهم مؤهآل  675الى  لكل سهم

ا مآن   وسآيتم د2021أبريآل  21الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في  مآايو  2فآع التوزيعآات إلآى مسآاهمي البنآك اعتبآار 

2021  

 

 المقترحة وأسهم المنحة توزيعات األرباح. 19
 

 0.7مليآون لاير سآعودي تعآادل  525، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قآدرها 2021عام الربع الرابع من خالل 

رأس المال عن طريق إصدار أسهم منحة لمساهمي البنك بمآنح سآهم كما اقترح مجلس ال دارة زيادة لاير سعودي لكل سهم  

 ستكون الزيادة المقترحة في رأس المال من خالل الرسملة من ا حتياطي النظامي   واحد مقابل كل ثالثة أسهم
 

 امآة غيآر العاديآةمن قبل مساهمي البنك في اجتمآاع الجمعيآة العومنحة ا سهم الموافقة على التوزيعات النقدية المقترحة  تمت

  2022فبراير  1الذي عقد في 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي . 20
 

 الدعاوى القضائية (أ
 

قامة ضد المجموعة ) 488 ، كانت هناك2021 ديسمبر 31بتاريخ  (  لآم ي جنآب أي مخصآص 188: 2020دعوى قضائية م 

نيين بشأنها كون  من غيرالمتوقع تسببها في تكبد خسائر جوهرية  ومع ذلك فقد تم لقاء  الدعاوى التي نصح المستشارين القانو

ن نتائجهآا فآي غيآر تجنيب مخصصآات لآبعض الآدعاوى القانونيآة، بنآاء  علآى النصآيحة المهنيآة والتآي تتوقآع اإلدارة بآأن تكآو

  مصلحة المجموعة
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 تتمة() - التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي . 20
 

و  2021ديسآمبر  31للسآنتين المنتهيتآين فآي ، مطلوبآات أخآرى، والمدرجآة فآي الدعاوى القانونيةهذه الحركة في مخصص 

 :كما يلي 2020
 

 2021  2020 
ب    الريا ت  

 السعودية

ب    الريا ت  
 السعودية

 73.528  49.000 في بداية السنة األرصدة

 (24.528)  - المستخدم خالل السنة

 49.000  49.000 أ(15)إيضاح  في نهاية السنة األرصدة

 
 

 االلتزامات الرأسمالية (ب
 

  203.6: 2020مليون ريـال سعودي ) 194.2مبلغ  2021 ديسمبر 31بلغت ا لتزامات الرأسمالية لدى المجموعة كما في 

  لموسةوموجودات تقنية المعلومات غير الم معداتالممتلكات وللمليون ريـال سعودي( 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ج
 

  تقوم المجموعة بالدخول في بعض التسهيالت المتعلقة با ئتمان لضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها
 

حالآة عآدم  إن خطابات الضمان وا عتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالسداد فآي

تمكآآن العميآآل مآآن الوفآآاء بالتزاماتآآ  تجآآاه الطآآر  الثالآآث تحمآآل نفآآس مخآآاطر ا ئتمآآان التآآي تحملهآآا القآآروض والسآآل   أمآآا 

ا عن المبلغ الملتزم ب  لعدم توقع المجموعة قيآام  المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان وا عتمادات المستندية فتقل كثير 

  ال بموجب ا تفاقيةالطر  الثالث بسحب األمو
 

إن ا عتمادات المستندية والتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعآة ، نيابآة عآن العميآل، تسآمح للطآر  الثالآث بسآحب 

  األموال وفق شروط  وأحكام  محددة، مضمونة عادة  بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالب ا ما تحمل مخاطر أقل
 

 القبآو تتتوقع المجموعآة أن يآتم تقآديم معظآم   دات المجموعة لسداد الكمبيا ت المسحوبة من قبل العمالءمثل القبو ت تعهت

   ن قبل العمالءمقبل سدادها 
 

تمثل ا لتزامات لمنح ا ئتمآان الجآزء غيآر المسآتخدم مآن ا ئتمآان الممنآوح بشآكل رئيسآي علآى قآروض وسآل  و ضآمانات 

علق بمخاطر ا ئتمان المتعلقة با لتزامآات لمآنح ا ئتمآان، فمآن المحتمآل أن تتعآرض المجموعآة وفيما يت  واعتمادات مستندية

إ  أن مبلغ الخسارة المحتملة ي توقع أن يكون أقل بكثيآر مآن إجمآالي  إجمالي ا لتزامات غير المستخدمة لخسارة بمبلغ يعادل 

   ن تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددةا لتزام غير المستخدم ألن معظم ا لتزامات لمنح ا ئتما
 

تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه ا لتزامآات يآتم  إن إجمالي ا لتزامات القائمة لمنح ا ئتمان  

 ب تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوأو إنهاؤها 
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 )تتمة( - حتملة وعقود الضمان الماليالتعهدات وااللتزامات الم . 20
 

    2021 ديسمبر 31يما يلي تحليل با ستحقاقات التعاقدية لتعهدات المجموعة المتعلقة با ئتمان وا لتزامات المحتملة كما في ف (   1

 : 2020و        
 

  ب    الريا ت السعودية 2021

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 3خـــالل 

  أشهر

 اعتمادات مستندية    1.523.150  951.786  7.593  -  2.482.529

 خطابات ضمان 2.220.918  5.059.083  1.960.704  22.252  9.262.957

 قبو ت العمالء 472.032  246.112  -  -  718.144

 ي عقود الضمان الماليإجمال 4.216.100  6.256.981  1.968.297  22.252  12.463.630

251.302  22.440  75.424  153.438  - 

التزامات لمنح ا ئتمان غير 

 قابلة ل لغاء

12.714.932  44.692  2.043.721  6.410.419  4.216.100 

التعهدات وا لتزامات 

 المحتملة المتعلقة باإلئتمان

 
 

  ب    الريا ت السعودية 2020

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوات 5-1  نواتس

 3خـــالل 

  أشهر

 اعتمادات مستندية    1.121.654  1.304.223  3.752  -  2.429.629

 خطابات ضمان 2.105.596  4.617.501  2.151.579  51.746  8.926.422

 قبو ت العمالء 458.536  193.543  -  -  652.079

 إجمالي عقود الضمان المالي 3.685.786  6.115.267  2.155.331  51.746  12.008.130

415.678  40.240  375.438  -  - 

التزامات لمنح ا ئتمان غير 

 قابلة ل لغاء

12.423.808  91.986  2.530.769  6.115.267  3.685.786 

التعهدات وا لتزامات 

 المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

  عقود الضمان الماليلمخصص خسائر ا ئتمان لحركة في ، ملخص لب15 في اإليضاح
 

 ديسآمبر 31، والقائمآة كمآا فآي مجموعآةمن قبل ال لغ الجزء غير المستخدم من ا لتزامات، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقتب

   سعودي( ريـالمليار  23.7: 2020سعودي )ريـال مليار  23.2 ما مجموع  2021
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 )تتمة( - لمحتملة وعقود الضمان الماليالتعهدات وااللتزامات ا . 20
 

 : 2020و  2021ديسمبر  31كما في تحليل للتعهدات وا لتزامات المحتملة حسب األطرا  األخرى  ،فيما يلي (   2
 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 وشب  حكومية مؤسسات حكومية 257.201  167.478

 شركات 11.807.273  11.493.607

 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 437.124  574.570

 أخرى 213.334  188.153

 اإلجمالي 12.714.932  12.423.808
 

 الزكاة  (د
 

  معلومات حول الموق  الحالي للمجموعة بخصوص الزكاة 27 وفر اإليضاحي
 

 

 مصاريف العموالت الخاصةدخل و . 21
 

 مما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في صاري  العمو ت الخاصة ميتكون بند الدخل و
 

2020  2021  
 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العمو ت           

 قروض وسل   -           2.158.353  2.496.979

 تثماراتا س -           634.000  721.076

 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوك ةأرصد -           20.291  43.921

  اإلجمالي        2.812.644  3.261.976
 

2020 

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

2021 

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 مصاري  العمو ت الخاصة:            

 ع العمالءودائ -           222.824  544.755

  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد -           185.489  314.094

 قروض ألجل -           16.725  47.329

 التزامات عقود اإليجار -           15.196  17.236

 الزكاة التزامات تسوية -           12.696  16.908

 اإلجمالي        452.930  940.322
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 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي . 22
 

 مما يلي: 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في يتكون بند دخل أتعاب الخدمات البنكية، صافي 
 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 دخل األتعاب:          

 سهم و إدارة الصناديقتداول األ -   192.219  210.490

 عمليات تمويل تجاري  -   104.334  103.680 

 تمويل شركات وأفراد  -   58.671  27.963 

 خدمات بنكية أخرى -   175.712  122.810

 إجمالي دخل األتعاب         530.936  464.943
 

 مصاري  األتعاب:          

 خدمات الحفظ -   79.287  73.410

 خدمات بنكية أخرى -   117.878  88.136

 إجمالي مصاري  األتعاب         197.165  161.546

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي        333.771  303.397

 

 .  توزيعات أرباح23
 

 مما يلي: 2020و 2021 ديسمبر 31في  للسنتين المنتهيتينيتكون بند توزيعات أرباح 

2020  2021  

 تب    الريا 

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

14  - 

                                    والمدرج قيمتها العادلة من خاللمة من استثمارات أسهم مستلالرباح األتوزيعات        

   بنود الدخل الشامل األخرى

   

  خالل بنود الدخل الشامل األخرى، صافي منين والمدرجة بقيمتها العادلة سندات الداستبعاد مكاسب من .  24
 

للسآنتين  من خالل بنآود الآدخل الشآامل األخآرى، صآافيوالمدرجة بقيمتها العادلة سندات الدين  استبعاد منيتكون بند مكاسب 

 ما يلي:م 2020و  2021ديسمبر  31المنتهيتين في 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  عوديـــةالس

(24)  - 
 من خاللوالمدرجة بقيمتها العادلة سندات الدين بيع خسائر من        

 بنود الدخل الشامل األخرى  

104.500  74.106 

 من خاللوالمدرجة بقيمتها العادلة سندات الدين  بيع منمكاسب        

 بنود الدخل الشامل األخرى  

 اإلجمالي        74.106  104.476
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  الممارسات والحوكمة الخاصة بهاالتعويضات و.  25
 

بخصآآوص  سآآاماجموعآآة وفق آآا لتعريآآ  قواعآآد ، فآآإن الجآآدول أدنآآاه يلخآآص الفئآآات المختلفآآة لمآآوظفي المسآآاماوفق آآا لتعليمآآات  (أ

لآك الآدفعات، ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغيرة للتعويضات المدفوعآة و طريقآة ت

ا، التعويضات المتغيرة واألخرى المستحقة ومنافع الموظفين األخآرى والمصآاري  الم تعلقآة بهآا والمتكبآدة والتي تتضمن أيض 

  2020و  2021 ديسمبر 31ن المنتهيتين في خالل السنتي
 

  ب    الريا ت السعودية 2021

 الفئة   التعويضات   التعويضات المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  ماليإج

الثابتة 

 عدد الموظفين  المدفوعة

 

19.908  -  19.908  35.795  19 

 مدراء تنفيذيون لوظائ  تتطلب عدم ممانعة   

 البنك المركزي السعودي   

12.900  -  12.900  52.162  93 

 موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 مخاطر   

 ن عاملون في مهام الرقابةموظفو 91  42.539  8.580  -  8.580

 موظفون رخرون 1.277  272.761  31.927  -  31.927

 موظفون خارجيون 78  18.422  2.297  -  2.297

 اإلجمالي  1.558  421.679  75.612  -  75.612

 

 تعويضات متغيرة مستحقة         89.000

 منافع موظفين أخرى ومصاري  متعلقة بها         176.703

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها        687.382

 
  ب    الريا ت السعودية 2020

 الفئة   التعويضات   التعويضات المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  إجمالي

الثابتة 

 عدد الموظفين  المدفوعة

 

15.736  -  15.736  34.724  20 

 مدراء تنفيذيون لوظائ  تتطلب عدم ممانعة   

 نك المركزي السعوديالب   

12.603  -  12.603  53.323  94 

 موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 مخاطر   

 موظفون عاملون في مهام الرقابة 83  45.205  8.711  -  8.711

 موظفون رخرون 1.240  271.186  29.681  -  29.681

 موظفون خارجيون 56  11.267  1.343  -  1.343

 اإلجمالي  1.493  415.705  68.074  -  68.074
 

 تعويضات متغيرة مستحقة         83.000

 منافع موظفين أخرى ومصاري  متعلقة بها         173.331

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها        672.036
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  )تتمة( - الممارسات والحوكمة الخاصة بهاالتعويضات و.  25
 

ة أعضاء من مجلس اإلدارة  تعتبر أربعمن  س لجنة الترشيحات و المكاف ت )اللجنة( والتي تتكونقام مجلس إدارة البنك بتأسي (ب

اللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمناصب التنفيذيآة المهمآة وذلآك 

توفرهآا واسآتقاللية  المراجعآة السآنوية للمهآارات الواجآبالتزاما بإرشادات  ئحة حوكمة الشآركات الخاصآة بالبنآك، وإكمآال 

ة، ومراقبآة ، ومراجعة تكوين مجلس اإلدارة، ووضع سياسات لمكافآ ت وتعويضآات مجلآس اإلدارالبنك إدارةعضوية مجلس 

  البنك تصميم نظام تعويضات موظفي
 

وأيآة تعآديالت للبنآك تماد سياسآة التعويضآات كذلك فإن اللجنة ت عتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص اع

ومبآادئ مجلآس ا سآتقرار المآالي، وت عتبآر  ياسآات متوافقآة مآع إرشآادات سآاماعلى تلك السياسة، وذلك للتأكد من أن تلآك الس

آآا مسآآؤولة عآآن المراجعآآة الدوريآآة لسياسآآة التعويضآآات والمكافآآ ت ، وتحديآآد للبنآآك وتقيآآيم طآآرق دفآآع التعويضآآات اللجنآآة أيض 

 عالوات األداء لموظفي البنك بناء  على ربح البنك المعدل على أساس المخاطر 
 

آآممت سياسآآة المكافآآ ت والتعويضآآات لجآآذب والحفآآاظ علآآى وتحفيآآز المآآوظفين الفعَآآالين والواعآآدين  يقآآوم الموظفآآون  للبنآآك ص 

الآدفع الثابآت والمتغيآر علآى تحقيآق با شتراك في العديد من برامج التعويضات المتغيرة  تتوق  مراجعات تقرير تعويضآات 

البنك ألهداف  والتآي يآتم مراقبتهآا وقياسآها بواسآطة نظآام قآوي لتحليآل أداء اإلدارة  إن مآنح المكافآ ت المتغيآرة، يعتمآد بشآكل 

مسآآتوى تحقيقهآآا وعلآآى أداء البنآآك بشآآكل  عآآام  يضآآمن تحقيآآق أعلآآى لألهآآدا  مجموعآآة مآآن األهآآدا  ومآآتحفظ علآآى تحقيآآق 

تم تصني  األهدا  إلى أربآع فئآات: يمبدأ بطاقة تقييم األداء بحيث  ي ستخدمء  أعلى وبالتالي مكاف ت متغيرة أعلى  تصني  أدا

 أهدا  مالية و أهدا  خاصة بالعميل و أهدا  خاصة باإلجراءات وأهدا  خاصة بالعاملين 
 

من تلك النماذج: الربحية، و مراقبة النفقات، ورضاء يتم استخدام نماذج مالية وغير مالية لقياس األداء مقارنة باألهدا ، تتض

العميل، و تطوير وارتباط الموظ ، و تنويع القوة العاملة، واسآتمرارية ممارسآات العمآل و إرشآادات اإلقآراض، وإجآراءات 

للحفاظ علآى أسآاس تشآغيل الرقابة الداخلية، وا لتزام باللوائح، وأنظمة تنفيذ األعمال  يتم التركيز على إدارة المخاطر الفعّالة 

ا أساسي ا لكافة القرارات الخاصة بالمكافآ ت  قوي ورمن  تم تطبيق إطار سياسة إرشادات المخاطر والتي ي عتبر ا لتزام بها أمر 

 بما في ذلك القائمة على أساس متغير 

 
 

وخطط الحوافز  تآرتبط المكافآ ت في مدخرات حصة الموظفين  المشاركة افة إلى ماسبق، فإن  يتم تشجيع موظفي البنكباإلض

المتغيرة بخلق القيمة طويلة األجل ورفاق المخاطر  كمآا أنآ  يعتمآد علآى معآايير األداء الفآردي وقطآاع األعمآال والبنآك  وفق آا 

مآع بآالتوازي  لذلك ، بالنسبة لبعض المكاف ت المتغيرة ، يتم تأجيل جزء من الحوافز المكتسبة لبرنامج مكافآ ت األداء السآنوي

 تحقق المخاطر طويلة األجل  يعتمد المنح على رليات التخصيص السابقة 
 

كما تقوم الشركات التابعة للبنك بتطبيق أسلوب مشاب  وذلك بتطبيق سياسآات مكافآ ت وتعويضآات المآوظفين المآذكورة أعآاله 

 في إطار معقول إلدارة المخاطر 
 

مليآون لاير  50.9 ما قيمتآ  2021 ديسمبر 31التنفيذية للسنة المنتهية في كان المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة ل دارة 

 31مليون لاير سعودي( وبلغت مزايا ما بعد الخدمآة لآ دارة التنفيذيآة المسآتحقة للسآنة المنتهيآة فآي  50.5: 2020سعودي )

 مليون لاير سعودي(  6.5: 2020مليون لاير سعودي ) 3.2 ما قيمت  2021 ديسمبر
 

 مبلغ 2021 ديسمبر 31بلغ نهاية الخدمة اإلجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خدماتهم مع المجموعة للعام المنتهي في كان م

مسآآتفيد ا  101 مليآآون لاير سآآعودي(  وكآآان عآآدد المسآآتفيدين مآآن هآآذه الخآآدمات 17.2: 2020مليآآون لاير سآآعودي ) 26.3

مليون  1.9: 2020مليون لاير سعودي ) 9.9 ،2021 يدين خالل عاممستفيد(  بلغت أعلى دفعة ألحد المستف 111: 2020)

 لاير سعودي( 
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  السهم األساسي والمخفض لكل سهم يةربح.  26
 

توسآط مبتقسيم صافي دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى على السهم األساسي والمخفض  يةربح تم احتساب (أ

  (39)انظر إيضاح مليون سهم خزينة  74.9 وإصدار شراء فعيلتوالقائمة، بعد األسهم الم صدرة 
 

 :السهم األساسي والمخفض لكل سهم يةربحفيما يلي، تفاصيل  (ب
 

2020 

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

2021 

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 الربح للمساهمين العاديين عائد   

 صافي الدخل        1.061.656  979.561

 تكلفة صكوك الشريحة األولى        (110.699)   (117.601)

 صافي دخل الفترة بعد تعديل تكلفة صكوك الشريحة األولى        950.957  861.960

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآل  (   

 عدد األسهم القائمة في بداية السنة 675.004  675.004

 هم الخزينةاإلصدار المعدل ألس 25.908  -

 المص درة المنحة المتضمن في أسهم الخزينة عنصر 8.803  13.501 

  األسهم القائمةعدد متوسط         709.715  688.505

 السهم األساسي والم خفض )باللاير السعودي( يةربح        1.34  1.25

 

 

عنصآر المنحآة التغييآرات فآي عآدد األسآهم بسآبب السآابقة لآيعكس تآأثير  للسآنةتم تعآديل متوسآط األسآهم القائمآة بآأثر رجعآي 

لحقآوق مآا قبآل ال وهو نسبة السعر النظآري 1.02 تعديلوتم احتسابها باستخدام معامل  المتضمن في أسهم الخزينة الم صدرة 

 الحقوق مباشرة قبل ممارسة  للسهم،لاير سعودي  17.88 غالقوسعر إلاير سعودي للسهم  17.49 والبالغ

 

 الزكاة .  27
 

 :مما يلي 2020 و 2021 ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينللسنتتلخص مخصصات الزكاة  (أ

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 الزكاة مخصصات          

 للفترة الحالية والسابقة - المخصص  - 239.393  246.201

 ب(27)إيضاح  فترة سابقة -عكس الزكاة    - (33.782)  -

 للشركات التابعة، لفترات سابقة - -  2.745

 ، صافيمخصصات الزكاة        205.611  248.946
 
البنك التي   يترتب عليها فائدة من و، تلقى البنك ودائع طويلة األجل ادرات دعم البنك المركزي السعوديفي إطار برامج ومب (ب

تهد  هذه الودائع إلى التعويض عن التكالي  ذات الصلة التي يتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برنامج   المركزي السعودي

جميع  إدراج، يتم كاة في المملكة العربية السعوديةالهيئات العامة األخرى  وفق ا للوائح الزبرامج البنك المركزي السعودي و

تم احتساب ودفع الزكاة على هذه الودائع  ،الزكاة  وبناء  علي مصرو  لحساب  للزكاةا لتزامات طويلة األجل كمصدر أموال 

  وخالل 2020ديسمبر  31طويلة األجل التي   يترتب عليها فوائد إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة المنتهية في 

 كمصدر أموال الودائع طويلة األجل  اجإدر، تلقى البنك تأكيد ا من الجهات المعنية بعدم 2021 ديسمبر 31المنتهية في  السنة
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 بعكسقام البنك تمت معالجة هذا التأكيد على أن  تغيير في التقدير و مع األخذ في ا عتبار الغرض من هذه الودائع للزكاة 

  2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الزكاة اإلضافية المدفوعة على الودائع طويلة األجل في قائمة الدخل الموحدة
 

أبريل من كل  30، حيث يستحق هذا التقديم بتاريخ لهيئة الزكاة والضريبة والجماركالخاص ب  قام البنك بتقديم مل  الزكاة ج(  

  تستند حسابات الزكاة الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات 2020 ديسمبر 31عام، وحتى العام المنتهي في 

  16مدفوعات الزكاة إلى نسب الملكية و المذكورة في اإليضاح و
 

قواعآد )"القواعآآد"( لحسآاب الزكآاة للشآآركات العاملآة فآآي  هيئآة الزكآاة والضآآريبة والجمآارك أطلقآآت، 2019مآارس  14فآي د(   

ذيآة للزكآاة وهآي قابلآة للتطبيآق   يتم إصدار القواعد وفق ا لالئحآة التنفيالبنك المركزي السعوديمرخصة من قبل الأنشطة التمويل و

ا الحد األدنى اةالزك وعاءب أساس جديد لحسا تقديم  باإلضافة إلى 2019يناير  1للفترات التي تبدأ من  والحد ، قدمت القواعد أيض 

٪ مآن 2.5 على التوالي  يستمر احتساب الزكاة للمساهمين السعوديين بنسآبةأربعة أمثال وثمانية أمثال صافي الدخل  وهو على،األ

  المسموح ب  وفق ا للقواعد علىاأل، لكنها لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد الزكاة وعاء
 

  على أساس فهم البنك لهذه القواعد 2020 و 2021 ديسمبر 31في  تينالمنتهي تينقدم البنك الزكاة للسن

 

إلآى  2006علآى تسآوية تقآديرات الزكآاة للسآنوات مآن  اركهيئآة الزكآاة والضآريبة والجمآ، اتفق البنآك مآع 2018 ديسمبرفي هـ(  

مآن خآالل مليآون لاير سآعودي  711.8التآزام الزكآاة المخصآومة بمبلآغ تآم إدراج  مليون لاير سآعودي  775.5بمبلغ  2017

البنآك بآدفع قام   2018ديسمبر  31كما في  تحميلها على قائمة الدخل الموحدة مقابل ا لتزام الم ضا  إلى المطلوبات األخرى

ينآاير  1فآي  مليآون لاير سآعودي 124و  مليآون لاير سآعودي 124و  مليآون لاير سآعودي 124و سآعودي  مليون لاير 155

التزامآات تسآوية   بموجآب اتفاقيآة التسآويةعلآى التآوالي  2021ديسمبر  1و  2020ديسمبر  1و  2019 ديسمبر 1و  2019

 :هي كما يليو صافي الزكاة المخصومة ا الواجب دفعهو المتبقية غير المخصومةالزكاة 
 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 2021ديسمبر  1 -  124.072

  2022ديسمبر  1 124.072  124.072

 2023ديسمبر  1 124.072  124.072

 التزامات الزكاة غير المخصومة تسوية 248.144  372.216

ا: المخصوم        (12.882)  (25.579)  ناقص 

 التزامات الزكاة المخصومةصافي  235.262  346.637
 

باسآتخدام نفآس  2018ديسآمبر  31كما تضمنت تسوية الزكآاة مخصصآات للبنآك  حتسآاب التآزام الزكآاة للسآنة المنتهيآة فآي 

 تحميلهآا تم كما، لطريقةا هلهذ فقا و ةللزكا 2018لعآام  اةالزكآ بحتساا تمالمنهجية المتفق عليها في التسوية للسآنوات السآابقة  

  2019 أبريل 30 بتاريخ تسويتها تمو 2018في عام قائمة الدخل الموحدة على 
 

مليون لاير  38.6مبلغ ب 2005بإضافة التزامات زكاة إضافية لعام  ، قام البنك  ومع ذلك2005الزكاة عام  تسويةلم تتضمن 

  2019 في عام تسويتهاوتم  2018لى قائمة الدخل الموحدة في تحميلها ع تمو سعودي
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  القطاعات التشغيلية.  28
 

م يآآتم تعريآآ  القطاعآآات التشآآغيلية علآآى أسآآاس التقآآارير اإلداريآآة الداخليآآة الخاصآآة بالعناصآآر األساسآآية للمجموعآآة والتآآي يآآت (أ

وذلآك ألغآراض توزيآع المآوارد وتقيآيم  تشآغيليذ للقآرار الالوظيفيآة كمتخآ بصفت  البنك إدارةمراجعتها دوري ا بواسطة مجلس 

ا لقيآاس   األداء للقطاعات يتم قياس األداء على أساس ربح القطآاع حيآث تعتقآد اإلدارة أن ذلآك يعتبآر المؤشآر األكثآر وضآوح 

  قطاعات لمؤسسات  أخرى تعمل في المجال نفس النتائج 
 

يآتم قيآاس   لألحكآام والشآروط التجاريآة المعتآادة بحسآب مآاتم اعتمآاده مآن اإلدارةم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفق آا تت

 اإليرادات من األطرا  الخارجية والمقدمة لمجلس اإلدارة بطريقة مماثلة لتلك المعروضة في قائمة الدخل الموحدة  تمثل 
 

تمآآارس المجموعآآة نشآآاطها الرئيسآآي فآآي الموجآآودات والمطلوبآآات للقطاعآآات المختلفآآة الموجآآودات والمطلوبآآات التشآآغيلية  

  المملكة العربية السعودية
 

   2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  و الخسائر للقطاعأاألرباح  أو تصني  لم يطرأ أي تغير على طريقة قياس
 

 :تتكون القطاعات التشغيلية للمجموعة مما يلي (ب
 

  واألفراد المالءة المالية العالية يذو رى لألفرادقروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخ طاع التجزئة.ق
 

 ،والمنشآآ ت الصآآغيرة والمتوسآآطة الحجآآم، قآآروض وودائآآع ومنتجآآات ائتمانيآآة أخآآرى للشآآركات الكبآآرى طاااع الشااركات.ق

  والمؤسسات 
 

   أسواق المال، وا ستثمارات وخدمات الخزينة األخرى طاع الخزينة واالستثمارات.ق
 

   خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية والوساطة. قطاع إدارة األصول
 

  ثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكمتمهام الدعم، ا ئتمان ا س أخرى.
 

ل العمولة على القطاعات التشغيلية باعتمآاد أسآعار تحويآل المآوارد  تتضآمن مسآاهمة صآافي أسآعار تحويآل المآوارد فآي  تحمَّ

ومات القطاعية أدناه صافي دخل العمو ت الخاصآة لكآل قطآاع بعآد أسآعار تحويآل المآوارد لتكآالي  الموجآودات وعائآد المعل

  عمالء خارجيينالمطلوبات  تتأل  كافة إيرادات القطاعات األخرى أعاله من 
 

 31كمآا فآآي ات المجموعآة مآن إجمآالي موجآودات ومطلوبآآالبنآآك إدارة قطاعيآة للمجموعآآة المقدمآة لمجلآس تتكآون البيانآات ال (ج

لسآآنتين ل قبآآل مخصصآآات الزكآآاة ، و إجمآآالي دخآآل العمليآآات، و مصآآاري  العمليآآات وصآآافي دخآآل2020و  2021ديسآآمبر 

 :المنتهيتين في ذينك التاريخين مما يلي
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  ب    الريا ت السعودية 2021

  أخرى  إجمالي

 قطاع 

دارة األصول إ

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  وا ستثمارات

 قطاع 

  الشركات

 قطاع 

   التجزئة

 إجمالي الموجودات  19.373.170  37.850.491  40.964.961  631.266  2.768.147  101.588.035

 إجمالي المطلوبات  23.104.835  8.876.380  52.868.018  57.083  380.244  85.286.560

 صافي دخل )خسارة( العمو ت الخاصة  712.960  1.227.163  406.499  26.327  (13.235)  2.359.714

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  15.296  (556.643)  550.054  -  (8.707)  -

2.359.714  (21.942)  26.327  956.553  670.520  728.256  

صافي العمو ت بعد تطبيق أسعار تحويل 

 لمواردا

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  44.771  106.827  20.555  176.486  (14.868)  333.771

 دخل )خسارة( العمليات األخرى  73.990  60.731  51.554  8.167  (120.215)  74.227

  العملياتدخل )خسارة( إجمالي   847.017  838.078  1.028.662  210.980  (157.025)  2.767.712

 مصاري  عمليات مباشرة   342.223  75.401  52.238  99.674  -  569.536

 مصاري  عمليات غير مباشرة  285.860  150.077  278.714  -  -  714.651

 مخصصات خسائر ا ئتمان والخسائر األخرى  138.152  164.365  230  (181)  (31.500)  271.066

  مصاري  العملياتإجمالي   766.235  389.843  331.182  99.493  (31.500)  1.555.253

 دخل )خسارة( العمليات  80.782  448.235  697.480  111.487  (125.525)  1.212.459

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  54.808  -  -  54.808

 قبل مخصصات الزكاة  )الخسارة( دخلال  80.782  448.235  752.288  111.487  (125.525)  1.267.267

 

  ب    الريا ت السعودية 2020

  أخرى  إجمالي

 قطاع 

إدارة األصول 

  والوساطة

قطاع الخزينة 

  وا ستثمارات

 قطاع 

  الشركات

 قطاع 

   التجزئة

 إجمالي الموجودات  19.296.534  35.423.920  42.129.502  492.926  2.541.650  99.884.532

 إجمالي المطلوبات  21.593.865  6.887.766  54.968.619  38.800  1.064.449  84.553.499

 صافي دخل )خسارة( العمو ت الخاصة  869.778  1.476.153  58.620  24.504  (107.401)  2.321.654

 صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد  (39.667)  (549.907)  601.864  -  (12.290)  -

2.321.654  (119.691)  24.504  660.484  926.246  830.111  

 صافي العمو ت بعد تطبيق أسعار تحويل  

 الموارد  

 دخل )خسارة( أتعاب خدمات بنكية، صافي  23.387  131.505  39.821  139.121  (30.437)  303.397

 ( العمليات األخرىدخل )خسارة  78.785  47.983  221.691  1.186  (128.563)  221.082

  دخل )خسارة( العملياتإجمالي   932.283  1.105.734  921.996  164.811  (278.691)  2.846.133

 مصاري  عمليات مباشرة   290.535  66.486  44.680  84.351  -  486.052

 مصاري  عمليات غير مباشرة  313.077  145.619  269.393  -  -  728.089

 مخصصات خسائر ا ئتمان والخسائر األخرى  15.444  431.240  2.840  (111)  -  449.413

  مصاري  العملياتإجمالي   619.056  643.345  316.913  84.240  -  1.663.554

 دخل )خسارة( العمليات  313.227  462.389  605.083  80.571  (278.691)  1.182.579

 ة في دخل الشركات الزميلةالحص  -  -  45.928  -  -  45.928

 قبل مخصصات الزكاة  )الخسارة( الدخل  313.227  462.389  651.011  80.571  (278.691)  1.228.507
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 :2020 و 2021ديسمبر  31كما في تحليل لمخاطر ا ئتمان التي تتعرض لها المجموعة من قطاعات األعمال  ،فيما يلي (د

 

   ب    الريا ت السعودية 2021

 إجمالي

 

 قطاعات 

 أخرى

 قطاع  

إدارة األصول 

  والوساطة

 قطاع 

الخزينة و 

  ا ستثمارات

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

97.403.323  1.479.733  551.989  39.600.660  37.850.331  17.920.610  

مالي الموجودات المدرجة في قائمة المركز ال

 الموحدة

 التعهدات وا لتزامات المحتملة  3.357.020  6.327.645  38.716  -  -  9.723.381

 المشتقات  -  -  779.499  -  -  779.499

 اإلجمالي  21.277.630  44.177.976  40.418.875  551.989  1.479.733  107.906.203

 

 

   ب    الريا ت السعودية 2020

 إجمالي

 

 عات قطا

 أخرى

 قطاع  

إدارة األصول 

  والوساطة

 قطاع 

الخزينة و 

  ا ستثمارات

 قطاع 

 الشركات

 

 قطاع 

   التجزئة

95.837.739  1.350.366  426.179  40.764.329  35.423.396  17.873.469  

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي 

 الموحدة

 التعهدات وا لتزامات المحتملة  1.388.251  6.817.199  651.470  -  -  8.856.920

 المشتقات  -  -  1.059.768  -  -  1.059.768

 اإلجمالي  19.261.720  42.240.595  42.475.567  426.179  1.350.366  105.754.427

 

 

درجآة فآي قائمآة المركآز تتضمن مخآاطر ا ئتمآان الآواردة فآي قائمآة المركآز المآالي الموحآدة القيمآة الدفتريآة للموجآودات الم

ا سآتثمارات و، وموجآودات تقنيآة المعلومآات غيآر الملموسآةالمالي الموحدة ماعدا النقدية في الصندوق، الممتلكات، المعدات 

 العقآآآارات األخآآآرى، ، وا سآآآتثمارات األخآآآرى، ووصآآآناديق ا سآآآتثمار ،ا سآآآتثمارات فآآآي األسآآآهموفآآآي شآآآركات زميلآآآة، 

  م إدراج المعادل ا ئتماني للتعهدات وا لتزامات المحتملة والمشتقات ضمن الجدول أعالهوالموجودات األخرى، كما ت
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ديسآمبر  31كمآا فآي التوزيع الجغرافآي للموجآودات والمطلوبآات والتعهآدات وا لتزامآات المحتملآة والمشآتقات  ،فيما يليأ(  

 :2020و  2021

  ريا ت السعوديةب    ال 2021

  أوروبا  أمريكا الشمالية  جنوب شرق رسيا  دول أخرى  اإلجمالي

 ول مجلس التعاوند

الخليجي األخرى 

  والشرق األوسط

 لمملكة العربية    ا 

  السعودية 

  الموجودات             

  البنك المركزي السعوديلدى   نقدية وأرصدة             
 نقد في الصندوق     754.291  -  -  -  -  -  754.291

 أرصدة  لدى البنك المركزي السعودي     5.147.388  -  -  -  -  -  5.147.388

 ، صافي:أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى              

 حسابات جاریة     -  145.525  344.080  1.794.930  7.550  63.693  2.355.778

 إیداعات أسواق المال     3.090.000  -  -  -  -  -  3.090.000

 استثمارات:              
قتناة      128.474  9.459  -  4.723  -  -  142.656  لخسائروا حبارألا لخال منعادلة القیمة بالم 

قتناة      21.311.530  5.416.807  1.119.032  598.629  -  253.097  28.699.095  بنود الدخل الشامل األخرى لخال منعادلة القیمة بالم 

 القیمة العادلة الموجبة للمشتقات، صافي:             
قتناة ألغراض المتاجرة     201.792  105.344  25.956  -  -  -  333.092  م 
 خیار بیع شركة زمیلة     -  163.602  -  -  -  -  163.602
 هوامش السیولة النقدیة للملحق وإمیر     (5.490)  161.787  10.980  -  -  -  167.277

 قروض وسلف، صافي:             
 تجاریة وأخرى     42.411.189  -  -  -  -  -  42.411.189
 جاري مدین     5.411.443  -  -  -  -  -  5.411.443
 شخصیة     9.980.482  -  -  -  -  -  9.980.482

 استثمارات في شركات زمیلة 883.700  -  -  -  -  -  883.700
 عقارات أخرى 451.981  -  -  -  -  -  451.981
 ممتلكات ومعدات، صافي 999.548  -  -  -  -  -  999.548
 موجودات تقنیة المعلومات غیر الملموسة، صافي 350.984  -  -  -  -  -  350.984
 موجودات أخرى 245.529  -  -  -  -  -  245.529

 اإلجمالي  91.362.841  6.002.524  1.500.048  2.398.282  7.550  316.790  101.588.035

 المطلوبات              

 : ، صافياألخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ             

 حسابات جارية     -  2.511  535  -  -  4.116  7.162

 اتفاقيات إعادة الشراء     -  5.939.252  7.446.497  -  -  -  13.385.749

 ودائع أسواق المال     1.002.991  443.229  786.822  -  -  -  2.233.042
 ودائع من البنك المركزي السعودي ، صافي     6.166.655  -  -  -  -  -  6.166.655

 دائع العمالء: و             

 ودائع ألجل     25.145.207  -  -  -  -  -  25.145.207

 ودائع ادخار     2.147.244  -  -  -  -  -  2.147.244

 ودائع تحت الطلب     31.951.963  -  -  -  -  -  31.951.963

 ودائع أخرى     2.270.468  -  -  -  -  -  2.270.468

 :، صافيالقيمة العادلة السالبة للمشتقات               

قتناة ألغراض المتاجرة     127.140  93.984  109.849  -  -  -  330.973  م 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     -  -  686.300  -  -  -  686.300  م 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  (787.126)  -  -  -  (787.126)

 بات أخرىمطلو   1.748.923  -  -  -  -  -  1.748.923

 اإلجمالي    70.560.591  6.478.976  8.242.877  -  -  4.116  85.286.560

 :المحتملة التعهدات وا لتزامات             
 اعتمادات مستندية 2.399.509  83.020  -   -  -  -  2.482.529
 خطابات ضمان 8.917.769  54.563  14.799  10.636  -  265.190  9.262.957
 قبو ت العمالء 716.657  1.487  -  -  -  -  718.144
 التزامات لمنح ا ئتمان غير قابلة ل لغاء 251.302  -  -  -  -  -  251.302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 القصوى )يتم مخاطر ا ئتمان

 عرضها بقيمة المعادل ا ئتماني(:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 المحتملة التعهدات وا لتزامات
 اعتمادات مستندية 2.351.308  81.353  -  -  -  -  2.432.661
 خطابات ضمان 6.327.645  38.716  10.501  7.547  -  188.167  6.572.576
 قبو ت العمالء 716.657  1.487  -  -  -  -  718.144

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 المشتقات
374.774 

 
- 
 

- 
 

- 
 

166.841 
 

68.084 
 

139.849 
قتناة ألغراض المتاجرة  م 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة 89.976  43.804  107.343  -  -  -  241.123  م 
163.602 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
163.602  

 
 خيار بيع شركة زميلة    -
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  ب    الريا ت السعودية 2020

  أوروبا  ماليةأمريكا الش  جنوب شرق رسيا  دول أخرى  اإلجمالي

 ول مجلس التعاوند

الخليجي األخرى 

  والشرق األوسط

 لمملكة العربية    ا 

  السعودية 

  الموجودات             

  البنك المركزي السعوديلدى   نقدية وأرصدة             
 نقد في الصندوق     704.645     -     -     -     -     -  704.645

 البنك المركزي السعوديأرصدة  لدى      7.618.845     -     -     -     -     -  7.618.845

 ، صافي:أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى              

 حسابات جارية     -  128.651  440.321  1.029.834  4.376  63.472  1.666.654

 إيداعات أسواق المال     500.088     -     -     -     -     -  500.088

 استثمارات:              
قتناة      144.212  14.030     -  21.873     -     -  180.115  لخسائروا حبارألا لخال منعادلة القيمة بالم 

قتناة      21.805.435  6.831.079  1.006.109  513.314  177.791     -  30.333.728  بنود الدخل الشامل األخرى لخال منعادلة القيمة بالم 

 :، صافيالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات             
قتناة ألغراض المتاجرة     51.002  3.212  388.915     -     -     -  443.129  م 
 خيار بيع شركة زميلة        -  336.575     -     -     -     -  336.575
 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     (48.517)     -  287.162     -     -     -  238.645

 :قروض وسل ، صافي             
 تجارية وأخرى     40.388.877     -     -     -     -     -  40.388.877
 جاري مدين     3.590.815     -     -     -     -     -  3.590.815
 شخصية     11.094.202     -     -     -     -     -  11.094.202

 استثمارات في شركات زميلة 845.744     -     -     -     -     -  845.744
 عقارات أخرى 446.678     -     -     -     -     -  446.678

 ممتلكات ومعدات، صافي 1.064.660     -     -     -     -     -  1.064.660
 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي 281.780     -     -     -     -     -  281.780
 موجودات أخرى 149.352     -     -     -     -     -  149.352

 اإلجمالي  88.637.818  7.313.547  2.122.507  1.565.021  182.167  63.472  99.884.532

  المطلوبات             

 : ، صافياألخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ             

 حسابات جارية     -  5.667  747  -  -  2.344  8.758

 اتفاقيات إعادة الشراء     -  6.264.802  6.237.825  -  -  -  12.502.627

 مالودائع أسواق ال     1.138.175  420.853  225.264  -  -  -  1.784.292

 ، صافيودائع من البنك المركزي السعودي     5.777.407  -  -  -  -  -  5.777.407

 دائع العمالء: و             
 ودائع ألجل     24.548.254  -  -  -  -  -  24.548.254

 ودائع ادخار     1.041.362  -  -  -  -  -  1.041.362

 ودائع تحت الطلب     32.485.210  -  -  -  -  -  32.485.210

 ودائع أخرى     2.068.763  -  -  -  -  -  2.068.763

 :، صافيالقيمة العادلة السالبة للمشتقات               

قتناة ألغراض المتاجرة     412.129  -  32.616  -  -  -  444.745  م 

قتناة ألغراض التحو     -  -  1.301.327  -  -  -  1.301.327  ط من مخاطر القيمة العادلةم 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  (1.416.610)  -  -  -  (1.416.610)

 قروض ألجل   2.006.169  -  -  -  -  -  2.006.169

 مطلوبات أخرى   2.001.195  -  -  -  -  -  2.001.195

 اإلجمالي    71.478.664  6.691.322  6.381.169  -  -  2.344  84.553.499

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 اعتمادات مستندية     2.424.785  4.844  -  -  -  -  2.429.629

 خطابات ضمان     8.349.250  94.877  437.233  10.709  6.600  27.753  8.926.422

 ءقبو ت العمال     652.079  -  -  -  -  -  652.079

 التزامات لمنح ا ئتمان غير قابلة ل لغاء     415.678  -  -  -  -  -  415.678

             
 القصوى )يتم  مخاطر ا ئتمان

 عرضها بقيمة المعادل ا ئتماني(:  

 المحتملة التعهدات وا لتزامات             

 تنديةاعتمادات مس     2.326.443  4.647  -  -  -  -  2.331.090
 خطابات ضمان     5.496.020  62.454  287.815  7.049  4.345  18.269  5.875.952
 قبو ت العمالء     649.878  -  -  -  -  -  649.878

 المشتقات             
قتناة ألغراض المتاجرة     62.339  39.394  58.956  -  -  -  160.689  م 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     215.459  70.071  276.974  -  -  -  562.504  م 

 خيار بيع شركة زميلة     -  336.575  -  -  -  -  336.575
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 :التوزيع الجغرافي للقروض والسل  غير العاملة حسب التركيز الجغرافي ومخصص خسائر ا ئتمان كما يليب(    

    ب    الريا ت السعودية 2021

    ،صافيوسل  غير عاملة قروض  مخصص خسائر ا ئتمان

 ب    2020
  الريا ت

 ب    2021
  الريا ت

 ب    2020
  الريا ت

 ب    2021
   الريا ت

 

  المملكة العربية السعودية   997.461  1.022.161  1.816.795  1.495.198

 تجارية وجاري مدين    111.136  136.948  148.438  260.226
 

    شخصية    1.108.597  1.159.109  1.965.233  1.755.424

 

 مخاطر السوق.  30
 

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التقلب في 

أسآعار األسآهم  ت صآن  المجموعآة تعرضآها لمخآاطر األجنبية و سعار العمو ت و أسعار صر  العمالتمتغيرات السوق كأ

  السوق إلى عمليات المتاجرة أو العمليات المصرفية
 

 عمليات المتاجرة -مخاطر السوق  أ(    
 

تعرضآات ناتجآة  مجموعآة حاليآا  قام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمستوى المخاطر عند إدارة عمليات المتاجرة  لدى ال

تسآتخدم إدارة مخآاطر السآوق أداة تقآدير القيمآة مقايضات أسآعار عمآو ت  متاجرة في عقود الصر  ا جنبي و عن عمليات

لفتآرة محآددة بنآاء  علآى تقلبآات القيمآة فآي المخآاطرة لجميع المعامالت المدرجة فآي محآافظ التآداول  يآتم تقآدير  في المخاطرة

  ةالسوق السلبي
  

 العمليات المصرفية -مخاطر السوق  ب(  
 

تنشآآأ مخآآاطر السآآوق المتعلقآآة بمراكآآز المجموعآآة  فآآي العمليآآات المصآآرفية بصآآورة  رئيسآآية مآآن  التعآآرض لمخآآاطر أسآآعار 

 العمو ت و مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم 
 

 مخاطر أسعار العموالت  (  1
 

عمآآو ت مآآن احتماليآآة تآآأثير تقلبآآات أسآآعار العمآآو ت والتآآي بآآدورها قآآد تآآؤثر علآآى التآآدفقات النقديآآة تنشآآأ مخآآاطر أسآآعار ال

المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية وا لتزامات  وضع مجلآس اإلدارة حآدود ا متعلقآة بآالفجوة الخاصآة لمخآاطر أسآعار 

تقوم باستخدام خطط التحوط مآن المخآاطر للتأكآد مآن بقآاء المراكآز العمو ت للفترات المحددة، وتراقب المجموعة المراكز و

 ضمن الحدود المقررة  
 

 ت المحتمل حدوثها والمعقولة مآع بقآاء المتغيآرات األخآرى ثابتآة وذلآك ويبين الجدول التالي حساسية رثار تقلبات أسعار العم

غيآرات محتملآة الحآدوث والمعقولآة علآى التحركآات فآي على قائمة الدخل الموحدة للمجموعآة أو حقآوق المسآاهمين  تعتمآد الت

ي ظهر التأثير اإليجابي احتمال صافي  ( 2020 -2016: 2020) (2021-2017) أسعار العمو ت خالل رخر خمس سنوات

خل الزيادة في قائمة الدخل الموحدة وحقوق المساهمين، في حين ي ظهر التأثير السلبي احتمال صافي ا نخفآاض فآي قائمآة الآد

 الموحدة وحقوق المساهمين  
 

تمثآل حساسآآية صآافي دخآآل العمآو ت الخاصآآة تآأثير التغيآآرات المفترضآآة فآي أسآآعار العمآو ت الخاصآآة علآى صآآافي دخآآل 

قتنآاة   31فآي  ذات السآعر المتغيآر كمآاالعمو ت الخاصة خالل العام معتمدة  علآى الموجآودات الماليآة والمطلوبآات الماليآة الم 

 ، بما في ذلك تأثيرات أدوات التحوط من المخاطر 2020 و 2021ديسمبر 
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سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل بإعادة تقييم  الملكيةتحتسب رثار التقلبات على حقوق 

و  2021ديسمبر  31كما في ، لقة بالقيمة العادلةتحوطات متعأي  باستثناء األثر منذات سعرالعمولة الثابتة،  األخرى

والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أسعار العمو ت   كما يتم تحليل أثر هذه التقلبات على حقوق المساهمين  2020

حسب فترات استحقاق الموجودات أو المقايضات ويتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر المحافظ وذلك حسب 

مالت و يفصح عن اآلثار المتعلقة بها  ب    الريا ت السعودية  ألغراض العرض في الجداول أدناه،  فإن مطلوبات الع

  الودائع قصيرة األجل ذات السعر الثابت تم معامالتها كودائع ذات سعر متغير

 

  ب    الريا ت السعوديةالملكية رثار التقلبات على حقوق  2021
ت ب    الريا  2021

     السعودية

ا 12-6 سنوات 5-1 سنوات 5أكثر من   اإلجمالي   أشهر أو اقل 6 شهر 

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العمو ت الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( 

في نقاط 

  األساس

سعر 

 العمولة

 سايبور  117- 45+  219.186+ 84.303-  - - 43.919+ 16.892- 181+ 70-  44.100+ 16.962

 ليبور  78- 69+  88.678+ 78.446-  281+ 248- 1.445+ 1.278- 127.755+ 113.017- 290.165+ 256.684-  419.646+ 371.227-

 يوروبور  4- 164+  59- 2.404+  - - - -  -

 

  ب    الريا ت السعوديةالملكية رثار التقلبات على حقوق  2020
ب    الريا ت  2020 

     السعودية

ا 12-6 سنوات 5-1 سنوات 5أكثر من   اإلجمالي   أشهر أو اقل 6 شهر 

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العمو ت الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( 

في نقاط 

  األساس

سعر 

 العمولة

 سايبور  37- 179+  47.980+ 140.525-  437+ 2.101- - 12.393+ 59.570- 15.353+ 73.795-  28.183+ 135.466-

 ليبور  44- 217+  71.109+ 346.026-  503+ 2.459- 7.024+ 34.332- 321.719+ 1.572.447- 1.395.842+ 6.822.336-  1.725.088+ 8.431.574-

 يوروبور  12- 30+  2+ 8-  - - - -  -

 

سآوق علآى السآائدة فآي الالخاصآة العمآو ت  أسآعارفآي  متعلقآة بالتقلبآاتمخآاطر التعرض لتآأثير عآدة بإدارة المجموعة قوم ت

يحدد مجلس اإلدارة كذلك المستويات العليآا المقبولآة لعآدم التوافآق فآي تجديآد تسآعير أسآعار  النقدية  االمالي و تدفقاته امركزه

 العمو ت الخاصة والتي يتم مراقبتها من قبل وحدة الخزينة 
 

جوات في قيم الموجآودات والمطلوبآات تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمو ت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود ف 

تقآوم المجموعآة بآإدارة   واألدوات خارج قائمة المركز المالي الموحدة التي تستحق أو سآيتم تجديآد تسآعيرها فآي فتآرة محآددة

مخآآاطر أسآآعار  واريخ تجديآآد تسآآعيرالموجودات والمطلوبآآات مآآن خآآالل اسآآتراتيجيات إدارةتآآ هآآذه المخآآاطر وذلآآك بمطابقآآة

  لخاصةا العمو ت
 

كمآآا   2020و  2021ديسآآمبر  31كمآآا فآآي علآآى ملخآآص لمخآآاطر أسآآعار العمآآو ت الخاصآآة  ، يشآآتمالنالتاليآآان الجآآدو ن

تاريخ ا ستحقاق، أيهما و مصنفة  حسب تاريخ تجديد التسعير أ بالقيمة الدفتريةعلى موجودات ومطلوبات المجموعة  نيشتمال

  يحدث أو   
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  ب    الريا ت السعودية 2021

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات 5أكثر من   غير مرتبطة بعمولة  اإلجمالي   أشــهر 3الل خ  شهر 

  الموجودات           

  :البنك المركزي السعوديلدى   نقدية وأرصدة           

 نقد في الصندوق     -  -  -  -  754.291  754.291

 البنك المركزي السعوديأرصدة  لدى      2.290.000  -  -  -  2.857.388  5.147.388

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية   
 ،صافياألخرى

2.355.778  2.355.778  -  -  -  - 
 حسابات جارية    

 إيداعات أسواق المال     3.090.000  -  -  -  -  3.090.000

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ارات:استثم

قتناة بالقيمة العادلة      -  -  -  -  142.656  142.656  لخسائروا حبارألا لخال منم 

28.699.095 
 

356.023 
 

16.835.767 
 

7.886.579 
 

2.214.938 
 

قتناة بالقيمة العادلة      1.405.788   بنود الدخل الشامل  لخال منم 
 األخرى      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ، صافي:للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 

قتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  333.092  333.092  م 

 خيار بيع شركة زميلة     -  -  -  -  163.602  163.602

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  -  -  167.277  167.277

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 :قروض وسل ، صافي

 تجارية وأخرى     24.487.778  11.435.844  4.990.284  1.497.283  -  42.411.189

 جاري مدين     5.411.443  -  -  -  -  5.411.443

 شخصية     1.719.735  1.287.736  4.822.946  2.150.065  -  9.980.482

883.700 
 

883.700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 استثمارات في شركات زميلة

 أخرىعقارات  -  -  -  -  451.981  451.981

999.548  999.548  -  -  -  - 
 ممتلكات ومعدات، صافي

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي -  -  -  -  350.984  350.984

 ، صافيموجودات أخرى -  -  -  -  245.529  245.529

 الي اإلجم 38.404.744  14.938.518  17.699.809  20.483.115  10.061.849  101.588.035

 المطلوبات وحقوق المساهمين           

 :، صافياألخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  7.162  7.162

 اتفاقيات إعادة الشراء     9.651.827  3.733.922  -  -  -  13.385.749

 ودائع أسواق المال     1.186.406  1.046.636  -  -  -  2.233.042

 ، صافيودائع من البنك المركزي السعودي     2.500.000  -  3.666.655  -  -  6.166.655

 دائع العمالء:و           

 ودائع ألجل     20.104.405  5.024.248  16.554  -  -  25.145.207

 ودائع ادخار     2.147.244  -  -  -  -  2.147.244

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963

 ودائع أخرى     -  -  -  -  2.270.468  2.270.468

 ، صافي:القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

قتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  330.973  307.129  م 

قتناة ألغراض ا     -  -  -  -  686.300  686.300  لتحوط من مخاطر القيمة العادلةم 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  -  -  (787.126)  (787.126)

 مطلوبات أخرى -  -  -  -  1.748.923  1.748.923

 إجمالي حقوق المساهمين -  -  -  -  16.301.475  16.301.475

 اإلجمالي    35.589.882  9.804.806  3.683.209  -  52.510.138  101.588.035

-  (42.448.289)  20.483.115  14.016.600  5.133.712  2.814.862 
رثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة على البنود داخل 

 قائمة المركز المالي 

-  -  (5.128.543)  (4.941.580)  (1.858.725)  11.928.848 
لى البنود رثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة ع

 خارج قائمة المركز المالي 

 إجمالي فجوة مخاطر أسعار العمو ت الخاصة 14.743.710  3.274.987  9.075.020  15.354.572  (42.448.289)  -

-  -  42.448.289  27.093.717  18.018.697  14.743.710 
الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في أسعار العمو ت 

 الخاصة
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  ب    الريا ت السعودية 2020

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات 5أكثر من   غير مرتبطة بعمولة  اإلجمالي   أشــهر 3الل خ  شهر 

  الموجودات           

  :البنك المركزي السعوديلدى   نقدية وأرصدة           
 لصندوقنقد في ا     -  -  -  -  704.645  704.645

 البنك المركزي السعوديأرصدة  لدى      4.610.000  -  -  -  3.008.845  7.618.845

 ،صافيأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى            

 حسابات جارية     -  -  -  -  1.666.654  1.666.654

 إيداعات أسواق المال     500.088  -  -  -  -  500.088

 استثمارات:           

قتناة بالقيمة العادلة      -  -  -  -  180.115  180.115  لخسائروا حبارألا لخال منم 

30.333.728  373.819  13.354.868  11.766.118  920.015  3.918.908 
قتناة بالقيمة العادلة        بنود الدخل الشامل  لخال منم 

 األخرى      

 ، صافي:لة الموجبة للمشتقاتالقيمة العاد           

قتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  443.129  443.129  م 

 خيار بيع شركة زميلة     -  -  -  -  336.575  336.575

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  -  -  238.645  238.645

 :قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     25.819.236  11.580.223  2.367.844  621.574  -  40.388.877

 جاري مدين     3.590.815  -  -  -  -  3.590.815

 شخصية     2.391.663  1.624.351  5.050.992  2.027.196  -  11.094.202

 استثمارات في شركات زميلة -  -  -  -  845.744  845.744

 عقارات أخرى -  -  -  -  446.678  446.678

 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -  1.064.660  1.064.660

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي -  -  -  -  281.780  281.780

 ، صافيموجودات أخرى -  -  -  -  149.352  149.352

 اإلجمالي  40.830.710  14.124.589  19.184.954  16.003.638  9.740.641  99.884.532

 المطلوبات وحقوق المساهمين           

 األخرى، صافي: ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  8.758  8.758

 اتفاقيات إعادة الشراء     9.144.477  3.358.150  -  -  -  12.502.627

 ودائع أسواق المال     1.294.763  489.529  -  -  -  1.784.292

 ودائع من البنك المركزي السعودي ، صافي     -  2.306.393  3.471.014  -  -  5.777.407

 دائع العمالء:و           

 ودائع ألجل     21.233.502  3.300.914  13.838  -  -  24.548.254

 رودائع ادخا     1.041.362  -  -  -  -  1.041.362

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  32.485.210  32.485.210

 ودائع أخرى     -  573.748  -  -  1.495.015  2.068.763

 ، صافي:القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

قتناة ألغراض المتاجرة     -  -  -  -  444.745  444.745  م 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة     -  -  -  -  1.301.327  1.301.327  م 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  -  -  -  (1.416.610)  (1.416.610)

 قروض ألجل 2.006.169  -  -  -  -  2.006.169

 مطلوبات أخرى -  -  -  -  2.001.195  2.001.195

 جمالي حقوق المساهمينإ -  -  -  -  15.331.033  15.331.033

 اإلجمالي    34.720.273  10.028.734  3.484.852  -  51.650.673  99.884.532

-  (41.910.032)  16.003.638  15.700.102  4.095.855  6.110.437 
رثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة على البنود داخل 

 قائمة المركز المالي 

-  -  (6.717.880)  (5.406.488)  (562.785)  12.687.153 
رثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة على البنود 

 خارج قائمة المركز المالي 

 إجمالي فجوة مخاطر أسعار العمو ت الخاصة 18.797.590  3.533.070  10.293.614  9.285.758  (41.910.032)  -
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خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة ا سمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخآاطر تمثل الفجوة للمراكز 

  أسعار العمو ت الخاصة
 

  العمالتمخاطر   (  2
 

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صر  العمالت األجنبية  قام مجلآس 

ارة بوضع حدود لمستوى التعرض لهآذه المخآاطر لمراكآز العمآالت  وتآتم مراجعآة هآذه المراكآز علآى أسآاس يآومي كمآا اإلد

  يستخدم استراتيجيات تحوط من المخاطر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة
 

، فآي الموجآودات و 2020و  2021ديسآمبر  31كمآا فآي ي بين الجدول أدناه العمالت التي تتعرض فيها المجموعة للمخآاطر 

المطلوبآآات والتآآدفقات النقديآآة المقآآدرة فآآي العمليآآات المصآآرفية  يقآآوم هآآذا التحليآآل فآآي الجآآدول أدنآآاه بحسآآاب تآآأثير التغيآآرات 

 محتملة الحدوث والمعقولة لسعر صر  العملة األجنبية مقابل اللاير السعودي، بناء  على تاريخ التحركات في سعر الصر ،

مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب أثر التغير في القيمة العادلة لعملة الموجودات والمطلوبات 

المالية في العمليات المصرفية(  ت قيّم التغيرات محتملة الحدوث والمعقولة على أساس تحركات سآعر الصآر  األجنبآي خآالل 

(  يظهر التأثير اإليجابي لصآافي الزيآادة المتوقعآة فآي 2020 – 2016: 2020( )2021 – 2017الخمس سنوات السابقة )

  قائمة الدخل الموحدةبينما يظهر التأثير السلبي لصافي ا نخفاض في قائمة الدخل الموحدة 
 

 الدخل قبل مخصصات الزكاة األثر على 

  التغير في سعر الصر  %  ب    الريا ت السعودية 

 

 معرضة للمخاطرالعمالت ال

 2021 ديسمبر 31كما في 

 
 دو ر أمريكي  0.10- 0.28+  1.100- 3.097+

 يورو  12.01- 18.00+  636+ 954-

 جني  استرليني  9.75- 29.64+  91+ 268-
 

 الدخل قبل مخصصات الزكاة األثر على 

  التغير في سعر الصر  %  ب    الريا ت السعودية 

 

  خاطرالعمالت المعرضة للم

 2020ديسمبر  31كما في 

 دو ر أمريكي  0.21- 0.36+  2.078- 3.508+ 

 يورو  9.04- 9.47+  7- 7+

 جني  استرليني  10.34- 15.75%+  90- 137+
 

  العمالت مركز   ( 3

ا المآآالي تقآآوم المجموعآآة بآآإدارة التعآآرض ألثآآر التقلبآآات فآآي أسآآعار صآآر  العمآآالت األجنبيآآة السآآائدة بالسآآوق علآآى مركزهآآ

وتدفقاتها النقدية  ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض المقبولآة لكآل عملآة وبشآكل إجمآالي لمراكآز العمآالت، 

سواء  كانت في نهاية اليوم أو خالل اليوم، ويتم مراقبتهآا يومي آا  فيمآا يلآي تحليآل بالتعرضآات الجوهريآة الخاصآة بالمجموعآة 

 :2020و  2021ديسمبر  31ا في كمبية بشأن العمالت األجن

2020 

  السعوديـــة ب    الريا ت

2021 

  السعوديـــة ب    الريا ت

  دائن   )مدين(  دائن   )مدين(

    
 و ر أمريكيد 1.404.006  972.839

 يورو (1.978)  79 

 جني  استرليني (1.112)  870 

 ين ياباني 207  199

 اتيدرهم إمار 34.072  61.071

 أخرى 11.780  102.169
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  مخاطر أسعاراألسهم(   4
 

فآي األخآرى األوراق الماليآة ووالصآناديق المشآتركة تتمثل مخاطر أسعار األسآهم فآي مخآاطر انخفآاض القآيم العادلآة لألسآهم 

ستويات مؤشرات األسهم وقيمة كآل اسآتثمار  محفظة ا ستثمارات لدى المجموعة نتيجة تغيرات محتملة الحدوث معقولة في م

  على حدة
 

يوضآآح الجآآدول أدنآآاه التآآأثير علآآى اسآآتثمارات المجموعآآة فآآي األسآآهم و الصآآناديق ا سآآتثمارية مآآن التغيآآرات فآآي مؤشآآرات 

آا ذلآآك التآأثير علآآى صآافي الآآربح وحقآوق المسآآاهمي ن األسآواق ذات الصآلة، مآآع بقآاء العوامآآل األخآرى ثابتآآة، و يوضآح أيض 

تقآآدر التغيآآرات المحتمآآل حآآدوثها والمعقولآآة فآآي مؤشآآرات األسآآواق ذات   2020و  2021ديسآآمبر  31كمآآا فآآي للمجموعآآة 

(  2020 – 2016: 2020( )2021 – 2017الصآآلة علآآى أسآآاس التغيآآرات فآآي تلآآك المؤشآآرات للخمآآس سآآنوات السآآابقة )

لموحدة في حين ي ظهر التأثير السلبي النقص المحتمل في حقوق ي ظهر التأثير اإليجابي الزيادة المحتملة في حقوق المساهمين ا

  المساهمين الموحدة

 
  يولةمخاطر الس.  31

ت مثل مخاطر السيولة تلك المخاطر التي ستواجهها المجموعة في صعوبة تلبية المتطلبات الخاصآة بتمويآل المطلوبآات الماليآة 

ية أخرى خاصة بها  تحآدث مخآاطر السآيولة عنآد وجآود اضآطراب فآي والتي يتم تسويتها إما نقد ا أوعلى شكل موجودات مال

السوق أو انخفاض مستوى ا ئتمان مما يؤدي إلى شح  مفاجئ وفوري في بعض مصادر التمويل  وللتقليل من هذه المخآاطر، 

حفآاظ علآى رصآيد كآا   قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين ا عتبار تآوفر السآيولة، وال

للنقدية وشب  النقدية واألوراق المالية القابلة للبيع كجزء من موجوداتها عاليآة السآيولة  تقآوم اإلدارة بمراقبآة مآدى اسآتحقاقات 

الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة  مناسبة  تتم مراقبآة مسآتوى السآيولة يومي آا ويآتم عمآل اختبآارات جهآد السآيولة 

مسآآتمرة تحآآت سآآيناريوهات مختلفآآة والتآآي تغطآآي كآآال  مآآن الحآآا ت العاديآآة والحآآادة ألحآآوال السآآوق  جميآآع سياسآآات  بصآآفة

وإجراءات السيولة تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة الموجآودات والمطلوبآات  يآتم إصآدار تقريآر ملخآص متضآمن ا 

تخذة وتقديم     بصفة دورية إلى لجنة الموجودات و المطلوبات  جميع الحا ت ا ستثنائية والحلول الم 
بوديعآة نظاميآة   سآاما، تحآتفظ المجموعآة لآدى البنآك المركآزي السآعوديالصآادرة عآن وطبق ا لنظام مراقبة البنوك واألنظمة 

ودائآع اإلدخآار والودائآع متوسآط ( مآن %4: 2020) %4الودائآع تحآت الطلآب و  متوسآط( مآن %7: 2020) %7تساوي 

% من التزامات الودائع فآي شآكل نقآد  20إضافة إلى الوديعة النظامية، تحتفظ المجموعة باحتياطي سيولة   يقل عن  ألجل 

، أو سآندات التنميآة الحكوميآة السآعودية، أو الموجآودات التآي يمكآن تحويلهآا إلآى نقآد البنك المركزي السآعوديوأرصدة لدى 

ا  كما يمك البنآك ن للمجموعآة تآوفير مبآالغ إضآافية مآن خآالل تسآهيالت إعآادة الشآراء لآدى خالل فترة   تزيد عن ثالثين يوم 

القيمآة ا سآمية المقومآة للآلاير  مآن %98مقابآل سآندات التنميآة الحكوميآة السآعودية بحآد أعلآى مآا نسآبت   المركزي السعودي

  السعودي لهذه السندات
 

جعتهآا شآهري ا مآن الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة وتتم مراتم والتي السيولة مخاطر الموافقة على مدى تقبل البنك  أسس

يعتمآد بيآان   لجنآة المخآاطر التابعآة لمجلآس اإلدارةتقارير ربع سنوية إلى لى باإلضافة إ لجنة الموجودات و المطلوباتخالل 

تغطية السآيولة قصآيرة األجآل ، بما في ذلك نسبة وعة من مقاييس المراقبة الرئيسيةعلى مجمالموافقة على مدى تقبل مخاطر 

المتعلقآة بكآل  الجهآدا عتبار عوامل األخذ بحدود فجوة السيولة مع باإلضافة إلى التمويل طويل األجل  استقرارونسبة صافي 

ا بوضع خطة تمويل شاملة للطوارئبصفة خاصةالبنك  ظرو و بصفة عامةمن السوق   ييس باستخدام مقا   قام البنك أيض 

 

2020  2021   

حقوق  علىالتأثير 
 المساهمين

ب    الريا ت  
  السعودية

األثر على الدخل 
قبل مخصصات 

ب    الزكاة 
 الريا ت السعودية

 

 التغير في
  سعر السهم %

حقوق  علىالتأثير 
 المساهمين

  الريا ت ب   
 السعودية

 

األثر على الدخل 
قبل مخصصات 

ب    الزكاة 
  الريا ت السعودية

 التغير في
  سعر السهم  %

مؤشر 
 السوق

+104.302 -147.631 

 

+28.099 -39.772  
+21.14% -

29.92%  +61.320 -200.039 

 

 تداول  43.44%- 13.32%+  51.159- 15.683+

+3.021 -3.021 
 

+2.358 -2.358  +5.00% -5.00%  +1.908 -1.908 
 

 غير مدرجة  5.00%- 5.00%+  1.244- 1.244+
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آآا واضآآحة  نبيآ مراقبآة اإلنآآذار المبكآآر لت ا لآآألدوار وخطوط  آآا واضآح  اإلدارة العليآآا مآآن اإلجهآآاد الوشآيك والآآذي يحآآدد تخصيص 

       لمسؤولية اإلدارة لمعالجة أي حا ت إجهاد للسيولة 
 

 ملخص االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات  أ(   

 31كمآا فآي  للمجموعآة الملكيآةعلى ملخص ا ستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات وحقوق  نماليشت، ن أدناهالجدو 

  تم تحديد ا ستحقاقات التعاقدية للموجآودات والمطلوبآات علآى أسآاس الفتآرة المتبقيآة بتآاريخ قائمآة 2020و  2021ديسمبر 

ؤخآآذ بعآآين ا عتبآآار تآآاريخ ا سآآتحقاق الفعلآآي حسآآبما تظهآآره المركآآز المآآالي الموحآآدة حتآآى تآآاريخ ا سآآتحقاق التعاقآآدي و  ي

فصآآح عنهآآا للمشآآتقات والتعهآآدات وا لتزامآآات الوقآآائع التاريخيآآة لالحتفآآاظ بآآالودائع مآآن قِبآآل المجموعآآة     ت عتبآآر المبآآالغ الم 

ا ذو د لة  لتزامات الدفعات المستقبلية   المحتملة مؤشر 
  ب    الريا ت السعودية 2021

  إلجماليا

ستحقاق ا بدون تاريخ

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   أشــهر 3الل خ  شهر 

  الموجودات           

 :البنك المركزي السعوديلدى   نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق     -  -  -  -  754.291  754.291

 أرصدة  لدى البنك المركزي السعودي     2.290.000  -  -  -  2.857.388  5.147.388
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ، صافي:أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

2.355.778 
 

2.355.778 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 حسابات جاریة    

3.090.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.090.000 
 إیداعات أسواق المال    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 استثمارات:

142.656 
 

142.656 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
قتناة بالقیمة العادلة       لخسائروا حبارألا لخال منم 

28.699.095 

 

356.023 

 

17.160.135 

 

8.379.710 

 

2.080.551 

 

قتناة بالقیمة العادلة      722.676   بنود الدخل الشامل  لخال منم 
 األخرى      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 القیمة العادلة الموجبة للمشتقات، صافي:

قتناة ألغراض المتاجرة     -  333.092  -  -     -  333.092  م 
 خیار بیع شركة زمیلة     -  -  -  -  163.602  163.602
 هوامش السیولة النقدیة للملحق وإمیر     -  167.277  -  -  -  167.277

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 قروض وسلف، صافي:

42.411.189 
 

- 
 

6.545.396 
 

10.131.878 
 

14.174.178 
 

11.559.737 
 تجاریة وأخرى    

5.411.443 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5.411.443 
 جاري مدین    

9.980.482 
 

- 
 

2.135.184 
 

4.833.859 
 

1.296.861 
 

1.714.578 
 شخصیة    

883.700 
 

883.700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 استثمارات في شركات زمیلة

 عقارات أخرى -  -  -  -  451.981  451.981
 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -  999.548  999.548
 موجودات تقنیة المعلومات غیر الملموسة، صافي -  -  -  -  350.984  350.984
 موجودات أخرى، صافي -  -  -  -  245.529  245.529

 اإلجمالي  24.788.434  18.051.959  23.345.447  25.840.715  9.561.480  101.588.035

 مطلوبات وحقوق المساهمينال           

  :، صافياألخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           
 حسابات جارية     -  -  -  -  7.162  7.162

 اتفاقيات إعادة الشراء     9.651.827  3.733.922  -  -  -  13.385.749
 لمالودائع أسواق ا     1.186.406  1.046.636  -  -  -  2.233.042

 ودائع من البنك المركزي السعودي ، صافي     2.500.000  -  3.666.655  -  -  6.166.665

 دائع العمالء:و           

 ودائع ألجل     17.504.391  5.024.209  2.616.606  -  -  25.145.207

 ودائع ادخار     -  -  -  -  2.147.244  2.147.244

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963

 ودائع أخرى     -  -  -  -  2.270.468  2.270.468

 :، صافيالقيمة العادلة السالبة للمشتقات            

قتناة ألغراض المتاجرة     -  330.973  -  -  -  330.973  م 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر     -  686.300  -  -  -  686.300  القيمة العادلة م 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  (787.126)  -  -  -  (787.126)

 مطلوبات أخرى 1.277.500  347.351  124.072  -  -  1.748.923

 إجمالي حقوق المساهمين -  -  -  -  16.301.475  16.301.475

    اإلجمالي    32.120.124  10.382.265  6.407.334  -  52.678.312  101.588.035
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  ب    الريا ت السعودية 2020

  اإلجمالي

ستحقاق ا بدون تاريخ

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   شهر 

 3الل خ

  أشــهر

  الموجودات           

 :السعوديالبنك المركزي لدى   نقدية وأرصدة           
 نقد في الصندوق        -     -     -     -  704.645  704.645

 البنك المركزي السعوديأرصدة  لدى      4.610.000     -     -     -  3.008.845  7.618.845

           
، أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 صافي:

 حسابات جارية        -     -     -     -  1.666.654  1.666.654

 إيداعات أسواق المال     500.088     -     -     -     -  500.088

 استثمارات:           

قتناة بالقيمة العادلة         -     -     -     -  180.115  180.115  لخسائروا حبارألا لخال منم 

30.333.728  373.819  13.671.040  12.228.254  1.605.776  2.454.839 
قتناة بالقيمة العادلة        بنود الدخل الشامل  لخال منم 

 األخرى      

 ، صافي:القيمة العادلة الموجبة للمشتقات           

قتناة ألغراض المتاجرة        -  443.129     -     -  -  443.129  م 

 بيع شركة زميلة خيار        -     -     -     -  336.575  336.575

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -  238.645     -     -  -  238.645

 :قروض وسل ، صافي           

 تجارية وأخرى     10.811.652  14.938.931  8.479.392  6.158.902     -  40.388.877

 مدينجاري      3.590.815     -     -     -  -  3.590.815

 شخصية     2.113.106  1.639.890  5.248.823  2.092.383     -  11.094.202

 استثمارات في شركات زميلة    -     -     -     -  845.744  845.744

 عقارات أخرى    -     -     -     -  446.678  446.678

 ات، صافيممتلكات ومعد    -     -     -     -  1.064.660  1.064.660

 موجودات تقنية المعلومات غير الملموسة، صافي    -     -     -     -  281.780  281.780

 ، صافيموجودات أخرى    -  149.352     -     -     -  149.352

 اإلجمالي  24.080.500  19.015.723  25.956.469  21.922.325  8.909.515  99.884.532

 ت وحقوق المساهمينالمطلوبا           

  ، صافي:األخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           
 حسابات جارية        -     -     -     -  8.758  8.758

 اتفاقيات إعادة الشراء     9.144.477  3.358.150     -     -     -  12.502.627

 ودائع أسواق المال     1.294.763  489.529     -     -     -  1.784.292

 ودائع من البنك المركزي السعودي ، صافي        -  2.306.393  3.471.014     -     -  5.777.407

 دائع العمالء:و           

 ودائع ألجل     18.482.923  3.050.883  3.014.448     -     -  24.548.254

 ودائع ادخار        -  -  -     -  1.041.362  1.041.362

 ودائع تحت الطلب        -  -  -     -  32.485.210  32.485.210

 ودائع أخرى        -  -  -     -  2.068.763  2.068.763

 ، صافي:القيمة العادلة السالبة للمشتقات            

قتناة ألغراض المتاج        -  444.745     -     -     -  444.745  رةم 

قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة        -  1.301.327     -     -     -  1.301.327  م 

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير        -  (1.416.610)     -     -     -  (1.416.610)

 قروض ألجل 6.169  2.000.000     -     -     -  2.006.169

 مطلوبات أخرى 210.554  1.542.497  248.144     -     -  2.001.195

 إجمالي حقوق المساهمين    -     -     -     -  15.331.033  15.331.033

 اإلجمالي    29.138.886  13.076.914  6.733.606     -  50.935.126  99.884.532
 
 
 

تاحة لمقابلة جميآع المطلوبآات ولت البنآك أرصآدة لآدى القآروض القائمآة كآال  مآن النقآد، وغطيآة تعهآدات تتضمن الموجودات الم 

وقآآروض وسآآل   تقآآوم المجموعآآة  واسآآتثمارات، ،خآآرىأرصآآدة لآآدى البنآآوك والمؤسسآآات الماليآآة األو، المركآآزي السآآعودي

لتعهآآآدات بمراقبآآة تآآآواريخ ا سآآآتحقاق بشآآآكل دوري للتأكآآد مآآآن التآآآوفر الكآآآافي للسآآيولة  إن فتآآآرات ا سآآآتحقاق المتراكمآآآة ل

  (1)ج20حتملة مبينة في اإليضاح  وا لتزامات الم
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 تحليل المطلوبات المالية بحسب فترات االستحقاق غير المخصومة (   ب
 

ى بنآاء  علآ 2020و  2021ديسآمبر  31كمآا فآي  للمجموعة ا ستحقاقات المقدرة للمطلوبات المالية، يلخصان ن أدناهالجدو 

التزامآات إعآادة الآآدفع التعاقديآة المسآآتقبلية غيآر المخصآآومة  بآالرغم مآآن أن الجآدولين أدنآآاه يحتويآان علآآى دفعآات العمآآو ت 

الخاصة المقدرة، فإن مبالغ البنود في الجدولين أدناه  تتطابق مع نفس مبالغ البنود في قائمة المركز المالي الموحدة  تم تحديد 

غير مخصومة بناء  على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحآدة إلآى تآاريخ ا سآتحقاق استحقاقات المطلوبات ال

التعاقدي، و  تؤخذ في ا عتبار ا ستحقاقات المتوقعة الفعليآة  تتوقآع المجموعآة أن   يقآوم العديآد مآن العمآالء بطلآب إعآادة 

لزمة بال دفع وبالتالي   يعكس الجآدولين أدنآاه تآأثير التآدفقات النقديآة المتوقعآة حسآبما الدفع في تاريخ  مبكر، وبذلك لن تكون م 

 :فيما يلي ملخص  ستحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة  ت ظهر الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة
 

  ب    الريا ت السعودية 2021

  اإلجمالي

بدون تاريخ استحقاق 

  د الطلبمحدد  عن

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   أشــهر 3الل خ  شهر 

  :األخرى ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  7.162  7.162
 اتفاقيات إعادة الشراء     9.655.326  3.739.336  -  -  -  13.394.662
 ودائع أسواق المال     1.189.194  1.056.474  -  -  -  2.245.668

 ، صافيودائع من البنك المركزي السعودي     2.500.000  -  3.960.069  -  -  6.460.069

 دائع العمالء و           
 ودائع ألجل     17.522.852  5.050.714  2.748.831  -  -  25.322.397

 ائع ادخارود     -  -  -  -  2.147.244  2.147.244

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  31.951.963  31.951.963
 ودائع أخرى     -  -  -  -  2.270.468  2.2.270.468

 ، صافيالقيمة العادلة السالبة للمشتقات           
قتناة ألغراض المتاجرة     -  330.973  -  -  -  330.973  م 

686.300  -  -  -  686.300  - 
قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة      م 

 العادلة

 هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير     -  (787.126)  -  -  -  (787.126)

 اإلجمالي 30.867.372  10.076.671  6.708.900  -  36.376.837  84.029.780

 المشتقات 131.697  474.941  1.600.340  995.629  -  3.202.607

 اإلجمالي 30.999.069  10.551.612  8.309.240  995.629  36.376.837  87.232.387

 
  ب    الريا ت السعودية 2020

  اإلجمالي

بدون تاريخ استحقاق 

  محدد  عند الطلب

 5أكثر من 

ا 12-3  سنوات 5-1  سنوات   أشــهر 3الل خ  شهر 

  :ألخرىا ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ           

 حسابات جارية     -  -  -  -  8.758  8.758
 اتفاقيات إعادة الشراء     9.149.964  3.366.210  -  -  -  12.516.174
 ودائع أسواق المال     1.297.806  494.131  -  -  -  1.791.937

 ، صافيديبنك المركزي السعوودائع من ال     -  2.322.722  3.860.069  -  -  6.182.791
 دائع العمالء و           

 ودائع ألجل     18.502.231  3.066.947  3.170.741  -  -  24.739.919

 ودائع ادخار     -  -  -  -  1.041.362  1.041.362

 ودائع تحت الطلب     -  -  -  -  32.485.210  32.485.210
 ىودائع أخر     -  -  -  -  2.068.763  2.068.763

 ، صافيالقيمة العادلة السالبة للمشتقات           
قتناة ألغراض المتاجرة     -  444.745  -  -  -  444.745  م 

1.301.327  -  -  -  1.301.327  - 
قتناة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة      م 

 العادلة

 ة للملحق وإميرهوامش السيولة النقدي     -  (1.416.610)  -  -  -  (1.416.610)

 قروض ألجل 6.184  2.019.300  -  -  -  2.025.484

 اإلجمالي 28.956.185  11.598.772  7.030.810  -  35.604.093  83.189.860

 المشتقات 98.700  376.038  1.438.993  1.084.901  -  2.998.632

 اإلجمالي 29.054.885  11.974.810  8.469.803  1.084.901  35.604.093  86.188.492
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إن مجلس إدارة المجموعة مسؤول عن تأسيس عمليات حوكمة الشركات والموافقة علآى اإلقبآال علآى المخآاطر وإطآار إدارة 

البنآك المركآزي ادات المخاطر ذي الصلة  كمآا أنآ  مسآؤول عآن الموافقآة علآى السياسآات وتنفيآذها لضآمان التوافآق مآع إرشآ

، ومعايير المحاسبة واإلبالغ وأفضل الممارسات الصناعية بما فآي ذلآك إرشآادات بآازل  وافآق مجلآس اإلدارة علآى السعودي

سياسآآة دليآآل إدارة المخآآاطر الخاصآآة بالمجموعآآة باعتبارهآآا دلآآيال  شآآامال  لسياسآآة المخآآاطر التآآي بموجبهآآا تمتلآآك المجموعآآة 

المخاطر ودليل سياسآة ا ئتمآان ودليآل سياسآة الخزانآة وسياسآة اإلقبال على ذلك سياسة إطار مجموعة من السياسات بما في 

اختبار اإلجهاد وسياسة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي، وسياسة المخاطر، وسياسات مخآاطر ا حتيآال، وسياسآات أمآن 

  المعلومات، وغيرها
 

، والتآي تتنآاول سياسآة المقاربآة للمجموعة 9للتقارير المالية الدولية  لشاملةعمل االكما وافق مجلس اإلدارة على سياسة إطار 

، والتآي يآتم اسآتكمالها بسياسآات مسآتوى اإلدارة اإلضآافية بمآا فآي ذلآك 9والتسعير الخاصة بالمعيار الآدولي للتقآارير الماليآة 

إطآار الحوكمآة  9الماليآة لتقآارير لوالمعايير الدولية  9 الماليةلتقارير لسياسة إطار إدارة البيانات والتحكم في المعايير الدولية 

  المحاسبةوالتشغيل إجراءات معايير ونب اإلى ج
 

، مسؤولة عآن التوصآية ة، وهي لجنة تابعة لمجلس اإلدارةيتم دعم مجلس اإلدارة من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدار

 كلذ في بما مختلفة نلجا عةولمجما لتشغ، دارةإلا وىمست علیموعة  بسياسات لموافقة المجلس ولرصد المخاطر داخل المج

 نع لةؤومس ونتک لتيالموجآآآآودات والمطلوبآآآآات، وا نع ليةؤولمسا لجنةو ن، ئتماا لجنةو ،سسيةؤلما طآآآآرلمخاإدارة ا لجنة

دارة والمرتبطآة بسياسآة   كما تعمل اللجنة المعنية بخسآائر ا ئتمآان المتوقعآة علآى مسآتوى اإلطرلمخاإدارة ا تمجا   مختل

والتآي تعتبآر مسآؤولة عآن جميآع جوانآب  9 الماليآةالحوكمة وإطار السياسات للمجموعة فيما يتعلق بالمعيار الآدولي للتقآارير 

 ، بما في ذلك خسائر ا ئتمان المتوقعة 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

مخآاطر التشآغيلية ولجنآة اختبآار اإلجهآاد ولجنآة مكافحآة ا حتيآال اللجآان األخآرى علآى مسآتوى اإلدارة لجنآة إدارة ال وتشمل

 المالي ولجنة إدارة استمرارية األعمال ولجنة توجي  أمن المعلومات ولجنة الموافقة على الحلول المنظمة 
 

ون مآدراء المستوى اإلداري، لدى المجموعة مجموعة إدارة المخاطر برئاسة رئيس إدارة المخاطر الذي يساعده مساعد على

  وغيرها من المهام عامون مسؤولون عن إدارة المخاطر ومراجعة مخاطر ا ئتمان وإدارة ا ئتمان والتحصيل
 

 مخاطر االئتمان (   أ
 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر ا ئتمان التي تتعرض لها و تتمثل تلك مخاطر في عدم مقدرة طر   ما علآى الوفآاء بالتزاماتآ  

محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطر  اآلخر لخسارة مالية  ينشآأ التعآرض لمخآاطر ا ئتمآان بشآكل أساسآي عآن  بشأن أداة مالية

آا مخآاطر ائتمآان فآي   المخاطر المتعلقة با ئتمان الموجآود فآي محفظآة القآروض والسآل  وا سآتثمارات األخآرى توجآد أيض 

لتزامات لمآنح ا ئتمآان  ت قآيَم المجموعآة احتمآا ت التعثآر للعمآالء األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي الموحدة مثل ا 

آا نظآام  تصآني  مخآاطر خآارجي معآد مآن قبآل وكآا ت  باستخدام نظام تصني  مخاطر  داخلي، كما تسآتخدم المجموعآة أيض 

المتوقعة  ستبدال عقود  تصني  رئيسية ما أمكن ذلك  تتمثل مخاطر ا ئتمان لدى المجموعة فيما يتعلق بالمشتقات في التكلفة

المشآتقات فآآي حالآآة إخفآآاق األطآآرا  األخآرى فآآي الوفآآاء بالتزامآآاتهم والآآتحكم بمسآتوى مخآآاطر ا ئتمآآان المقبولآآة، كمآآا تقآآوم 

تبعة في أنشطة اإلقراض للعمالء   المجموعة بتقييم األطرا  األخرى باستخدام نفس األساليب الم 
 

مزاولآة عآدد مآن األطآرا  األخآرى لنشآاطات مماثلآة أو ممارسآة أعمآالهم فآي نفآس يظهر التركز فآي مخآاطر ا ئتمآان عنآد 

المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص ا قتصآادية التآي سآتؤثر فآي مقآدرتهم علآى الوفآاء بالتزامآاتهم التعاقديآة عنآد 

ات فآآي مخآآاطر ا ئتمآآان مآآدى حآآدوث تغيآآرات فآآي الظآآرو  ا قتصآآادية أو السياسآآية أو الظآآرو  األخآآرى  ت ظهآآر التركآآز

 حساسية أداء المجموعة مقابل أي تطورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية معينة 
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 لآآدى المجموعآآة إطآآار شآآامل تآآم اعتمآآاده مآآن مجلآآس اإلدارة بغآآرض إدارة مخآآاطر ا ئتمآآان والتآآي تتضآآمن مراجعآآة مسآآتقلة

فة ا ئتمان ومراقبة عملية مخاطر ا ئتمان  تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر ا ئتمان عن طريق رقابة التعرض لمخاطر لوظي

ا ئتمان والحد من المعامالت مع أطآرا  محآددة وتقيآيم المآالءة الماليآة لهآذه األطآرا  باسآتمرار  تآم تصآميم سياسآات إدارة 

د ووضآآآع حآآآدود المخآآآاطر المالئمآآآة ومراقبآآآة المخآآآاطر وا لتآآآزام بالحآآآدود مخآآآاطر ا ئتمآآآان لتآآآتمكن المجموعآآآة مآآآن تحديآآآ

الموضوعة  ويتم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود الموضآوعة بشآكل منآتظم  كمآا تقآوم المجموعآة أحيان آا بإقفآال 

  المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطرا   أخرى لتقليل مخاطر ا ئتمان
 
 ئتمانمخاطر االإدارة  (ت
 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر ا ئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز فآي المخآاطر الخاصآة بآأفراد معينآين أو 

 مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة أو القطاعات ا قتصادية  
 

رة جآآودة مخآآاطر ا ئتمآآان ضآآمن محفظآآة تسآآتخدم المجموعآآة نظآآام تصآآني  لالئتمآآان والآآذي يسآآتخدم كآآأداة للمسآآاعدة فآآي إدا

القروض  هذا التصني  يتضمن درجات تفصل بين المحافظ العاملآة ومنخفضآة القيمآة وتعمآل علآى توجيآ  مخصصآات لهآذه 

المحافظ ومخصصات أخآرى محآددة  تحآدد المجموعآة تصآني  كآل عميآل علآى حآده بنآاء  علآى عوامآل ماليآة ومعآايير تقيآيم 

غطي كآال  مآن خدمآة القآرض، الربحيآة، السآيولة، هيكآل رأس المآال، القطآاع التجآاري، جآودة تجارية موضوعية وشخصية ت

وثآق مآن قبآل تراجآع وت  ي تآعلآى جميآع المقترضآين وال ةدوريآ جودة اتاإلدارة، ومالءة الشركة  تقوم المجموعة بعمل تصنيف

 وحدة إدارة مخاطر مستقلة لهذا الغرض  
 
 مخاطر االئتمانتخفيض  (   ج
 

  للقآآروض والسآآل  خآآالل دورة عملهآآا ا ئتمآآاني ا عتياديآآة بضآآمانات لتآآأمين تخفآآيض مخآآاطر ا ئتمآآان المجموعآآة ظتحآآتف

تتضمن هذه الضمانات بشكل أساسي ودائع ألجل، ودائع تحآت الطلآب وودائآع نقديآة أخآرى، ضآمانات ماليآة وتعاقديآة، أسآهم 

فآآاظ بهآآذه الضآآمانات مقابآآل قآآروض تجاريآآة وقآآروض مماثلآآة محليآآة وأجنبيآآة، عقآآارات وموجآآودات ثابتآآة أخآآرى  يآآتم ا حت

للقآآروض التجاريآآة ويآآتم إدارة هآآذه الضآآمانات حسآآب القيمآآة الصآآافية القابلآآة للتحقآآق  تقآآوم اإلدارة بمراقبآآة القيمآآة السآآوقية 

يمآة  كمآا كفايآة مخصصآات خسآائر ا نخفآاض فآي القتقيآيم ية أخرى وفق ا للعقود المبرمآة، وللضمانات وطلب ضمانات إضاف

 تقوم المجموعة بطلب ضمانات إضافية من األطرا  األخرى حال ما يتم مالحظة مؤشرعلى انخفاض في القيمة  
 

حآآتفظ بهآآا ( 1 السآآل  ن قبآآل المجموعآآة إلجمآآالي القآآروض ومآآمخآآاطر ا ئتمآآان لتخفآآيض كبلغآآت القيمآآة المقآآدرة للضآآمانات الم 

العقارات واألسهم المحلية والدوليآة والودائآع بلغت  ليار لاير سعودي( م  50.5: 2020مليار لاير سعودي ) 72.2 مايقارب

 كما يلي: العاملة وغير العاملة - لثالثةا حلةرلمالمخاطر  مخاطر ا ئتمانلتخفيض ك النقدية األخرى المحتفظ بها

 

 لمخاطرا

ب    الريا ت 

  السعودية

تخفيض مخاطر 

  ا ئتمان

ب    الريا ت 

  السعودية

ر ا ئتمان خسائ

  المتوقعة

ب    الريا ت 

 السعودية

 1.199.572  2.605.039  2.692.122 2021ديسمبر  31

 1.068.973  2.317.269  2.458.028 2020ديسمبر  31
 

ديسآمبر  31كمآا فآي  ( فيما يلي مبلغ الضمان المحتفظ ب  كضمان للقروض منخفضة القيمة ا ئتمانية مع تغطيآة الضآمانات2

 :2020و 2021

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 %50اقل من  9.679  4.172

  %70الى  51% 412.059  447.509

 %70أعلى من  2.183.301  1.865.588

 اإلجمالي  2.605.039  2.317.269
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  تستحوذ المجموعآة علآى هآذه رات مقابل تسوية القروض والسل ، على عقاالمجموعة، في سياق العمل المعتاد تستحوذ(  3

فيمآا يلآي، ملخآص   ةالمركز المالي الموحآد قائمة"عقارات أخرى" في  بصفتهاالعقارات بنية بيعها  يتم عرض هذه العقارات 

 كما يلي: 2020و  2021ر ديسمب 31ركة عقارات األخرى للسنتين المنتهيتين في حل

 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 الرصيد في بداية السنة 446.678  457.679

 عمليات ا ستحواذ خالل السنة  8.803  -

ستبعد (35.000)  (11.001)  خالل السنة الم 

 أ(40عكس خسائر العقارات )إيضاح  31.500  -

 نهاية السنة في الرصيد  451.981  446.678
 
 
 مخاطر االئتمان إيضاحات (   د
 

  س32 اإليضاح في جودة ائتمان المجموعة للموجودات المالية وعقود الضمان المالي
 

تتمثل سندات الدين المدرجة في محفظة ا ستثمارات بشآكل أساسآي فآي ديآون مؤسسآات وبنآوك، ومؤسسآات ماليآة و سآندات 

  حسب األطرا  األخرى المجموعة تحليل استثماراتج 6ة، يبين اإليضاح سيادي
 

  د7 اإليضاح فيالمعلومات حول جودة ا ئتمان للقروض والسل  
 

  هـ7يتم اإلفصاح عن تركزات القطاعات ا قتصادية للقروض والسل  ضمن إيضاح 
 

   29و  11في اإليضاحين  الخاصة بالمشتقاتو للمجموعة المعلومات المتعلقة بمخاطر ا ئتمان
 

بينة في اإليضاح   األاطرتحليل عقود الضمان المالي للمجموعة حسب األ  ( 2ج)20خرى م 
 

بينة في اإليضاح للمجموعة المعلومات بخصوص التعرض لمخاطر ا ئتمان   د28 حسب قطاعات األعمال م 
 

بينة في اإليضاح  المعلومات بخصوص التركيز الجغرافي للمجموعة   29م 
 

بينآة فآآي اإليضآآاح لمخآاطر ا ئتمآآان للمجموعآة وأوزان مخآآاطر الموجآودات المعلومآات بخصآآوص مآدى التعآآرض  النسآآبية م 

 أ 35

 التحليل االئتماني لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (   هـ
 

ن خآآالل األربآآاح والخسآآائر مآآن اسآآتثمارات صآآناديق ا سآآتثمار تتكآآون اسآآتثمارات المجموعآآة المحآآتفظ بهآآا بالقيمآآة العادلآآة مآآ

  أ6انظر إيضاح   وسندات أخرى والتي لم يتم تقييمها
 
 درجات مخاطر االئتمان (   و

تقوم المجموعة بتخصيص التعآرض للمخآاطر ا ئتمانيآة اسآتنادا  إلآى مجموعآة متنوعآة مآن البيانآات التآي يآتم تحديآدها للتنبآؤ 

ي السداد وتطبيق حكم ائتماني مجّرب  ويتم تحديد درجات مخآاطر ا ئتمآان باسآتخدام عوامآل نوعيآة وكميآة بمخاطر التعثر ف

  تدل على مخاطر التعثر في السداد  تختل  هذه العوامل حسب طبيعة القرض ونوع المقترض

تآدهور مخآاطر ا ئتمآان، علآى يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر ا ئتمان بزيادة مخاطر التعثآر فآي السآداد بشآكل كبيآر مآع 

أصآغر مآن الفآرق بآين درجتآي  2و  1سبيل المثال، يكون الفرق في مخاطر التعثر في السآداد بآين درجتآي مخآاطر ا ئتمآان 

  3و  2مخاطر ا ئتمان 

 تماولمعلا علی ءبنا ئآآآيدلمبا ا عتآآآرا  دعن ن ئتماا طآآآرمخا جةدرل لقآآآروض غيآآآر الشخصآآآيةل رضتع لک صتخصي ميت

إلآى درجآة  التعآرض للخطآرللمراقبآة المسآتمرة، ممآا قآد يآؤدي إلآى نقآل  التعرضآات للخطآر  وتخضع رضلمقتعن ا ةلمتاحا

  مخاطر ائتمان مختلفة  ويشمل رصد القرض استخدام البيانات التالية
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 التعرض للخطرمستويات جميع  الشخصية ضالتعرض للخطر للقرو شخصيةغير اللقروض ل تعرض للخطرال

 اتالمعلومات التي یتم الحصول علیها أثناء المراجع 

البیانات  المثال،سبیل  على-الدوریة لملفات العمالء 

وحسابات اإلدارة والمیزانیات  التي تم مراجعتهاالمالیة 

. ومن األمثلة على مجاالت التركیز بوجه والتوقعات

 المالي،ونسب الرفع  مالي،اإلجخاص: هوامش الربح 

وإدارة  بالعهود، وااللتزام الدیون،خدمة  اتوتغطی

  وتغییرات اإلدارة العلیا. الجودة،

  بیانات من وكاالت االئتمان والمقاالت الصحفیة

 .والتغییرات في التصنیفات االئتمانیة الخارجیة

  للمقترض  المسجلةأسعار مقایضة السندات واالئتمان

 .حیثما توفرت

 لتغییرات المهمة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة ا

 . یة للمقترض أو في أنشطته التجاریةقنوالتنظیمیة والت

  داخلیًا وسلوك العمیل  المحصول علیهاالبیانات- 

بطاقة  تسهیالتعلى سبیل المثال، االستفادة من 

 . االئتمان

  البیانات الخارجیة من الوكاالت االئتمانیة بما في

 لمجال معین.ك درجات االئتمان ذل

  القدرة على تحمل التكالیفمقاییس 

 

  یشمل الحالة المتأخرة باإلضافة إلى مجموعة من  -سجل الدفع

 . سب الدفعالمتغیرات حول ن  

 .استخدام الحد االئتماني الممنوح 

  مهلة.طلبات ومنح 

  التغییرات الحالیة والمتوقعة في ظروف األعمال المالیة

 .ةواالقتصادی

 

 
 إنشاء مصطلح هيكل احتمال التعثر(   ز
 

درجات المخاطر ا ئتمانية هآي مآدخالت أوليآة فآي تحديآد مصآطلح هيكآل احتمآال التعثآر للتعآرض  وتقآوم المجموعآة بجمآع 

معلومات األداء والتعثر عن تعرض  لمخاطر ا ئتمان التي يتم تحليلها حسب نآوع المنآتج والمقتآرض باإلضآافة إلآى تصآني  

ا استخدام المعلومات المأخوذة من وكا ت مرجع ا ئتمان الخارجيةمخ   اطر ا ئتمان  بالنسبة لبعض المحافظ، ويتم أيض 
  

توظ  المجموعآة نمآاذج لتحليآل البيانآات التآي يآتم جمعهآا ويسآتخرج تقآديرات عآن الفتآرة المتبقيآة مآن فتآرة التعثآر المحتمآل 

ر الوقت  يتضمن هذا التحليل تحديد ومعآايرة العالقآات بآين التغيآرات فآي معآد ت للتعرض وكيفية توقع تغيرها كنتيجة لمرو

التعثر والعوامل ا قتصآادية الكليآة  بالنسآبة لمعظآم القآروض، تشآمل مؤشآرات ا قتصآاد الكلآي الرئيسآية نمآو إجمآالي النآاتج 

  المحلي وأسعار النفط
 

وقعآآة الخارجيآآة، تقآآوم المجموعآآة بصآآياغة نظآآرة أساسآآية لالتجآآاه بنآآاء  علآآى مجموعآآة متنوعآآة مآآن المعلومآآات الفعليآآة والمت

المسآآتقبلي للمتغيآآرات ا قتصآآادية ذات العالقآآة باإلضآآافة إلآآى نطآآاق تمثيلآآي مآآن سآآيناريوهات التوقآآع المحتملآآة األخآآرى  ثآآم 

  تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعديل تقديرات  الخاصة بالتعثر المحتمل
 

ا  12ة دلمهيكل احتمال التعثر  والتعرضآات  6إلآى  1مآن  درجاتلآل لبنود داخل وخارج قائمة المركز الماليا لتعرضاتشهر 

ا  12لمآآدة   هيكآآل احتمآآال التعثآر (%14.93لآى إ %0.03: 2020) ٪7.35٪ إلآآى 0.03غيآر المصآآنفة تتآراوح مآآن  شآآهر 

  (%23.55: 2020) ٪18.89تحت المالحظة هو  - 7درجة للتعرضات في ال
 
 يد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظتحد (   ح
 

 المجموعآآة رىتآآ دئآآي،لمبا عتآآرا  ا ذمن رکبي لبشکازدادت  دق ماليةأداة  علی دادلستعثآآر ا طآآرمخا نآآتکاإذا  ما ديدتح دعن

ي والنآوعي،   ويشمل ذلك كل من المعلومات والتحليآل الكمآدجهأو  تکلفةدون  رةفومتو صلةذات  مةوعدمو لةومعق تماومعل

  ا ئتمانية، بما في ذلك المعلومات التطلعية ت استنادا  إلى خبرة المجموعة السابقة وتقييما
  

تختل  معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر ا ئتمان قد زادت بشكل كبير بآاختال  المحفظآة وتشآمل العوامآل الكميآة والنوعيآة، 

هآو خفآض التصآني  النسآبية  مجموعآة،الرئيسية المستخدمة من قبل ال كميةبما في ذلك الدعم حسب التعثر  أحد المؤشرات ال

  للتصني  الداخلي للمقترض وبالتالي التغيير في التعثر المحتمل
 

أن القآرض خضآع لزيآادة كبيآرة  المجموعآةقرر تلة إن أمكن ذلك، قد باستخدام الحكم ا ئتماني والتجارب التاريخية ذات الص

ء على مؤشرات نوعية خاصة يعتبرها مؤشرا على ذلك، وقد   ينعكس ذلآك بشآكل كامآل فآي التحليآل في مخاطر ا ئتمان بنا

 عبآر سآدادالوالتخل  عن  ةلتصني  المخاطر المرتفعدرجات محددة  الكمي في الوقت المناسب  وتتضمن المؤشرات النوعية

   مالية )يشار إليها باسم التحمل( ، وإعادة التفاوض على القروض للعمالء الذين يواجهون صعوبات  التسهيالت
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بعين ا عتبار كمساند أن الزيادة الكبيرة في مخاطر ا ئتمان التي تظهر في موعد   يتجآاوز تآاريخ اسآتحقاق  المجموعةأخذ ت

خآالل احتسآاب عآدد األيآام منآذ أقآدم تآاريخ مسآتحق لآم يآتم يوم  ويتم تحديد األيام ما بعآد ا سآتحقاق مآن  30أصل ألكثر من 

 استالم سداد كامل ل   ويتم تحديد تواريخ ا ستحقاق دون األخذ في ا عتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض 
 

المراجعات الدوريآة  بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر ا ئتمان من خالل المجموعةقوم ت

 للتأكد مما يلي:
 

    في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر الجوهریةأن تكون المعاییر قادرة على تحدید الزیادات، 

    ویوًما 30 متأخر السدادتتماشى المعاییر مع النقطة الزمنیة عندما یصبح األصل أال ، 

    شهراً )المرحلة  12لناتج عن التحول بین التعثر المحتمل لمدة یوجد تقلب غیر مبرر في مخصص خسائر االئتمان اال

  (.3أو  2( والتعثر المحتمل مدى الحیاة )المراحل 1

 الخسآارة فآي حالآة التعثآر،، وهآي احتماليآة التعثآر، وخسائر ا ئتمان المتوقعة سلقيا ئيسيةر تناومک ثالثة عةولمجما دمتستخ

لتطآوير  البنآك المركآزي السآعوديوتوجيهآات  مآن الممارسآات التنظيميآة الحاليآة  اسآتفادت المجموعآة التعرضات المتعثآرةو

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطلباتتم تعديلها عند الضرورة لالمتثال لميمنهجية مدخالت النماذج و
 

وتقآوم  2ن فآي المرحلآة التآي تعكآس زيآادة كبيآرة فآي مخآاطر ا ئتمآاعقآود الضآمان المآالي ويتم تصني  الموجودات المالية 

علآى المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسائر ا ئتمان المتوقعة على مدى العمر، مما يعكس فتآرة انتظآار 

لمرحلة ا مدى العمر الزمني والتي تمثل احتمالية التعثر عن السداد على مدى العمر المتبقي لألصل المالي  تكون مخصصات

  1المرحلة  مخصصيستخدم في  شهر -12أفق  ، مما يعكس تأثير أفق زمني أطول بالمقارنة مع1أعلى من المرحلة  2
 

 تعريف التعثر (   ط
 

 :عندما مجموعةر تعثر األصل المالي من قبل اليتم اعتبا
 

   إلى  عةمجموبالكامل، دون الرجوع من قبل ال المجموعةمن غیر المتوقع أن یسدد المقترض التزاماته االئتمانیة إلى

 ، أو)إن وجدت( الضمانإجراءات مثل تحقیق 

    یوًما 90أو أن یتجاوز المقترض أكثر من. 

يعتبر السآحب علآى المكشآو  مسآتحق السآداد بمجآرد أن ينتهآك العميآل حآد ا محآدد ا أو تآم إخطآاره بحآدود أصآغر مآن المبلآغ 

 القائم الحالي 
 

 :ما إذا كان المقترض في حالة تعثر في السداد بدراسة المؤشرات التالية عند تقييم المجموعةقوم ت 
 

  مثل انتهاكات االتفاقیةالنوعیة ،، 

   ،وعدم سداد التزام آخر من نفس المقترض، حالة التأخر عن السدادالكمیة ، 

  بناًء على البیانات الداخلیة ویتم الحصول علیها من مصادر خارجیة. 
 

األدوات الماليآآة فآآي حالآآة تعثآآر بالسآآداد وأهميتهآآا مآآع مآآرور الوقآآت لآآتعكس  قآآد تتغيآآر المآآدخالت فآآي تقيآآيم مآآا إذا كانآآت أحآآد

 " ، ولكن  يتطلب من كل كيان القيام بذلك التعثرمصطلح " 9المالية لتقارير ل  يحدد المعيار الدولي   التغيرات في الظرو 

الحالية وتعري  البنك المركزي السعودي عن  وبالنسبة إلعداد التقارير المالية ، استفادت المجموعة من الممارسات التنظيمية

  9التأخر الذي يتم تعديل  عندما يكون ذلك ضروريا لالمتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
 

٪ 100 قيمة صافي سيعک مما، حيآآآآآآآاةلا دىم قعةولمتا ن ئتماا رخسائ دليعا بمبلغ رةلخساا صمخص ديدبتح عةولمجما ومتق

 حلةرلما في  حق آا  تصن انخفضآت ائتماني آا لتيا لماليةا لموجودات  هذه اوداتجولما علی ردادلالست لقابلةا يةدلنقا تفقادلتوا

  لثالثةا
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 الموجودات المالية المعدلة (   ي
 

غيير ظرو  السوق، وا حتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى   يجوز تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدة أسباب، بما في ذلك ت

تتعلق بتدهور ائتماني حالي أو محتمل في ائتمان العميل  قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي تم تعديل الشروط من أجلآ  ويآتم 

  تسجيل القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأن  كقرض جديد بالقيمة العادلة وفق ا لسياسات المجموعة
 

إعادة التفاوض على القروض للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر  مجموعةيجوز لل

 :التعثر في السداد  يتم منح مهلة القرض على أساس انتقائي إذا
 

  أو كان هناك خطر كبیر للتعثر في السداد،إذا 

  المعقولة للسداد بموجب الشروط التعاقدیة األصلیة، ومن المتوقع أن  هناك دلیل على أن المدین بذل كل الجهودإذا كان

 یتمكن المدین من الوفاء بالشروط المعدلة.

يمكن أن تتضآمن الشآروط المعدلآة عآادة تمديآد فتآرة ا سآتحقاق وتغييآر توقيآت العمولآة و   أو المآدفوعات األساسآية وتعآديل 

 والشركات لسياسة إعطاء المهلة  القرض  تخضع كل من قروض األفراد  تعهدات شروط
 

يعكآآس تقآآدير التعثآآر المحتمآآل بالنسآآبة للموجآآودات الماليآآة المعدلآآة مآآا إذا كآآان التعآآديل قآآد أدى إلآآى تحسآآين أو اسآآتعادة قآآدرة 

 المجموعآآةقآوم تإجآراءات إعطآآاء المهلآة المماثلآة  السآابقة فآي  المجموعآةعلآى تحصآيل العمولآة واإلدارة وخبآآرة  المجموعآة

 من هذه العملية بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة وينظر في مختل  المؤشرات السلوكية  كجزء 
 

على حدوث زيادة كبيرة في مخاطر ا ئتمان  ويحتاج العميآل إلثبآات سآلوك السآداد الجيآد  انوعي   اتعد المهلة بشكل عام مؤشر  

يعتبر التعثر المحتمل قد تناقص بحيث يعود تعويض الخسارة ليتم قياس  بمبلغ يسآاوي  باستمرار خالل فترة من الزمن قبل أن

ا  12خسائر ا ئتمان المتوقعة لمدة  ا كفترة  12 تعتبر المجموعة فترة شهر   مخصآصمن قيآاس  موجوداتلنقل ال معالجةشهر 

ا 12ا ئتمان المتوقعة لمدة ر ( إلى خسائ3و 2لمتوقعة مدى الحياة )المرحلة الخسارة في خسائر ا ئتمان ا  ( 1)المرحلة  شهر 
 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (   ك
 

 :المدخالت الرئيسية في قياس خسائر ا ئتمان المتوقعة هي الهيكل الزمني للمتغيرات التالية
 

  ،احتمالیة التعثر 

   والناجمة عن التعثرالخسارة ، 

  تعثرالتعرض للخطر في حالة ال. 

ا من النماذج المعّدة داخلي  ستخروت   يآتم تعآديلها لآتعكس معلومآات تطلعيآة كمآا هآو ووالمعايير الخارجيآة   اج هذه العوامل عموم 

  موضح أعاله
 

تقديرات احتمالية التعثر هآي تقآديرات فآي تآاريخ معآين، والتآي يآتم حسآابها علآى أسآاس نمآاذج التقيآيم الداخليآة، ويآتم تقييمهآا 

  وتعتمد هذه النماذج على البيانآات التعرضات للخطرمصممة وفقا  لمختل  فئات األطرا  المقابلة وباستخدام أدوات تصني  

بالتنقل بين فئات التسآعير،  التعرض للخطرالمجمعة داخليا  والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية  إذا قام الطر  المقابل أو 

ويآتم تقآدير تكآالي  احتماليآات التعثآر بآالنظر فآي  عثآر المرتبطآة بآ فيمكن أن يؤدي ذلآك إلآى تغييآر فآي تقآديرات احتماليآة الت

   وعمو ت السداد المحتملة ا ستحقاقات التعاقدية للتمويل
 

عوامل الخسآائر الناجمآة  ريدبتقالخسائر الناجمة عن التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هنالك تعثر  وتقوم المجموعة 

المتعثرين باإلضافة إلى معايير خارجيآة  تقآوم نمآاذج  طرا ألا دض تالباطللم رداد ستا ت دمع خيرتا علی ء  بناعن التعثر 

الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وأعمال الطر  المقابآل والمبلآغ الصآافي  سآترداد أي  رالخسائر الناجمة عن التعثر باعتبا

ا   يتجزأ من األصل المالي   ضمانات التي تعتبر جزء 
 
 

التعرض للخطر في حالة التعثر التعرض المتوقع لخطر عآدم السآداد  وتسآتخرج المجموعآة التعآرض للخطآر فآي حالآة  يمثل

 التعثر من التعرض الحالي للخطر للطر  المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك 
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اإلطفاء  إن اجمالي التمويل للمتعثآرين لألصآل المآالي هآو إجمآالي قيمتآ  الدفتريآة  بالنسآبة  لتزامآات اإلقآراض والضآمانات 

المالية، يشتمل اجمالي التمويل للمتعثرين على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ المسآتقبلية المحتملآة التآي يمكآن سآحبها 

  قديرها بناء  على المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبليةبموجب العقد، والتي يتم ت
 

شآهر للموجآودات الماليآة التآي لآم ترتفآع  12وفق ا لما تم وصف  أعاله والتعرض  ستخدام الحد األقصى  حتمالية التعثر بمدة 

التعثآر فآي السآداد خآالل فتآرة خسائر ا ئتمان المتوقعة فآي ضآوء مخآاطر  المجموعةقيس تفيها مخاطر ا ئتمان بشكل كبير، 

ت بنآآك لمخآآاطر ا ئتمآآان، حتآآى لآآو كانآآالتعاقآآد القصآآوى )بمآآا فآآي ذلآآك أي خيآآارات تمديآآد للمقتآآرض( التآآي يتعآآرض فيهآآا ال

 للمجموعآةأخذ با عتبار مدة أطول ألغراض إدارة المخاطر  تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق المجموعة ت

  مالي أو ضمان  قرض   أو إنهاء التزام بسداد السلفي  المطالبة 
 

التي تشمل كل من القآرض وعنصآر ا لتآزام غيآر المسآحوب،  األخرىتسهيالت الو جاري المدين لقطاع التجزئةوبما يخص 

رة خسآآائر ا ئتمآآان المتوقعآآة علآآى فتآآرة قآآد تكآآون أطآآول مآآن الحآآد األقصآآى للفتآآرة التعاقديآآة إذا لآآم تحآآد قآآد المجموعآآةقآآيس ت

لخسآآائر ائتمانيآآة لفتآآرة اإلشآآعار  المجموعآآةتعآآرض   التعاقديآآة علآآى طلآآب السآآداد وإلغآآاء ا لتآآزام غيآآر المسآآحوب المجموعآآة

إلغاؤهآا  المجموعآةالتعاقدي    يوجد لدى هذه التسهيالت مدة ثابتة أو هيكل سداد ويتم إدارتها على أسآاس تحصآيلي  ويمكآن 

علآى علآم  المجموعآةصآبح تالتعاقآدي فآي اإلدارة اليوميآة العاديآة، بآل يآتم فقآط عنآدما بأثر فوري  و  يآتم تطبيآق هآذا الحآق 

بوجود زيادة في مخاطر ا ئتمان على مستوى التسهيل المالي  يتم تقدير هذه الفتآرة األطآول باألخآذ بعآين ا عتبآار إجآراءات 

خفي  من خسائر ا ئتمان المتوقعة  ويمكن أن تشمل اتخاذها والتي تعمل على الت المجموعةتوقع تإدارة مخاطر ا ئتمان التي 

 تخفيض الحدود ا ئتمانية، أو إلغاء التسهيل و   أو تحويل الرصيد المستحق إلى قرض بمدد سداد ثابتة  
 

، يتم تجميع األدوات المالية بناء  علآى خصآائص المخآاطر المشآتركة جماعيعندما يتم تنفيذ وضع نماذج للعوامل على أساس 

والموقآع الجغرافآي  القطاع الصآناعيونوع الضمانات و ، وتصني  مخاطر ا ئتمان، واألجل المستحق،ي تشمل نوع األداةالت

 للمقترض  كما يتم إجراء مراجعات منتظمة للتأكد من أن اجمالي القروض داخل محفظة معينة يظل متجانس بشكل مناسب   
 

 تلبياناا للتکملهآآآا  دودةمح يخيةرتا تبيانا مجموعآآآةلل تكآآآونالتآآآي  ظللمحاف بةبالنس جيةرلخاا رلمعاييا تماومعل دامستخا ميت

 :وتتمثل المحافظ التي تمثل معلومات المعايير خارجية كمدخل هام في قياس خسائر ا ئتمان المتوقعة فيما يلي  خليا دا لمتاحةا

 
 

 الخسارة الناجمة عن التعثر  احتمالية التعثر   

 المؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك و
  

 دراسة وكالة موديز للتعثر 
 

للخسارة  البنك المركزي السعوديتقديرات 
 الناجمة عن التعثر

 ا ستثمارات 
  

 دراسة وكالة موديز للتعثر 
 

للخسارة  البنك المركزي السعوديتقديرات 
 الناجمة عن التعثر

 
 

الزيآادة الكبيآرة فآي مخآاطر ا ئتمآان قآد حآدثت إلجمآالي القآروض مآن خآالل يعتبر الهد  من التقييم هو لتحديد ما إذا كانآت 

مقارنة مدى احتماليآة التعثآر علآى مآدى الحيآاة بتآاريخ اإلبآالغ بهآا مآع احتماليآة التعثآر المتبقيآة لهآذه النقطآة الزمنيآة التآي تآم 

  ي حالة توقعات السداد المبكر(المبدئي إلجمالي القروض، )يتم تعديل  عند التغيير ف ا عترا تقديرها عند وقت 
 
 دمج معلومات تطلعية (   ل
 

بناء  على األخذ با عتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة نظرة أساسآية 

وهات التوقآع المحتملآة األخآرى  لالتجاه المستقبلي للمتغيرات ا قتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطآاق تمثيلآي مآن سآيناري

وتنطوي هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين إضافيين أو أكثر والنظر في ا حتما ت النسبية لكل نتيجآة  تتضآمن 

المعلومات الخارجية البيانات ا قتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية ومؤسسات النقد ومتخصصآون بالتوقعآات 

  ن من القطاع الخاصمختاري
 

يمثآآل السآآيناريو الحآآالي النتيجآآة األكثآآر احتماليآآة ويتماشآآى مآآع المعلومآآات التآآي تسآآتخدمها المجموعآآة ألغآآراض أخآآرى مثآآل 

بشآكل  المجموعآةقوم ت  وانتائج أكثر تفاؤ   وأكثر تشاؤم    تمثل السيناريوهات األخرى يط ا ستراتيجي وإعداد الميزانيةالتخط

 الكبرى لمعايرة تحديده لهذه السيناريوهات النموذجية األخرى   دماتختبارات تحمل األزمات ا قتصادية للصدوري بإجراء ا
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الآآدوافع الرئيسآآية لمخآآاطر ا ئتمآآان وخسآآائر ا ئتمآآان لكآآل محفظآآة مآآن األدوات الماليآآة باسآآتخدام تحليآآل  يحآآدد البنآآك ويوثآآق

 خسائر الالبيانات التاريخية  وقد قام البنك بتقدير العالقات بين المتغيرات ا قتصادية الكلية ومخاطر ا ئتمان و
 

الدوافع الرئيسية لمخاطر ا ئتمان وخسائر ا ئتمان لكل محفظة من األدوات المالية باسآتخدام تحليآل البيانآات  المجموعة حددت

  األخرى العالقات بين المتغيرات ا قتصادية الكلية ومخاطر ا ئتمان وخسائر ا ئتمان التاريخية  وقد قام البنك بتقدير
 

تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعد ت تعثر السداد والخسائر على محافظ مختلفآة للموجآودات الماليآة  تم

  فصاعد ا  2013من  بناء  على تحليل البيانات التاريخية
 

 مخصص خسائر ا ئتمان: حساسية
 

 المحتمل من أجل تقييم التغير أسعار النفطإجمالي الناتج المحلي، و متضمن القد تم إجراء تحليل حساسية لتأثير ا قتصاد الكلي 

 في خسائر ا ئتمان المتوقعة  
 

ا علآىكثآر تفآاؤ   يلخص الجآدول التآالي نتآائج تحليآل الحساسآية الآذي يوضآح تآأثير السآيناريوهات األ خسآائر  واألكثآر تشآاؤم 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  ا ئتمان المتوقعة
 

  اإلجمالي

 -موجودات أخرى 

ذمم عمالء ومدينون 

  رخرون

عقود 

الضمان 

  المالي

 قروض

  وسل 

 -استثمارات 

  دين سندات

أرصدة لدى 

البنوك 

والمؤسسات 

 ب    الريا ت السعودية 2021 المالية األخرى

 األكثر احتمالية 8.632  26.185  1.965.233  204.131  94  2.204.275

 (إليجابيالجانب ا)    أكثر تفاؤ 7.908  23.991  1.894.361  187.778  83  2.114.121

 ا )الجانب السلبي(أكثر تشاؤم   9.016  27.351  2.002.909  212.824  98  2.252.198

 

  اإلجمالي

 -موجودات أخرى 

ومدينون  ذمم عمالء

  رخرون

عقود 

الضمان 

  المالي

 قروض

  وسل 

 -استثمارات 

  دين سندات

أرصدة لدى 

البنوك 

والمؤسسات 

 ب    الريا ت السعودية 2020 المالية األخرى

 األكثر احتمالية 3.202  31.385  1.755.424  210.554  275  2.000.840

 (إليجابيالجانب ا)    أكثر تفاؤ 2.653  29.638  1.470.400  190.216  261  1.693.168

 ا )الجانب السلبي(أكثر تشاؤم   3.260  31.570  1.764.589  212.713  289  2.012.421

 

 

ا تآأثير ، 2021ديسآمبر  31 كمآا فآيالمتوقعآة  خسآائر ا ئتمآانإجمآالي  علآى حساسآيةنتآائج اليلخص الجآدول التآالي  موضآح 

 :محلي اإلجماليالتغيرات في أسعار النفط والناتج ال

خسائر ا ئتمان 

    المتوقعة

 ب    الريا ت

    السعوديـــة

 على التوالي ٪4بنسبة و دو رات للبرميل 10بمقدار  الناتج المحلي اإلجماليو انخفاض سعر النفط   2.424.995

 على التوالي ٪4بنسبة و دو رات للبرميل 10بمقدار  الناتج المحلي اإلجماليو سعر النفط ارتفاع   2.114.121
 
 

 19-تراكبات  كوفيد

تتطلب الظرو  ا قتصادية السائدة من المجموعة ا ستمرار في مراجعة بعض المدخالت وا فتراضات المستخدمة لتحديد 

 الخسائر ا ئتمانية المتوقعة 

لمجموعة في تقدير الخسائر تتمحور هذه األمور بشكل أساسي حول إما تعديل عوامل ا قتصاد الكلي التي تستخدمها ا

 ا ئتمانية المتوقعة أو مراجعات احتما ت السيناريو التي تستخدمها المجموعة حالي ا 
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ا ألن الموق    يزال مرن ا ، تعتبر اإلدارة أن بعض التأثيرات   يمكن دمجها بالكامل في حسابات نموذج خ سائر نظر 

 ا ئتمان في هذه المرحلة من الوقت 

وفق ا لذلك ، يتضمن تقييم الخسائر ا ئتمانية المتوقعة ل دارة تحليال  قطاعي ا اعتماد ا على المحافظ المتأثرة وتحليل ا قتصاد 

 الكلي 

 198.6: 2020) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  225.3لذلك ، قامت المجموعة بإدراج تراكبات بقيمة 

 مليون لاير سعودي( 

ستستمر المجموعة في إعادة التقييم كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية ، وبالتالي ستحدد ما إذا كان يلآزم إجآراء أي تعآديل فآي 

 الخسائر ا ئتمانية المتوقعة في فترات إعداد التقارير الالحقة 

 

 يةالمال لتزاماتالمالية واال الموجودات مقاصة (   م
 

تتم مقاصتها التي  2020و  2021ديسمبر  31كما في  يتضمن الجدول الموضح أدناه الموجودات المالية وا لتزامات المالية

ة تغطآآي الرئيسآآي القابآآل للتنفيآآذ أو اتفاقيآآة مماثلآآ قاصآآةخضآآع لترتيآآب المت فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآآدة للمجموعآآة، أو

 قائمة المركز المالي الموحدة في مقاصتها تم ت تكان لنظر عما إذا، بصر  ااألدوات المالية المماثلة

 

 ب    الريا ت السعودية 2021 

 

إجمالي 

  الموجودات

قبل  )ا لتزامات(

  المقاصة

 المقاصة مع إجمالي

 )الموجودات(

  ا لتزامات  

  صافي الموجودات

 المثبتةا لتزامات 

 633.971  (995.066)  1.629.037 ج(11ح )إيضا القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 (230.147)  995.066  1.225.213 ج(11)إيضاح   للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 

      
 

 

 

 

     
 

 

 

   
 
 

  
 ب    الريا ت السعودية 2020 

 

إجمالي 

الموجودات  

)ا لتزامات( قبل 

  المقاصة

المقاصة مع إجمالي 

)الموجودات( 

  مات ا لتزا 

صافي الموجودات  

 ا لتزامات المثبتة

 1.018.349  (1.557.447)  2.575.796 ج(11)إيضاح   القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 (329.462)  1.557.447  (1.886.909) ج(11)إيضاح   للمشتقات السالبةالقيمة العادلة 
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن

 عقود الضمان الماليوالمالية  الموجودات -مجمعة 
 

جّمع للسآنتين ود الضآمان المآالي كآل الموجآودات الماليآة، وعقآل خسآائر ا ئتمآان اتومخصصآ الدفتريآة جمآالي القآيموأرصدة اإلقفآال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية لل فيما يلي، ملخص م 

 :2020و  2021ديسمبر  31المنتهيتين في 
   السعودية إجمالي القيم الدفترية ب    الريا ت  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة    91.333.369    5.666.420    3.745.623    100.745.412    520.621    211.545    1.922.949    2.655.115 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (485.532)   485.532     -     -   (12.667)   62.022     -   49.355

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (391.515)      -    391.515      -   (4.322)      -    200.395    196.073 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    844.194   (844.194)      -      -    12.679   (24.860)      -   (12.181) 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (59.924)    59.924      -      -   (11.753)    33.655    21.902 

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة    34.313      -   (34.313)      -    461      -   (12.118)   (11.657) 

 2مرحلة إلى ال 3الم حول من المرحلة      -    56.315   (56.315)      -      -    5.780   (27.604)   (21.824) 

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج     -      -      -      -    104.801    32.879    60.992    198.672 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس   2.307.768   (767.113)   (141.382)    1.399.273   (45.285)   (12.769)    87.127    29.073 

 صافي حركة السنة   2.309.228   (1.129.384)    219.429    1.399.273    55.667    51.299    342.447    449.413 

 الديون المشطوبة، صافي     -      -   (1.103.688)   (1.103.688)      -      -   (1.103.688)   (1.103.688) 

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   93.642.597  4.537.036  2.861.364  101.040.997  576.288  262.844  1.161.708  2.000.840

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (1.838.938)   1.838.938     -     -  (20.813)   109.356     -   88.543

 3إلى المرحلة  1من المرحلة  الم حول  (133.000)      -    133.000     -  (1.825)      -    65.191    63.366 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    1.011.468   (1.011.468)      -     -   5.038   (20.400)      -   (15.362) 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (237.627)    237.627     -     -   (58.856)    114.217    55.361 

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة    13.792      -   (13.792)     -   66      -   (4.913)   (4.847) 

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة      -    2.822   (2.822)     -     -    520   (1.724)   (1.204) 

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج     -      -      -      -  (27.245)    47.027    6.660    26.442 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس   5.522.290   (238.047)   (78.200)   5.206.043  (80.139)    121.987   (6.089)    35.759 

 صافي حركة السنة   4.575.612    354.618    275.813  5.206.043  (124.918)    199.634    173.342    248.058 

 الديون المشطوبة، صافي     -      -   (44.623)  (44.623)     -      -   (44.623)   (44.623) 

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   98.218.209   4.891.654   3.092.554  106.202.417  451.370   462.478   1.290.427   2.204.275 
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن
 
 

 ك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنو 
 

للسآآنتين  رصآآدة لآآدى البنآآوك والمؤسسآآات الماليآآة األخآآرىلأل خسآآائر ا ئتمآان اتومخصصآآ الدفتريآآة جمآآالي القآآيموأرصآدة اإلقفآآال إل ا فتتاحيآآة األرصآآدة بآآينتسآآوية ال فيمآا يلآآي، ملخآآص

 :2020و  2021ديسمبر  31المنتهيتين في 
 

   السعودية الدفترية ب    الريا ت إجمالي القيم  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة    3.027.595   3.008     -    3.030.603   1.730   358     -    2.088

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (801)   801     -   -    (27)   95     -    68

 1إلى المرحلة  2م حول من المرحلة ال   3.008  (3.008)     -   -     103  (358)     -   (255)

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (860.786)   127     -   (860.659)   1.286   15     -    1.301

 صافي حركة السنة  (858.579)  (2.080)     -   (860.659)   1.362  (248)     -    1.114

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   2.169.016  928     -   2.169.944  3.092  110     -   3.202

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  3.284.337  129  -  3.284.466  5.373  57  -  5.430

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   5.453.353  1.057  -  5.454.410  8.465  167  -  8.632
 

 نسندات الدي -استثمارات 
 

و  2021ديسآمبر  31للسنتين المنتهيتين فآي  سندات الدينإلجمالي  خسائر ا ئتمان اتومخصص الدفترية جمالي القيموأرصدة اإلقفال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

2020: 
 

   السعودية  تالدفترية ب    الريا إجمالي القيم  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة   25.747.421     -      -   25.747.421   29.659      -      -    29.659 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  4.212.488     -      -   4.212.488   1.726      -      -    1.726 

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   29.959.909     -      -   29.959.909  31.385      -      -   31.385 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (1.616.837)  -  -  (1.616.837)  (5.200)  -  -  (5.200)

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   28.343.072  -  -  28.343.072  26.185  -  -  26.185
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن
 
 فقروض وسلإجمالي 
 

 31للسآنتين المنتهيتآين فآي الماليآة سآل  القآروض والجمآالي إل خسآائر ا ئتمآان اتومخصصآ الدفتريآة جمآالي القآيموأرصآدة اإلقفآال إل تتاحيآةا ف األرصآدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

 :2020و  2021ديسمبر 
   السعودية الدفترية ب    الريا ت إجمالي القيم  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3 المرحلة  اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة    51.159.717    4.998.855    3.359.920    59.518.492    379.511    184.512    1.841.562    2.405.585 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (453.281)  453.281  -  -  (12.474)  60.783  -  48.309

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (353.398)  -  353.398  -  (3.881)  -  182.922  179.041

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة   784.268  (784.268)  -  -  9.079  (19.768)  -  (10.689)

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة   -  (57.415)  57.415  -  -  (11.586)  32.478  20.892

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة   34.313  -  (34.313)  -  461  -  (12.118)  (11.657)

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة   -  56.062  (56.062)  -  -  5.770  (27.484)  (21.714)

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج  -  -  -  -  104.801  32.879  60.992  198.672

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (978.934)  (487.910)  (118.642)  (1.585.486)  (34.201)  (9.435)  94.309  50.673

 صافي حركة السنة  (967.032)   (820.250)    201.796   (1.585.486)    63.785    58.643    331.099    453.527 

 الديون المشطوبة، صافي     -      -   (1.103.688)  (1.103.688)     -      -   (1.103.688)  (1.103.688)

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   50.192.685   4.178.605   2.458.028   56.829.318   443.296   243.155   1.068.973   1.755.424 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (1.645.702)  1.645.702  -  -  (15.679)  84.009  -  68.330

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (130.078)  -  130.078  -  (1.817)  -  64.899  63.082

 1إلى المرحلة  2المرحلة الم حول من   953.809  (953.809)  -  -  4.480  (17.217)  -  (12.737)

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة   -  (236.965)  236.965  -  -  (58.811)  113.908  55.097

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة   13.792  -  (13.792)  -  66  -  (4.913)  (4.847)

 2إلى المرحلة  3ل من المرحلة الم حو  -  2.303  (2.303)  -  -  501  (1.542)  (1.041)

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج  -  -  -  -  (27.245)  47.027  6.660  26.442

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  3.486.350  (430.467)  (72.231)  2.983.652  (61.033)  124.929  (3.790)  60.106

 صافي حركة السنة  2.678.171  26.764  278.717  2.983.652  (101.228)  180.438  175.222  254.432

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (44.623)  (44.623)  -  -  (44.623)  (44.623)

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   52.870.856  4.205.369  2.692.122  59.768.347  342.068  423.593  1.199.572  1.965.233
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن

 أخرىقروض و ،وجاري مدين ية،قروض تجار -ف روض وسلق   
 

للسآنتين  خآرىاألقآروض التجاريآة، وجآاري مآدين، والقآروض لل خسآائر ا ئتمآان اتصصآومخ الدفتريآة جمالي القآيموأرصدة اإلقفال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

 :2020و  2021ديسمبر  31المنتهيتين في 
   السعودية الدفترية ب    الريا ت إجمالي القيم  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة    37.911.065    4.793.894    3.095.458    45.800.417    258.589    91.842    1.663.061    2.013.492 

 2إلى المرحلة  1رحلة الم حول من الم  (350.715)    350.715      -      -   (8.625)    17.720      -    9.095 

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (283.056)      -    283.056      -   (1.603)      -    134.473    132.870 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    745.351   (745.351)      -      -    7.433   (5.354)      -    2.079 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (33.326)    33.326      -      -   (2.180)    15.843    13.663 

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة    23.448      -   (23.448)      -    186      -   (4.512)   (4.326) 

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة      -    50.011   (50.011)      -      -    3.463   (23.329)   (19.866) 

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج     -      -      -      -    87.112    29.670    60.992    177.774 

 التعرض للخطر وإعادة القياسالتغيرات في    1.079.317   (387.094)    18.097    710.320   (3.214)    44.521    164.957    206.264 

 صافي حركة السنة   1.214.345   (765.045)    261.020    710.320    81.289    87.840    348.424    517.553 

 الديون المشطوبة، صافي     -      -   (1.035.847)   (1.035.847)      -      -   (1.035.847)   (1.035.847) 

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   39.125.410   4.028.849   2.320.631   45.474.890   339.878   179.682   975.638   1.495.198 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (1.590.421)   1.590.421     -     -  (14.162)   73.870     -   59.708

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (46.077)      -    46.077      -   (65)      -    8.414    8.349 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    931.892   (931.892)      -      -    2.969   (10.727)      -   (7.758) 

 3إلى المرحلة  2من المرحلة الم حول      -   (227.743)    227.743      -      -   (54.869)    107.626    52.757 

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة    9.559      -   (9.559)      -    20      -   (2.255)   (2.235) 

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج     -      -      -      -   (20.547)    49.863    6.660    35.976 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس   4.503.482   (334.594)    7.991    4.176.879   (25.251)    170.230    42.163    187.142 

 صافي حركة السنة   3.808.435    96.192    272.252    4.176.879   (57.036)    228.367    162.608    333.939 

 الديون المشطوبة، صافي     -      -   (12.342)   (12.342)      -      -   (12.342)   (12.342) 

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   42.933.845   4.125.041   2.580.541   49.639.427   282.842   408.049   1.125.904   1.816.795 
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصورية الدفت إجمالي القيم اتتسوي (   ن

 قروض شخصية –قروض وسلف   
 

و  2021ديسآمبر  31للسآنتين المنتهيتآين فآي  الشخصآيةقآروض لل خسآائر ا ئتمآان اتومخصص الدفترية جمالي القيموأرصدة اإلقفال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

2020: 
   السعودية الدفترية ب    الريا ت إجمالي القيم  السعودية   الريا تخسائر ا ئتمان ب   اتمخصص

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما دة األرص   13.248.652    204.961    264.462    13.718.075    120.922    92.670    178.501    392.093 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (102.566)   102.566     -     -   (3.849)   43.063     -   39.214

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (70.342)      -    70.342      -   (2.278)      -    48.449    46.171 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    38.917   (38.917)      -      -    1.646   (14.414)      -   (12.768) 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (24.089)    24.089      -      -   (9.406)    16.635    7.229 

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة    10.865      -   (10.865)      -    275      -   (7.606)   (7.331) 

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة      -    6.051   (6.051)      -      -    2.307   (4.155)   (1.848) 

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج     -      -      -      -    17.689    3.209      -    20.898 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (2.058.251)   (100.816)   (136.739)   (2.295.806)   (30.987)   (53.956)   (70.648)   (155.591) 

 صافي حركة السنة  (2.181.377)  (55.205)  (59.224)  (2.295.806)  (17.504)  (29.197)  (17.325)  (64.026)

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (67.841)  (67.841)  -  -  (67.841)  (67.841)

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   11.067.275   149.756   137.397   11.354.428   103.418   63.473   93.335   260.226 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (55.281)  55.281  -  -  (1.517)  10.139  -  8.622

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (84.001)  -  84.001  -  (1.752)  -  56.485  54.733

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة   21.917  (21.917)  -  -  1.511  (6.490)  -  (4.979)

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة   -  (9.222)  9.222  -  -  (3.942)  6.282  2.340

 1إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة   4.233  -  (4.233)  -  46  -  (2.658)  (2.612)

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة   -  2.303  (2.303)  -  -  501  (1.542)  (1.041)

 (41)إيضاح  تراكبات ما بعد النموذج  -  -  -  -  (6.698)  (2.836)  -  (9.534)

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (1.017.132)  (95.873)  (80.222)  (1.193.227)  (35.782)  (45.301)  (45.953)  (127.036)

 صافي حركة السنة  (1.129.760)  (69.428)  6.465  (1.193.227)  (44.192)  (47.929)  12.614  (79.507)

 الديون المشطوبة، صافي  -  -  (32.281)  (32.281)  -  -  (32.281)  (32.281)

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   9.937.011  80.328  111.581  10.128.920  59.226  15.544  73.668  148.438
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن
 

 قود الضمان الماليع
 

و  2021ديسآمبر  31للسآنتين المنتهيتآين فآي  عقود الضمان الماليل خسائر ا ئتمان اتومخصص الدفترية جمالي القيموأرصدة اإلقفال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

2020: 
 

   السعودية ترية ب    الريا تالدف إجمالي القيم  السعودية خسائر ا ئتمان ب    الريا ت اتمخصص
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة    11.366.900    664.557    385.703    12.417.160    109.335    26.675    81.387    217.397 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (31.450)    31.450      -      -   (166)    1.144      -    978 

 3إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (38.117)      -    38.117      -   (441)      -    17.473    17.032 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    56.918   (56.918)      -      -    3.497   (4.734)      -   (1.237) 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (2.509)    2.509      -      -   (167)    1.177    1.010 

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة      -    253   (253)      -      -    10   (120)   (110) 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس  (106.960)   (279.330)   (22.740)   (409.030)   (13.985)   (3.349)   (7.182)   (24.516) 

 صافي حركة السنة  (119.609)   (307.054)    17.633   (409.030)   (11.095)   (7.096)    11.348   (6.843) 

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   11.247.291   357.503   403.336   12.008.130   98.240   19.579   92.735   210.554 

 2إلى المرحلة  1الم حول من المرحلة   (193.236)   193.236     -     -  (5.134)   25.347     -   20.213

 3إلى المرحلة  1ة الم حول من المرحل  (2.922)      -    2.922      -   (8)      -    292    284 

 1إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة    57.659   (57.659)      -      -    558   (3.183)      -   (2.625) 

 3إلى المرحلة  2الم حول من المرحلة      -   (662)    662      -      -   (45)    309    264 

 2إلى المرحلة  3الم حول من المرحلة      -    519   (519)      -      -    19   (182)   (163) 

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس   269.178    192.291   (5.969)    455.500   (19.098)   (2.999)   (2.299)   (24.396) 

 صافي حركة السنة   130.679    327.725   (2.904)    455.500   (23.682)    19.139   (1.880)   (6.423) 

 2021ديسمبر 31في كما األرصدة   11.377.970   685.228   400.432   12.463.630   74.558   38.718   90.855   204.131 
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  )تتمة( - خسائر االئتمان اتمخصصوالدفترية  إجمالي القيم اتتسوي (   ن
 

 ذمم عمالء ومدينون آخرون -ى وجودات أخرم
 

 ، المدرجآة فآي الموجآودات األخآرى،ذمم عمالء ومآدينون رخآرونل خسائر ا ئتمان اتومخصص الدفترية جمالي القيموأرصدة اإلقفال إل ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

 :2020و  2021ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 
 

   السعودية الدفترية ب    الريا ت إجمالي القيم  السعودية سائر ا ئتمان ب    الريا تخ اتمخصص
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 2019برديسم 31في كما األرصدة    31.736     -      -    31.736   386     -      -    386

 التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس   41.960     -      -    41.960  (111)     -      -   (111)

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة   73.696     -      -   73.696  275     -      -   275

 خطر وإعادة القياسالتغيرات في التعرض لل  99.262  -  -  99.262  (181)  -  -  (181)

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة   172.958  -  -  172.958  94  -  -  94

 

 

  2020و  2021ديسمبر  31في  لسنتين المنتهيتيناتمثل مبالغ التحويل في التسويات أعاله صافي الزيادة أو النقص في مخصص خسائر ا ئتمان نتيجة للتحويالت بين المراحل خالل 
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  تحليل جودة االئتمان (   س

 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 

 :2020و  2021ديسمبر  31رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في أل يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ا ئتمان

 
   السعودية ب    الريا ت 2021  السعودية ا تب    الري 2020

   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 ذات درجة استثمارية  5.360.583  -  -  5.360.583  2.104.763     -      -   2.104.763

 دون الدرجة ا ستثمارية  91.326  1.057  -  92.383  62.220  928     -   63.148

 غير مصن   1.444  -  -  1.444  2.033     -      -   2.033

 غير مصن 

unclassified 

 اإلجمالي  5.453.353  1.057  -  5.454.410  2.169.016  928     -   2.169.944

 

 سندات دين -استثمارات 
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  لسندات الدين ا ئتمان يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة
 

   السعودية ب    الريا ت 2021  السعودية ب    الريا ت 2020
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 ذات درجة استثمارية  25.335.758  -  -  25.335.758  26.931.789     -      -   26.931.789

 دون الدرجة ا ستثمارية  1.981.149  -  -  1.981.149  2.039.423     -      -   2.039.423

 غير مصن   1.026.165  -  -  1.026.165  988.697     -      -   988.697

 غير مصن 

unclassified 

 اإلجمالي  28.343.072  -  -  28.343.072  29.959.909     -      -   29.959.909

 

عآد مآن وكآا ت تصآني  ائتمآاني معتمآدة تتضآمن  أطآرا  أخآرى  ستثماريةا درجة الذات تحتوي ا ستثمارات  عامآة  علآى اسآتثمارات   تقآل فآي جآودة تصآنيفها ا ئتمآاني الخآارجي الم 

  صنفة بشكل أساسي سندات شركات سعودية  تتضمن ا ستثمارات غير الممخاطر ائتمانية منخفضة الى متوسطة
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 )تتمة( - تحليل جودة االئتمان (   س

 

 إجمالي قروض وسلف
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  إلجمالي قروض وسل  يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ا ئتمان

 
 

   السعودية ب    الريا ت 2021  عوديةالس ب    الريا ت 2020
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 والغير مصنفة 6-1الدرجات   52.870.856  3.084.026  -  55.954.882  50.192.685  2.941.773     -   53.134.458

 تحت المالحظة - 7 ةالدرج  -  1.121.343  -  1.121.343     -   1.236.832     -   1.236.832

 خسائر ا ئتمان المتوقعة مدى الحياة  -  -  2.692.122  2.692.122     -   -  2.458.028  2.458.028

 غير مصن 

unclassified 

 اإلجمالي  52.870.856  4.205.369  2.692.122  59.768.347  50.192.685  4.178.605  2.458.028  56.829.318

 

 أخرىقروض و ،وجاري مدين ية،قروض تجار -ف روض وسلق
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  قروض تجارية، وجاري مدين، وقروض أخرى -وسل   لقروض يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ا ئتمان

 
 

   السعودية ب    الريا ت 2021  السعودية ب    الريا ت 2020
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 والغير مصنفة 6-1الدرجات   42.933.845  3.003.698  -  45.937.543  39.125.410  2.792.017     -   41.917.427

 تحت المالحظة - 7 ةالدرج  -  1.121.343  -  1.121.343     -   1.236.832     -   1.236.832

 خسائر ا ئتمان المتوقعة مدى الحياة  -  -  2.580.541  2.580.541     -   -  2.320.631  2.320.631

 غير مصن 

unclassified 

 ياإلجمال  42.933.845  4.125.041  2.580.541  49.639.427  39.125.410  4.028.849  2.320.631  45.474.890

 

  والسل  فئات الدرجات لتصني  القروض للمزيد عن( 1))د(7راجع إيضاح 
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 )تتمة( - تحليل جودة االئتمان (   س

 

 شخصيةقروض  -ف روض وسلق
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في شخصية  لقروض يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ا ئتمان

 
 

   السعودية ب    الريا ت 2021  السعودية ب    الريا ت 2020
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 غير مصن   9.937.011  80.328  -  10.017.339  11.067.275  149.756     -   11.217.031

 خسائر ا ئتمان المتوقعة مدى الحياة  -  -  111.581  111.581     -      -   137.397  137.397

 غير مصن 

unclassified 

 اإلجمالي  9.937.011  80.328  111.581  10.128.920  11.067.275  149.756  137.397  11.354.428

 
 
 

 عقود الضمان المالي
 

 :2020و  2021ديسمبر  31في  كما عقود الضمان الماليل مانيوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ا ئت
 
 

   السعودية ب    الريا ت 2021  السعودية ب    الريا ت 2020
   1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي  1المرحلة   2المرحلة   3المرحلة   اإلجمالي

 والغير مصنفة 6-1الدرجات   11.377.970  544.457  -  11.922.427  11.247.291  302.379     -   11.549.670

 تحت المالحظة - 7 ةالدرج  -  140.771  -  140.771     -   55.124     -   55.124

 خسائر ا ئتمان المتوقعة مدى الحياة  -  -  400.432  400.432     -   -  403.336  403.336

 غير مصن 

unclassified 

 اإلجمالي  11.377.970  685.228  400.432  12.463.630  11.247.291  357.503  403.336  12.008.130



 
 البنك السعودي لالستثمار
 لمالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ا
 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 

      96 

 )تتمة( -.  إدارة المخاطر المالية واالئتمان 32
 

 ملخص الموجودات المالية والمطلوبات المالية (   ع
 

خآآرى بتبويآآب القيآآاس فآآي قائمآآة األرصآآدة للموجآآودات الماليآآة واألخآآرى والمطلوبآآات الماليآآة واأل ناالتاليآآ نلخآآص الجآآدو ي

 :2020و  20201ديسمبر  31كما في المركز المالي الموحدة 
 
 السعودیة بآالف الریاالت 2021  

  بالتكلفة الم طفأة  

 العادلة القیمةإلزامي ب
خالل األرباح  من

  والخسائر

خالل  من العادلة القیمة
بنود الدخل الشامل 

  سندات األسهم - األخرى

خالل بنود  من لعادلةا بالقیمة
- الدخل الشامل األخرى

 إجمالي القیمة الدفتریة   سندات الدین

            :الموجودات المالیة واألخرى

البنك نقدیة وأرصدة لدى 
  المركزي السعودي

5.901.679 
 

- 
 
- 

 
- 

  
5.901.679 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
  ، صافيالمالیة األخرى

5.445.778 
 

- 
 

- 
 

- 
  

5.445.778 

 28.841.751   28.343.072  356,023  142.656  -  استثمارات

، القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
  صافي

- 
 

663.971 
 

- 
 

- 
  

663.971 

 57.803.114   -  -  -  57.803.114  ، صافيقروض وسلف

 245.529   -  -  -  245.529  موجودات أخرى

 98.901.822   28.343.072  356,023  806.627  69.396.100  واألخرى إجمالي الموجودات المالیة

 

 

 
 السعودیة بآالف الریاالت 2020  

  بالتكلفة الم طفأة  

 العادلة القیمةإلزامي ب
اح خالل األرب من

  والخسائر

خالل  من العادلة القیمة
بنود الدخل الشامل 

  سندات األسهم - األخرى

خالل بنود  من العادلة بالقیمة
- الدخل الشامل األخرى

 إجمالي القیمة الدفتریة   سندات الدین

            :الموجودات المالیة واألخرى

البنك نقدیة وأرصدة لدى 
 8.323.490   -  -  -  8.323.490  المركزي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 2.166.742   -  -  -  2.166.742  ، صافيالمالیة األخرى

 30.513.843   29.959.909  373.819  180.115  -  استثمارات

، القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
 1.018.349   -  -  1.018.349  -  صافي

 55.073.894   -  -  -  55.073.894  ، صافيقروض وسلف

 149.352   -  -  -  149.352  موجودات أخرى

 97.245.670   29.959.909  373.819  1.198.464  65.713.478  إجمالي الموجودات المالیة واألخرى

 

 

 

 

             :واألخرى المطلوبات المالیة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
 21.792.608   -  -  -  21.792.608  ، صافياألخرى

 61.514.882   -  -  -  61.514.882  ودائع العمالء
، للمشتقات القیمة العادلة السالبة

 230.147   -  -  230.147  -  صافي

 1.748.923   -  -  -  1.748.923  مطلوبات أخرى

 85.286.560   -  -  230.147  85.056.413  واألخرى المالیة المطلوباتإجمالي 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.  33
 
بين في إيضاح  للقيمة العادلة تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي (أ     ( عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات 2)د - 2الم 

و  2021ديسآمبر  31كمآا فآي الجدول التالي يوضآح تحليآل للموجآودات والمطلوبآات الماليآة المسآجلة بقيمتهآا العادلآة   المالية

 حسب مستويات التسلسل الهرمي  2020

  الريا ت السعودية ب    2021

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 :م قياسها بالقيمة العادلةموجودات مالية ت       

663.971  163.602  500.369  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 ، صافيألرباح والخسائرالعادلة ل القيمة 

28.699.095  13.282  1.528.729  27.157.084 

 ا ستثمارات من خالل 

 الشامل األخرى بنود الدخل

 ت من خالل األرباح والخسائرا ستثمارا   117.776  -  24.880  142.656

 اإلجمالي 27.274.860  2.029.098  201.764  29.505.722

 :مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة       

230.147  -  230.147  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 ، صافياألرباح والخسائر  

 اإلجمـالـي -  230.147  -  230.147
 
 

  ريا ت السعوديةال ب    2020

  المستوى األول  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

 :موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة       

1.018.349  336.575  681.774  - 

 مشتقات األدوات المالية من خالل

 ، صافيألرباح والخسائرالعادلة ل القيمة 

30.333.728  13.275  4.146.678  26.173.775 

 ا ستثمارات من خالل 

 الشامل األخرى بنود الدخل

 ا ستثمارات من خالل األرباح والخسائر   132.949  -  47.166  180.115

 اإلجمالي 26.306.724  4.828.452  397.016  31.532.192

 :مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة       

329.462  -  329.462  - 

 األدوات المالية من خاللمشتقات 

 ، صافياألرباح والخسائر  

 اإلجمـالـي -  329.462  -  329.462

 السعودیة بآالف الریاالت 2020  

 

  أةبالتكلفة الم طف 

 العادلة القیمةإلزامي ب
خالل األرباح  من

  والخسائر

خالل  من العادلة القیمة
بنود الدخل الشامل 

سندات  - األخرى
  األسهم

خالل بنود  من العادلة بالقیمة
- الدخل الشامل األخرى

 إجمالي القیمة الدفتریة   سندات الدین

            :واألخرى المطلوبات المالیة

والمؤسسات المالیة  أرصدة للبنوك
 20.073.084   -  -  -  20.073.084  ، صافياألخرى

 60.143.589   -  -  -  60.143.589  ودائع العمالء
، القیمة العادلة السالبة للمشتقات

 329.462   -  -  329.462  -  صافي

 2.006.169   -  -  -  2.006.169  قروض ألجل

 2.001.195   -  -  -  2.001.195  مطلوبات أخرى

 84.553.499   -  -  329.462  84.224.037  واألخرى المالیة المطلوباتإجمالي 
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آدرج قيمتهآا فآي قائمآة الآدخل الموحآدة للسآنة المنتهيآة فآي  ، 2021 ديسآمبر 31يبلغ إجمالي التغيآرات فآي القيمآة العادلآة والم 

قدرة باستخدام نماذج التقييم المناسبة،  مليون لاير  84.6 بقيمة خسائر: 2020مليون لاير سعودي ) 172.9 بقيمة خسائروالم 

 إدراجآ ، والآذي تآم  هآـ11 في اإليضآاح بينالم التي تتعلق بشكل أساسي بالتغيرات في تقييم خيار بيع شركة زميلة ( سعودي

  خالل األرباح والخسائرفي القيمة العادلة غير المحققة من 
 

يحتآوي المسآتوى الثآاني لالسآتثمارات علآى سآندات ديآن والتآآي تتكآون مآن سآندات شآركات سآعودية وسآندات بنآوك وسآآندات 

حكومة المملكة العربية السعودية  تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولة  في غياب األسعار المتداولة في السآوق النشآط، 

دات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو سعر رخر عملية تم تنفيذها يتم تقييم هذه السن

ا مآآن التقييمآآات عنآآدما يكآآون مآآن  لآآنفس م صآآدر السآآندات أو بنآآاء  علآآى مؤشآآرات السآآوق المتداولآآة  تعتبآآر التعآآديالت جآآزء 

ذلآآك رجآآال تلآآك األدوات  كآآون المعطيآآات المهمآآة لتلآآك  الضآآروري المحاسآآبة عآآن عوامآآل مختلفآآة لتلآآك األدوات بمآآا فآآي

  ا ستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قام البنك بتصنيفها ضمن المستوى الثاني
 

تحتوي األدوات المالية المشآتقة للمسآتوى الثآاني علآى عقآود مشآتقات متعآددة تتضآمن عقآود صآر  أجنبآي رجلآة أو خيآارات 

عمولة  يتم تقييم هذه المشتقات باسآتخدام نمآاذج تسآعير تتمتآع بآاعترا  واسآع  تتضآمن ، ومقايضات أسعار الأسعار العمو ت

أكثر تقنيات التسعير تطبيق ا، استخداما لنماذج التسعير المعياري المستقبلي، باستخدام احتساب القيمة الحاليآة وباسآتخدام نمآاذج 

ماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار خيارات التسعير )بالك سكولز( واسعة ا نتشار  استخدمت هذه الن

 صر  أجنبي، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، وبالتالي فإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني 
 

ر الغيآ سآتراتيجيةا سآتثمارات بعآض ا ويحتوي المستوى الثالث لالستثمارات علآى اسآتثمارات فآي صآناديق ملكيآة خاصآة، 

  تعتبآر هآذه السآندات بشآكل عآام غيآر متداولآة فآي سآوق نشآط، وبالتآالي يآتم تقيآيم هآذه السآندات باسآتخدام في األسهم متداولة

معطيات واردة من م صدر السندات أو طر  خارجي رخر، أو عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشآر تقآدير يمكآن ا عتمآاد 

الحكوميآة  سآندات، تآم تحويآل بعآض ال2020ديسآمبر  31لسنة المنتهيآة فآي خالل ا لفة علي ، فإن  تتم تقييم تلك السندات بالتك

 الثاني إلى المستوى  الثالثمستوى لدول مجلس التعاون الخليجي من ال
 

تتضمن مشتقات األدوات الماليآة للمسآتوى الثالآث المشآتق الضآمني لخيآار البيآع الناشآئ مآن ا تفاقيآة الرئيسآية الحاليآة والتآي 

لآة لخيآار البيآع هآذا، (  ولغآرض تحديآد القيمآة العادهآـ11 ها البنك فيما يخص ا ستثمار في شآركة زميلآة )انظآر إيضآاحأبرم

ا وقبآآو    يتطلآآب هآآذا النمآآوذج معطيآآات محآآددة  يمكآآن ي آآا ذو حآآدين لتسآآعير الخيآآارات األوسآآع انتشآآار  سآآتخدم البنآآك نموذج 

المعطيات تم تحديدها في ا تفاقية الرئيسآية مآع الشآركة الزميلآة، فآي نفآس مالحظتها في السوق الحالي  كذلك فإن بعض هذه 

الوقآت التآي تتآآوفر فيآ  بعآآض المعطيآات ضآآمن نتآائج األعمآآال السآابقة للشآآركة الزميلآة  باإلضآآافة لآذلك، تتطلآآب بعآض تلآآك 

لزميلآآة، والتآآي يمكآآن أن تظهآآر المعطيآآات قيآآام اإلدارة بتطبيآآق أحكآآام تحتآآوي علآآى تقآآديرات عآآن النتآآائج المسآآتقبلية للشآآركة ا

كنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي  تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار تآتم فآي سآياق 

 مستقل 
 

لآة يمكآن أن بالمائآة، فآإن القيمآة العاد10بالمائآة أو سآالب  10في الحال الذي تتغير في  التقديرات المهمآة للمعطيآات بموجآب 

مليآآآون لاير سآآآعودي( نتيجآآآة لتقآآآدير النتآآآائج  60.2: 2020مليآآآون لاير سآآآعودي ) 33.1 تزيآآآد أو أن تآآآنخفض بمآآآا يقآآآارب

مليآآون لاير 26.1: 2020مليآآون لاير سآآعودي ) 14.6 المسآآتقبلية للشآآركة التابعآآة، ويمكآآن أن تزيآآد أو تآآنخفض بمآآا يقآآارب

نتائج العمليات للشركة الزميلة والتي قآد تظهآر نتيجآة لتنفيآذ الخيآار، ويمكآن أن  سعودي( نتيجة لتقدير التأثيرات المحددة على

مليآآون لاير سآآعودي( نتيجآآة لتقآآدير القيمآآة العادلآآة   24.2: 2020مليآآون لاير سآآعودي ) 16.1 تزيآآد أو تآآنخفض بمآآا يقآآارب

  لالستثمار الرئيسي  
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، من كافة األوج  األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئية مآن المعطيآات، وفآي ت بنى التقديرات المهمة للمجموعة

للتأكد من أن تقآدير القيمآة العادلآة يعتبآر منطقي آا فآي  تأكد من أن المعطيات تتسم بالحذركل األحوال، يتم بذل العناية الواجبة لل

 ل  ولكن، قد تختل  المبالغ المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة كل األحوا
 

 :2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في يلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمستوى الثالث (    ب
 

  2021  2020 

  
ب    الريا ت 

  السعودية
ب    الريا ت 

 سعوديةال

 939.020  397.016  السنةالقيمة العادلة في بداية 

 (453.906)  -  الثانيلتحويالت إلى المستوى ا

 (88.098)  (195.252)  صافي التغير في القيمة العادلة

 397.016  201.764  الرصيد في نهاية السنة
 
 
 

قدرة للموجودات ال(    ج      والتي 2020و  2021ديسمبر  31كما في مالية والمطلوبات المالية يلخص الجدول أدناه القيم العادلة الم 

  لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة مقارنة  مع القيم الدفترية لتلك البنود       

  القيم الدفترية  القيم العادلة المقدرة

ب    الريا ت 
  السعودية

ب    الريا ت 
 1202ديسمبر  31         السعودية

 موجودات مالية:   

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  5.445.778  5.445.778

 قروض وسل ، صافي 57.803.114  58.638.152

 إجمالي 63.248.892  64.083.930

 مطلوبات مالية:   

 ، صافيرىاألخلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  21.792.608  21.792.608

 ودائع العمالء  61.514.882  59.978.185

 إجمالي 83.307.490  81.770.793

  القيم الدفترية  المقدرة القيم العادلة

ب    الريا ت 
  السعودية

ب    الريا ت 
 2020ديسمبر  31         السعودية

 موجودات مالية:   

 األخرىسات المالية أرصدة لدى البنوك والمؤس 2.166.742  2.166.742

 قروض وسل ، صافي 55.073.894  59.325.028

 إجمالي 57.240.636  61.491.770

 مطلوبات مالية:   

 ، صافياألخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  20.073.084  20.073.084

 ودائع العمالء  60.143.589  59.715.600

 قروض ألجل 2.006.169  2.006.169

 إجمالي 82.222.842  81.794.853
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تآآم احتسآآاب القيمآآة المقآآدرة للقآآروض والسآآل ، بالصآآافي باسآآتخدام نمآآاذج التآآدفقات النقديآآة المخصآآومة، علآآى أسآآاس أسآآعار 

لتآواريخ ا سآتحقاق  تآم احتسآاب القيمآة المقآدرة  السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المآرجح المقآدر

لودائع العمالء باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة، على أساس أسعار السوق، لكل عمولة محملآة باسآتخدام المتوسآط 

رمآي للقيمآة المرجح المقدر لتآواريخ ا سآتحقاق  تلآك القآيم العادلآة المقآدرة تعتبآر ضآمن المسآتوى الثالآث ضآمن التسلسآل اله

  العادلة
 

الدفترية  ت درج  عن القيم الموحدة،  تختل  جوهري االقوائم المالية  إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في

والمؤسسآآات الماليآآة  واألرصآآدة للبنآآوك والمؤسسآآات الماليآآة األخآآرى لقآآروض ألجآآل واألرصآآدة لآآدى البنآآوكلالقيمآآة العادلآآة 

بالتكلفة المطفأة، حيث   تختل  جوهري ا عآن القآيم الدفتريآة المدرجآة فآي القآوائم الماليآة الموحآدة بسآبب عآدم وجآود  األخرى

تعاقآد عليهآا أسعار العمو ت الخاصةين اختال  جوهري ب وأسآعار  السائدة في السوق لآألدوات الماليآة المشآابهة لألسآعار الم 

 والمؤسسات المالية األخرى وبسبب قصر الفترات التعاقدية لألرصدة لدى البنوك ، العمو ت الخاصة عند ا عترا  المبدئي
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة.  34
 

تقوم المجموعة في سياق أعمالها ا عتيادية، بالتعامل مع أطرا   ذات عالقة  كما تخضع أرصدة و معآامالت األطآرا  ذات  (أ

درت أصآ، 2014خآالل عآام   البنآك المركآزي السآعوديواألنظمة األخرى الصآادرة عآن  العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك

، 2020وخآالل عآام  تحديث ا لمبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكآة العربيآة السآعودية ،البنك المركزي السعودي

ت عّر  األطرا  ذات  هذه التحديثات  قواعد ا على تعرضات البنوك لألطرا  ذات العالقة البنك المركزي السعوديأصدرت 

العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعآامالت ذات الصآلة بشآكل عآادل وبآدون إعطآاء أولويآة لتلآك األطآرا  وتحآدد تضآارب 

  المصالح المحتمل ضمن تلك المعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلفصاح عن تلك المعامالت الخاصة باألطرا  ذات العالقة
 

، البنآك المركآزي السآعوديمآع اللآوائح الصآادرة عآن  للبنآك التعري  واإلفصاح عن معآامالت األطآرا  ذات العالقآةتوافق ي

   وتشمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطرا  ذات العالقة:بل مجلس إدارة البنكالتي تمت الموافقة عليها من قِ و
 

 الكيانات التابعةأو  أقاربهم إدارة البنك و، 

  أقاربهمالمساهمين الرئيسيين للبنك و أو ، 

 ،واإلدارة وأقاربهم، الشركات الزميلة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية 

  و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق ، 

 تها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهري ا بشكل مباشر  أو غير مباشر أي أطرا  أخرى تكون إدار

 من قِبل البنك   

تشمل إدارة البنك أولئآك األشآخاص الآذين يتحملآون المسآؤولية لتحقيآق أهآدا  البنآك والآذين لآديهم السآلطة لوضآع السياسآات 

والآرئيس بالتالي يشمل تعري  اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنآك واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهدا   و

التنفيآآذي ومآآدراء العمآآوم ونآآوابهم والمآآدير المآآالي ومآآدراء اإلدارات الرئيسآآية ومآآدراء إدارة المخآآاطر والمراجعآآة الداخليآآة 

البنآك المركآزي مانعآة مآن ووظائ  ا لتزام والوظائ  المماثلآة فآي البنآك وأعضآاء إدارة البنآك التآي تتطلآب اعتمآاد عآدم الم

  السعودي
 

من حق التصآويت فآي ملكيآة البنآك و  أو مصآلحة التصآويت  %5يشمل المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من 

  للبنك

 

 مآآنلآآذين يمكآآن اعتبآارهم متحكمآآين مآآؤثرين ل الذريآةو واألحفآآادواألشآآقاء  واألو د واآلبآآاء واألجآداد األزواجاألقآآارب يشآمل 

 أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين  زميلةشركة أو  ،مساهمين رئيسيين ،من البنك أعضاء إدارة
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درجآآة فآي  (ب و  2021مبر ديسآآ 31كمآآا فآآي قائمآآة المركآآز المآآالي الموحآدة تآتلخص األرصآآدة الناتجآآة عآن هآآذه المعآآامالت والم 

 :كاآلتي 2020

 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 :وأقاربهم  أو الكيانات التابعةإدارة البنك    

 قروض وسل   598.381  804.421

 ودائع العمالء 2.407.677  469.228

 ولىصكوك الشريحة األ 7.000  7.000

 التعهدات وا لتزامات المحتملة 336.634  306.912

 استثمارات 413.118  429.675

 :للبنك و أو أقاربهمالمساهمين الرئيسيين    

 ودائع العمالء 1.714.130  760.091

 ولىصكوك الشريحة األ 30.000  30.000

   

الزميلة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الشركات 

 :إلدارة وأقاربهمالملكية، وا

 قروض وسل   893.330  732.527

 ودائع العمالء 268.390  381.956

 ولىصكوك الشريحة األ 3.000  5.000

 ات المحتملةلتزامالتعهدات وا  100.050  102.050

   

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

 إدارتها من قبل البنك:

 مطلوبات أخرىودائع العمالء و 329.567  264.141
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درجة في  (ج     قائمة الدخل الموحدة فيما يلي تحليل باإليرادات والمصاري  المتعلقة بالمعامالت مع األطرا  ذات العالقة والم 

 :2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  

 

 

 
 

  إلدارةبشروط معتمدة من ا المعامالت مع األطرا  ذات العالقةتتم جميع 
 

 ب 25تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة ل دارة التنفيذية خالل السنة في اإليضاح 

 

 كفاية رأس المال.  35
 

البنآك المركآزي تتضمن أهدا  المجموعآة بخصآوص إدارة رأس المآال ا لتآزام بمتطلبآات رأس المآال الموضآوعة مآن قبآل  (أ

  ستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قويةلضمان قدرة المجموعة على ا  السعودي
 

، وبموجبهآا البنك المركزي السعوديتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس مالها وذلك باستخدام المعد ت المحددة من قبل 

مآة المركآز مع الموجودات المدرجة فآي قائ للمجموعة يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل

المآآالي الموحآآدة والتعهآآدات وا لتزامآآات المحتملآآة والمبآآالغ ا سآآمية للمشآآتقات باسآآتخدام المبآآالغ المرجحآآة إلظهآآار المخآآاطر 

  المتعلقة بها

 

2020  2021  

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 ب    الريا ت

  السعوديـــة

 إدارة البنك و أو أفراد األسرة المباشرين:   

 دخل عمو ت خاصة 18.774  29.195

 مصاري  عمو ت خاصة 6.003  5.595

 دخل أتعاب خدمات بنكية 138  25

 مصاري  أخرى  15.719  -

 ين الرئيسيين للبنك و أو أفراد األسرة المباشرين:المساهم   

 مصاري  عمو ت خاصة 4.583  293

 ر مبنى(إيجا ) إيجار ومصاري  مباني 7.758  7.758

 مصاري  أخرى 4.587  100

 الشركات المنتسبة للبنك والمنش ت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية:   

 و ت خاصةدخل عم 30.452  31.863

 مصاري  عمو ت خاصة 397  6.284

 دخل أتعاب خدمات بنكية 433  3.113

 دخل عمليات أخرى 5.320  5.394

 مصاري  أخرى 16.702  2.659

 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى 8.281  6.545
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اند و نسآب كفايآة رأس يلخص الجدول أدناه موجودات البنك الم رجحة للمخاطر للركيزة األولآى، رأس المآال األساسآي والمسآ

   2020و  2021ديسمبر  31كما في المال المقابلة 

 

2020 

 

 2021 

 

 

 ب    الريا ت

 السعوديـــة

 ب    الريا ت 

  السعوديـــة

 للمخاطرالم رجحة مخاطر ا ئتمان للموجودات       79.052.694  72.782.528

 للمخاطرالم رجحة مخاطر العمليات للموجودات  5.091.578  5.112.624

 للمخاطرالم رجحة مخاطر السوق للموجودات  1.021.036  1.642.306

 للمخاطر  الم رجحة للموجودات  -مجموع الركيزة األولى  85.165.308  79.537.458

    

 رأس المال األساسي 17.105.736  16.135.294

 رأس المال المساند 644.436  730.973

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 17.750.172  16.866.267

 نسبة معدل كفاية رأس المال %   

 أساسي 20.09%  20.29%

 أساسي + المساند 20.84%  21.21%
 

 :من التالي 2020و  2021ديسمبر  31كما في يتكون رأس المال األساسي والمساند 
 

2020 

 

 2021 

 

 

 ب    الريا ت

 السعوديـــة

 تب    الريا  

  السعوديـــة

 إجمالي حقوق الملكية 16.301.475  15.331.033

 9المالية  للتقاريرمعيار الدولي لل لمدة خمس سنوات ةنتقاليا  تتعديالال 822.556  822.556

 التعديالت على الشهرة (18.295)  (18.295)

 رأس المال األساسي 17.105.736  16.135.294

 العامة المؤهلة ، صافي األحكام 644.436  730.973

 رأس المال المساند 644.436  730.973

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 17.750.172  16.866.267

 
 

علآآى البنآآك  البنآآك المركآآزي السآآعوديتقآآوم إدارة البنآآك بمراقبآآة كفايآآة رأس المآآال واسآآتخدام رأس المآآال النظآآامي  تفآآرض 

، %10.5وا حتفآاظ بمعآدل   يقآل عآن النظآامي مقابآل الموجآودات المرجحآة المخآاطر  ا حتفاظ بحد أدنى مآن رأس المآال

  ما هو مطلوب من قبل لجنة بازل ل شرا  المصرفيوالذي يتضمن مخصصات إضافية ك
 

رجحآة للمخآاطر، رأس المآال األساسآي والمسآاند، ونسآب كفايآة رأس المآال  ديسآمبر  31كمآا فآي تم احتسآاب الموجآودات الم 

واإلرشآادات الخاصآة بتطبيآق تقآويم رأس  البنآك المركآزي السآعوديوفق ا إلطار العمل الموضآوع بواسآطة  2020و  2021

  IIIالمال بحسب مقررات بازل 
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 ( بشآآأن الترتيآآب2017ديسآآمبر  3هآآـ )الموافآآق  1439ربيآآع األول  15تآآاريخ و 391000029731 بموجآآب التعمآآيم رقآآم

للبنآوك بتحويآل تآأثير اليآآوم  البنآك المركآزي السآعوديسآمحت ، النظآاميا نتقآالي للمحاسآبة ا ئتمانيآة المتوقعآة لآرأس المآال 

على مدى خمس سنوات باستخدام نهج ديناميكي لتعكس أثر  النظاميعلى رأس المال  9األول للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 ا نتقال 

 

المحاسآآبة والمعالجآآة "إرشآآادات حآآول  وثيقآآة إرشآآادية بعنآآوان البنآآك المركآآزي السآآعوديصآآدرت ، أ2020شآآهر أبريآآل  فآآي

٪ 100مآا يصآل إلآى  ضآافة  بموجآب التوجيآ ، س آمح للبنآوك بإ"ا ستثنائيالدعم إجراءات  –( 19-)كوفيد التنظيمية لكورونا

 كاملين تشمل عامينمدة ل األساسيرأس المال إلى نتقالي كمبلغ تعديل ا 9من تأثير اليوم األول للمعيار الدولي للتقارير المالية 

سنوات  حقة  في هذا الصدد،  3على أساس القسط الثابت على مدى  اإلضافيالمبلغ  إلغاء ، يجب  بعد ذلك2021و  2020

فآي رأس المآال  9يآة اختارت المجموعة تطبيق التعديل ا نتقالي، وأدرجت تأثير اليوم األول من المعيار الدولي للتقارير المال

مليآون لاير سآعودي  822.5 إلآى 9  ونتيجة لذلك، ارتفع التعديل ا نتقالي للمعيآار الآدولي للتقآارير الماليآة األساسي النظامي

  مليون لاير سعودي( 822.5: 2020) 2021 ديسمبر 31كما في 

 

 :IIIاإلفصاحات اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل  (ب
 

 سنوي( فصاحات النوعيةإلزة الثالثة، االركي( 

 الكمية )سنوي   نص  سنوي(فصاحات إلالركيزة الثالثة، ا 

 )هيكل رأس المال )ربعي 

 )نسبة تغطية السيولة )ربعي 

 )نسبة الرافعة المالية )ربعي 
 

البنآك ة وفق آا لمتطلبآات يتم اإلعالن عن هذه اإلفصاحات للجمهور على الموقع اإللكتروني للبنك ضمن األ طآر الزمنيآة المحآدد

 المركزي السعودي

 

 الوساطةخدمات إدارة األصول و.  36
 

استثمار بالتعاون مآع  اديق  تشمل هذه الخدمات إدارة صنلعمالئها من خالل شركتها التابعةخدمات استثمارية  المجموعةقدم ت

 20.800: 2020ون لاير سآعودي )مليآ 29.531 يبلغ إجمآالي موجآودات تلآك الصآناديق، ومستشاري استثمار متخصصين

دارة تحت محافظ شرعية معتمدة بمبلغ مليون لاير سعودي  7.729 مليون لاير سعودي(  وتتضمن هذه الصناديق، صناديق م 

 مليون لاير سعودي(  5.766 :2020)

 

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.  37
 

درجة في قائمة  ا لتزام فيما يلي، مبالغ (أ   المركز المالي الموحدة والتي ضمن المطلوبات األخرى والحركة اإلكتواري الم 

 :2020و  2021ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في لها المقابلة  

 2020 
 

2021  

 

ب    الريا ت 

  السعودية

ب    الريا ت 

  السعودية

 السنة بدايةا لتزام اإلكتواري في     202.444  174.512 

 الخدمة الحالية وصافي تكلفة الفائدة    19.346  38.657 

 الفوائد المدفوعة    (26.258)  (17.119) 

 أثر التغيرات في ا فتراضات اإلكتوارية    (1.785)  6.394 

 أ(15)إيضاح  السنة نهايةا لتزام اإلكتواري في     193.747  202.444 
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 )تتمة( - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.  37
 

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في ستخدمة في حساب ا لتزامات اإلكتوارية اإلكتوارية الرئيسية الم   الفرضيات ،يما يليف (ب

 

يوضآح  يمكآن أن يكآون ا لتآزام اإلكتآواري أعلآى أو أقآل فإنآ  ، مسآتقبال  اإلكتوارية المذكورة أعاله  اتالفرضيتغيرت ما إذا  (ج

 31كمآا فآي  %3.09 إلى معدل الخصم 2020و  2021ديسمبر  31كما في ا حدد إكتواري  الجدول أدناه حساسية ا لتزام الم  

 ٪( 2.00: 2020) 2021ديسمبر  31كما في  %2.00 ٪( ومعدل الزيادة في الراتب2.77: 2020) 2021ديسمبر 

2020  2021  
 

التأثير على ا لتزام المحدد إكتواري ا الزيادة 

 )النقص(

التأثير على ا لتزام المحدد إكتواري ا الزيادة  

 )النقص(

 

 

في  ا نخفاض

الفرضية )ب    

الريا ت 

 السعودية(

في  الزيادة

الفرضية 

)ب    

الريا ت 

 السعودية(

لتغير في ا

 الفرضية

في  ا نخفاض 

الفرضية )ب    

الريا ت 

 السعودية(

في  الزيادة

الفرضية 

)ب    

الريا ت 

 السعودية(

التغير في 

 الفرضية

 

 

 معدل الخصم  10% (4.519) 4.981  10% (3.576) 3.814

 معدل زيادة الراتب  10% 3.210 (1.910)  10% 1.325 (1.415)
 

 اسية أعاله إلى تغير في فرضية واحدة مع بقاء الفرضيات األخرى ثابتة تستند تحليالت الحس
 

 :2020و  2021 سمبريد 31ا کما في تحليل ا ستحقاق التقريبي المتوقع لاللتزام غير المخصوم إكتواري   ،ليي مايف (د

2020  2021  

ب    الريا ت 

 السعودية

ب    الريا ت  

  السعودية

 سنة أقل من 13.214  24.581

 من سنة إلى سنتين 959  922

 من سنتين إلى خمس سنوات 8.142  10.216

 أكثر من خمس سنوات 230.326  205.105

 اإلجمالي 252.641  240.824
 
 

  (واتنس 6.5 :2020) سنوات 6.7 ا حواليويبلغ متوسط المدة المرجحة لاللتزام المحدد إكتواري  هـ(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020  2021  

 معدل الخصم 3.09%  2.77% 

 المعدل المتوقع لزيادة الراتب 2.00%  2.00% 

 )بالسنوات( اديتيعسن التقاعد ا  60  60 
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 ألولىصكوك الشريحة ا.  38
 

  (عة )البرنامجمع الشري با نتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشريحة األولى المتوافقة 2016م البنك في عام قا

صآكوك البنك األوراق المالية التاليآة لأصدر البنك  مساهمي و على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية ت الموافقةو قد تم

 :2020و  2021ديسمبر  31كما في  مستحقة الدفع البرنامج الشريحة األولى بموجب
 

 

2020 

ب    الريا ت 

  السعودية

2021 

ب    الريا ت 

  السعودية

 2016نوفمبر  16 -  500.000 

 2017يونيو  6 285.000  285.000 

 2018مارس  21 1.000.000  1.000.000 

 2019أبريل  15 215.000  215.000 

 اإلجمالي 1.500.000  2.000.000 
 

ت صدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بمآا 

الحآق بنآك ي شآكل التآزام شآرطي غيآر مضآمون وثآانوي علآى البنآك حيآث تآم تصآني  تلآك الصآكوك ضآمن حقآوق الملكيآة  لل

  محددة وفق ا للشروط واألحكام المنصوص عليها في البرنامج الحصري في السداد خالل فترة زمنية
 

ي سآتثنى مآن ذلآك ظهآور ويتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى لي دفع بأثر رجعي عند تاريخ التوزيآع الآدوري، 

اره المنفآرد الخاضآع وباختيآ بنآك، فآي تلآك الحالآة، ي مكآن للالبنآكحدث يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الآدفع بواسآطة 

ختار عدم القيام بأي توزيعات  وعلى ذلك،   ي عتبر الحدث الذي يسآتوجب عآدم الآدفع أو عنآد اختيآار يللشروط واألحكام، أن 

عن السداد، كما أن المبآالغ غيآر الموزعآة حينهآا   يآتم مراكمتهآا أو تجميعهآا ضآمن أي توزيعآات البنك خفاق ا من اعدم الدفع 

  مستقبلية

 

 أسهم الخزينة.  39
 

مع شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل )جي بي مورغآان( لشآراء  2018يونيو  14أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا من أسهم البنك والمملوكة من قِبل جي بآي مورغآان مقابآل  56.245.350 مآا لاير سآعودي للسآهم الواحآد أي  13.50سهم 

تسلّم البنك  حق ا جميع الموافقآات التنظيميآة المطلوبآة وتمآت الموافقآة علآى اتفاقيآة شآراء   ديمليون لاير سعو 759.3يعادل 

 27  فآي 2018 سآبتمبر 26الموافآق هآـ  1440محآرم  16ذي عقآد بتآاريخ األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال

 بإجمآالي تكلفآة قآدرها ة  عمليآات وضآريبة تقريبيآتكآالي أسآهم الخزينآة ، أكمل البنآك عمليآة الشآراء  تضآمنت2018سبتمبر 

 مليون لاير سعودي 787.5
 

 18.749.860مع شركة بنك ميزوهو المحآدودة )ميزوهآو( لشآراء  2018نوفمبر  29أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 

ا  مليون  253.1حد أي ما يعادل لاير سعودي للسهم الوا 13.50من أسهم البنك والمملوكة من قِبل ميزوهو مقابل أخرى سهم 

ستثناة من تكالي  العمليات و تسلّم البنك  حق آا جميآع الموافقآات التنظيميآة المطلوبآة وتمآت  ضريبة التقريبية اللاير سعودي، م 

 28الموافآق هآـ  1440 رجب 21ذي عقد بتاريخ الموافقة على اتفاقية شراء األسهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال

 تكالي  عمليات وضريبة دخل تقريبي أسهم الخزينة ، أكمل البنك عملية الشراء  تضمنت2019 مايو 28  في 2019 مارس

 مليون لاير سعودي  253.5 بإجمالي تكلفة قدرها
 

م مليآآون لاير سآآعودي والتآآي تآآ 1.041.1 بإجمآآالي تكلفآآة قآآدرهالآم يآآنخفض رأس مآآال البنآآك نتيجآآة  لعمليآآة الشآآراء وتكاليفهآا 

  حقوق المساهمينعرضها كانخفاض في 

 

الطرح ، قام البنك بإصدار جميع اسهم الخزينة بطريقتي حقوق األولوية و2021 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

  بإستثناء تكالي  المعامالت مليار لاير 1.03  يبلغ اجمالي حصيلة بيع اسهم الخزينة المتبقي
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 مصاريف العمليات.  40
 

 :ما يليك 2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في ا ئتمان والخسائر األخرى  صصاتتلخص مخت (أ
 

   

2021 

 

2020 

 ب    الريا ت

 السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

     مخصصات خسائر ا ئتمان:

 1.114  5.430  (ب5 )إيضاح ىاألخر أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية   

 1.726  (5.200)  (د6تثمارات )إيضاح اس   

 453.527  254.432  (ج7)إيضاح  قروض وسل    

 (6.843)  (6.423)  (ب15)إيضاح  عقود الضمان المالي   

 (111)  (181)  (ب10)إيضاح  موجودات أخرى   

 449.413  248.058  مخصصات خسائر ا ئتمان

 -  23.008   وأخرى  مخصصات خسائر عقارات

 449.413  271.066  والخسائر األخرى مخصصات خسائر ا ئتمان

 

 ما يلي:  2020و  2021ديسمبر  31 في تينالمنتهيللسنتين  عمومية وإدارية أخرىمصاري   تضمنت (ب

 

   

2021 

 

2020 

 ب    الريا ت

 السعودية

 ب    الريا ت

 السعودية

 73.247  87.583  المهنية والخدمات األخرى ذات الصلة

 39.299  48.211  ا تصا ت

 35.583  38.673  اإلعالنات والمساهمات

 23.491  23.417  البريد والشحن والتوريدات

 16.844  21.236  التراخيص وا شتراكات

 19.332  14.664  السعودي البنك المركزيأقساط تأمين الودائع لدى 

 61.194  74.327  أخرى

  308.111  268.990 
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 البنك المركزي السعوديفيروس كورونا على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج أثر .  41
 

( في تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية 19تستمر جائحة )الجائحة( فيروس كورونا )كوفيد 

ابق ا على تفشي المرض من خالل إجراءات احترازية من العدوى على الرغم من أنها سيطرت س تعاني من موجات متعددة

ة صارمة مثل فرض قيود على السفر وحا ت اإلغالق وقواعد التباعد ا جتماعي الصارمة  ومع ذلك، تمكنت حكومة المملك

 حتى ا ن  من السيطرة بنجاح على تفشي المرض العربية السعودية
 

ا مفصال  ل 2020أجرت اإلدارة خالل عام  لتأكد من أثر الجائحة وما نتج عن  من تدابير الدعم الحكومية والبنك المركزي تقييم 

 السعودي، كتأخير السداد وحزم الدعم األخرى على محفظة القروض  يواصل البنك التقييم وإظهار ما يلي:
 

عة مدى الحياة لمثل هذه عمالء تدهورت جودتهم ا ئتمانية بشكل دائم بما يلزم المجموعة ا عترا  بخسائر ائتمانية متوق -

 المخاطر، و

عمالء إما ظلت جودتهم ا ئتمانية مستقرة )بسبب طبيعة التعويض الناتجة من ا ستفادة من البرامج الحكومية( أو  -

 انخفضت جودتهم ا ئتمانية بشكل مؤقت بما لديهم من مقومات للعودة بقوة بعد الجائحة  
 
 

آا لالفتراضآات ويآتم إعآادة تقييمآ  باسآتمرار كجآزء مآن أعمالآ  كعمليآة   يزال نموذج الخسائر ا ئتمانية ال متوقعة للبنآك حساس 

مدعومآة بأحكآام هامآة وعآدم اليقآين،  فآإن التوقعآات واحتمآا ت الحآدوث ،للنموذج المعتاد  كما هو الحال مع أي تنبؤات تعديل

 ، قد تختل  النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة وبالتالي
 

، ذي   يمكن في  دمج بعض التأثيرات بشكل كامل في حسابات نموذج الخسائر ا ئتمانية المتوقعة في الوقت الحاليإلى الحد ال

الخسائر ا ئتمانية المتوقعة في هذه المرحلآة الزمنيآة  ووفق آا ا ئتماني  لتقدير  حكم الخبراء بعين ا عتباراألخذ   اإلدارة تستمر

آآا قطاعي آآا وتحلآآيال  لآآذلك، فآآإن تقيآآيم الخسآآائر ا ئ علآآى المحآآافظ المتآآأثرة تعآآر  لل امرحلي آآ تمانيآآة المتوقعآآة لآآ دارة يتضآآمن تقييم 

مليآآون لاير  102 ، ومليآآون لاير سآآعودي 112 بقيمآآة تسآآوية تراكميآآةبالبنآآك  اعتآآر وتحليآآل ا قتصآآاد الكلآآي  وبنآآاء  عليآآ ، 

الصآغيرة  و الشآركات لشآركاتلالقآروض والسآل   لمحفظآة 2021 ديسآمبر 31 فآي كمآامليون لاير سآعودي  11 وسعودي، 

سيسآتمر البنآك فآي إعآادة تقيآيم الحاجآة الآى تسآويات  إضآافية مآع تآوفر بيانآات أكثآر   على التآوالي والتجزئة جمومتوسطة الح

رير موثوقيآآة وبالتآآالي تحديآآد مآآا إذا كآآان يلآآزم إجآآراء أي تعآآديل علآآى مخصآآص الخسآآائر ا ئتمانيآآة المتوقعآآة فآآي فتآآرات التقآآا

 الالحقة 
 

 البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات 
 

 لدعم تمويل القطاع الخاص البنك المركزي السعوديبرنامج 
 

 الآالزملتقآديم الآدعم  2020برنامج دعم تمويل القطآاع الخآاص فآي مآارس  البنك المركزي السعودي ، أطلقللجائحةاستجابة  

البنك المركزي وفق ا للتعري  الصادر عن  الحجم الصغيرة ومتوسطةشركات لقطاع ال (2المرحلة و 1للمؤهلين من )المرحلة 

  يشآآمل (2017مآآارس  15)الموافآق  هآآـ1438جمآادى الثانيآآة  16بتآآاريخ  381000064902عبآآر التعمآيم رقآآم  السآعودي

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل أساسي البرامج التالية:
 
  الدفعات المؤجلة؛برنامج 

  ويل اإلقراض؛تمبرنامج 

  ؛ وضمانات التمويلبرنامج 

  دعم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونيةبرنامج  
 

 الدفعات المؤجلة برنامج 
 
ومع اإلعالن عن تمديد البرنامج ، 2020الذي اطلق  البنك المركزي السعودي في مارس  جزء من برنامج الدفعات المؤجلةك

على تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات المؤهلة  تأجيل األقساط المستحقةو الدفعاتتأجيل ب البنك قام، 2022الى مارس   حقا  

  كما يلي: كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم
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 القسط المؤجل   النوع  برنامج الدعم 

 عودي مليار لاير س

 التعديلتكلفة تكلفة التأجيل    

 مليون لاير سعودي

 97.3  3.4  أقساط مؤجلة   2020سبتمبر  - 2020أبريل 

 27.4  2.2  أقساط مؤجلة  2020ديسمبر  - 2020أكتوبر 

 73.9  3.3  أقساط مؤجلة  2021مارس  - 2021يناير 

 86.0  3.2  تمديد للمدة  2021يونيو  - 2021أبريل 

 16.6  0.9  تمديد للمدة  2021سبتمبر  - 2021ليو يو

 16.4  0.9  تمديد للمدة  2021ديسمبر  - 2021أكتوبر 

 9.0  0.6  تمديد للمدة  2022مارس  - 2022يناير 

 

،  2021منذ يوليو   ة للمقترضالتدفق النقدي المحتمل اكلسيولة قصيرة األجل لمعالجة مشالدفع بمثابة دعم  تأجيالتت عد 

بما  19كوفيد لالتي   تزال متأثرة باإلجراءات ا حترازية  صغيرة ومتوسطة الحجمالينطبق هذا الدعم فقط على الشركات 

 في هذا الصدد  البنك المركزي السعودييتماشى مع التوجيهات الصادرة عن 

 

ومعالجتها وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي  تم تقييم األثر المحاسبي للتغييرات المذكورة أعاله من حيث التسهيالت ا ئتمانية

 الترتيب  شروطكتعديل من  9للتقارير المالية 

 

 جوهرية  تعتبر التأجيل زيادة يعتقد البنك أن  في حالة عدم وجود عوامل أخرى، فإن المشاركة في برنامج التأجيل طواعية  

 البنك بإجراء تقييم   قام جمالشركات الصغيرة ومتوسطة الحمحفظة لتقييم الخسائر ا ئتمانية المتوقعة على  في مخاطر ا ئتمان

مليون لاير سعودي على محفظت   102 بقيمة بتسوية تراكمية اعتر لزيادة للتصنيفات في مخاطر ا ئتمان افيما يتعلق ب

 مخاطر ا ئتمان  نتيجة للتأثير المحتمل لتخفيض تصنيفات 2021 ديسمبر 31 كما في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 

لعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلين  زيادة ملحوظة في مخاطر ا ئتمانبقامت المجموعة بإجراء تقييم فيما يتعلق 

ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  2إلى المرحلة  1مليون لاير سعودي من المرحلة  231.5والعمالء المرحلين بمبلغ 

2021  

 

، فسيتم 2الى المرحلة  للمؤهلين من الشركات الصغيرة والمتوسطة 1في المرحلة  19رصيد حزم دعم كوفيد  في حال انتقل

بناء على تقييم مستوى المنشأة وقدرة عمالء الشركات  2022توفير مخصصات إضافية لخسائر ا ئتمان المتوقعة خالل عام 

 ء فترة التأجيل الصغيرة والمتوسطة على سداد المبالغ المستحقة بعد انتها
 
 

العامة والهيئات  البنك المركزي السعوديامج بموجب بر بنكالتكبدها ي والمتوقع أنمن أجل تعويض التكالي  ذات الصلة و

من الودائع التي   يترتب مليار لاير سعودي على التوالي  2.5و  لاير سعودي مليار 3.8 بقيمةإيداع ا البنك  األخرى، استلم

البنك  عم مراسالتحكومية  وقد قررت اإلدارة بناء  على  ةاستحقاق متفاوتة، والتي تعتبر بمثابة منحترات بفعليها فائدة 

  كما هو دفعاتالتعديل المتكبدة على تأجيل ال ئري المقام األول بالتعويض عن خساتتعلق بمنحة الحكومة ف المركزي السعودي

المنح الحكومية  مارست عن محاسبة العلى أساس منتظم، وفق ا لمتطلبات التمويل المدعوم  فائدة المنفعة علىتم احتساب و

 مبلغ من هذه الودائع التي   يترتب عليها فائدة مالي الدخلبلغ إج وقياس دخل المنحة  اإلثباتفي  ا معينةاإلدارة أحكام  

السنة   خالل عمو ت خاصةدخل في مليون لاير سعودي  326 مبلغبجزء منها  إثباتوالتي تم مليون لاير سعودي  455.2

مليون لاير  81.6: 2020 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 120.2 مبلغ، تم ا عترا  ب2021ديسمبر 31المنتهية في 

مليون لاير سعودي إيراد منح  54.7 مبلغ إجمالياألول بالمتعلقة بإطفاء مكاسب اليوم  الموحدة الدخل قائمةفي  سعودي(

  مليون لاير سعودي( 214.3: 2020ديسمبر  31) 2021سمبر دي 31كما في  ةمؤجل
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 ضمانات التمويلو تمويل اإلقراضبرنامج 
 

تلقى البنك وبنك المركزي السعودي  لل، شارك البنك في برنامج ضمان التسهيالت التابع 2021 ديسمبر 31 كما في

المؤهلة  جملشركات الصغيرة ومتوسطة الحلمليون لاير سعودي من البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل ميّسر 100

بموجب برنامج ضمان التسهيالت  إن األثر المحاسبي لبرنامج ضمان التسهيالت غير جوهري على البيانات المالية المرحلية 

  2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةموحدة الموجزة ال

 

 
 

 مليار لاير 50للقطاع المصرفي السعودي بقيمة  البنك المركزي السعوديمن دعم السيولة 
 

 لـ: سعودي بضخ مبلغ خمسين مليار لاير البنك المركزي السعودي ض ا ستقرار النقدي والمالي، قاما مع تفويشي  اوتم
 
 لمصرفي وتمكين  من مواصلة دوره في توفير التسهيالت ا ئتمانية لشركات القطاع الخاصتعزيز السيولة في القطاع ا، 

 

 إعادة هيكلة التسهيالت ا ئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية، 

 ودعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظي  في القطاع الخاص ، 

  عمالءعدد من الرسوم المصرفية التي تم التنازل عنها للاإلعفاء من  
 

مليار لاير سعودي من الودائع التي    2.32 إيداع ا بمبلغ 2020البنك خالل الربع الثاني من عام  استلموفي هذا الصدد، 

، أن هذه المنحة البنك المركزي السعودييترتب عليها فائدة لمدة سنة  قررت اإلدارة بناء  على ا تصا ت الواردة من 

 احتساب فائدة المنفعة على التمويل المدعوم على أساس منتظم، وفق اتم ول بدعم السيولة  الحكومية تتعلق في المقام األ

 34.7 مبلغب منها مليون لاير سعودي، تم ا عترا  38.4 لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية  نتج عن ذلك إجمالي دخل بقيمة

تم سداد هذه  ومع المبلغ المتبقي المؤجل  2020 ديسمبر 31 المنتهية في للسنةمليون لاير سعودي في قائمة الدخل الموحدة 

  2021 ديسمبر 31المنتهية في  السنةالوديعة خالل 
  

 دعم قطاع الرعاية الصحية -مبادرة البنك 
 

 مقا، هذه الجائحةوالمقيمين استجابة لتفشي  مواطنينالالرعاية الصحية لحماية صحة  عامليللجهود الكبيرة التي يبذلها  اتقدير  

الذين  العام والخاص في القطاعين لمدة ثالثة أشهر لجميع العاملين في الرعاية الصحية طواعية القروض عاتفتأجيل دالبنك ب

مليون لاير  8.9بمبلغ بإثبات خسارة تعديل في اليوم األول  البنكقيام وقد نتج عن ذلك مع المجموعة  تسهيالت ائتمانية لديهم 

  دخل العمو ت الخاصة تحميلها على تم  التيو 2020 ديسمبر 31 المنتهية في للسنة سعودي 
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للمطلوبات وحقوق الملكيآة بسآبب التغيآرات فآي التآدفقات النقديآة  وأرصدة اإلقفال ا فتتاحية األرصدة بينتسوية ال فيما يلي، ملخص

 :2020و  2021ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في تمويلية الناشئة عن األنشطة ال

 

 

 

 

 

 

 السعودية ب    الريا تحقوق الملكية 

 

 
 ب    الريا تالمطلوبات 
  السعودية

  اإلجمالي
صكوك الشريحة 

 أسهم خزينة  األولى

 

   إيضاح  لقروض ألج 

 2019ديسمبر  31في كما األرصدة     2.011.626   (1.041.067)  2.000.000  958.933

 مصاري  العمو ت الخاصة  21  47.329   -  -  -

 عمو ت خاصة مدفوعة    (52.786)   -  -  -

 صافي حركة السنة    (5.457)   -  -  -

 2020ديسمبر  31في كما األرصدة     2.006.169   (1.041.067)  2.000.000  958.933

 ر أسهم الخزينةإصدا  39  -   1.041.067  -  1.041.067

 استرداد صكوك الشريحة األولى  38  -   -  (500.000)  (500.000)

 سداد القروض ألجل  14  (2.000.000)   -  -  -

 مصاري  العمو ت الخاصة  21  16.725   -  -  -

 عمو ت خاصة مدفوعة    (22.894)   -  -  -

 صافي حركة السنة    (2.006.169)   1.041.067  (500.000)  541.067

 2021ديسمبر  31في كما األرصدة     -   -  1.500.000  1.500.000
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سآبة يتم إجراء مراجعة وإصالح أساسآيين لمعآايير أسآعار الفائآدة الرئيسآية علآى مسآتوى العآالم  يشآارك مجلآس معآايير المحا

كما  ن سعر التعامل السائد بين البنوكالدولية في عملية من مرحلتين لتعديل توجيهات  للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعيد ا ع

 يلي:
 

  39، معيار المحاسبة الدولي األدوات المالية 9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

التي تركز على  األدوات المالية: اإلفصاحات 7والمعيار الدولي للتقارير المالية عترا  والقياس األدوات المالية: ا 

، متطلبات محاسبة التحوط المحددة 2019قضايا محاسبة التحوط  عدلت التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر 

التعامل السائد بين البنوك  تسري التعديالت لتوفير التخفي  من اآلثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن إصالح سعر 

ا من  وهي إلزامية لجميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة  بإصالح سعر التعامل السائد بين  2020يناير  1اعتبار 

 ستبدال  ت جنب ا إلى جنب مع تخفي  التحوط لتحوطات ما قبل االالبنوك  تبنت المجموعة هذه التعدي
 

  هناك عدم يقين بشأن ار بديلة خالية من المخاطر  حالي  تتعلق باستبدال األسعار المعيارية بأسعا الثانيةالمرحلة ،

كمعدل سعر التعامل السائد بين البنوك ، يستمر استخدام ال للمرحلة الثانية  ونتيجة لذلكتوقيت وأساليب ا نتق

سعر توقعات تاريخ انتهاء تحقاق تتجاوز دوات ذات رجال اسمرجعي في األسواق المالية ويستخدم في تقييم األ

، 2021يناير  1تسري تعديالت المرحلة الثانية للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد   التعامل السائد بين البنوك

 وتتضمن وسائل عملية متعلقة بما يلي:

 

ح سعر التعامل السائد بين البنوك المحاسبة عن التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصال  -

ينطبق عندما يكون وذلك ثر مباشر للدخل   مما يؤدي الى عدم وجود أعند طريق تحديث سعر التعامل الفعلي، 

كنتيجة مباشرة ل صالح، ويكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئا  اقتصاديا   االتغيير ضروري  

 لألساس السابق، و

السماح بالتغييرات على تخصيص التحوط والتوثيق نتيجة إلصالح سعر التعامل السائد بين البنوك دون التوق   -  

 عن روابط التحوط المحتسبة الحالية 
 

تتعرض المجموعة لمعد ت سعر التعامل السائد بين البنوك الخاضع ل صالح من خالل حيازة األوراق المالية 

 وما يرتبط بها من تحوط ووضع معدل هيكلي دات المالية بالعمالت األجنبية وا ستثمارية والموجو
 

 التعرض لمخاطر ا ئتمان  (أ
 

 2021ديسمبر  31يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة كما في 

 :والتي تشير إلى سعر التعامل السائد بين البنوك بالدو ر األمريكي

 

2021    

بماليين 

    الدو رات

 ت قاس بالتكلفة المطفأة:   

 القروض والسل    229

 األخرى:الدخل الشامل  بنود ت قاس بالقيمة العادلة من خالل   

 ا ستثمارات   47

 ت قاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:   

 ا ســميةالقيمة  -المشتقات   4.542

 

سعر التعامل تتعلق بمالية  مطلوباتأو  ة موجودات  تحتفظ المجموعة بأي، 2020و  2021ديسمبر  31كما في 

  اليورويني أو الجني  اإلسترلبالسائد بين البنوك 
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 محاسبة التحوط (ب
 

ندات الدين ذات معدل الفائدة الثابت ، وبالتالي فهي معرضة للتغيرات في القيمة تحتفظ المجموعة بمحفظة من س
 .العادلة بسبب التحركات في أسعار العمو ت في السوق

 .تدير المجموعة هذا التعرض للمخاطر من خالل الدخول في مقايضات أسعار فائدة ثابتة   متغيرة السداد

 

مصنفة كبنود تحوط مالية  مطلوباتأو  ة موجوداتالمجموعة بأي،   تحتفظ المجموعة 2021ديسمبر  31كما في 

  اليورويني أو الجني  اإلسترلبسعر التعامل السائد بين البنوك تتعلق ب
 
مجلس اإلدارة لجنة توجيهية تتأل  من كبار موظفي اإلدارة المالية، ، أنشأ 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

والمخاطر، وتقنية المعلومات، والخزينة، واإلدارة القانونية، وإدارة ا لتزام، ومستشارين خارجيين ل شرا  على خطة 

السائد بين البنوك في لندن  ووضعت اللجنة التوجيهية مشروع تحول  لتلك العقود التي  التعامل سعر للتحول منالمجموعة 

لنقلها إلى معايير بديلة، حسب الحاجة، بهد  تقليل التعطل المحتمل للعمل  السائد بين البنوك في لندن التعامل سعربتعمل 

التغييرات في  ههذبعين ا عتبار مشروع التحول يأخذ  ئر المالية المحتملة وتخفي  المخاطر التشغيلية والتنفيذية والخسا

 31 كما في ، باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الصلة ت وإدارة المخاطر ونماذج التقييماألنظمة والعمليا

كانت هناك اتصا ت عامة و م تنفيذها جزئي ا ، تم تحديد التغييرات المطلوبة لألنظمة والعمليات والنماذج وت2021 ديسمبر

سعر التعامل السائد ، ولكن لم يتم اقتراح أو الموافقة على تغييرات محددة للعقود التي يتطلبها إصالح ا خرىمع األطرا  

  بين البنوك
 

 بما يلي : نوك في لندنسعر التعامل السائد بين البالناشئة عن استبدال وحددت المجموعة مجا ت المخاطر األكثر أهمية 
 

  السائد بين البنوك في لندن، التعامل سعربالتي تعمل  عقودتتعر  على التحديث األنظمة والعمليات التي 
 

 بالشكل المطلوب، حالية التي   تعمل، أو البنود ا حتياطية   ا نتقالية الالتعديالت على تلك العقود 
 

  تج والتأثير النا السائد بين البنوك في لندن التعامل سعر التي تنتقل منعدم التطابق في توقيت المشتقات والقروض
 ،على إدارة المخاطر ا قتصادية

 
، لضمان ا نتقال المنظم إلى معايير بديلة نفس المجالتواصل المجموعة التعامل مع المشاركين في  التحوط مسميات تحديث 

السائد بين البنوك في  التعامل سعرد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ، وستواصل تحديتقليل المخاطر الناشئة عن التحولو
 لندن 

تخضع المجموعة ألنشطة انتقال شاملة وتشرك مختل  أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم  المشروع مهم من حيث الحجم 

 والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية 
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اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتعديالت الجديدة التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم 

  2022يناير  1المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد  ةا ولكن لم تصبح سارية بعد للسنإصداره
 

تمديد  19 -كوفيد امتيازات اإليجار ذات الصلة ب -، "عقود اإليجار" 16عديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

 الوسيلة العملية
 

 ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية2020إليجار للمستأجرين  في مايو ، تم منح امتيازات ا19 -كوفيد  جائحةنتيجة ل

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز  16لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على ا تعديال  

تعديال   ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية2021مارس  31 لعقد اإليجار  في عد تعديال  ي 19 -بكوفيد  اإليجار المتعلق

امتيازات اإليجار هذه بنفس ب المحاسبة  ويمكن للمستأجرين اختيار 2022يونيو  30ى إل 2021يونيو  30لتمديد من ل اإضافي  

تعديالت  في كثير من الحا ت، سينتج عن ذلك محاسبة ا متياز كمدفوعات إيجار متغيرة ال في حال عدم وجود هذهالطريقة 

  ض الدفعةانخفافي الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي أدت إلى 
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التحسآينات السآنوية علآى المعآايير  وبعض 37و 16و 3عدد من التعديالت ضيقة النطاق على المعايير الدولية للتقارير المالية 

  16و 41و 9و 1الدولية للتقارير المالية 
 

"مجموعات األعمال" ت حِدّث مرجع ا في المعيار الدولي إلعداد  ،3عيار الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت على الم

 إلطار للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لمجموعات األعمال مفهوم ل 3التقارير المالية 
 

 ت والمعدات" تمنع الشركة من الخصم من تكلفة "الممتلكات والمنش ،16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ذلك،ستخدام  بد   من محل ا  أثناء تحضير الشركة لألصل المنتجاتالمبالغ المستلمة من بيع بالممتلكات واآل ت والمعدات 

  قائمة الدخلوالتكلفة ذات الصلة في سو  تعتر  الشركة بعائدات المبيعات هذه 
 

"المخصصات وا لتزامات الطارئة واألصول المحتملة" التكالي  التي  ،37المحاسبة الدولي  تحدد التعديالت على معيار

 تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة 
 

دولية "التطبيق ألول مرة للمعايير ال ،1ت دخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

و  ،41، ومعيار المحاسبة الدولي ، و "األدوات المالية"9إلعداد التقارير المالية  والمعيار الدولي "،إلعداد التقارير المالية

  "عقود اإليجار" ،16"الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 تصني  المطلوبات المالية،عرض البيانات  ،1دولي تعديالت على معيار المحاسبة ال

 

أن المطلوبات مصنفة على أنها  "،"عرض البيانات المالية ،1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاسبة الدولي 

 اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير  متداولة،متداولة أو غير 

 

للعهد(  يوضح  إخال استالم تنازل أو  المثال،ت الكيان أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل   يتأثر التصني  بتوقعا

ا ما يعني  معيار المحاسبة الدولي   عندما يشير إلى "تسوية" التزام  1التعديل أيض 

 

 على هذا التعديل أن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أصدر مسودة عرض جديدة تقترح إجراء تغييرات  ةالحظمع م

 

 8ومعيار المحاسبة الدولي  2بيان الممارسة  ،1تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

 

احات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في يضتهد  التعديالت إلى تحسين إ

 لسياسات المحاسبية التقديرات المحاسبية والتغيرات في ا

 

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة -12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

تؤدي إلى  ،المبدئيعند ا عترا   التي،تتطلب هذه التعديالت من الشركات ا عترا  بالضريبة المؤجلة على المعامالت 

  الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والخصم مبالغ متساوية من

 

 2020"عقود التأمين" ، بصيغت  المعدلة في يونيو  ،17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

والذي يسمح حالي ا بمجموعة متنوعة من الممارسات في  ،4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

بشكل أساسي طريقة المحاسبة من قبل جميع الكيانات  17ن عقود التأمين  سيغير المعيار الدولي للتقارير المالية المحاسبة ع

 يزات المشاركة التقديرية مالتي تصدر عقود التأمين وعقود ا ستثمار مع م
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 عقود التأمين 17يق النطاق لمتطلبات ا نتقال في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديل ض

 

يتعلق التعديل بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط و  يؤثر على أي متطلبات أخرى في المعيار الدولي إلعداد 

  17التقارير المالية رقم 

 

األدوات المالية لهما متطلبات انتقالية مختلفة  بالنسبة  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  17مالية المعيار الدولي للتقارير ال

 مطلوباتالمالية و موجوداتطابق مؤقت في المحاسبة بين اليمكن أن تتسبب هذه ا ختالفات في عدم ت التأمين،لبعض شركات 

والمعيار  17المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  قوائمهاي عقود التأمين في المعلومات المقارنة التي تقدمها ف

 ألول مرة  9الدولي للتقارير المالية 

 

سيحسن فائدة المعلومات المقارنة  وبالتالي، المؤقت،سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب عدم التطابق المحاسبي 

 المالية  موجوداتار عرض معلومات مقارنة حول التأمين بخيمن خالل تزويد شركات ال وذلكللمستثمرين  

 

للحصول على  43المالية الموحدة للمجموعة  راجع إيضاح  القوائم  تتوقع المجموعة أن يكون لذلك تأثير جوهري على 

  سعر التعامل السائد بين البنوكمزيد من التفاصيل بشأن انتقال 
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