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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

  السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) إلى السادة مساهمي البنك 
  

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 
 

  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  القيمة الدفترية للشهرة 

  
موعة شهرة بقيمة دفترية  جلدى الم  ،   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  

(  ٨٫٧٨  تبلغ سعودي  لایر  لایر    ٨٫٧٨:  ٢٠٢٠مليار  مليار 
  ٣١سعودي). أجرت اإلدارة اختبار انخفاض قيمة الشهرة كما في 

  م. ٢٠٢١ديسمبر
  

لقد اعتبرنا تقييم انخفاض قيمة الشهرة من أمور  المراجعة الرئيسية  
تستند    .(" االستخدام  ("قيمة  االستخدام  قيمة  تحديد  تتضمن  ألنها 

اال  قيمة  هي  حسابات  والتي   ، المستقبلية  التوقعات  إلى  ستخدام 
بطبيعتها غير مؤكدة ، وتتطلب أحكاًما هامة وتخضع لمخاطر تحيز  
النظر عن توقعات األرباح، فإن األحكام الهامة   اإلدارة. بصرف 
الخصم   معدالت  هي  االستخدام  قيمة  في  المدرجة  األخرى 

مدى الطويل.  وافتراضات االقتصاد الكلي مثل معدالت النمو على ال
واالفتراضات   كانت األحكام  إذا  أنه  ، هناك مخاطر من  وبالتالي 
القيمة غير مناسبة ، فقد يكون   تقييمات انخفاض  التي تستند إليها 

 ً   . رصيد الشهرة محرفا
  

ك  ٢يرجى الرجوع إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح  
يحتوي على  الذي    ٩  لسياسة انخفاض قيمة الشهرة؛ واإليضاح رقم

 اإلفصاح عن الشهرة واختبار انخفاض قيمة الشهرة. 
  

  
   حصلنا على فهم لعمليات اإلدارة لتقييم انخفاض القيمة وقمنا

 بتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط. 
 
   فهمنا    للنقد يعكسقمنا بتقييم ما إذا كان تقسيم الوحدات المولدة

 لألعمال وكيفية عملها. 
 
   الخطة بمراجعة  اعتمدها  قمنا  كما  التشغيلية   / اإلستراتيجية 

مجلس اإلدارة، وتأكدنا من أن المعلومات المتوقعة المستخدمة  
في تقييم انخفاض قيمة الشهرة الذي أجرته اإلدارة تتفق مع  

 هذه الخطة. 
 
   معقولية مدى  بتقييم  وقمنا  لدينا  المتخصصين  بإشراك  قمنا 

، بما في ذلك  حسابات قيمة االستخدام واالفتراضات األساسية
 توقعات التدفق النقدي ومعدالت الخصم المستخدمة. 

 
   االستخدام قيمة  نموذج  نتائج  حساسية  بمراجعة  قمنا 

، مثل معدل النمو على المدى  المختلفةلالفتراضات الرئيسية  
 الطويل ومعدل الخصم، ضمن نطاق ممكن بشكل معقول. 

 
   ألخرى  مقابل معلومات السوق ا  مقارنةقمنا بإجراء عمليات

 ذات الصلة. 
 
  قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة 

 
  



 
 
 
 
 

 
     
 

٣ 

  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  الموحدة (تتمة) تقرير حول مراجعة القوائم المالية  

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  

  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف 

  
في   إجمالي  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما  بلغ  والسلف  م،  القروض 

بالمجموعة   سعودي   ١٧٤٫٢٦الخاصة  لایر  :  ٢٠٢٠(  مليار 
سعودي)  ١٦٠٫٤٢ لایر  خسائر  مليار  مخصص  مقابلها  جنب   ،

قدره   متوقعة  (  ٦٫٧٠ائتمان  سعودي   ٧٫١٧.:  ٢٠٢٠مليار لایر 
  مليار لایر سعودي. 

  
خسائر   تحديد  ألن  نظراً  رئيسي،  مراجعة  كأمر  هذا  اعتبرنا  لقد 

المتوق يتطلب  االئتمان  جوهريةعة  هامةو  تقديرات  من    أحكام 
الموحدة  اإلدارة المالية  القوائم  على  جوهري  أثر  لذلك  وأن   ،

كوفيد جائحة  تواصل  ذلك،  على  عالوة  فرض    ١٩-للمجموعة. 
التحديات على األعمال وبالتالي زاد من مستويات األحكام وعدم  

لمعيار الدولي  التأكد الالزمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً ل
(األدوات المالية للمعيار الدولي للتقرير    –  ٩للتقرير المالي رقم  

  ). تشمل النواحي الرئيسة لألحكام ما يلي: ٩المالي رقم 
 
على    ٣و  ٢و  ١تصنيف القروض والسلف ضمن المراحل   . ١

 أساس تحديد: 
  

في   ) أ( جوهرية  زيادة  على  تشتمل  التي  التعرضات 
 نشأتها، ومخاطر االئتمان منذ 

  
فردي   ) ب ( بشكل  القيمة  المنخفضة    /   التعرضات 

 التعرضات المتعثرة. 
  

احتمالية   وتقدير  لتحديد  إضافية  أحكام  بتطبيق  المجموعة  قامت 
الجهات المقترضة التي قد تكون مرت بزيادة جوهرية في مخاطر  
إلى   أدت  التي  الحكومية  الدعم  برامج  من  الرغم  على  االئتمان، 

األقساط لبعض األطراف المقابلة. لم يتم اعتبار تأجيل تأجيل سداد 
سداد األقساط على أنه تسبب في حدوث زيادة جوهرية في مخاطر  

  االئتمان في حد ذاتها بمعزل عن العوامل األخرى. 

 
  اإلدارة تقييم  عن  فهمنا  وتجديد  فهم  على  بالحصول  قمنا 

والسلف،  لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض  
المحاسبية   والسياسة  الداخلي  التصنيف  نموذج  ذلك  في  بما 
ونموذج المنهجية الخاصة بالمجموعة، مع األخذ في االعتبار 

  أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها خالل السنة. 
 
   قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة ومنهجية

لواردة في  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات ا
  . ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
   قمنا بتقييم تصميم وتطبيق واختبار فاعلية اإلجراءات الرقابية

لتقنية   العامة  الرقابية  اإلجراءات  ذلك  في  (بما  الرئيسية 
 المعلومات وتطبيقاتها ذات الصلة) فيما يتعلق بـ: 

  
o مة  نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (بما في ذلك الحوك

النموذج وأي  على  العام؛  خالل  صحته  من  والتحقق  ؛ 
واعتماد   العام؛  خالل  إجراؤها  يتم  للنماذج  تحديثات 
النموذج   ومتراكبات  واالفتراضات  الرئيسية  المدخالت 

 وجدت)؛الالحق، إن 
  

o   تصنيف القروض والسلف إلى مراحل مختلفة والتحديد
االئتمان، وتحديد المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر  

 التعرضات المنخفضة بشكل فردي،  / التعثر
 

o  أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تقوم عليها نماذج
 خسائر االئتمان المتوقعة، و 

 
o  .مدخالت البيانات في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  

    



 
 
 
 
 

 
     
 

٤ 

  الموحدة حول مراجعة القوائم المالية  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  

  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  القروض والسلف (تتمة) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 

  
االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة   . ٢

من أجل تحديد احتمال التخلف عن السداد، ونسبة الخسارة  
عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد،  

يقتصر على، تقييم الوضع المالي للطرف  ويشمل ذلك، وال  
وتطوير   المتوقعة،  المستقبلية  النقدية  والتدفقات  اآلخر، 
الكلي   االقتصاد  وعوامل  المستقبلية،  االفتراضات  وإدراج 
المتوقعة   واالحتماالت  بها  المرتبطة  والسيناريوهات 

  المرجحة. 
  
باستخدام   . ٣ الالحق  النموذج  تراكبات  تطبيق  إلى  الحاجة 

االئتمانية الصادرة عن الخبراء إلظهار كافة عوامل  األحكام  
- المخاطر ذات الصلة وخاصة تلك المتعلقة بجائحة كوفيد

المستمرة التي من الممكن أنه لم يتم عكسها من خالل    ١٩
  نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. 

  
جائحة   ضوء  في  سيما  ال  والتقديرات،  األحكام  هذه  تطبيق  أدى 

إل  العالمية،  التقديرات  كورونا  من  التأكد  عدم  درجة  في  زيادة  ى 
احتساب   بعمليات  والمتعلقة  لها  المصاحبة  المراجعة  ومخاطر 

  م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

  
 :فيما يتعلق بعينة من العمالء، قمنا بتقييم  
  

o   درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل اإلدارة بناًء
وأخذنا  نماذج   على بالمجموعة،  الداخلي  التصنيف 

ضوء   في  االعتبار  بعين  المحددة  التصنيف  درجات 
المتوفرة،   القطاع  الخارجية ومعلومات  السوق  ظروف 

، كما قمنا  ١٩-وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة كوفيد
التصنيف   درجات  مع  متوافقة  كانت  إذا  ما  بتحديد 

االئت  خسائر  نماذج  في  كمدخالت  مان المستخدمة 
  المتوقعة، 

  
o  احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة و 

 
o   اإلدارة تقييم  بالتأكد من  قمنا  المختارة،  القروض  لعينة 

تأثير  ذلك  في  بما  لالسترداد،  القابلة  النقدية  للتدفقات 
 الضمانات والمصادر األخرى للسداد، إن وجدت.  

 
   قبل من  الموضوعة  الضوابط  مالئمة  مدى  من  بالتأكد  قمنا 

االئتمان   مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  لتحديد  المجموعة 
يد التعرضات المصنفة كـ "منخفضه بصورة فردية"/ أو  وتحد

وفيما   ذلك،  إلى  إضافة  مراحل.  إلى  وتصنيفها  “متعثرة"، 
مالئمة   مدى  من  بالتأكد  قمنا  التعرضات،  من  بعينة  يتعلق 
عملية التصنيف إلى المراحل المحددة من قبل المجموعة، بما  

موجب  في ذلك العمالء الذين كانوا مؤهلين لتأجيل األقساط ب 
برامج الدعم الحكومية مع التركيز بشكل خاص على العمالء  

كوفيد بجائحة  تأثراً  األكثر  القطاعات  في  يعملون  - الذين 
البنك ١٩ تعاميم  على  بناًء  الحكومي  الدعم  لبرامج  وفقاَ 

المركزي السعودي ذات الصلة والتي تحدد معايير التعريف  
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

    



 
 
 
 
 

 
     
 

٥ 

  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  مراجعي الحسابات المستقلينتقرير 
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  

  المراجعة الرئيسي كيف تناولت مراجعتنا أمر   أمر المراجعة الرئيسي 

  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف (تتمة) 

  
)  ٥ب (٢المحاسبية الهامة باإليضاح    السياسات الرجوع إلى    يرجى

المالية؛ واإليضاح   (و)  ١ـ١بشأن االنخفاض في قيمة الموجودات 
واالفتراضات   والتقديرات  األحكام  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي 
للموجودات   المتوقعة  االئتمان  بخسائر  المتعلقة  الهامة  المحاسبية 

م المستخدمة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ومنهجية  قبل  المالية  ن 
واإليضاح   خسائر    ٦المجموعة؛  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي 

) لالطالع  ب ( ٣٠االئتمان المتوقعة للقروض والسلف؛ واإليضاح 
الرئيسية   واالفتراضات  االئتمان  جودة  تحليل  تفاصيل  على 
االئتمان  تحديد خسائر  االعتبار عند  أخذها في  تم  التي  والعوامل 

على خسائر    ١٩ئحة كوفيد  الخاص بأثر جا  ٣٧المتوقعة وإيضاح  
  . االئتمان المتوقعة

  
   قمنا بتقييم إجراءات الحوكمة المطبقة والعوامل النوعية التي

أخذتها المجموعة بعين االعتبار عند تطبيق الطرق اإلضافية  
أو إجراء أي تعديالت على مخرجات نماذج خسائر االئتمان 

أو   البيانات  على  للقيود  نظراً  أي شيء  المتوقعة  أو  النماذج 
 آخر. 

  
   قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات األساسية المستخدمة من

في   بما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نموذج  في  المجموعة  قبل 
التأكد   عدم  حالة  مراعاة  مع  المستقبلية،  االفتراضات  ذلك 
والتقلبات التي تشهدها السيناريوهات االقتصادية نتيجة جائحة  

 . ١٩-كوفيد
  
   إليها تستند  التي  البيانات  ودقة  اكتمال  مدى  باختبار  قمنا 

ديسمبر    ٣١عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كما في  
٢٠٢١. 

  
   مقمنا، حيثما كان ذلك ً باالستعانة بالمتخصصين لدينا،   ،ناسبا

االئتمان   خسائر  احتساب  عمليات  مراجعة  في  لمساعدتنا 
معقولية   مدى  وتقييم  المترابطة  المدخالت  وتقييم  المتوقعة، 
االفتراضات المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة،  
وخاصة تلك المتعلقة بمتغيرات االقتصاد الكلي وسيناريوهات  

 . لي المتوقعة واألوزان المرجحةاالقتصاد الك
  
   قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية

  . الموحدة
    



 
 
 
 
 

 
     
 

٦ 

  حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية) 

  
  القوائم المالية الموحدة (تتمة) تقرير حول مراجعة  

  
  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة) 

  

  كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي   أمر المراجعة الرئيسي 

  تقييم األدوات المالية المشتقة 

  
مقايضات   ذلك  في  بما  مختلفة،  مشتقات  المجموعة عقود  أبرمت 

وعقود  أسعار   ("المقايضات")  والعمالت  الخاصة  العموالت 
العمالت   وخيارات  اآلجلة")  ("العقود  اآلجلة  األجنبي  الصرف 
األسهم   وخيارات  الخاصة  العموالت  أسعار  وخيارات 
المقايضات   تشتمل  األخرى.  المشتقات  وعقود  ("الخيارات") 
والعقود اآلجلة والخيارات وعقود المشتقات األخرى على مشتقات  

ارج األسواق النظامية، ويعتبر تقييم هذه العقود ذاتي ألنه يأخذ  خ
  بعين االعتبار عدداً من االفتراضات وعمليات معايرة طرق التقييم. 

 
إن معظم هذه المشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة. مع ذلك تستخدم  
المجموعة بعض المشتقات ألغراض محاسبة تغطية المخاطر في  

المو  المالية  القيمة  القوائم  أو  النقدية  التدفقات  مخاطر  لتغطية  حدة 
العادلة. إن إجراء تقييم غير مالئم للمشتقات يمكن أن يكون له أثر 

  ،في حالة عدم فعالية التغطية،  جوهري على القوائم المالية الموحدة 
  أيضاً على محاسبة التغطية.  أثر  يمكن أن يكون له

 
نظراً لوجود صعوبات وعدم  مراجعة رئيسي    أمر لقد اعتبرنا هذا  

عند   بسبب    التقييمموضوعية  الحاالت،  بعض  وفي  عام،  بشكل 
  . استخدام طرق تقييم معقدة

  
م، بلغت القيم العادلة اإليجابية والسلبية    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  

المجموعة   بها  تحتفظ  التي  سعودي    ١٫١١للمشتقات  لایر  مليار 
مليار لایر سعودي    ١٫٥١مليار لایر سعودي) و    ١٫٩٦:  م٢٠٢٠(
  مليار لایر سعودي)، على التوالي.  ٢٫٨٢: م٢٠٢٠(
 

اإليضاح   في  اإلعداد  أسس  إلى  الرجوع  حول  ٢و(١-١يرجى   (
يوضح   والذي  الموحدة  المالية  واألحكام  القوائم  التقديرات 

العادلة،   القيمة  بقياس  المتعلقة  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات 
اإليضاح   في  الهامة  المحاسبية  السياسات  بشأن  د( ٢وملخص   (

ومحاسبة   المشتقة  المالية  باألدوات  المتعلقة  المحاسبية  السياسة 
) واإليضاح  المخاطر،  عن  ١١تغطية  اإلفصاح  يتضمن  الذي   (

  ات في تاريخ التقرير.مراكز المشتق

  
   بشأن للرقابة  اإلدارة  إجراءات  وتطبيق  تصميم  بتقييم  قمنا 

تحديد القيمة العادلة للمشتقات ومحاسبة تغطية المخاطر، كما  
العمليات   الرئيسية على هذه  فاعلية اإلجراءات  باختبار  قمنا 
بما في ذلك اختبار إجراءات الرقابة اآللية ذات الصلة التي  

  تحديد القيمة العادلة للمشتقات. تغطي 
 
  :قمنا باختيار عينة من المشتقات، وبما يلي 
  

   الشروط بمقارنة  وذلك  المشتقات  تفاصيل  دقة  اختبار 
 واألحكام مع االتفاقيات المعنية ومصادقات الصفقات، 

  
  تقييم لنماذج  الرئيسية  المدخالت  مالئمة  مدى  تقييم 

 المشتقات،
 

 إجراء    المتخصصينبتكليف    قمنا في  لمساعدتنا  لدينا 
تقييمات مستقلة للمشتقات ومقارنة النتيجة بتقييم اإلدارة؛  

 و
  

   المجموعة أجرتها  التي  التغطية  فاعلية  التأكد من مدى 
 ومحاسبة التغطية ذات العالقة، و 

  
  التقييم بأسس  المتعلقة  اإلفصاحات  مالئمة  مدى  تقييم 

الق المستخدمة في قياس  المدرجة في  والمدخالت  العادلة  يمة 
  القوائم المالية الموحدة. 
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  البنك السعودي البريطاني

 قائمة المركز المالي الموحدة

 ديسمبر  31في  كما

 

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
 

 الموحدة المالية القوائمالبنك السعودي البريطاني 

1 

  2021 2020 

 
 

 اتإيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

    الموجودات
 36,449,415 14,909,404 3 السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 5,105,498 5,993,175 4 صافي ،لمؤسسات المالية األخرىوالدى البنوك  ةأرصد

 1,961,306 1,109,845 11 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 60,831,007 64,903,698 5 استثمارات، صافي

 153,243,078 167,556,478 6 قروض وسلف، صافي

 619,232 583,359 7 زميلة  اتفي شرك ستثمارا

 4,090,172 3,353,086 10 موجودات أخرى

 3,169,427 3,246,167 8 صافي  ،ممتلكات ومعدات وأصول حق استخدام

 10,982,536 10,740,811 9 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 276,451,671 272,396,023  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق الملكية

    المطلوبات

 17,620,956 14,663,666 12 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 189,110,140 186,760,612 13 ودائع العمالء 

 2,819,086 1,514,592 11 صافي ،السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 5,066,610 5,061,533 14 سندات دين مصدرة 

 11,073,139 11,367,103 15 مطلوبات أخرى 

 225,689,931 219,367,506  إجمالي المطلوبات

    

    الملكية حقوق

    حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 20,547,945 20,547,945 16 رأس المال

 17,586,986 8,524,882  إصدار عالوة

 11,485,841 20,547,945 17 نظامي احتياطي

 324,937 (29,939) 18 أخرى احتياطيات

 711,063 3,335,498  أرباح مبقاة

 50,656,772 52,926,331  العائدة لمساهمي البنك  الملكيةإجمالي حقوق 

 104,968 102,186  الملكية غير المسيطرة  حقوق

 50,761,740 53,028,517  إجمالي حقوق الملكية

 276,451,671 272,396,023  المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي 

 
 لبنى سليمان العليان توني كريبس لمى غزاوي

 اإلدارة مجلس رئيس  المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني

 الموحدة الدخل قائمة

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةللسن

 

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
 

 الموحدة المالية القوائمالبنك السعودي البريطاني 
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  2021 2020 

 اتإيضاح 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 7,811,575 6,387,382 21 دخل العموالت الخاصة

 (938,869) (661,450) 21 مصاريف العموالت الخاصة

 6,872,706 5,725,932  صافي دخل العموالت الخاصة

 2,113,908 2,448,995 22 عموالتالتعاب واألدخل 

 (830,757) (1,259,285) 22 مصاريف األتعاب والعموالت

 1,283,151 1,189,710  عموالتالتعاب واألصافي دخل 

 519,442 602,516  عمالت، صافي صرفأرباح 

 158,205 163,177 23 قائمة الدخل دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 25,284 14,828  أرباح توزيعات دخل

 31,200 62,815 18 دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدوات مكاسب

 - 81,132  قائمة الدخل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل غيرأدوات مالية  مكاسب

 (12,022) 97,932  صافي ،( العمليات األخرىائر)خس / دخل

 8,877,966 7,938,042  دخل العمليات إجمالي

 (1,630,931) (453,743) (أ) 30 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 (7,417,776) - 9 الشهرة قيمة في انخفاض

    مصاريف العمليات:

 (1,846,897) (1,760,091) 24  موظفينال مصاريفرواتب و

 (58,221) (62,141)  إيجار ومصاريف مباني

 (677,658) (622,404) 9 و 8 وإطفاءاستهالك 

 (1,630,006) (1,268,366)  مصاريف عمومية وإدارية

 (4,212,782) (3,713,002)  إجمالي مصاريف العمليات

 (4,383,523) 3,771,297  / )الخسارة( من األنشطة التشغيلية الدخل

 81,936 131,429 7 زميلة اتالحصة في أرباح شرك

 (4,301,587) 3,902,726  قبل الزكاة وضريبة الدخل السنة)خسارة(  / دخل صافي

 (222,325) (606,323) 26 الحالية – الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 356,316 (94,758) 26 ةمؤجلال –ضريبة دخل  عكس( / مخصص)

 (4,167,596) 3,201,645  الدخل وضريبة الزكاة بعدخل / )خسارة( السنة دصافي 

    :إلى العائد

 (4,155,392) 3,204,427  البنك مساهمي

 (12,204) (2,782) 19 الملكية غير المسيطرة حقوق

 (4,167,596) 3,201,645  الدخل وضريبة الزكاة بعد السنةخل / )خسارة( دصافي 

 (2.02) 1.56 25 (السعودي بالريال) للسهم ةالمخفضو/ )الخسارة( األساسية  الربح

 

 
 لبنى سليمان العليان توني كريبس لمى غزاوي

 اإلدارة مجلس رئيس  المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس

 

 



    البنك السعودي البريطاني

 الموحدة الشامل الدخل قائمة

 ديسمبر  31في  ةالمنتهي ةللسن

 

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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  2021 2020 

 اتإيضاح 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 (4,167,596) 3,201,645  صافي دخل / )خسارة( السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

    خر للسنةالدخل الشامل اآل

لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات  التيبنود ال
 الحقة:

   

صافي التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 خر(الدخل الشامل اآل

18 368,819 (69,349) 

 (16,160) 5,525 28 المحددة المنافع تزاماتالقياس  إعادة

في الفترات قائمة الدخل الموحدة البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إلى 
 الالحقة

   

    :خردين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل أدوات

 157,710 (39,050) 18 في القيمة العادلة اتصافي التغير

 (31,200) (62,815) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي

    :تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 (4,964) 7,940 18 في القيمة العادلة اتصافي التغير

 (1,867) (18,793) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة، صافي

 34,170 261,626  خر للسنةإجمالي الدخل الشامل اآل

 (4,133,426) 3,463,271  للسنة ةإجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل

    العائد إلى:

 (4,121,222) 3,466,053  مساهمي البنك

 (12,204) (2,782)  حقوق الملكية غير المسيطرة

 (4,133,426) 3,463,271  اإلجمالي

 
 لبنى سليمان العليان توني كريبس لمى غزاوي

 اإلدارة مجلس رئيس  المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



       البنك السعودي البريطاني

 الموحدة المليكة حقوق في التغيرات قائمة

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةنللس

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
 

 الموحدة المالية القوائمالبنك السعودي البريطاني 

4 

 
   حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

 إصدار عالوة س المالأر  
االحتياطي 

 النظامي
االحتياطيات 

 األخرى
 األرباح المبقاة

األرباح المقترح 
 توزيعها

 اإلجمالي
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

 اتإيضاح 2021
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

           

 50,761,740 55,077 50,706,663 - 760,954 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  كما ورد سابقاً  السنةالرصيد في بداية 

 - 49,891 (49,891) - (49,891) - - - - 19 التعديالت أثر

 50,761,740 104,968 50,656,772 - 711,063 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2021 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

           لسنةالشامل ل الدخلإجمالي 

 3,201,645 (2,782) 3,204,427 - 3,204,427 - - - -  الدخل وضريبة الزكاة بعد( السنة خسارة/ ) الدخلصافي 

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 
 التدفقات النقدية

18 - - - 7,940 - - 7,940 - 7,940 

 5,525 - 5,525 - - 5,525 - - - 28 المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

دوات حقوق الملكية ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 خرالدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

18 - - - 368,819 - - 368,819 - 368,819 

الدين المدرجة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 خرالدخل الشامل اآل خالل منبالقيمة العادلة 
18 - - - (39,050) - - (39,050) - (39,050) 

 (81,608) - (81,608) - - (81,608) - - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة

     261,626 3,204,427 - 3,466,053 (2,782) 3,463,271 

 (115,000) - (115,000) - - (115,000) - - -  شراء أسهم الخزينة

 (6,007) - (6,007) - - (6,007) - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

مدرجة  ملكية حقوق أدوات استبعاد مكاسب تحويل
 األرباح إلى اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة
 المبقاة

18  -  (495,495) 495,495 - - - - 

 - - - - - - 9,062,104 (9,062,104)  17 االحتياطي النظاميمحول الى 

 ، بعد خصم الزكاة وضريبة2021توزيعات أرباح مرحلية لعام 
 الدخل

16 - - - - (1,075,487) - (1,075,487) - (1,075,487) 

 53,028,517 102,186 52,926,331 - 3,335,498 (29,939) 20,547,945 8,524,882 20,547,945  في نهاية السنة الرصيد

2020           

 56,084,191 90,532 55,993,659 1,234,454 4,901,004 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  معدل - الرصيد في بداية السنة كما ورد سابقاً 

 - 26,640 (26,640) - (26,640) - - - - 19 التعديالت أثر

 56,084,191 117,172 55,967,019 1,234,454 4,874,364 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2020 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

           الشامل للسنة الدخلإجمالي 

 (4,167,596) (12,204) (4,155,392) - (4,155,392) - - - -  الدخل وضريبة الزكاة بعدالسنة  خسارةصافي 

القيمة العادلة لتغطية مخاطر صافي التغيرات في 

 التدفقات النقدية
18 - - - (4,964) - - (4,964) - (4,964) 

 (16,160) - (16,160) - - (16,160) - - - 28 المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

دوات حقوق الملكية ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 خرالدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 
18 - - - (69,349) - - (69,349) - (69,349) 

الدين المدرجة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 خرالدخل الشامل اآل خالل منبالقيمة العادلة 
18 - - - 157,710 - - 157,710 - 157,710 

 (33,067) - (33,067) - - (33,067) - - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة

     34,170 (4,155,392)  (4,121,222) (12,204) (4,133,426) 

مدرجة  ملكية حقوق أدوات استبعاد مكاسب تحويل

 األرباح إلى اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة
 المبقاة

18 - - - (3,625) 3,625 - - - - 

 56,963 - 56,963 - - 56,963 - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 الزكاة خصم بعد 2019 لعام مدفوعة نهائية أرباح توزيعات
 الدخل وضريبة

 - - - - (11,534) (1,234,454) (1,245,988) - (1,245,988) 

 50,761,740 104,968 50,656,772     - 711,063 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  في نهاية السنة الرصيد
 

 لبنى سليمان العليان توني كريبس لمى غزاوي

 اإلدارة مجلس رئيس  المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



     البريطانيالبنك السعودي 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةنللس

 .الموحدة المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 اتإيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

    األنشطة التشغيلية:

 (4,301,587) 3,902,726  الدخل وضريبة الزكاة قبل السنة)خسارة( دخل /  صافي

 منالزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية )المستخدمة في( /  قبلالتعديالت لتسوية صافي الدخل 
 األنشطة التشغيلية:

   

 44,328 49,297  ، صافيمن خالل قائمة الدخلستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة إطفاء العالوة على اال

 677,658 622,404 9 و 8 وإطفاءاستهالك 

 (7,102) -  قائمة الدخل العادلة من خاللدخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة 

  96,091  142,352   العمولة الخاصة على سندات الدين المصدرةمصاريف 

 - (81,132)  أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مكاسب

 - (11,760) (أ) 7 غير متداولة محتفظ بها للبيع موجوداتمن استبعاد مكاسب 

 (33,067) (81,608) 18  إلى قائمة الدخل الموحدةمحول  دخل

 (81,936) (131,429) 7 زميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 1,630,931 453,743 (أ) 30 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 7,417,776 - 9 انخفاض في قيمة الشهرة

 56,963 (6,007)  احتياطي برنامج أسهم الموظفين

  4,858,586 5,500,055 

    التغير في الموجودات التشغيلية:

 (741,618) (379,873)  السعودي المركزي البنكوديعة نظامية لدى 

 (50,128) (133,179)  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (263,641) (145,608)  من خالل قائمة الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 (2,669,499) (14,684,575)  قروض وسلف، صافي

 (1,592,432)  1,532,465  موجودات أخرى ومشتقات

    التغير في المطلوبات التشغيلية:

 13,968,269 (2,957,290)   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (3,053,307)  (2,349,528)  ودائع العمالء

  2,712,213  (953,159)  صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

  (15,212,161)  13,809,912  

 (739,708)  (513,343) 26 المدفوعة الدخل وضريبة الزكاة

  13,070,204  (15,725,504)  صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثمارية:

 10,742,404  9,859,005   قائمة الدخلمتحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

 (10,582,837) (13,419,575)   من خالل قائمة الدخلشراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة 

 - 79,894 7 استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيعمتحصالت من 

 122,902 99,168 7 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة 

 (607,544)  (563,609)  شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

  130,490  106,190  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 (194,585)  (3,838,927)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية:

 (29,233)  (147,429)   الخاصة المدفوعة على سندات الدين المصدرة العموالت

  3,500,000     -   إصدار سندات الدين المصدرة، صافيمتحصالت من 

 (634,629) (137,362)  االيجار التزامات مدفوعات

 - (115,000)  شراء أسهم الخزينة

 (1,201,834) (1,200,924)  أرباح مدفوعة توزيعات

 1,634,304 (1,600,715)  األنشطة التمويلية منلمستخدمة في( / اصافي النقدية )

 14,509,923 (21,165,146)  صافي )النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

 15,198,771 29,708,694 27 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 29,708,694 8,543,548 27 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

 7,815,140  6,238,983   عمولة خاصة مستلمة خالل السنة

 1,183,908  682,963   عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة

    معلومات إضافية غير نقدية:

 897,633  607,260  8  استخدام حق أصول

 911,723  647,888  15 التزامات عقود اإليجار

 34,170  261,626   إلى قائمة الدخل الموحدة المحولة والمبالغصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 

 لبنى سليمان العليان توني كريبس لمى غزاوي
 
 
 

 اإلدارة مجلس رئيس  المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس
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  عام .1

صفر  12بتاريخ  4في المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسست  سعوديةالبنك السعودي البريطاني )"ساب"(، شركة مساهمة 

( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق 1978يوليو  1هـ )1398رجب  26. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ (1978يناير  21الموافق )هـ 1398

كبنك  (1979أكتوبر  13الموافق )هـ 1399القعدة  وذ 22تاريخ و 1010025779األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

 إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي:  فرعا ( في المملكة العربية السعودية. 113: 2020ديسمبر  31فرعا  ) 108تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 

 البنك السعودي البريطاني 

  9084ص ب     

 11413الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

شرعية  لجنةة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت إشراف تتمثل أهداف ساب في تقديم كاف

 مستقلة تأسست من قبل ساب.

محدودة مسؤولية شركة ذات وهي ، ، شركة تابعة٪( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة100: 2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

)الشركة تحت التصفية  (2007يوليو  3هـ )الموافق 1428 اآلخرجمادى  18وتاريخ  1010235187مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

من خالل شركة تابعة  وكالة ساب للتأمين المحدودة٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال 2٪ وحصة قدرها 98. يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها حاليا(

في العمل كوكيل تأمين حصري  التابعة لشركةا لهذهمسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي  ("شركة عقارات العربية المحدودة")أخرى 

 لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تابعة لساب( داخل المملكة العربية السعودية.

محدودة مسؤولية شركة ذات  وهي، ، شركة تابعةشركة عقارات العربية المحدودة ٪( في رأس مال100: 2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

بصورة  (. يمتلك ساب2003يوليو  12هـ )الموافق 1424األول  ىجماد 12وتاريخ  1010188350مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

"وكالة ساب للتأمين )من خالل شركة تابعة أخرى  المحدودة العربية عقارات٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال شركة 1٪ وحصة قدرها 99مباشرة حصة قدرها 

وتأجير األراضي والعقارات ألغراض في شراء وبيع العربية المحدودة  عقاراتمسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة  (المحدودة"

 االستثمار.

محدودة مسؤولية شركة ذات  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة100:  2020ديسمبر  31٪ )100متلك ساب حصة قدرها ا

 خالل السنة تصفية تم) ،(2014ديسمبر  4)الموافق هـ 1436صفر  12وتاريخ  1010428580مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

من خالل شركة  شركة ساب العقارية المحدودة٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال 0.2٪ وحصة قدرها 99.8ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  امتلك. (السنة

مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات باسمها  ("شركة عقارات العربية المحدودة")تابعة أخرى 

 واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها نيابة عن ساب.

شركة ذات  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة100:  2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

شركة ساب لألسواق . تقوم (2017مايو  17هـ )الموافق 1438شعبان  21وتاريخ  323083بالسجل التجاري رقم  محدودة مسجلة في جزر الكايمانمسؤولية 

 بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء. المحدودة

شركة مساهمة سعودية  وهي، ، شركة تابعةرأس مال شركة ساب للتكافل ٪( في65:  2020ديسمبر  31٪ )65يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تقوم شركة ساب للتكافل 2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

أعلنت شركة ساب تكافل عن  ي وعام للشركات واألفراد في المملكة العربية السعودية.بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائل

لتقييم اندماج محتمل بين الشركتين.  )هـ1442ربيع الثاني  4الموافق ( 2021يوليو  14توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة والء للتامين التعاوني في 

 وهرية تتعلق باالندماج المقترح وفقا لألنظمة واللوائح ذات الصلة.ستواصل ساب تكافل اإلعالن عن أي تطورات ج

شركة مساهمة مقفلة  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة األول لالستثمار100: 2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

أسيس شركة األول ت (. تم2008يناير  9هـ )الموافق 1428الحجة  وذ 30تاريخ ب 1010242378مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

األوراق  خدمات. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم 2007-39-1وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم السوق المالية في ومرخصة كمؤسسة  لالستثمار

 بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق المالية 

شركة ذات مسؤولية محدودة  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة األول العقارية100: 2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. يتمثل النشاط الرئيسي 2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 لهذه الشركة بتسجيل العقارات باسمها وحفظ وإدارة الضمانات المرهونة بالنيابة عن ساب. 

شركة ذات مسؤولية محدودة  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال وكالة األول للتأمين100: 2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه 2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 .(حالي ا الشركة تحت التصفية)الشركة بالعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية الخاصة بشركة الوطنية للتأمين 

، شركة شركات زميلة ٪( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية49: 2020ديسمبر  31٪ )49يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تم 2006يوليو  23هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  27بتاريخ  1010221555مساهمة مقفلة ومسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

وتاريخ  37-05008وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم السوق المالية  هيئةومرخصة كمؤسسة تأسيس شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 

من قبل هيئة  السوق الماليةفي  ومرخصة كمؤسسة يتمثل النشاط الرئيسي لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية. 5/1/2006هـ الموافق 5/12/1426

. تعتبر اتش اس بي سي العربية السعودية شركة زميلة لساب وشركة اتش اس بي سي آسيا بتقديم خدمات األوراق الماليةالسوق المالية والتي تتعلق 

ية في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات تتمثل األنشطة الرئيسية إتش إس بي سي العربية السعود القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب.

 ظ التقديرية. المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية، والديون، وتمويل المشاريع. كما تدير الصناديق المشتركة والمحاف
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٪( في رأس مال الشركة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة مسجلة بالمملكة العربية 20: 2020ديسمبر  31) ٪0يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

تصنيف الشركة الوطنية  إعادةتم ، 2021خالل الربع الثالث (. 2009أكتوبر  10)الموافق  هـ1430شوال  21بتاريخ  53السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

. خالل الشركة الوطنية للتأمينمن حصته في للتخارج البيع بعد أن أعلن ساب عن توجهه االستراتيجي أصل محتفظ به ألغراض إلى  للتأمين من شركة زميلة

تقديم خدمات هو الشركة الوطنية للتأمين . كان النشاط الرئيسي لشركة الشركة الوطنية للتأمين، تخلص ساب من كامل ملكيته في 2021الربع الرابع من عام 

 تأمين متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات تكافل عائلي وعام لألفراد والشركات في المملكة العربية السعودية.

والحصول على الضمانات على موجودات المملكة العربية السعودية  فيلقد شارك ساب في تأسيس ثالث منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة 

 محددة خاصة بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1

 شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3

)الشركة ٪( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات 50: 2020ديسمبر  31٪ )50يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

نتيجة لتصفية( )الشركة حاليا  تحت ا٪( في شركة ينبع لتأجير الموجودات 100: 2020ديسمبر  31٪ )100ويمتلك حصة مباشرة قدرها ( تحت التصفية حاليا  

. ال يقوم ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على 2019االندماج مع البنك األول في يونيو 

ثبات التمويل المعني الممنوح للعمالء في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إ

 قائمة المركز المالي الموحدة لساب.

 سس اإلعدادأ 1-1

 بيان االلتزام (أ

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك: 

  ا ـــدارات والمعايير لتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســـعوديةل الدوليةلمعايير اوفق   جعيناللمرالهيئة الســـعودية  من المعتمدة األخرى واإلص

  و ،لمحاسبينوا

 طبقا  ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك. 

 أسس القياس   (ب

، من خالل قائمة الدخلادلة من تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا المشتقات، والموجودات المالية المدرجة بالقيمة الع

. باإلضافة إلى بهم الخاصة لتزاماتلالخر ومزايا الموظفين التي تم إدراجها بالقيمة الحالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل واالستثمارات

 ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات مغطاة المخاطر )المغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

 عملة العرض والنشاط (ج

 ما لم يذكر خالف ذلك. ،بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر الريال السعودي عملة النشاط للبنك تظهر هذه القوائم المالية الموحدة

 عرض القوائم المالية الموحدة (د

شهرا  من  12ل يقوم البنك بعرض قائمة المركز المالي الموحدة الخاصة به على أساس السيولة. وقد تم تقديم تحليل بشأن عمليات االسترداد أو السداد خال

 )ب(. 32تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير متداولة( في اإليضاح 

 أسس توحيد القوائم المالية (ه

"(. يتم إعداد القوائم المجموعة" ـبا ويشار إليها جميع   1 إيضاحذكر في  كماتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعة له )

 ،غير الهامة التابعة وبعض الشركات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة، فيما عدا شركة ساب للتكافل

للوفاء بالجدول الزمني إلعداد تقارير وعلى التوالي لغرض التوحيد  ،مراجعةم مالية سنوية أو أحدث قوائالمفحوصة المالية األولية  القوائمتم استخدام  حيث

  .المجموعة

تي يتعرض الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشركة المستثمر فيها( وال

الحصول على عائدات مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسة  بشأنها لمخاطر ولديه حقوق في

السيطرة على تلك الشركات إلى ساب ويتم التوقف عن التوحيد  انتقالعتبارا  من تاريخ اسلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة 

 لموحدة. را  من تاريخ تخلي ساب عن هذه السيطرة. يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية ااعتبا
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 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (و

واإلصدارات األخرى المعتمدة من  والمعايير في المملكة العربية السعودية لمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدةليتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا 

، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 

يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل . للمجموعةتقدير عند تطبيق السياسات المحاسبية المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام وال

ها معقولة في ظل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أن

 هذه الظروف.

 األحكام: فيها مارستأو  واالفتراضات الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات النواحيفيما يلي و

 وعقود الضمان المالي الئتماناوالتزامات  لموجودات الماليةل المتوقعة ئتماناالخسائر  (1

  المتوقعة ئتماناال خسائرمنهجية 

ا للمعيار الدولي للتقرير المالي  إجراء والتزامات االئتمان وعقود الضمان المالي ، لكافة فئات الموجودات المالية 9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبق 

يم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. يتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض وتق وباألخصاألحكام 

عة الخاصة تخضع هذه التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها مستويات مختلفة للمخصصات. تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوق

أمور متداخلة. تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات المتعلقة باختيار مدخالت مختلفة و مجموعةبال

 تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية على ما يلي:

  والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للدرجات الفردية بالمجموعةنموذج تصنيف االئتمان الداخلي، 

 صورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية لخسائر االئتمان المتوقعة على يم فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بيللتق المجموعة معايير

 ،يم نوعييمدى العمر ووفق تق

 يم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعييتحديد فئات الموجودات المالية في حالة تق، 

 ت واختيار المدخالتإعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادال، 

 د ومخاطر التعثر تحديد العالقات بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيمة الضمانات، وأثر احتمال التعثر عن السدا

 و ،والخسارة الناتجة عن التعثر

  للوصول إلى المدخالت االقتصادية لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة.حتماالت باالاختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة 

 االئتمانية األخرى المحتفظ بها والتعزيزات الضمانات

ت بمنح القروض بناء على قدرة العمالء على سداد التزاماتهم من مصادر التدفقات النقدية الخاصة بهم بدال  من االعتماد على قيمة الضمانا المجموعةقوم ت

بعين ذلك المقدمة. وبحسب وضع العميل ونوع المنتج، تمنح التسهيالت بدون ضمانات. بالنسبة للقروض األخرى، يتم الحصول على ضمانات إضافية ويؤخذ 

وحسب  باستخدام الضمان كمصدر من مصادر السداد.تقوم المجموعة االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن منح االئتمان واألسعار. وفي حالة التعثر عن السداد، 

 شكلها، يمكن أن يكون للضمانات تأثيرا  ماليا  هاما  في التقليل من مخاطر االئتمان.

المخاطر باستخدام أنواع أخرى من الضمانات وتعزيزات مخاطر االئتمان مثل الضمانات اإلضافية والرهونات األخرى والضمانات غير إضافة إلى ذلك، يمكن إدارة 

 المدعمة بمستندات ثبوتية، لكن قيمة هذه الضمانات ستكون غير معروفة ولم يتم تحديد أثرها المالي.

 قياس القيمة العادلة (2

. وقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة موحدة المشتقات بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم ماليةو االستثماراتالمالية مثل  بقياس األدوات المجموعةقوم ت

موجودات  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع حول القوائم المالية الموحدة. 34لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح رقم 

ض أن معاملة بيع ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافترا

 الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 أو ،للموجودات أو المطلوبات يالرئيس في السوق 

 في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. يالرئيسحالة عدم وجود سوق  في ، 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين  .المجموعةأو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل ي الرئيسلسوق ا إن

 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 

خدام األفضل واألقصى يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االست

يم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر يطرق تق المجموعةستخدم ت فضل وبأقصى حد.لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األ

 ة.بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظ
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عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة  فصاحاالالعادلة أو  ةقيمبال هاقياستصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم 

 العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  مطلوبات مماثلة.نشطة لموجودات أو السواق االالمستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في 

  :والتي يمكن مالحظتها إما بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير  1المدرجة في المستوى  المتداولةالمدخالت بخالف األسعار المستوى الثاني

سعار السوق  ستخدام: أ شر )أي مشتقة من األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات مقيمة با األسعار  ،دوات مماثلةفي األسواق النشطة أل المتداولةمبا

في األســواق التي تعتبر أقل من أســاليب التقييم النشــطة أو أســاليب التقييم األخرى التي يمكن فيها مالحظة  مشــابهلألدوات المماثلة أو  المتداولة

 .جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق

  :الحظتها. تشـمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشـتمل تقنية التقييم الخاصـة بها على مدخالت غير قابلة المدخالت التي ال يمكن مالمسـتوى الثالث

ألسعار المدرجة للمالحظة ويكون للمدخالت الغير قابلة للمالحظة تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها على أساس ا

 .طلب تعديالت أو افتراضات هامة غير ملحوظة لتعكس الفروق بين األدواتألدوات مماثلة والتي تت

بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي المجموعة  تقومبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، 

 التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.يم يلمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تق

فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل المجموعة  حددتولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، 

 العادلة المذكورة أعاله. الهرمي لمستويات قياس القيمة

 الشهرة قيمة في االنخفاض (3

مصرفية األفراد وإدارة  –يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من خالل عملية تجميع األعمال إلى الوحدات المدرة للنقدية  القيمة، انخفاض اختبار وألغراض

ا قطاعات تشغيلية يتم إعداد تقارير بشأنها.   ثروات،ال  ومصرفية الشركات والمؤسسات، والتي تعد أيض 

التي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها من  المجموعةبيتم إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد المقدرة للوحدات المدرة للنقدية 

بشأن االفتراضات الرئيسية المستخدمة  9ية، مع القيمة الدفترية لصافي الموجودات لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية. انظر اإليضاح خالل طريقة القيمة الحال

 لحساب القيمة الحالية.

 ((5) ب 2االنخفاض في قيمة سندات الدين )إيضاح  (4

 ((1)ب 2 إيضاحتصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة ) (5

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها  (6

 )هـ( ألحكام اإلدارة. 1-1تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح 

 (ك-2و  ي-2 إيضاحاالستهالك واإلطفاء ) (7

 (ع-2 إيضاحبرامج المنافع المحددة ) (8

 (م-2مخصص االلتزامات والمطالبات )إيضاح  (9

 انتهاء تاريختجنيب مخصص لقاء المطالبات. إن  احتماليتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واألحكام بشأن 

 النظامية المتبعة. جراءاتاالالمطالبات القانونية والمبلغ المراد دفعه غير مؤكد. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على 

 االستمرارية مبدأ (ز

 الموارد الكافية المجموعة، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارعلى  المجموعةيم مقدرة يبتق المجموعةلقد قامت إدارة 

على  المجموعة. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شكوكا  جوهرية حول مقدرة قريبالفي أعماله في المستقبل  لالستمرار

 .االستمراريةفي إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ  االستمرار. عليه، تم االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرار

 الهامة المحاسبية السياسات .2

 التغيرات في السياسات المحاسبية  (أ

ية للسنة المنتهية تماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوت

يناير  1اعتبار ا من للتطبيق  قابلة التالية المحاسبيةسياسات الالبيئة االقتصادية الحالية، فإن تطبيق المعايير الجديدة ومراعاة  على بناء  . 2020ديسمبر  31في 

 . 2020 لعامالسنوية  لموحدةالتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسيات المحاسبية المقابلة الموضحة في القوائم المالية  2021
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 المطبقة من قبل المجموعةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 

من قبل المجموعة، ومع ذلك، ليس لها أي تأثير على  االمفعول اعتبار ا من السنة الحالية ويتم تطبيقه ةساري تأو التعديال اتالمعايير أو التفسيرفيما يلي 

 المالية الموحدة للسنة، ما لم ينص على خالف ذلك أدناه: القوائم

 تاريخ السريان البيان المعيار والتفسير والتعديالت

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 
والمعيار الدولي  7المالي رقم 

والمعيار  4للتقرير المالي رقم 
 16الدولي للتقرير المالي رقم 
 - إصالحات مؤشر أسعار الفائدة

 2المرحلة 

تعالج تعديالت المرحلة الثانية المشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في 
إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق  2ذلك استبدال مؤشر بآخر. توفر تعديالت المرحلة 

والمعيار  39متطلبات معينة لمحاسبة التحوط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
صالحات بإى عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر عل 9الدولي للتقرير المالي رقم 

نهاية  في)آيبور(. وعلى الرغم من أن التطبيق ليس إلزاميا  مؤشر أسعار الفائدة 
، إال أنه يُسمح بالتطبيق المبكر. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2021شهر سبتمبر 

 حول هذه القوائم المالية الموحدة. 38

أ الفترات السنوية التي تبد
 2021يناير  1في أو بعد 

تعديل على المعيار الدولي للتقرير 
 -، "عقود اإليجار" 16المالي رقم 

امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس 
 19-كوفيد

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد 19-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد
أجيل سداد دفعات وتأجيل تتخذ هذه االمتيازات أشكاال  متنوعة، بما في ذلك ت

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  على 2020مدفوعات اإليجار. في مايو 
يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 31في يعد تعديال  لعقد اإليجار.  19-لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  إضافي ا لتمديد التاريخ من 2021ارس م
يمكن للمستأجرين اختيار احتساب امتيازات . 2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30

اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون بها إذا لم تكن تعديالت على اإليجار. في كثير 
االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة من الحاالت، ينتج عن ذلك احتساب 

 )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث السداد المخفض.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 2020 يونيو 1في أو بعد 

على هام أدناه التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد وليس لها تأثير  تأو التعديال اتقامت المجموعة في وقت مبكر بتطبيق المعايير أو التفسير

 المالية الموحدة للمجموعة. القوائم

 تاريخ السريان البيان المعيار والتفسير والتعديالت

تعديل على المعيار الدولي للتقرير 
 -، "عقود اإليجار" 16المالي رقم 

بفيروس امتيازات اإليجار المتعلقة 
 ، تمديد الوسيلة العملية.19-كوفيد

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في 19-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد
، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  على المعيار الدولي للتقرير 2020مايو 

ا كان امتياز يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذ 16المالي رقم 
، 2021مارس  31يعد تعديال  لعقد اإليجار. في  19-اإليجار المتعلق بفيروس كوفيد

يونيو  30نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  إضافي ا لتمديد التاريخ من 
. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار 2022يونيو  30إلى  2021

يقومون بها إذا لم تكن هناك تعديالت على اإليجار. في كثير من  بنفس الطريقة التي
الحاالت، ينتج عن ذلك المحاسبة عن االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة 
 )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى حدوث الدفعة المخفضة.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 2021أبريل  1في أو بعد 

تعديل على معيار المحاسبة الدولي 
الضريبة المؤجلة المتعلقة  -12رقم 

بالموجودات والمطلوبات الناشئة 
 من معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات ان تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي، 
لة للخصم عند اإلثبات المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة القاب

 والخاضعة للضريبة.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 .2023يناير  1في أو بعد 
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 معايير محاسبية صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

. لم تختر 2022يناير  1تعديالت على المعايير المحاسبية التالية، والتي كانت سارية المفعول من فترات في أو بعد مجلس معايير المحاسبة الدولي أصدر 

 الموحدة للمجموعة. المالية القوائموال تتوقع أن يكون لها تأثير كبير على  التعديالتالمجموعة التطبيق المبكر لهذه 

 السريان تاريخ البيان المعيار والتفسير والتعديالت

عدد من التعديالت محدودة النطاق 
على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي  3رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي  16رقم 
وبعض التحسينات السنوية  37رقم 

على المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمعيار الدولي للتقرير  1رقم 

 ومعيار المحاسبة 9المالي رقم 
والمعيار الدولي  41الدولي رقم 

 16للتقرير المالي رقم 

" مرجع ا األعمال، "تجميع 3تُحد ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير  3في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.

" العقارات واآلالت والمعدات، "16الت على معيار المحاسبة الدولي رقم تحظر التعدي
والمعدات المبالغ المستلمة من  اآلالتوالشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات 

بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود 
بإثبات متحصالت البيع هذه والتكلفة ذات منه. بدال  من ذلك، سوف تقوم الشركة 

 العالقة في قائمة الدخل.

، "المخصصات والمطلوبات 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما إذا 

 كان العقد مسببا  للخسارة.

تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي  ُتدخل التحسينات السنوية
، "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار الدولي للتقرير 1مرق

، "الزراعة" 41، "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9المالي رقم 
 ، "عقود اإليجار".16ر المالي رقم واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقري

لتي تبدأ الفترات السنوية ا
 2022يناير  1في أو بعد 

تعديالت على معيار المحاسبة 
، عرض القوائم المالية 1الدولي رقم 

 على تصنيف المطلوبات.

"عرض  1توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 
لمطلوبات مصنفة باعتبارها متداولة أو غير متداولة، استناد ا إلى القوائم المالية" أن ا

 الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير.

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، 
ا ما يعنيه معيار المحاسبة  استالم تنازل أو انتهاك أي تعهد(. يوضح التعديل أيض 

 عندما يشير إلى "تسوية" التزام. 1الدولي رقم 

يرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر مسودة عرض جديدة 
 تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل.

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ 

 2024يناير  1قبل 

تعديالت محدودة النطاق على معيار 
وبيان  1 رقمالمحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة  2الممارسة رقم 
 .8الدولي رقم 

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي 
القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في 

 السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 2023يناير  1بعد في أو 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بصيغته "عقود التأمين"،  17

 2020في يونيو المعدلة 

، والذي يسمح حالي ا 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة لعقود التأمين. سيغير المعيار 

بشكل جوهري المحاسبة من قبل جميع المنشآت  17ر المالي رقم الدولي للتقري
 التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 .2023يناير  1في أو بعد 

تعديل محدود النطاق لمتطلبات 
التحول في المعيار الدولي للتقرير 

 مينعقود التأ 17المالي رقم 

يتعلق التعديل بتحول شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط، وال يؤثر على أي 
 .17متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 
لبعض شركات التأمين،  "األدوات المالية" على متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة

يمكن أن تتسبب هذه الفروقات في حاالت عدم تطابق محاسبية مؤقتة بين 
الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في المعلومات المقارنة التي تعرضها 
 17شركات التأمين في قوائمها المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ألول مرة. 9ير المالي رقم والمعيار الدولي للتقر

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبية 
المؤقتة هذه، وبالتالي سيحسن مدى االستفادة من المعلومات المقارنة 
للمستثمرين، من خالل تزويد شركات التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول 

 الموجودات المالية.

السنوية التي تبدأ الفترات 
 .2023يناير  1في أو بعد 
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 فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 المالية والمطلوبات المالية الموجودات (ب

 المالية الموجودات تصنيفو قياسو اإلثبات األولي (1

 : يلي كما فئات ثالث إلى نيفهاصت ويتمبتصنيف الموجودات المالية حسب نموذج األعمال.  المجموعةقوم تاإلثبات األولي،  عند

 التكلفة المطفأة:

 :يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده على أنه مدرج بالقيمة العادلة في قائمة الدخل

  و ،هدف االحتفاظ لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةبضمن نموذج أعمال  امحتفظ بهالموجودات 

 صــلي أن ينشــأ عن الشــروط التعاقدية لألصــل المالي في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصــلي والعمولة على المبلغ األ

 القائم.

 ئتمان المتوقعة المثبتة.تعدل القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمخصص خسارة اال

  خر:القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 : من خالل قائمة الدخلولم تصنف بالقيمة العادلة إذا استوفت الشروط التالية  اآلخرالدين: تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  سندات

 و ،المالية الموجوداتبيع و لتعاقديةتحصيل التدفقات النقدية اتحقيق هدفه من خالل  يتم أعمال نموذج ضمن األصلب االحتفاظ يتم أن 

 على المبلغ األصــلي  والعمولةن المبلغ األصــلي مدفعات  فقط تمثل تدفقات نقدية ،محددةتواريخ  فيالتعاقدية لألصــل المالي  الشــروطينشــأ عن  أن

 .القائم

تقاس الحقا  بالقيمة العادلة وتثبت المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة  اآلخرالدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  سندات

 . الموحدة الدخل قائمةجنبية يتم إثباتها في األعمالت التحويل وخسائر  ومكاسب. كما أن دخل العموالت اآلخرالدخل الشامل  خالل منالعادلة 

رجعة فيه،  بشكل ال ختارن أن للمجموعة يجوزمتاجرة، ال غراضأل المقتناةحقوق الملكية غير  أدواتفي  اتلالستثمار األولي اإلثبات عند: الملكية حقوق أدوات

أدوات حقوق الملكية  أن كما. حده على استثمار كل أساس على االختيار هذا يتم. اآلخرالدخل الشامل  ضمنفي القيمة العادلة  الالحقة التغيرات عرض

 االنخفاض في القيمة.  يميلتق خاضعة غيربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المدرجة

 :من خالل قائمة الدخلالقيمة العادلة 

. من خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة  –الموجودات التي ال تفي بضوابط ومعايير إثبات التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  تقاس

المخاطر، في قائمة الدخل  تحوط عالقة  ، وال تعتبر جزءا  منمن خالل قائمة الدخليتم إثبات أرباح وخسائر سندات الدين التي يتم قياسها الحقا  بالقيمة العادلة 

 الموحدة خالل الفترة التي تنشأ فيها.

 يم نموذج األعماليتق

األعمال وتقديم  يم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارةيبتق المجموعةقوم ت

 تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:المعلومات إلى اإلدارة. 

   السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليا، 

 المجموعة،يم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة يكيفية تق 

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

  التعاقدية التي كيفية تعويض مدراء األعمال، على ســبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أســاس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية

 ، وتحصيلهاتم ي

 مبيعات والتوقعات بشـــأن نشـــاط المبيعات المســـتقبلية. وبالرغم من ذلك، فإن تلك تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات الســـابقة وأســـباب تلك ال

ــــوعة من قبل يالمبيعات ال يمكن أخذها بالحســــبان بمفردها، ولكن كجزء من التق إلدارة الموجودات  المجموعةيم الكلي لكيفية تحقيق األهداف الموض

 المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

 

لعدم  – من خالل قائمة الدخلبالقيمة العادلة  –الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة قياس  يتم

 بيع الموجودات المالية.االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و

 يم التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة يتق

األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود  ثباتاإليم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ يألغراض هذا التق

مخاطر السيولة مثل األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى ) قراضواالومقابل مخاطر االئتمان 

 والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح.

 .بالحسبان الشروط التعاقدية لألداة المجموعةأخذ تمن المبلغ األصلي والعمولة،  فقط ذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعاتيم فيما إيوعند تق
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وإلجراء هذا إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط.  ماويشمل ذلك 

 بعين االعتبار:المجموعة أخذ تيم، يالتق

 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، 

 خصائص الرفع المالي، 

 السداد المبكر وشروط التمديد، 

  عدم الرجوع(، و للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل )الترتيبات المتعلقة بحقالمجموعة الشروط التي تحد من مطالبة 

  .الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت 

 إدارة الموجودات المعنية.  أعمالبتغيير نموذج المجموعة قوم فيها تاألولي لها، باستثناء خالل الفترة التي  ثباتاالال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد 

 المطلوبات المالية اإلثبات األولي وقياس وتصنيف  (2

اتها المالية بالقيمة يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرف ا في األحكام التعاقدية لألداة. تعترف المجموعة بمطلوب

لفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من العادلة. الحق ا لالعتراف المبدئي، المطلوبات المالية مقاسة بالتك

ا بالقيمة العادلة. قائمةخالل   الدخل. هذه المطلوبات، بما في ذلك المشتقات التي هي مطلوبات، يجب قياسها الحق 

 ثباتالتوقف عن اإل (3

 الموجودات المالية  (أ

الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية  انتهاءيتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند 

 الخاصة بهذه الموجودات. 

بنقل كل المخاطر  المجموعةلتوقف عن اإلثبات في حال قيام موجودات مالية، يتم اقامت بتحويل  المجموعةفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن 

ودات المالية، يتم والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموج

بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة المجموعة قوم تالموجودات. عن السيطرة على المجموعة التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي 

 الناتجة عن هذه العمليات. وااللتزاماتالحصول على الحقوق 

، يتم إجراء تقييم البنك لما إذا كان التغيير في أداة مالية ذات تكلفة مطفأة كبير ا أم ال، بعد تطبيق )اآليبور (التحول من معدل اإلقراض بين البنوكفي سياق 

معدل التمويل إلى معدل اإلقراض بين البنوك . وهذا يتطلب االنتقال من التحول من معدل اإلقراض بين البنوكالوسيلة العملية التي قدمتها المرحلة الثانية من 

 ليتم معالجته كتغيير في سعر الفائدة المتغير.مضمون الليوم واحد 

قائمة الدخل الشامل الموحدة في قائمة الدخل الموحدة  ضمنالمثبتة سابقا   –كمة اترمالربح أو الخسارة ال إظهار يتم االستثمارات، تلك إثباتانتفاء أسباب  عندو

 .للسنة

خر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل الشامل اآلال يتم إثبات أي ربح أو خسارة تراكمية مثبتة في 

 عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية. الموحدةالدخل  قائمةال يتم االعتراف بها في وخر الشامل اآل

 ب( المطلوبات المالية 

 يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها. 

 تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية (4

 المالية الموجودات( أ

ل مختلفة تماما . وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة يم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعديبتق المجموعةقوم تفي حالة تعديل شروط أصل مالي ما، 

األصل المالي األصلي، ويتم  ثباتإتماما ، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن 

 المالي الجديد بالقيمة العادلة. األصل المالي ويتم إثبات األصل  ثباتإإدراج الفرق المثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن 

بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وذلك بخصم التدفقات المجموعة قوم توإذا لم يؤدي تعديل األصل إلى التوقف عن إثبات األصل المالي، س

قائمة الدخل  فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية فياليل. سيتم إدراج قبل التعد الفعلية العمولةالنقدية المعدلة باستخدام 

 بشأن تعديل األصل.الموحدة 

 المالية  المطلوبات( ب

مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماما . وفي مثل هذه  ثباتإعن المجموعة توقف ت

، هاذتنفااسمطلوبات مالية جديدة وفق الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم  ايثبات االحالة، يتم 

 والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

 إصالحات مؤشر أسعار الفائدة( ج

من المعايير الدولية للتقرير المالي. تتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت األدوات المالية وعقود  صادرةتوفر تعديالت المرحلة الثانية إعفاء  عملي ا من متطلبات معينة 

 اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة عن استبدال سعر الفائدة القياسي في العقد بسعر مرجعي بديل جديد.
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 تقوممعيار سعر الفائدة، فعندئٍذ  تعديلإذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجة 

أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية  . التغيير فيللتعديلمطلوب الالمجموعة بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير 

 معيار سعر الفائدة إذا تم استيفاء الشروط التالية: تعديلمطلوب من خالل 

  و للتعديل،التغيير ضروري كنتيجة مباشرة 

  أي األساس قبل التغيير مباشرة. -األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادي ا لألساس السابق 

 تعديللوبة من خالل عند إجراء التغييرات على األصل المالي أو االلتزام المالي باإلضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المط

إصالحات س التغيير المطلوب من خالل المجموعة أوال  بتحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعك تقوم، إصالحات مؤشر أسعار الفائدة

المجموعة سياسات المحاسبة عن التعديالت على التغييرات اإلضافية. توفر التعديالت أيض ا استثناء  الستخدام معدل  تطبق. بعد ذلك، مؤشر أسعار الفائدة

 . إصالحات مؤشر أسعار الفائدة بب تعديل عقد اإليجار الذي يتطلبهالخصم المعدل الذي يعكس التغير في معدل الفائدة عند إعادة قياس التزام عقد اإليجار بس

 االنخفاض في القيمة (5

 :من خالل قائمة الدخلبإثبات مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة  المجموعةقوم ت

 بالتكلفة المطفأة االموجودات المالية التي يتم قياسه، 

 الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات، 

  ودرةاالصعقود الضمان المالي ، 

  درةاالصالتزامات القروض. 

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

األدوات المالية التالية والتي  باستثناءالمتوقعة على مدى العمر،  يةلخسائر االئتمانيساوي ابمبلغ خسائر االئتمان المتوقعة بقياس مخصصات  المجموعةقوم ت

 شهرا : 12يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى 

 والمالية القوائم إعدادمنخفضة بتاريخ  ائتمان مخاطر لها سندات الدين التي تبين بأن ، 

 األولي لها. ثباتاالالخاصة بها بشكل جوهري منذ  األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان 

 مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميا  بـ "من الدرجة األولى". لهابأن سندات الدين المجموعة عتبر ت

جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث خالل  اشهر   12ئر االئتمان المتوقعة على مدى تمثل خسا

 بعد تاريخ التقرير المالي. ا  شهر 12

عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع  التعثرالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث 

المتوقعة لها على مدى العمر ولكنها ليست لألداة المالية أو الحد األقصى لفترة التعرض التعاقدية. يشار إلى األدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية 

هي تلك التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر الثانية منخفضة القيمة االئتمانية باسم "المرحلة الثانية من األدوات المالية". األدوات المالية المخصصة للمرحلة 

 االئتمان منذ االعتراف األولي ولكنها ليست ذات قيمة ائتمانية منخفضة.

 ثة من األدوات المالية".إلى األدوات المالية التي يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لها مدى الحياة والتي تكون منخفضة ائتماني ا باسم "المرحلة الثال يشار

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 النحو التالي:ويتم قياسها على  .الئتمانا خسائرب مرجح تقديرهي المتوقعة  يةخسائر االئتمانال

  القيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المالية القوائم اعدادالموجودات المالية التي ليس لها مســــتوى ائتمان منخفض بتاريخ :

 ،استالمها( المجموعة هاتوقعتالمستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي 

  الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المالية القوائم اعدادالموجودات المالية ذات المســتوى االئتماني المنخفض بتاريخ :

 ،المستقبلية المقدرة

  في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية لمجموعة لالتزامات القروض غير المسحوبة: القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة

 و ،التي يتوقع البنك استالمها

 .عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا  أية مبالغ يتوقع البنك استردادها 

وبطاقات االئتمان، حيث يحق للبنك إلغاء و/أو تقليل يتضمن عرض منتجات المجموعة مجموعة متنوعة من تسهيالت السحب على المكشوف للشركات واألفراد 

عن السداد وإجراءاتها المستقبلية للحد من  التعثرالتسهيالت مع إشعار قبل يوم واحد. ال تحد المجموعة من توقعات التعرض الخاصة بسلوك العمالء، واحتمالية 

الخسائر  المجموعةحسب فيها تالمخاطر، والتي يمكن أن تشمل تقليل أو إلغاء التسهيالت. بناء  على الخبرة السابقة وتوقعات المجموعة، فإن الفترة التي 

الئتمان وسبع سنوات لمنتجات التجزئة. إن التقييم المستمر لمعرفة االئتمانية المتوقعة لهذه المنتجات هي خمس سنوات للشركات وثالث سنوات لبطاقات ا

في الدرجة االئتمانية ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت للتسهيالت المتجددة يشبه منتجات اإلقراض األخرى. يعتمد هذا على التحوالت 

 ا على العوامل النوعية مثل التغييرات في االستخدام.الداخلية للعميل، ولكن يتم التركيز بشكل أكبر أيض  

معدل الفائدة الفعلي المتوقع تحميله على مدى الفترة يعتمد معدل الفائدة المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان على متوسط 

من التسهيالت يتم سدادها بالكامل كل شهر وبالتالي ال يتم احتساب فائدة عليها. يتم المتوقعة للتعرض للتسهيالت. يأخذ هذا التقدير في االعتبار أن العديد 

ي لمنتجات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تقدير الفترة المتوقعة للتعرض ومعدل الخصم، على أساس فردي للشركات وعلى أساس جماع

 منفصل لمحافظ التسهيالت ذات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة. التجزئة. يتم إجراء التقييمات الجماعية بشكل
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 عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية، يتم استخدام معدالت الخصم التالية:

 األصلي أو ما وذمم اإليجار المدينة: معدل الفائدة الفعلي موجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض  المالية بخالف الموجودات

 ،يقرب من ذلك

  معدل الفائدة الفعلي المعدل حسب االئتمانمشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفضأصول :، 

 و ،ارتباطات القرض غير المسحوبة: معدل الفائدة الفعلي أو التقريب الذي سيتم تطبيقه على األصل المالي الناتج عن التزام القرض 

 صادرة: المعدل الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالتدفقات النقدية.عقود الضمان المالي ال 

 عدلةالمالموجودات المالية 

المقترض، يتم إجراء  تواجهفي حالة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية 

 الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي: ثباتايم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن يتق

  ــــل المتوقع  التعديلؤدي ي لمإذا ــــل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األص المالي المعدل في إلى التوقف عن إثبات األص

 احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.

 األصـــل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصـــل الجديد كتدفقات نقدية نهائية من األصـــل  ثباتاالمتوقع إلى التوقف عن  التعديل ىإذا أد

في احتســــاب العجز النقدي من األصــــل المالي الحالي الذي يتم خصــــمه اعتبارا  من التاريخ  . يدرج هذا المبلغثباتهاالمالي الحالي بتاريخ التوقف عن 

 القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي. عداداحتى تاريخ  ثباتاالالمتوقع للتوقف عن 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

يم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يبتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تق، المجموعةقوم ت

لمستقبلية قات النقدية ااآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض. يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدف

 المقدرة لألصل المالي.

 مالحظتها:التالية التي يمكن ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات 

  صدر.المقترض أو المُ  تواجهصعوبات مالية كبيرة 

 ،خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق 

  لمجموعةلوفق شروط غير مالئمة  المجموعةإعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل. 

  وأأو إعادة هيكلة مالية أخرى،  فالساالاحتمال دخول المقترض في 

 المالية بسبب صعوبات مالية.االدوات لتلك  نشطسوق  اختفاء 

استالم يكن هناك دليال  على أن خطر عدم  عادة ذو مستوى ائتمان منخفض ما لمالمقترض يعتبر حالة إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور 

فراد المتأخرة التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة. إضافة إلى ذلك، تعتبر قروض األ

 ة.يوما  فأكثر قروضا  منخفضة القيم 90السداد لمدة 

 أخذ بعين االعتبار العوامل التالية:ت المجموعةيم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذو مستوى ائتماني منخفض، فإن يعند إجراء تق

 السندات عوائد في الظاهرة االئتمانية للجدارة السوق يميتق، 

 يم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانيةيتق، 

 و ،ةجديد دين سندات إصدار بخصوصعلى الوصول إلى أسواق المال  قدرة الدولة 

  من السداد طوعا  أو كرها . عفاءاالاحتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل 

موجودات ل. بالنسبة األولي اإلثباتالتي تعرضت النخفاض ائتماني عند  الموجوداتهي  موجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض

اإلثبات ، يتم تضمين الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في احتساب معدل الفائدة الفعلي عند مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض

. اإلثبات األوليال تحمل مخصص انخفاض القيمة عند منخفض الئتماني االمستوى الستحدثة ذات مالمشتراة أو المالية الموجودات ال. وبالتالي، فإن األولي

 لألصل.اإلثبات األولي يساوي التغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر منذ اإلثبات األولي المبلغ المعترف به كمخصص خسارة بعد 

 ائمة المركز المالي الموحدة عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في ق

 يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:

 ،الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل 

  األخرى،كمخصص في المطلوبات  عادةالتزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظهر 

  سائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام سحوب، وانه ال يمكن للبنك تحديد خ سحوب وغير م شتمل األداة المالية على كل من مكون م القرض عندما ت

ظهار المخصص المجمع كخصم من بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: يقوم البنك بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونين. يتم إ

 إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص، و

  المالي ألن القيمة الدفترية لهذه  مخصص الخسائر في قائمة المركز ثباتاسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم

سائر، ويتم  صاح عن مخصص الخ سائر االنخفاض في  إثباتفي احتياطي القيمة العادلة. يتم  ثباتهاالموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلف خ

 .الموحدة الدخل قائمة
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 الشطب

مشطوبة ألنشطة يتم شطب القروض وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ال تزال تخضع الموجودات المالية ال

لمتراكم، يتم في البداية اعتبار بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة ا المجموعةالتعزيز امتثاال  إلجراءات 

 الفرق كإضافة إلى المخصص الذي يطبق على إجمالي القيمة الدفترية. تقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف خسائر االئتمان.

 اتيم الضمانيتق

الضمانات على أشكال متنوعة مثل نقد، وأوراق مالية . تكون مكاناالباستخدام الضمانات، قدر  المجموعةقوم تلتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، 

ال يتم تسجيل الضمانات وخطابات ضمان/ اعتماد، وذمم مدينة، وبضاعة وموجودات غير مالية أخرى وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات المقاصة. ما لم يتم مصادرتها، 

عند نشأتها  عادةيمها يالقيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب خسائر االئتمان المتوقعة، ويتم تق فإن ذلك، ومع. للمجموعة الموحدةفي قائمة المركز المالي 

ا ،مثل النقد واألوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش ،بعض الضمانات تقوميمها على أساس دوري. يكحد أدنى، ويعاد تق  يوميا . تقييم 

يم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. أما الموجودات المالية األخرى التي ياألسواق النشطة لتقب المتعلقةانات البي المجموعةستخدم تقدر المستطاع، بو

بيانات مقدمة من أطراف  وفق ،مثل العقارات ،الضمانات غير المالية قيمة تحدد .(نماذج) يميتق طرقباستخدام  تحديدهافيتم  ،ال يمكن تحديد قيمتها السوقية

 ومصادر مستقلة أخرى. المراجعةسعار السكن والقوائم المالية امؤشرات وأخرى مثل وسطاء الرهن، 

 الضمانات التي يتم مصادرتها

 في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملياته الداخلية أو بيعه. تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة المجموعةتتمثل سياسة 

خيار إلى الموجودات لألصل المضمون األصلي، أيهما أقل. تحول الموجودات التي يعتبر بيعها أفضل  العادلةللعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة 

صادرة وبما يتفق مع سياسة المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها )إذا كانت موجودات مالية( وبالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف بيع الموجودات غير المالية بتاريخ الم

 . المجموعة

خرى في محفظة قروض األفراد الخاصة به، لكنه يقوم بتكليف وكالء خارجيين وخالل دورة األعمال العادية، ال يقوم البنك فعليا  بمصادرة عقارات أو موجودات أ

إلجراء، ال يتم تسجيل العقارات السترداد األموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لسداد القرض القائم. تعاد األموال الفائضة إلى العمالء/ الجهات المقترضة. ونتيجة لهذا ا

 في قائمة المركز المالي الموحدة. السكنية التي يتم مصادرتها نظاميا  

 الضمانات المالية والتزامات القروض (6

 األولي للضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى، والتي تمثل قيمة العالوة المستلمة. ثباتااليتم 

 ، أيهما أعلى.خسائر االئتمان المتوقعةتجاه كل ضمان بالمبلغ غير المطفأ أو مخصص  المجموعةبعد اإلثبات األولي تقاس مقدرة  

 يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل أتعاب وعموالت" بطريقة القسط الثابت على مدة فترة الضمان. 

 من لةدلعاا بالقيمة قياسها يتم وضقر تماالتزأي االمجموعة  تصدر لمام محددة سلفا . تمثل التزامات القروض ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان وفق شروط وأحك

 .مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بإثبات المجموعة قومت ،. بالنسبة اللتزامات القروضقائمة الدخل لخال

 محاسبة تاريخ التداول (ج

طرفا  في  المجموعةصبح فيه تي يتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذ

للموجودات المالية التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات األحكام التعاقدية لهذه األداة. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع 

 خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  (د

واتفاقيات  الخاصة،ود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود تحويل العمالت األجنبية، والعق

)المكتتبة والمشتراة( بالقيمة العادلة )العالوات  الخاصةالعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت و العمالتاألسعار اآلجلة، ومقايضات أسعار 

عادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون (. تقيد كافة المشتقات بقيمتها الالمكتتبة للخيارات المستلمة

 القيمة العادلة سلبية. 

 ما هو مالئم.  التسعير، حسب نماذج أووفق ا لألسعار المتداولة في السوق باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة  عادةوتحدد القيمة العادلة 

 التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات المشتقة بحسب الفئات التالية:إن معالجة 

 ( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة1

المشتقة . وتتضمن األدوات المالية للسنةتدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 

 المقتناة ألغراض المتاجرة كل تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

 (  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى 2

ها ال تتعلق بصورة وثيقة ومخاطر االقتصاديةتعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها 

يمتها العادلة في قائمة بتلك المذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة ق

ألغراض المتاجرة،  ةلقيمة العادلة في محفظة المشتقات المقتناالدخل. تقيد المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي با

 وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
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 (  محاسبة تغطية المخاطر 3

تصنف تغطية المخاطر  بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عندما تكون مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، المجموعةقوم ت

تها، و )ب( تغطية مخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثبا

ط بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقعة التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتب

 أو الخسارة المعلن.  الربحبشكل كبير التي يمكن تؤثر على صافي 

يث يتم تسوية ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فترة التغطية، بح

ية مخاطره، ويجب غيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطالت

ر بما في ذلك تحديد أداة تغطية وأهداف إدارة المخاط استراتيجيةأن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق 

يم مدى فعالية ي. وتبعا  لذلك، يجب تقالمجموعةيم مدى فعالية تغطية المخاطر من قبل يالمخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تق

 تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط 

في الحاالت التي بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل الموحدة. و

العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة  تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة

دراج تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره، يتم إ

 العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

عن أداة تغطية  أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة

امل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة. المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة، في قائمة الدخل الش

األخرى إلى قائمة  االحتياطياتبالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في 

 الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. 

تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية  تعد السريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما  انتهاءيتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند 

 – األخرى االحتياطاتالمثبتة سابقا  في  –بالربح أو الخسارة المتراكمة  االحتفاظمخاطر. وعند التوقف عن إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم ال

يل صافي الربح أو الخسارة ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة، يتم تحو

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة. –األخرى  االحتياطياتالمثبتة ضمن  –المتراكمة 

 (1)تعديالت المرحلة  2019( الصادر في سبتمبر اآليبور) البنوك بين اإلقراض معدل تعديل

، فإن المجموعة تطبق استثناءات معينة في تعديالت المرحلة األولى على السياسة البنوك بين اإلقراض معدل بتعديلإذا تأثرت عالقة التحوط بشكل مباشر 

إذا كانت تخضع لعدم اليقين التالي الناشئ عن  البنوك بين اإلقراض معدلالعامة لمحاسبة التحوط. ترى المجموعة أن عالقة التحوط تتأثر بشكل مباشر بإصالح 

 :لتعديلا

 و / أو ،مخاطر التحوط، بغض النظر عما إذا كان السعر محدد ا تعاقدي ا أم ال منعلى أنه  للتعديلاضع تم تصنيف معيار سعر الفائدة الخ 

 .توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس معدل الفائدة المعياري للبند المغطى أو ألداة التحوط غير مؤكد 

 (2)تعديالت المرحلة  2020الصادر في أغسطس  البنوك بين اإلقراض معدل تعديل

 المعياري الفائدة معدل أساس على النقدية التدفقات ومبلغ بتوقيت يتعلق فيما موجودا   البنوك بين اإلقراض معدل تعديل عن الناشئ اليقين عدم يعود ال عندما

 .الصلة ذات األولى المرحلة تعديالت تطبيق عنالمجموعة  تتوقف التحوط عالقة تتوقف عندما أو التحوط أداة أو المغطى للبند

ة لمعدل الفائدة ومع ذلك، عند تحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث معاملة توقع محددة مسبق ا، تستمر المجموعة في افتراض أن التدفقات النقدية المعياري

 .1معدل اإلقراض بين البنوك وفق ا إلعفاء المرحلة  لتعديلالمتحوط لن يتم تغييرها كنتيجة 

فيما يتعلق بعالقات التحوط الخاصة  البنوك بين اإلقراض معدل بتعديلفيما يتعلق  يقين عدمال يوجد  2021ديسمبر  31المجموعة إلى أنه كما في  توصلت وقد

 بها.

 (2)تعديالت المرحلة  2020 أغسطس( الصادر في اآليبور)  البنوك بين اإلقراض معدل تعديل

وبالتالي لم يعد هناك عدم يقين  البنوك بين اإلقراض معدل لتعديلعندما يتغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للبند المتحوط أو أداة التحوط كنتيجة 

تغييرات( الذي يتطلبه ناشئ عن التدفقات النقدية للبند المغطى أو أداة التحوط، تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط من عالقة التحوط تلك لتعكس التغيير )ال

 من التغييرات التالية:. لهذا الغرض، يتم تعديل تسمية التحوط فقط إلجراء واحد أو أكثر اإلقراض معدل تعديل

 تحديد سعر مرجعي بديل على أنه مخاطر التحوط، 

 تحديث وصف البند المغطى، بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها، 

 أو ،تحديث وصف أداة التحوط 

 .تحديث وصف كيفية قيام الكيان بتقييم فعالية التحوط 

 المجموعة بتعديل وصف أداة التحوط فقط في حالة استيفاء الشروط التالية: تقوم

  باستخدام نهج آخر غير تغيير األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط اإلقراض معدل تعديلتقوم بإجراء التغيير الذي يتطلبه، 

 و ،فقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط األصليةاألسلوب المختار مكافئ اقتصادي ا لتغيير أساس تحديد التد 

 .لم يتم استبعاد أداة التحوط األصلية 
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على المخاطر المحوطة  اإلقراض معدل تعديلتقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط الرسمية بنهاية فترة التقرير التي يتم خاللها إجراء التغيير المطلوب بموجب 

ا لعالقة التحوط أو تحديد عالقة تحوط جديدة. إذا تم إجراء تغييرات باإلضافة  أو بند التحوط أو أداة التحوط. ال تشكل هذه التعديالت في وثائق التحوط الرسمية وقف 

فإن المجموعة تنظر فيما إذا كانت هذه التغييرات اإلضافية تؤدي إلى وقف  الموضح أعاله، اإلقراض معدل تعديلإلى تلك التغييرات المعادلة اقتصادي ا التي يتطلبها 

غييرات التي يتطلبها عالقة محاسبة التحوط. إذا لم تؤد التغييرات اإلضافية إلى وقف عالقة محاسبة التحوط، تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحوط الرسمية للت

 كما هو مذكور أعاله. اإلقراض معدل تعديل

إعادة تعيين بار الفعالية بأثر رجعي: عندما يتوقف تطبيق تخفيف الفعالية بأثر رجعي في المرحلة األولى، على أساس التحوط على حدة، يمكن للمجموعة اخت

فشل" اختبار فعالية التحوط. ومع /  نجاح"  ٪125-80تغيرات القيمة العادلة التراكمية للبند المغطى وأداة التحوط إلى الصفر الغراض اختبار فعالية التحوط بنسبة 

الدخل. خالل الفترة، لم تقم المجموعة بإعادة ضبط التغيرات التراكمية في القيمة العادلة قائمة ذلك، فإن هذا ال يؤثر على مبالغ عدم فعالية التحوط المدرجة في 

 للبند المغطى وأداة التحوط في أي من تحوطاتها إلى الصفر.

، حديد بشكل منفصل في تاريخ تحديدهبديل كعنصر مخاطر غير محدد تعاقدي ا، حتى لو لم يكن قابال  للت مرجعيح للمجموعة بتحديد معدل مكونات المخاطر: يُسم

لـ شهر ا من التعيين األول ويمكن قياس مكون المخاطر بشكل موثوق. تنطبق فترة ا 24 خاللبشرط أن تتوقع المجموعة بشكل معقول أنها ستفي بالمتطلبات 

مرجعي بديل قد تحدده المجموعة. خالل الفترة، لم تحدد المجموعة أي مكونات مخاطر للمعدالت المعيارية البديلة  معدلشهر ا بشكل منفصل على كل  24

 في أي عالقات تحوط خالل الفترة.

، لغرض تحديد اإلقراض معدل تعديلعندما يتم تغيير معيار سعر الفائدة الذي استندت عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة إلى ما هو مطلوب بموجب 

لشامل اآلخر لـ تستند عالقة ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة، ترى المجموعة أن احتياطي التحوط المعترف به في الدخل ا

 التحوط إلى السعر المعياري البديل الذي ستبنى عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحوطة.

 العمالت األجنبية (ه

الموجودات والمطلوبات  ةتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصد

تمثل أرباح وخسائر تحويل النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. 

ي بداية السنة والمعدلة بالعمولة الفعلية والمبالغ المسددة خالل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية ف

التجارية إلى أرباح  السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نهاية السنة. ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير

في المنشآت  االستثمارالفروقات على القروض بالعمالت األجنبية التي تؤمن تغطية فعالة على صافي عمالت أجنبية في قائمة الدخل الموحدة فيما عدا  صرف

لفروقات الناتجة عن إعادة األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، فيما عدا ا

الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر التدفقات  تحويل أدوات حقوق

 المؤهلين لتغطية المخاطر وبقدر تغطية المخاطر الفعالة.  االستثمارالنقدية وصافي 

وذلك حسب  الملكيةالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق  تحويلتدرج أرباح أو خسائر 

 الموجودات المالية المعنية.

 مقاصة ال (و

امي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة أو عندما يكون تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يوجد حق نظ

 نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.  المجموعةلدى 

تم اإلفصاح عنه  يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يكن ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به من قبل أي معيار محاسبي أو تفسير وكما ال

 . للمجموعةفي السياسات المحاسبية 

 إثبات اإليرادات / المصاريف  (ز

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة (1

 الفعلي. يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، في قائمة الدخل الموحدة على أساس العائد 

وقع للموجودات يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المت

بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية  المجموعةقوم توالمطلوبات المالية. عند احتساب معدل العمولة الفعلي، 

 داة المالية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.لأل

بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب القيمة الدفترية المعدلة  المجموعةلية، في حالة قيام تعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات ما

القيمة المسجلة ألصل مالي  انخفاضفي حال  على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.

في القيمة، فانه يستمر في إثبات دخل العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي  االنخفاضبسبب خسارة  المتشابهةدات المالية أو مجموعة من الموجو

 الذي ينطبق على القيمة الدفترية الجديدة.

الخ(، ويشتمل على كافة  ..ثل الدفعات المقدمة، والخياراتيأخذ احتساب معدل العائد الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )م

يف المعامالت المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكال االتعاب

 ودات أو مطلوبات مالية ما. تكاليف عرضية تتعلق مباشرة  بشراء أو إصدار أو استبعاد موج

مقايضة أسعار عموالت خاصة لتبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أو مصاريف العمولة  اتفاقيةبإبرام  المجموعةوعند قيام 

 الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملية المقايضة. 

 مقابل الموجودات المعنية. –المستلمة وغير المتحققة بعد  –المنتجات المعتمدة من الهيئة الشرعية تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على 
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 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية (2

 يتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / حدوثها. 

 األرباح  توزيعات (3

 ة استالمها.عند اإلقرار بأحقي األرباح توزيعات إثبات يتم

 دخل ومصاريف األتعاب والعموالت (4

المطلوبات المالية، في معدل العمولة الفعلي.  أوالموجودات  علىمن معدل العمولة الفعلي  يتجزأ الوالذي يشكل جزء  ،األتعاب والعموالت ومصاريفيدرج دخل 

 القروضبما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات وعمولة المبيعات وأتعاب اإليداع وأتعاب  – األخرىويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت 

قة بها ويتم عند تأدية الخدمات ذات العالقة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالبا  ما يتم استخدامها مع التكلفة المباشرة المتعل – المشتركة

 تها كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. إثبا

بطريقة القسط الثابت  وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات لمنح القروض

 على مدى فترة االرتباط. 

 على)"بناء  الموجودات صافي عوائد من نسبة أو"( الموجودات على)"بناء  المدارة الموجودات صافي من ثابتة نسبة على بناء الموجودات إدارة أتعاب إثبات يتم

 السنة، خالل المقدمة الخدمات إلى اإلدارة أتعاب من اإليرادات المجموعة تعزو. والصناديق العمالء مع الخدمات وعقود المطبقة واألحكام للشروط وتخضع"( العوائد

ا تتعلق األتعاب ألن  . الفترة لتلك الخدمات لنقل المجموعة بجهود تحديد 

 .لالسترداد الموجودات إدارة أتعابال تخضع 

 .بها المعمول الخدمات عقود بموجب المقدمة الخدمات أساس على واالستشارية االستثمارية المصرفية الخدمات إيراد إثبات يتم

. الكمية وخصومات الخصومات ناقصا   العمالء، مع العقد في عليه المتفق بالسعر العمالء عن نيابة العالقة ذات المعامالت تنفيذ يتم عندما الوساطة دخل إثبات يتم

 للمجموعة يكون لن حيث لإليرادات، الفوري اإلثبات إلى يؤدي مما العمالء، عن بالنيابة المعاملة بتنفيذ المجموعة تقوم عندما المجموعة أداء بالتزام الوفاء يتم

 .أخرى التزامات أي

 تم رسوم دخل أي تصنيف يتم. الخدمة استالم عند كمصاريف والخدمات، المعامالت برسوم أساسا   تتعلق التي األخرى، والعموالت الرسوم مصاريف تقيد

 .األخرى المطلوبات ضمن عليه الحصول يتم لم ولكن استالمه

 من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل دخل (5

عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف العموالت الخاصة  الناشئةتشتمل النتائج 

ل ذلك على األجنبية. يشتم المتعلقة بها، وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت

 عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 

 األولربح اليوم  (6

التقييم الذي ال عندما يختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة لمعامالت السوق الحالية األخرى التي يمكن مالحظتها في نفس األداة أو بناء  على أسلوب 

على الفور بإثبات الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة )ربح "اليوم األول"(  المجموعةقوم تاق التي يمكن مالحظتها، تتضمن متغيراته إال بيانات من األسو

". في الحاالت التي يتم فيها استخدام بيانات غير ملحوظة، ال دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلفي قائمة الدخل الموحدة في "

 غاء إثبات األداة.يتم إثبات الفرق بين سعر المعاملة وقيمة النموذج إال في قائمة الدخل الموحدة عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عندما يتم إل

 برنامج والء العمالء (7

المكافآت"(، والذي يسمح ألعضاء هذه البطاقات كسب النقاط برنامج والء العمالء )نقاط المكافآت/ األميال الجوية المشار إليها هنا باسم "نقاط  المجموعةقدم ت

م التبادل( لنقاط المكافآت الممنوحة ألعضاء البطاقات، على وبتخصيص جزء من سعر الصفقة )رس المجموعةقوم تالتي يمكن استبدالها بمنافذ معينة للشركاء. 

يتم استبدال نقاط المكافآت ضمن ص لنقاط المكافآت وإصدارها في قائمة الدخل الموحدة أساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات المخص

 دخل األتعاب والعموالت. يتم االعتراف بالمصروفات المتعلقة ببرنامج والء العمالء ضمن مصاريف األتعاب والعموالت. 

ر المستردة بمرور الوقت بناء  على الخبرة الفعلية واالتجاهات الحالية فيما يتعلق بعملية يتم تعديل المبلغ التراكمي لاللتزام التعاقدي المتعلق بنقاط المكافآت غي

 االسترداد.

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء (ح

إعادة الشراء( في قائمة المركز المالي الموحدة  اتفاقياتبإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ) االلتزامفي إثبات الموجودات المباعة مع  المجموعةستمر ت

ستمر في قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الموجودات المالية تبكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، و المجموعة الحتفاظنظرا  

 المقاسةالموجودات المالية والدخل الشامل اآلخر،  خالل منالعادلة  القيمةبالموجودات المالية المدرجة و ،من خالل قائمة الدخلالعادلة  بالقيمةالمدرجة 

 بالتكلفة المطفأة. 

في "األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ودائع العمالء"،  االتفاقياتتجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه  االلتزاميتم إظهار 

 . مالئمما هو  حسب

 طريقة العائد الفعلي. باستخدامإعادة الشراء  اتفاقيةالفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة  اعتباريتم 
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 انتقالالمالي الموحدة لعدم إعادة بيع( في قائمة المركز  اتفاقيةإلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد ) التزامال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود 

في "النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي" أو "األرصدة  االتفاقيات. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه المجموعةالسيطرة على تلك الموجودات إلى 

 ما هو مالئم.  لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "القروض والسلف"، حسب

 طريقة العائد الفعلي. باستخدامإعادة البيع  اتفاقيةالفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة  عتباراويتم 

 في الشركات وفقاً لطريقة حقوق الملكية االستثمار (ط

 .زميلةال اتشركالفي الشركات المستثمر فيها وفقا  لطريقة حقوق الملكية من الحصص في  المجموعةتتكون حصة 

على سياستها المالية والتشغيلية. المشروع  ،وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة ،تأثيرا  هاما   المجموعةمارس تالتي  أةالزميلة هي تلك المنش ةالشرك

 لقاء مطلوباته. زاماتالتسيطرة مشتركة وله حقوق في صافي موجودات الترتيب وليس حقوق في موجوداته أو  للمجموعةالمشترك عبارة عن ترتيب يكون 

األولي،  اإلثباتطريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. وبعد  باستخدامالزميلة  ةتم المحاسبة عن الحصص في الشركت

الشاملة األخرى للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا   واإليراداتو الخسائر أتشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة البنك في األرباح 

 لطريقة حقوق الملكية ولحين زوال التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.

 .الزميلة الشركةأرباح  في المجموعة حصة الموحدة الدخل قائمة تعكس

ا المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل متهاسا، وتتمشى سيللمجموعةمتطابق مع تاريخ إعداد القوائم المالية  الزميلة اتلشركلتاريخ إعداد القوائم المالية  إن

 المجموعةيتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين  فيما يتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه. المجموعة

 .قدر حصته في الشركة الزميلةالزميلة ب اتوالشرك

 الممتلكات والمعدات  (ي

 األراضي المملوكة.  استهالكال يتم إن وجدت.  ،المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة االستهالكتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم 

 ية المتوقعة للموجودات وكما يلي:على أساس األعمار اإلنتاجوالمعدات وذلك األخرى تكلفة الممتلكات  استهالكتتبع طريقة القسط الثابت في حساب 

 سنة 33 المباني

 اإليجار عقد فترة خالل المستأجرة المباني تحسينات

 سنوات 10 إلى 3 والسيارات والمعدات األثاث

 مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. االستبعادوذلك بمقارنة متحصالت  االستبعادتحدد مكاسب وخسائر 

في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  انخفاضيتم مراجعة القيمة المتبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود 

، في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن لالستردادلدفترية للموجودات فورا  إلى قيمتها القابلة قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة ا استردادعدم إمكانية 

 المقدرة له. لالستردادالقيمة القابلة 

 ملموسةالالموجودات غير  (ك

 الشهرة (1

في صافي القيمة العادلة للموجودات  المجموعةاألعمال عن حصة  تجميعتكلفة الزائدة لعملية ال تمثلأعمال  تجميع عملية بموجب عليها المستحوذالشهرة 

 إثباتها( يتم سلبية)شهرة  فيها يوجد التي الحاالت وفيلمستحوذ عليها. ل المحتملة وااللتزاماتالموجودات غير الملموسة والمطلوبات  ذلك، بما للتمييز القابلة

 .للمجموعة فورا  في قائمة الدخل الموحدة

 القياس

محتفظ بها، على يتم قياس الشهرة مبدئي ا بالتكلفة )وهي الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحقوق غير المسيطرة( وأي حصة سابقة 

الي المقابل المحول، تقوم صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة تزيد عن إجم

ت المستخدمة مجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح جميع األصول التي تم حيازتها وجميع المطلوبات المتحملة وتقوم بمراجعة اإلجراءاال

التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة على لقياس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كان ال يزال ينتج عن إعادة 

 إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف بالمكاسب في الربح أو الخسارة.

تحقق من ، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص ا أي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة. يتم اختبار أي شهرة ناتجة عن التوحيد األولي للاألولي اإلثباتبعد 

 إذا لزم األمر. انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل في السنة، وعندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى الحاجة إلى انخفاض القيمة، يتم شطبها

إلى كل وحدة من  - االستحواذمن تاريخ  اعتبارا   - األعمال تجميع عند المشتراةفي القيمة، يتم تخصيص الشهرة  انخفاضختبار للتأكد من وجود اال إجراء لغرض

إلى  أخرىموجودات أو مطلوبات  خصصتالنظر عما إذا كان  بصرف، األعمال تجميع عوائدوالتي من المتوقع أن تستفيد من  بالمجموعة للنقدية المدرةوحدات ال

 .تلك الوحدات

 في انخفاض وقوع على مؤشر وجود عند وذلك قيمتها في انخفاض وجود من للتأكد الشهرة إليها خصصتالتي  يةنقدلل المدرةوحدة للإجراء اختبار  سنويا  يتم 

 المدرة)أو مجموعة الوحدات  للنقدية مدرةلالسترداد لكل وحدة  القابلة القيمة تقدير. يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل للنقدية المدرة الوحدة

الدخل  قائمةنخفاض في اال، يتم إثبات خسارة الدفترية قيمتها عن للنقدية المدرةوحدة لل لالستردادالقيمة القابلة  تقلعندما و( التي تتعلق بها الشهرة. يةنقدلل

 . الالحقة الفترات في بالشهرة المتعلقة القيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم الالموحدة. 
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 في المستبعدة بالعملية المتعلقة الشهرة إدراج يتم عندئذ المستبعدة، الوحدة ضمن العملية من اوجزء   للنقدية المدرة الوحدة من جزءا   الشهرة تعتبر وعندما

 للعملية النسبية العادلة القيمة أساس على الحالة هذه في المستبعدة الشهرة تقاس. العملية استبعاد خسائر أو أرباح تحديد عند للوحدة الدفترية القيمة

 .للنقدية المدرة الوحدة من به المحتفظ والجزء المستبعدة

 المرسملة اآللي الحاسب برامج (2

تتم رسملة .وجدت إن ،القيمةفي  المتراكمة االنخفاض وخسارة المتراكم اإلطفاء ناقصا   بالتكلفة المجموعة قبل من عليها المستحوذ اآللي الحاسب برامج تظهر

األخرى  اريفالمص كافة تقيدتعلق به. تي ذالمحدد ال األصل تضمنها التياالقتصادية المستقبلية  منافعفقط عندما تزيد من ال البرامج لموجوداتالالحقة  المصاريف

 عند تكبدها.

 .لالستخدام اتوفره تاريخ من اعتبارا   ،للبرامج المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة للمجموعة الموحدة الدخل قائمة في اإلطفاء إثبات يتم

 األخرىغير الملموسة  الموجودات (3

ل غير ملموس بشكل منفصل يتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة "بالقيمة العادلة" عند اإلثبات األولي. المعايير المحددة التي يجب استيفائها إلثبات أص

 بوضوح، من حيث أنه إما: عن الشهرة في عملية استحواذ هي أنه يجب أن يكون األصل غير الملموس قابال  للتحديد

 ردي أو مع عقد أو أصل أن يكون قابال  للفصل، أي يكون قابال  لالنفصال أو االنقسام عن المنشأة وبيعه أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره أو مبادلته، إما بشكل ف

 أو التزام ذي صلة، أو

  هذه الحقوق قابلة للتحويل أو االنفصال عن المشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.أن ينشأ من حقوق تعاقدية أو نظامية أخرى، بغض النظر عما إذا كانت 

 -سنوات للعالقات مع العمالء  10يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، والذي يقدر بـ 

سنوات للعالمة التجارية. في حالة ظهور مؤشر على انخفاض  5 وغير الملموس  ةاألساسي لودائعسنة ل 14اة والذمم المدينة من بطاقات االئتمان المشتر

 فترية.القيمة، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد، ويتم إثبات خسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة الد

انخفاض قيمته سنوي ا. ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة يتم تخصيص الترخيص البنكي لوحدة توليد النقد ذات  حدد ويتم اختبارالترخيص البنكي له عمر غير م

 الصلة.

 المخصصات  (ل

تدفقا خارجي ا لموارد يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي األمر 

ات أو جميعها، على تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع الشركة تعويض بعض المخصص

سداد مؤكدا  فعليا . يتم عرض المصروف المتعلق سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل منفصل، ولكن فقط عندما يكون ال

معدل الخصم بالمخصص في قائمة الدخل بالصافي من أي تعويضات، إن وجدت. إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهري ا، يتم خصم المخصصات باستخدام 

دام الخصم يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. الحالي الذي يعكس ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخ

 يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الدخل الموحدة صافية من أي تعويضات.

 عقود اإليجار  (م

 اإليجار عقودحق استخدام / التزامات  أصل

الحق في التحكم في  يمنحبتقييم ما إذا كان العقد يتضمن أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد  المجموعةقوم توعند بداية العقد و األولي اإلثباتعند 

 مثلتوجيه استخدام  للمجموعةويمكن  المجموعة. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدفق إلى عوضاستخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل 

 .منفردة إيجارية كمكونات عنها المحاسبةو اإليجارية غير العقودعدم فصل مكونات  المجموعة تلقد اختار .المحددة األصول هذه

 ستخداماالحق  أصول

 :التكلفةستخدام بسعر االحق  أصل قياس ويتمنموذج التكلفة، المجموعة طبق ت

 وإن وجدت،  ،متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة استهالكأي  ناقص ا 

  اإليجار لتعديالت اإليجار عقوديتم التعديل ألي إعادة قياس اللتزامات 

 اإليجار عقود التزامات

الضمني في اإليجار،  العمولة معدلباستخدام  ويتم خصمها للمؤجر،الدفعات المتبقية  كافةلقيمة الحالية لعند االثبات األولي با اإليجار عقودلتزامات ا قياس يتم

سعر االقتراض اإلضافي كمعدل المجموعة ستخدم تبسهولة. بشكل عام،  المعدل هذاالممكن تحديد  غيرمن كان  إذالمجموعة لأو معدل االقتراض اإلضافي 

 التزامات اإليجار عن طريق:المجموعة قيس تبعد تاريخ البدء،  خصم.

  التزامات عقود اإليجارزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على، 

  و ،اإليجار المقدمة عقودتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات 

 .إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار 

عن  تنشأ التيتغير في دفعات اإليجار المستقبلية  وجود عندقياسها  ويعاد. الفعليةاإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  عقوديتم قياس التزام 

ير يغبتالمجموعة  تقامللمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا المجموعة ، إذا كان هناك تغير في تقدير العمولة مؤشر أو معدلالتغير في 

يتم إجراء تسوية مقابلة على  ،اإليجار بهذه الطريقة عقودعندما يتم إعادة قياس التزام  يمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.س ناك إذا مابشأن  ديرهتق

 إلى الصفر. هاإذا كانت القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام تم تخفيضالدخل الموحدة  قائمةأو يتم تسجيلها في  ،القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام
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  النقدية وشبهالنقدية  (ن

البنك المركزي وإيداعات لدى  البنك المركزي السعوديمن النقدية واألرصدة لدى  حكمها في وماألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية 

ألصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ الوديعة النظامية. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها ا باستثناء، السعودي

 االقتناء. 

 وصياً أو مؤتمناً عليها الموجودات المحتفظ بها بصفتها (س

لقوائم المالية الموحدة وصيا  أو مؤتمنا  عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن ا ا، بصفتهالمجموعةالموجودات المحتفظ بها لدى  اعتبارال يتم 

 المرفقة.

 مكافأة نهاية الخدمة  (ع

، التي تتعلق بمنافع نهاية لمجموعةليتم تكوين مخصص منافع نهاية الخدمة استنادا  إلى تقييم اكتواري وفقا  لنظام العمل السعودي. يتم مراجعة صافي االلتزام 

لكامل في الفترة التي تقع فيها في الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات الخدمة، باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويتم إثبات األرباح والخسائر االكتوارية با

عمليات إعادة القياس إلى هذه األرباح والخسائر االكتوارية )إعادة القياس( بالكامل في الفترة التي تقع فيها في الدخل الشامل اآلخر. كما ال يتم إعادة تصنيف 

 قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة.

بإثبات التغيرات التالية في صافي التزامات المنافع  المجموعةقوم تاحتساب مصروف الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. ويتم 

 في قائمة الدخل الموحدة. "رواتب ومصاريف موظفين"المحددة ضمن 

  و ،السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينيةتتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة 

 صافي مصروف أو إيراد الفائدة. 

وظفين، ومعدل تشمل االفتراضات المستخدمة لحساب التزامات البرنامج افتراضات مثل معدل النمو المتوقع في الرواتب المستقبلية، ومعدالت استقاالت الم

 ية المستقبلية.الخصم لخصم التدفقات النقد

 المحسوبة على أساس األسهم  الدفعات (ف

الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار شراء محددة سلفا  ولفترة  المجموعةمنح تبموجب شروط برنامج المكافأة طويلة األجل المحسوب على أساس األسهم، 

 االكتسابشروط  إكمالشريطة  ،للموظفين المعنية األسهم المخصصةالمجموعة سلم تمج، اشروط البر بموجب المحددة االكتساباريخ وزمنية محددة. وبت

 بصورة مرضية.

 األسهمهذه  بالكاملين المعنيين ؤهلالتاريخ الذي يستحق فيه الم فيتنتهي و فيهاط وشرالالتي يتم الوفاء ب الخدمةالبرامج على مدى فترة  اليفثبات تكايتم 

المدى الذي انتهت إليه فترة  – ابسكتحتى تاريخ اال موحدة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية المثبتة لهذه البرامج المصاريف التراكمية عكس(. تاالكتساب)تاريخ 

 في نهاية المطاف. اكتسابهالعدد األسهم التي يتم لمجموعة ل، وأفضل تقدير االكتساب

  الحكومية المنح (ص

 لتزم بالشروط المتعلقة بها. تسالمجموعة بإثبات اإلعانة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن  المجموعةقوم ت

بمعدل يقل عن  تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل عمولة يقل عن المعدالت السائدة في السوق كإعانة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة

األدوات المالية. تُقاس المنفعة بمعدل عمولة يقل عن المعدالت السائدة في  – 9المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا  لمعيار ، 9للوديعة المحددة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي األولية  العادلةالسوق كفرق بين القيمة 

 الحكومية. يتم إثبات اإلعانة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس اتالمحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعد - 20المحاسبة الدولي 

التكاليف المتعلقة بالمنحة التي سيتم التعويض عنها. يتم إثبات دخل المنحة عندما  –ريف كمصا –بإثبات المجموعة قوم فيها تالتي  اتمنتظمة على مدى الفتر

فقط المبالغ المستحقة القبض أو الدفع المجموعة سجل تهو المستفيد النهائي. وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي، المجموعة كون ت

 ذات الصلة.

 الدخل وضريبة الزكاة (ق

 الزكاة 

. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل هيئة الزكاة والضريبة والجماركللزكاة وفقا  ألنظمة المجموعة خضع ت

 وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 ضريبة الدخل

ستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية، بناء  على معدل ضريبة الدخل المعمول به في إن مصروف ضريبة الدخل للسنة هو الضريبة الم

  المؤقتة وخسائر الضرائب غير المستخدمة. بالفروقات المتعلقةمعدال  بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة  ،المملكة العربية السعودية

في البلدان التي يعمل فيها البنك  ماليةفترة الالفي نهاية  المفعول ساريةأو  الصادرةالضريبية  األنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس  مخصصيتم حساب 

ا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف التي يتم اتخاذها في اإل له الشركات الزميلةوالتابعة ووالشركات  قرارات الضريبية فيما ويحققون دخال  خاضع 

 حدد المخصصات، عند االقتضاء، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.وتيتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسير. 

  .الربطفترة التي يتم فيها ط ضريبة الدخل النهائية في الويتم تسجيل التعديالت الناتجة من رب
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 المؤجلة ضريبةال

 إعدادالدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض  ةة بين القيمتجالمؤقتة النا الفروقات بشأن وذلكضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لمخصص  يجنب

لطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية ا على بناء  مبلغ الضريبة المؤجلة المخصص تحديد  ويتم. يبيةغراض الضرألالتقارير المالية والمبالغ المستخدمة ل

فقط  وذلكالضريبة المؤجلة اثبات موجودات  . يتمالمالية قوائمال إعداد تاريخب المفعول الساريةالمطبقة أو  يبيةالضر المعدالتللموجودات والمطلوبات باستخدام 

 .الضريبية اإلعفاءاتاستخدام من الممكن  نهأومستقبل ال في ضريبةلل خاضعة افيه أرباح   توفرحتمل أن تالم من الذي بالقدر

 ضريبة القيمة المضافة 

قابل المدفوعات تقوم المجموعة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئها مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة وتقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة لبائعيها م

يل صافي تحويالت ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تمثل ضريبة القيمة المضافة المحصلة المؤهلة. على أساس شهري، يتم تحو

داد ويتم دفعها إما من عمالئها، بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على المدفوعات. تتحمل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالستر

 أو إطفائها كجزء من التكلفة الرأسمالية.استهالكها صروفات أو في حالة الممتلكات والمعدات والمدفوعات غير الملموسة، يتم رسملتها وإما كم

 موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع (ر

خالل معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر لها، وعندما ترتفع تصنف الموجودات كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من 

لموجودات الضريبية المؤجلة احتماالت بيعها. تقاس هذه الموجودات بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أقل، باستثناء الموجودات مثل ا

 ات المالية التي تدرج بالقيمة العادلة.والموجودات الناشئة من منافع الموظفين والموجود

يتم إثبات ربح مقابل أي زيادات الحقة  يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مقابل أي تخفيض أولي أو الحق لألصل إلى القيمة العادلة ناقص ا تكاليف البيع.

يتم إثبات الربح أو الخسارة غير المثبتة مسبق ا  ض في القيمة متراكمة مثبته سابقا .في القيمة العادلة ناقص ا تكاليف بيع أصل ولكن بما ال يتجاوز أي خسارة انخفا

 في تاريخ بيع األصل في تاريخ إلغاء اإلثبات.

بات مجموعة إلى مطلوال يتم استهالك الموجودات أو إطفاؤها بينما يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. ويستمر إثبات الفائدة وغيرها من المصاريف العائدة 

لمركز المالي االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع. يتم عرض الموجودات على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الموجودات األخرى في قائمة ا

 الموحدة.

 المصرفية اإلسالمية المنتجات (ش

والتي  الشرعية المستقلة الجنةأشرف ووافق عليها  التيو ،مع الشريعة المتوافقةبعض المنتجات  العمالئه المجموعةقدم تباإلضافة إلى المنتجات التقليدية، 

ا هيوالمعايير الدولية للتقرير المالي  باستخداممع الشريعة  المتوافقة البنكيةالمنتجات كافة  معالجةيتم  .أنشأها ساب  المذكورةالمحاسبية  لسياساتل طبق 

 المالية الموحدة. القوائمفي هذه 

 :الخاصة تالمنتجات اإلسالمية الرئيسية غير القائمة على العمواليلي بيان  فيما

ــال   المجموعةبيع بموجبها ت مالية هي اتفاقية :المرابحة (1 ــلعة أو أص ــترللعميل س ــتالمه من العميل  المجموعة تهاش ــل عليه بناء  على وعد تم اس وحص

 ربح متفق عليه.بالشراء. يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إلى هامش 

ا لمواصفات دقيقة وجدول زمني محدد.هو اتفاق  :االستصناع (2  لتصنيع البضائع أو تجميعها أو معالجتها أو لبناء منزل أو هيكل آخر وفق 

صفته مؤجر ا ،المجموعةقوم بموجبها تهي اتفاقية  :اإلجارة (3 ا لطلب العميل )المستأجر( ،ب صل للتأجير وفق  شراء أ صل مقابل  ،ب بناء  على وعده بتأجير األ

 إيجار متفق عليه وفترة محددة يمكن أن تنتهي بالتحويل ملكية األصل المؤجر للمستأجر.

والعميل للمســـاهمة في مشـــروع اســـتثماري معين أو ملكية عقار معين ينتهي باكتســـاب العميل للملكية المجموعة هي اتفاقية بين  :المشااااركة (4

ا لشروط االتفاقية.الكاملة. يتم تقاسم   الربح أو الخسارة وفق 

. يبيع العميل بشـــروط الدفع المؤجلة المتفق عليها بيعها للعميلتســـلعة والمجموعة شـــتري تالمرابحة حيث  لةهو شـــكل من أشـــكال معام :التورق (5

 ويستخدم العائدات لمتطلبات التمويل الخاصة به.طرف ثالث لالسلعة األساسية في الحال 

ي شكل من أشكال المشاركة في الربح حيث يقدم العميل رأس المال للبنك أو العكس حسب نوع المنتج. صاحب رأس المال يسمى رب هالمضاربة:  (6

حسب  المال والعامل يسمى مضارب. واجب العامل هو استثمار رأس المال في األنشطة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم تقسيم الدخل

 ي حالة الخسارة يتحمل رب المال كل الخسائر من رأسماله ويفقد "المضارب" جهوده.االتفاقية. وف

رات هو ارتباط إلزامي من قبل البنك تجاه العميل أو العكس للدخول في صفقة بيع أو شراء بغرض التحوط ضد التقلبات في األسعار وأسعار المؤشالوعد:  (7

 وأسعار العمالت.

ساس مرالمرابحة:  (8 سلع لحسابه الوديعة على أ شراء هذه ال سلع نيابة عنهم بأموالهم ثم يقوم ب شراء ال سلع. يعمل البنك كوكيل لعمالئه في  ابحة ال

ي الخاص من العمالء بســعر متفق عليه وآجال اســتحقاق مؤجلة. نظر ا ألن البنك يشــتري الســلع من عمالئه، فهو مســؤول تجاههم عن رأس المال الذ

 .استثمروه باإلضافة إلى الربح

سالمية:  (9 شريعة اإل صرف األجنبي المتوافقة مع ال يتم تقديمها للعمالء للتحوط من تعرضـهم الحالي للعمالت األجنبية. وهو يقوم على منتجات ال

ا ا واحد  أو مجموعة  مفهوم الوعد )الوعد الملزم( حيث يتعهد البنك بشــراء / بيع مبلغ معين من العمالت األجنبية بســعر متفق عليه. قد يشــمل فقط وعد 

 من الوعود.

م تقديمها للعمالء الذين يتعرضون ألسعار ثابتة / متغيرة ويحتاجون إلى حلول تحوط. تم تصميم يتمنتجات أسعار متوافقة مع الشريعة اإلسالمية:  (10

ا أو مجموعة المنتجات حول مفهوم الوعد )الوعد الملزم( للدخول في مرابحة حيث يعتمد الربح على مؤشــر أو معادلة أســعار. قد  ا واحد  تشــمل فقط وعد 

  من الوعود.



    السعودي البريطانيالبنك 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الموحدة المالية القوائمالبنك السعودي البريطاني 

24 

 السعودي المركزي البنك لدى واألرصدة النقدية .3

 2021 2020 

 2,252,471 1,766,585 نقد في الصندوق

 11,683,700 12,063,573 وديعة نظامية

 21,841,129 927,961 إيداعات لدى البنك المركزي السعودي

 672,115 151,285 أرصدة أخرى

 36,449,415 14,909,404 اإلجمالي

 

بنسب  البنك المركزي السعوديبوديعة نظامية لدى  االحتفاظ، البنك المركزي السعوديا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن يتعين على ساب، وفق  

غير متاحة  البنك المركزي السعودي. إن الوديعة النظامية لدى فترةفي نهاية كل على متوسط األرصدة الشهرية مئوية محددة من التزامات ودائعه، تحسب 

 ةتراسندات مش البنك المركزي السعوديلدى  اإليداعات(. تمثل 27)إيضاح  النقدية شبهلتمويل العمليات اليومية لساب، وبالتالي ال تعتبر جزءا  من النقدية و

 درجة استثمارية. ذاتاألرصدة لدى البنك المركزي السعودي هي  .السعوديالبنك المركزي بموجب اتفاقيات إعادة بيع )شراء عكسي( مع 

 صافي ،األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة .4

 تم تصنيف األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى على النحو التالي:ي (أ

 2021 2020 

 4,889,618 4,961,054 حسابات جارية

 217,842 1,034,323 إيداعات أسواق المال

 (1,962) (2,202) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 5,105,498 5,993,175 اإلجمالي

 إجمالي القيمة الدفترية في التغير (ب

مخصص خسائر البنوك والمؤسسات المالية األخرى لتوضيح أهميتها للتغيرات في لدى  لألرصدةيوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية 

 لنفس المحفظة. االئتمان المتوقعة

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غير ائتماني مستوى 

2021 
 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 5,107,460 - - 821 5,106,639 2021يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - 1مرحلة  إلى محول
                     

- 

 - - - -   - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

  887,917    -   -  (821)     888,738  للسنة المحمل صافي

  5,995,377     -     -     -   5,995,377  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غير ائتماني مستوى 

2020 
 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 4,988,191 - - - 4,988,191 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - - 821 (821) 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 119,269 - - - 119,269 للسنة المحمل صافي

 5,107,460 - - 821 5,106,639 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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 االئتمان جودة تحليل (ج

 صافي: األخرى، والمؤسسات البنوكلدى  ألرصدةيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل

 
خسائر االئتمان 

 علىالمتوقعة 
 اً شهر 12 مدى

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض
 اإلجمالي

 5,993,175 - - - 5,993,175 2021 ديسمبر 31

 5,105,498 - - 488 5,105,010 2020 ديسمبر 31

 .يةستثمارادرجة  ذاتاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى هي 

 لمتوقعةا ئتماناال خسائر مخصصفي  الحركة (د

 :األخرىلدى البنوك والمؤسسات المالية  لألرصدة المتوقعةالختامي لمخصص خسائر االئتمان  ديالرص إلىاالفتتاحي  الرصيد من التسويات التاليالجدول  يوضح

 2021 ديسمبر 31 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

 اإلجمالي

 1,962 - 333 1,629 2021يناير  1في  الرصيد

 240 - (333) 573 للسنةصافي المحمل 

 2,202 - - 2,202 2021 ديسمبر 31في  الرصيد

 

 2020 ديسمبر 31 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 منخفضائتماني 

 اإلجمالي

 425 - - 425 2020يناير  1في  الرصيد

 1,537 - 333 1,204 للسنةصافي المحمل 

 1,962 - 333 1,629 2020 ديسمبر 31في  الرصيد

 

 صافي االستثمارات، .5

 :كاآلتي صافي ،االستثمارات تصنف (أ

 2021 2020 

 12,574,317 18,665,583 سندات دين –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,128,916 24,382 حقوق الملكية –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,237,760 1,383,368 من خالل قائمة الدخلمدرجة بالقيمة العادلة 

 45,890,014 44,830,365 صافي ،مقتناة بالتكلفة المطفأة

 60,831,007 64,903,698 اإلجمالي 

ا قدره مليون لاير  495 خالل العام، باعت المجموعة استثماراتها في األسهم المحلية المدرجة بسبب التغيير في إستراتيجية المجموعة. حققت المجموعة ربح 

 سعودي من االستبعاد الذي تم تحويله من احتياطي الدخل الشامل اآلخر إلى أرباح مبقاة مباشرة في حقوق الملكية.
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 في إجمالي القيمة الدفترية التغير (ب

 لنفس المحفظة.مخصص خسائر االئتمان المتوقعة توضيح أهميتها للتغيرات في ليوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لالستثمارات 

 سندات دين – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

2021 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 12,574,317 - - - 12,574,317 2021يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 6,091,266 - - - 6,091,266 للسنة المحمل صافي

 18,665,583 - - - 18,665,583 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى

2020 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 12,712,584  - -  191,134  12,521,450 2020يناير  1الرصيد في 

  -   -  - - - 1مرحلة  إلى محول

  -   -  - - - 2مرحلة  إلى محول

  -   -  - - - 3مرحلة  إلى محول

 (138,267) - - (191,134)  52,867 للسنة المحمل صافي

 12,574,317 - - - 12,574,317 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

  المطفأةمقتناة بالتكلفة 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

2021 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 45,908,019 - - - 45,908,019 2021يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (1,064,565) - - - (1,064,565) للسنة المحمل صافي

 44,843,454 - - - 44,843,454 2021 ديسمبر 31في  كماالرصيد 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

2020 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 45,410,968 - - - 45,410,968 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 497,051 - - - 497,051 للسنة المحمل صافي

 45,908,019 - - - 45,908,019 2020 ديسمبر 31في  كماالرصيد 
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 حسب األدوات المالية  صافي ،االستثمارات (ج

 اإلجمالي المملكة خارج المملكة داخل 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 45,426,997 50,601,273 1,515,165 1,454,970 43,911,832 49,146,303 سندات بعمولة ثابتة

 13,906,255 13,328,697 427,602 181,673 13,478,653 13,147,024 سندات بعمولة عائمة

 1,497,755 973,728 13,629 12,546 1,484,126 961,182 أسهم وأخرى

 60,831,007 64,903,698 1,956,396 1,649,189 58,874,611 63,254,509 اإلجمالي

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص حركة (د

 : بالتكلفة المطفأة المقاسةسندات الدين لخسائر االئتمان المتوقعة فيما يلي تحليال  للحركات في مخصص 

2021 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 18,005 - - 18,005 2021يناير  1في  الرصيد

 (4,916) - - (4,916) صافي المحمل للسنة

 13,089 - - 13,089 2021ديسمبر  31في  الرصيد
 

 

2020 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 7,387 - - 7,387 2020يناير  1في  الرصيد

 10,618 - - 10,618 صافي المحمل للسنة

 18,005 - - 18,005 2020ديسمبر  31في  الرصيد

 سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: لفيما يلي تحليال  للحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

2021 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 7,695 - - 7,695 2021يناير  1في  الرصيد

 7 - - 7 صافي المحمل للسنة

 7,702 - - 7,702 2021ديسمبر  31في  الرصيد

 

2020 
 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
مدى المتوقعة على 

العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 3,678       - 115 3,563 2020يناير  1في  الرصيد

 4,017 - (115) 4,132 صافي المحمل للسنة

 7,695 - - 7,695 2020ديسمبر  31في  الرصيد

 :االستثماريةفيما يلي تحليال  لمكونات المحفظة  (ه

 2021 2020 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 45,426,997 2,227,731 43,199,266 50,601,273  2,491,434   48,109,839  سندات بعمولة ثابتة

 13,906,255 4,911,613 8,994,642 13,328,697  5,088,262   8,240,435  سندات بعمولة عائمة

 1,497,755 25,466 1,472,289 973,728  24,382   949,346  استثمارية وصناديقأسهم 

 60,831,007 7,164,810 53,666,197 64,903,698 7,604,078 57,299,620 ، صافياستثمارات
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 على النحو التالي: متوافقة مع الشريعة استثمارات تشمل صافي ،ستثماراتاال (و

 2021 2020 

   سندات دين:

 43,330,026 51,010,277 صكوك

 (17,459) (10,729) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 50,999,548 43,312,567 

 461,941 919,337 أسهم وصناديق استثمارية

 43,774,508 51,918,885 اإلجمالي

 االئتمان جودة تحليل (ز

 النحو التالي:يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لالستثمار والتي تم تعريفها على 

 (BBB -إلى  AAAتتكون درجة االستثمار من جودة ائتمانية قوية ) -

 (Cإلى  BBتتكون الدرجة غير االستثمارية من: جودة ائتمانية جيدة ومرضية وخاصة )+  -

 2021ديسمبر  31 

 
مقتناة بالتكلفة 

 المطفأة

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

مدرجة بالقيمة 
من خالل العادلة 

 قائمة الدخل

 
 اإلجمالي

 61,740,923 434,022 17,111,627 44,195,274 ستثماريةاذات درجة 

 2,189,047    - 1,553,956 635,091 ستثماريةادون الدرجة 

 973,728 949,346 24,382 - فةغير مصن

 64,903,698 1,383,368 18,689,965 44,830,365 إجمالي 

 

 2020ديسمبر  31 

 
مقتناة بالتكلفة 

 المطفأة

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

مدرجة بالقيمة 
من خالل العادلة 

 قائمة الدخل

 
 اإلجمالي

 58,195,582 359,239 12,375,975 45,460,368 ستثماريةاذات درجة 

 1,703,504    - 1,301,792 401,712 ستثماريةادون الدرجة 

 931,921 878,521 25,466 27,934 فةغير مصن

 60,831,007 1,237,760 13,703,233 45,890,014 إجمالي 

 فيما يلي تحليل االستثمارات حسب الطرف المقابل: (ح

 2021 2020 

  56,391,516  61,043,089 حكومية وشبه حكومية

  1,480,119  1,927,850 شركات

 2,945,616 1,919,154 أخرىبنوك ومؤسسات مالية 

 13,756 13,605 أخرى

 60,831,007 64,903,698 اإلجمالي

 المرهونة الموجودات (ط

 المرهونة كضمان مع مؤسسات مالية أخرى هي كما يلي: الموجوداتحكومية.  صكوكاألوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك هي 

 2021 2020 

 الموجودات 
ذات  المطلوبات

 الصلة
 الموجودات

ذات  المطلوبات
 الصلة

 567,906 562,634 567,906 562,608 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 567,906 562,634 567,906 562,608 اإلجمالي
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 القروض والسلف، صافي  .6

 :التالي النحو علىالقروض والسلف  تصنف (أ

 2021 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 

 أخرى
 شركاتقروض 

 ومؤسسات
 

 اإلجمالي

  138,722,848  101,401,370   35,308,631  2,012,847  شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

 123,496   1,939,590   24,786,523   26,849,609  

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

 43,805   1,023,411   3,846,283   4,913,499  

  3,772,761   3,604,937   167,734   90  مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

  174,258,717  133,639,113   38,439,366  2,180,238  إجمالي القروض والسلف

 (6,702,239)  (5,793,303)  (745,117)  (163,819)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

  167,556,478  127,845,810   37,694,249  2,016,419  القروض والسلف، صافي

 
 

 2020 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 

 أخرى
 شركاتقروض 

 ومؤسسات
 

 اإلجمالي

 124,956,988 89,805,599 33,209,970 1,941,419 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

63,171 882,803 24,634,505 25,580,479 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

66,244 1,464,922 4,472,301 6,003,467 

 3,877,605 3,704,746 172,724 135 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 160,418,539 122,617,151 35,730,419 2,070,969 إجمالي القروض والسلف

 (7,175,461) (5,581,992) (1,358,765) (234,704) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 153,243,078 117,035,159 34,371,654 1,836,265 القروض والسلف، صافي

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 4,210 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تشتمل

ليتم ترقيتها إلى فئة غير  ("فترة التحسن")شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنها عاملة تعرضاتعلى  تشتمل كما(. سعودي لاير مليون 5,377: 2020

 منخفضة القيمة.

 لموجودات المالية المسجلة في كل مرحلة الخصائص التالية:ا تتضمن

  شـــهر ا  12االئتمان التي يتم فيها إثبات مخصـــص لمدة في مخاطر  جوهرية(: بدون زيادة 1شـــهرا  )المرحلة  12الخســـائر االئتمانية المتوقعة على مدى

 ،للخسائر االئتمانية المتوقعة

  ستوى االئتمان لها )المرحلة سائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض م شهدت زيادة 2الخ في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات  جوهرية(: 

 ،ة المتوقعة على مدى العمرالذي يتم فيه إثبات الخسائر االئتماني األولي

  ــتوى ائتماني منخفض )المرحلة ــائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مس ــوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتبارها 3الخس (: دليل موض

 و ،متعثرة أو منخفض القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر

  وقت  خاللالمتكبدة على مدى العمر مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائها أو استحداثها بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان

الموجودات  . تشــتملفي حال توقع المزيد من الخســائر االئتمانية العمرالمتوقعة على مدى  يةخســائر االئتمانبال االعتراف يتم .شــرائها أو اســتحداثها

مع  االندماجعلى القروض والسلف غير العاملة التي تم الحصول عليها من خالل عملية  أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض المشتراة المالية

 تم تسجيلها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.البنك األول والتي 
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 :الدفترية القيمة إجمالي في التغير (ب

 لنفس المحفظة.مخصص خسائر االئتمان المتوقعة توضيح أهميتها للتغيرات في ل للقروضيوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية 

 ئتماناال طاقاتب 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  2,070,969   135   66,244   63,171   1,941,419  2021يناير  1الرصيد في 

 - - (5,139) (4,962) 10,101 1مرحلة  إلى محول

 - - (4,685) 96,566 (91,881) 2مرحلة  إلى محول

 - - 26,076 (3,965) (22,111) 3مرحلة  إلى محول

 205,116 (45) 57,156 (27,314) 175,319 للسنة المحمل صافي

 (95,847) - (95,847) - - مشطوبة مبالغ

 2,180,238 90 43,805   123,496 2,012,847 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 2,469,006 1,113 67,267 74,200 2,326,426 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (8,927) 8,927 1مرحلة  إلى محول

 - - - 40,050 (40,050) 2مرحلة  إلى محول

 - - 43,329 (6,506) (36,823) 3مرحلة  إلى محول

 (274,764) (978) 78,921 (35,646) (317,061) للسنة المحمل صافي

 (123,273) - (123,273) - - مشطوبة مبالغ

 2,070,969 135 66,244 63,171 1,941,419 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 خرىاأل فراداأل قروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  35,730,419   172,724   1,464,922   882,803   33,209,970  2021يناير  1الرصيد في 

 -    -  (2,882)  (202,037)   204,919  1مرحلة  إلى محول

 -    -  (47,809)   631,526  (583,717)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   120,461  (45,895)  (74,566)  3مرحلة  إلى محول

  3,089,724  (4,990)  (130,504) 673,193  2,552,025  للسنة المحمل صافي

 (380,777)     -  (380,777)     -     -  مشطوبة مبالغ

  38,439,366   167,734   1,023,411   1,939,590   35,308,631   2021 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  36,449,600   370,131   862,131   1,461,519   33,755,819  2020يناير  1الرصيد في 

  -   -  (7,070)  (88,320)   95,390  1مرحلة  إلى محول

  -   -  (35,051)   217,576  (182,525)  2مرحلة  إلى محول

  -   -   200,423  (57,473)  (142,950)  3مرحلة  إلى محول

 (427,828) (197,407) 735,842 (650,499) (315,764) للسنة المحمل صافي

 (291,353) - (291,353) - - مشطوبة مبالغ

  35,730,419   172,724   1,464,922   882,803   33,209,970  2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 مؤسساتالو شركاتال قروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  122,617,151  3,704,746   4,472,301   24,634,505   89,805,599  2021يناير  1الرصيد في 

    -     -     -  (570,467)   570,467  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (25,980)  587,366  (561,386)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   10,655  (10,598)  (57)  3مرحلة  إلى محول

  11,960,946  (99,809)   328,291   145,717   11,586,747  للسنة المحمل صافي

 (938,984)     -  (938,984)     -     -  مشطوبة مبالغ

  133,639,113  3,604,937  3,846,283   24,786,523   101,401,370 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 119,159,480 3,858,563 4,199,973 15,354,378 95,746,566 2020يناير  1الرصيد في 

  -     -  (10)  (84,065)   84,075   1مرحلة  إلى محول

  -     -   -     892,970 (892,970)  2مرحلة  إلى محول

  -     -   351,945  (351,690) (255)   3مرحلة  إلى محول

  3,909,202  (153,817) 371,924 8,822,912 (5,131,817) للسنة المحمل صافي

 (451,531)   -  (451,531)  -    -    مشطوبة مبالغ

 122,617,151   3,704,746   4,472,301   24,634,505   89,805,599  2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة (ج

 .مقابل القروض والسلف المتوقعة إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  يوضح

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2021يناير  1الرصيد في 

    -     -  (5,142)  (26,012)   31,154  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (41,537)   57,350  (15,813)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   21,310  (19,026)  (2,284)  3مرحلة  إلى محول

  604,260   55,194  (124,861)   1,019,261  (345,334)  خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 (1,077,482)     -  (1,077,482)     -     -  مشطوبة مبالغ

 6,702,239   108,012   2,600,654   3,482,551   511,022  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,003,000 60,502 3,142,098 2,156,103 644,297 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (6,394) (31,938) 38,332 1مرحلة  إلى محول

 - - (20,696) 28,552 (7,856) 2مرحلة  إلى محول

 - - 40,693 (35,293) (5,400) 3مرحلة  إلى محول

 1,623,990 (7,684) 1,124,194 333,554 173,926 خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 (451,529) - (451,529) - - مشطوبة مبالغ

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 االئتمان بطاقات 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 234,704 - 44,799 39,065 150,840 2021يناير  1الرصيد في 

    -     -  (3,441)  (2,026)   5,467  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (3,094)   9,817  (6,723)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   2,932  (1,530)  (1,402)  3مرحلة  إلى محول

 (70,885)    -  (7,117)  (3,141)  (60,627) خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

  163,819     -   34,079   42,185   87,555  2021 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 275,927 - 47,319 53,107 175,501 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (2,424) (4,062) 6,486 1مرحلة  إلى محول

 - - (1,838) 5,118 (3,280) 2مرحلة  إلى محول

 - - 6,864 (3,290) (3,574) 3مرحلة  إلى محول

 (41,223) - (5,122) (11,808) (24,293) خسائرالإعادة قياس مخصص  بعد

 234,704 - 44,799 39,065 150,840 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 األخرى األفراد قروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  1,358,765   52,818   772,765   164,100   369,082  2021يناير  1الرصيد في 

    -     -  (1,701)  (21,623)   23,324  1مرحلة  إلى محول

 -      -  (25,432)  30,805 (5,373) 2مرحلة  إلى محول

    -     -  17,883 (17,001)  (882)  3مرحلة  إلى محول

 (475,150)   17,230  (338,991)   25,082  (178,471)  خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 (138,498)     -  (138,498)     -     -  مشطوبة مبالغ

  745,117   70,048   286,026   181,363   207,680  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 1,189,847 60,502 576,169 214,286 338,890 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (3,970) (19,368) 23,338 1مرحلة  إلى محول

 - - (18,858) 20,903 (2,045) 2مرحلة  إلى محول

 - - 19,266 (17,449) (1,817) 3مرحلة  إلى محول

 168,918 (7,684) 200,158 (34,272) 10,716 خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 1,358,765 52,818 772,765 164,100 369,082 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 والمؤسسات الشركات قروض 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  5,581,992     -   3,010,802   2,247,813   323,377  2021يناير  1في الرصيد 

    -     -     -  (2,363)   2,363  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (13,011)   16,728  (3,717)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   495  (495)  -  3مرحلة  إلى محول

  1,150,295   37,964   221,247   997,320  (106,236)  خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 (938,984)     -  (938,984)     -     -  مشطوبة مبالغ

  5,793,303   37,964   2,280,549   3,259,003   215,787  2021 ديسمبر 31الرصيد في 
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  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4,537,226 - 2,518,610 1,888,710 129,906 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (8,508) 8,508 1مرحلة  إلى محول

 - - - 2,531 (2,531) 2مرحلة  إلى محول

 - - 14,563 (14,554) (9) 3مرحلة  إلى محول

 1,496,295 - 929,158 379,634 187,503 خسائر الإعادة قياس مخصص  بعد

 (451,529) - (451,529) - - مشطوبة مبالغ

 5,581,992 - 3,010,802 2,247,813 323,377 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 :االقتصاديةفيما يلي تحليال  بمخاطر تركزات القروض والسلف حسب القطاعات  (د

 

2021 
 غير العاملة العاملة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 مخصص
خسائر ال

 يةاالئتمان
 المتوقعة

القروض 
والسلف، 

 صافي

  806,031  (121)     -     -   806,152  حكومية وشبه حكومية

  9,639,815  (27,088)     -     -   9,666,903  تمويل

  636,367  (6,166)   241     -   642,292  زراعة وأسماك

  23,646,542  (1,610,878)   616,579   558,920   24,081,921  تصنيع

  3,687,266  (6,900)   3,445     -   3,690,721  مناجم وتعدين

  13,046,479  (86,126)   390,663     -   12,741,942  كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

  10,224,434  (1,492,872)   954,590   1,197,507   9,565,209  بناء وإنشاءات  

  38,809,700  (2,091,186)   1,346,666  1,595,261   37,958,959  تجارة

  13,989,973  (35,671)   4,388   5,970   14,015,286  واتصاالتنقل 

  9,574,868  (404,910)   119,675   230,523   9,629,580  خدمات

  39,710,668  (908,936)   167,824   586,126   39,865,654  أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

  3,784,335  (31,385)   168,690   36,075   3,610,955  أخرى

  167,556,478 (6,702,239)   3,772,761  4,210,382   166,275,574 اإلجمالي 

 
 

2020  
 غير العاملة العاملة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

مخصص 
الخسائر 

االئتمانية 
 المتوقعة

القروض 
والسلف، 

 صافي

  2,510,799  (2,549)     -     -   2,513,348  حكومية وشبه حكومية

  6,331,468  (127,259)     -     -   6,458,727  تمويل

  770,750  (3,283)   241     -   773,792  زراعة وأسماك

  19,797,090 (1,590,568)   744,779   585,649   20,057,230  تصنيع

  3,486,143  (11,618)   5,545     -   3,492,216  مناجم وتعدين

  11,775,379 (209,460)   437,798   138,335   11,408,706  كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

  11,411,754 (1,274,090)   922,083   1,474,209   10,289,552  بناء وإنشاءات  

  37,834,088 (1,915,999)   1,302,608  1,795,746   36,651,733  تجارة

  13,037,440 (70,301)   4,955   24,912   13,077,874  واتصاالتنقل 

  7,784,076  (336,458)   117,311   211,628   7,791,595  خدمات

 36,207,919 (1,593,469) 172,859 1,116,293 36,512,236 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 2,296,172 (40,407) 169,426 30,581 2,136,572 أخرى

 153,243,078 (7,175,461) 3,877,605 5,377,353 151,163,581 اإلجمالي 
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 .مثل المبالغ الظاهرة بالجدول إجمالي القيمة الدفتريةت. والسلف للقروضيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  (ه

 

2021 

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 25,076,909     -     -     -  25,076,909   قوية

  63,149,721     -   22   2,711,022   60,438,677  جيدة

  29,200,925     -   28,035   13,287,106  15,885,784  مقبولة

  39,865,654     -   481,090   2,063,086   37,321,478  غير مصنفة

  8,982,365     -   193,970   8,788,395     -  تحت المالحظة

  7,983,143   3,772,761  4,210,382     -     -  غير عاملة

 174,258,717 3,772,761 4,913,499 26,849,609 138,722,848 اإلجمالي

 

2020  

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 23,415,171 - - - 23,415,171 قوية

 53,659,990 - 15,012 1,550,408 52,094,570 جيدة

 31,591,147 - 1,027 17,326,944 14,263,176 مقبولة

 36,512,236 - 414,873 945,974 35,151,389 غير مصنفة

 5,985,037 - 195,202 5,757,153 32,682 تحت المالحظة

 9,254,958 3,877,605 5,377,353 - - غير عاملة

 160,418,539 3,877,605 6,003,467 25,580,479 124,956,988 اإلجمالي

واألرباح والسيولة وتوليد النقدية واإلدارة ذات جودة عالية. هناك قدرات قوية على الوفاء بااللتزامات طويلة وقصيرة  ةتشير إلى أن الموقف المالي، والرسمل قوية:

 األجل.

ا  بالتغيرات الخارجية ال يظهر الوضع المالي وجود توجهات سلبية كبيرة. تعتبر القدرة على الوفاء بااللتزامات متوسطة وقصيرة األجل عادلة، لكنها تتأثر كثير جيدة:

 أو الظروف في السوق.

ر مقلق لكنه يتطلب المراقبة المنتظمة بسبب الشكوك تشير إلى أن الموقف المالي للطرف المقابل متوسط، لكن ليس قويا . إن الموقف الكلي غي مقبولة:

 الناتجة عن التغيرات الخارجية أو الظروف في السوق.

 .مصنفة وغير عاملة أفراد وسلف قروض تمثل: مصنفة غير

 والمقدرة على السداد مشكوك فيها. يتطلب الموقف المالي للجهة المقترضة المتابعة عن قرب والتقييم المستمر. ضعيفالموقف المالي  تحت المالحظة:

 .أو مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض كمتعثر مصنف العميل: عاملة غير

 الشريعة مع متوافقةالقروض ال (و

 :التاليةمتوافقة مع الشريعة ال المنتجات صافي ،القروض والسلف تشمل

 2021 2020 

 91,174,726 113,013,915 تورق

 5,565,020 7,684,645 مرابحة

 19,915,008 11,412,338 أخرى/  إجارة

 116,654,754 132,110,898 اإلجمالي

 الضمانات  (ز

المتعلقة بالقروض والسلف. تشتمل هذه الضمانات، في الغالب، على  االئتمان، خالل عمليات اإلقراض الخاصة به، بضمانات لتقليل مخاطر المجموعةحتفظ ت

مقابل القروض التجارية  اتالضمانبودائع ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يحتفظ 

القابلة للتحقق. وبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في الفترة  قيمتهامقابل التعرضات ذات الصلة بصافي  اويتم إدارته والشخصية

ديسمبر  31كما في  من مخاطر االئتمان. الضمانات هذه فيه تقلل الذي بالقدر كتأمين االمحتفظ بهتكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضمانات  ة،اليالم

 مليون لاير سعودي(. 1,728: 2020مليون لاير سعودي ) 1,258، بلغت قيمة الضمانات المحتفظ بها مقابل تلك القروض والسلف 2021
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 زميلة ال شركاتالستثمار في اال .7

 2021 2020 

   اتش اس بي سي العربية السعودية 

 585,987 542,955 السنةرصيد في بداية ال

 79,870 139,572 الحصة في األرباح

 (122,902) (99,168) توزيعات أرباح مستلمة

 542,955 583,359 السنة نهاية في الرصيد

   الشركة الوطنية للتأمين

 74,211 76,277 رصيد في بداية السنةال

 2,066 (8,143)  األرباح في الحصة

 - (68,134) )أ( 7                                       إعادة تصنيف إلى موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 76,277 - السنة الفترةفي نهاية  الرصيد

 619,232 583,359 اإلجمالي

 - 68,134 )أ( 7                                                         موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 - 79,894 غير المتداولة خالل السنة الموجودات بيع منمتحصالت 

 - 11,760 غير المتداولة  الموجوداتمكاسب من بيع 

 - - 2021ديسمبر  31رصيد الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع في 

 

 موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع  -)أ(  7

٪ 20خطط ا للتخارج من حصته البالغة  تتوجهه االستراتيجي فيما يتعلق بملكيته في الشركة الوطنية للتأمين والتي تضمن، أعلن ساب عن 2021يوليو  14في 

شهرا . وبالتالي تم إعادة تصنيف األصول المرتبطة على أنها "موجودات غير متداولة مصنفة  12في الشركة. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من البيع في غضون 

 ظ بها للبيع" وتم استبعادها خالل الربع الرابع من العام الحالي.كمحتف

 ، صافيوأصول حق االستخدام والمعدات الممتلكات .8

 

 
 األراضي
 والمباني

المباني  تحسينات
المستأجرة وأصول 

 حق االستخدام
المعدات واألثاث 

 والسيارات 
2021 

 اإلجمالاي 
2020 

 اإلجمالاي

 4,302,387 4,362,835 856,280 1,842,240 1,664,315 يناير  1في  كماالتكلفة: 

 192,981 (86,170) 48,509 (143,881)  9,202  القياس إعادةإضافات / 

 (132,533) (168,446) (87,948) (78,874) (1,624)  استبعادات

 4,362,835  4,108,219  816,841 1,619,485  1,671,893  ديسمبر  31في  كما

 1,643,153 1,941,650 689,823 829,267 422,560 يناير  1في  كمااالستهالك المتراكم: 

 343,934 280,635 81,473 180,630  18,532  المحمل للسنة

 (45,437) (136,473) (60,140) (76,014) (319)  ستبعاداتا

 1,941,650  2,085,812  711,156 933,883  440,773  ديسمبر  31في  كما

      صافي القيمة الدفترية

   2,022,407  105,685  685,602  1,231,120  2021ديسمبر  31في  كما

 2,421,185  166,457 1,012,973 1,241,755 2020ديسمبر  31في  كما

 748,242  1,223,760    األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 3,169,427 3,246,167    اإلجمالي

 :االستخدام حق أصولحركة يلي بيان  فيما

 المتراكم االستهالك التكلفة 2021
 القيمة صافي

 الدفترية

    أصول حق االستخدام

 897,633 (257,469) 1,155,102 بداية السنة في الرصيد

 (155,164) - (155,164) (القياس إعادة)/  إضافات

 (2,199) 75,647 (77,846) استبعادات

 (133,010) (133,010) - استهالك

 607,260 (314,832) 922,092 2021 ديسمبر 31في  الرصيد
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 المتراكم االستهالك التكلفة 2020
 القيمة صافي

 الدفترية

    أصول حق االستخدام

 1,098,807 (118,493) 1,217,300 بداية السنة في الرصيد

 (27,767) - (27,767) (القياس إعادة)/  إضافات

 (16,389) 18,042 (34,431) استبعادات

 (157,018) (157,018) - استهالك

 897,633 (257,469) 1,155,102 2020 ديسمبر 31في  الرصيد

 
 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة .9

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل

 2021 2020 

   عن االستحواذ على البنك األول: ناتجة مبالغ

 8,778,091 8,778,091 شهرة

 1,787,484 1,631,407 أخرى ملموسة غير موجودات

 13,806 13,806 للتكافل ساب على االستحواذ عن ناتجة شهرة

 403,155 317,507 اآلليالحاسب  برامج

 10,982,536 10,740,811 اإلجمالي

 
 

 الشهرة 

 برامج
 الحاسب

 اآللي

 العمالء عالقة
شراء بطاقة  -

االئتمان 
 المستحقة 

 الودائع
 األساسية

 العالمة
 التجارية

 
2021 

 اإلجمالي
2020 

 اإلجمالي

        التكلفة

 18,751,300 19,022,396 75,000 1,875,400 71,200 791,123 16,209,673 يناير  1في  كما

 315,365 174,261 - - - 174,261 - إضافات

 (44,269) (187,044) - - - (187,044) - / شطب استبعادات

 19,022,396 19,009,613 75,000 1,875,400 71,200 778,340 16,209,673 ديسمبر  31في  كما

 اإلطفاءخسائر / 
 :ةالمتراكم

       

 289,235 8,039,860 22,500 200,936 10,680 387,968 7,417,776 يناير  1في  كما

 333,724 341,769 15,000 133,957 7,120 185,692 - المحمل للسنة

 7,417,776 - - - - - - القيمة انخفاض خسائر

 (875) (112,827) - - - (112,827) - شطب/  استبعادات

 8,039,860 8,268,802 37,500 334,893 17,800 460,833 7,417,776 ديسمبر  31في  كما

        صافي القيمة الدفترية

 - 10,740,811 37,500 1,540,507 53,400 317,507 8,791,897 ديسمبر  31في  كما

 10,982,536 - 52,500 1,674,464 60,520 403,155 8,791,897 ديسمبر  31في  كما

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار

تقييم  راءإج مالية، فترة كل في يتم، .القيمة فيانخفاض من وجود  لتأكداألعمال سنوي ا ل تجميع عمليةمن خالل  عليها ستحوذالشهرة المتخصيص  يتم

إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة  يتم. في القيمة نخفاضاال اختبار إجراء يتعينذلك،  علىمؤشرات  وجود وفي حال .القيمة في نخفاضااللمؤشرات 

مع القيمة  ،االستعمال قيدالتي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها من خالل طريقة القيمة  بالمجموعة للنقدية المدرة للوحدات المقدرةالقابلة لالسترداد  القيمة

 .للنقدية المدرة الوحدات من وحدة لكل الموجودات لصافي الدفترية

 التالية: ديةللنق درةلوحدات المإلى ا تم تخصيص الشهرة

  األفرادمصرفية 

  شركات والمؤسساتالمصرفية 

 خزينةال 

 أخرى  
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 عمالاالست قيد القيمة سابتحال المسخدمةاالفتراضات الرئيسية 

، التدفقات النقدية االستعمال ديق مةيالق طريقة تستخدمتحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المدرة للنقدية بناء  على حساب القيمة قيد االستعمال.  تم

 .على المدى طويل االجل النهائيالنمو  معدل سنوات وبعد ذلك تم استخدامالمتوقعة الدائمة على مدى فترة التوقعات البالغة خمس 

 :ةيالتال باالفتراضات كثير ااالستعمال للوحدات المدرة للنقدية  ديق مةييتأثر حساب الق

 المتوقع االسمي اإلجمالي المحلي الناتج سيما ال ،االقتصادية التوقعات 

 الخصم معدالت 

 األجل طويل النمو معدالت 

 الخاصة العموالت دخل صافي وهوامش المرجعية الفائدة أسعار 

 المتوقعة االئتمان خسائر من للمخاطر المستقبلية التكاليف 

 و ،المحلية التضخم معدالت 

 رباحباأل واالحتفاظ المستهدف المال رأس نسبة  

 :االستعمال ديق مةيفي حساب الق ةيالتال الرئيسية االفتراضاتتم استخدام 

  مصــادر  من هايالمال التي تم الحصــول عل ومقارنتها بمعدالت تكلفة رأس ةيالموجودات المال ريســتخدام نموذج تســعباوالمشــتق  ٪9.42معدل خصــم

 .ةيخارج

 صاديينوالمشتق من توقعات  ٪4.0 قدرهنمو الموجودات طويلة األجل  معدل سعودية المطبق  العربيةللناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة  االقت ال

 .2026عام على فترات التوقعات لما بعد 

 والمعدل  الســـعودية العربيةللناتج المحلي اإلجمالي االســـمي للمملكة  االقتصـــاديينوالمشـــتق من توقعات  ٪5.5 قدره األجل طويل معدل نمو األرباح

 .2026الزمن والمطبق على فترة التوقعات لما بعد عام  ومعدالت نمو القطاع على مدى المرجعيةالمتوقعة في أسعار الفائدة  بالتغيرات

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة

 الفتراضات التالية:با كثير ا يةللنقد المدرةلوحدات ل االستعمال قيدالقيمة حساب  يتأثر

 هوامش الفائدة، 

 الخصم تمعدال، 

  التوقعاتمعدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة، 

 و ،الحالي الناتج المحلي اإلجمالي 

 المحلية التضخم معدالت. 

 الفائدة هوامش

 لظروف السوق المتوقعة.الميزانية على مدى فترة  ايتم تغييرهوعلى أسعار السوق السائدة في بداية فترة الميزانية.  ةتعتمد هوامش الفائد

 الخصم تمعدال

لتقييم األداء التشغيلي  المعيار هذا اإلدارة تستخدمتجاري.  عملالمطلوب في كل ورأس المال المستخدم  علىلعائد لتعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة 

 المالية.  الموجوداتتسعير  نموذجوتقييم مقترحات االستثمار المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام 

 اإلجمالي ومعدالت التضخم المحليةالناتج المحلي والمتوقع  النمومعدل 

 إلىتخصيص الشهرة المخصصة  وتم .يةلنقدل المدرةوحدات الألي من  الزمأنه ال يوجد انخفاض  إلى اختبار انخفاض قيمة الشهرة أشار ،2021ديسمبر  31في 

 :التالية للنقدية المدرةلوحدات ا

 يةللنقد المدرة الوحدات

 المخصصة الشهرة

2021 

 4,649,572 األفراد مصرفية

 771,772 والمؤسسات الشركات مصرفية

 3,356,747 الخزينة

 13,806 أخرى
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معدل النمو النهائي مع  االنخفاض في في معدل الخصم أو %1 بواقع الزيادة إن. أعالهالخصم المذكور  معدلتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام 

 :دناهأفي الجدول هو مبين  كما يةلنقدل المدرةلوحدات للالسترداد  ةالقابل قيمةقلل من التأن  االعوامل األخرى ثابتة من شأنه على الحفاظ

 
 2021 ديسمبر 31

 للنقدية المدرة للوحدات لالسترداد القابلةعلى القيمة  األثر

 للنقدية المدرة الوحدات
 الخصم معدلفي  ٪1بواقع  الزيادة

 )مليون لاير سعودي(

في معدل النمو  ٪1 بواقع النقص
 النهائي

 )مليون لاير سعودي(

 (5,936) (6,685) األفراد مصرفية

 (8,796) (9,944) والمؤسسات الشركات مصرفية

 (4,082) (4,638) الخزينة

 

 

 
 2020 ديسمبر 31

 للنقدية المدرة للوحدات لالسترداد القابلةعلى القيمة  األثر

 للنقدية المدرة الوحدات
 الخصم معدلفي  %1بواقع  الزيادة

 )مليون لاير سعودي(

في معدل النمو  %1 بواقع النقص
 النهائي

 )مليون لاير سعودي(

 (3,089) (3,655) األفراد مصرفية

 (5,572) (6,625) والمؤسسات الشركات مصرفية

 (2,625) (3,138) الخزينة

 
 األخرى الموجودات .10

 2021 2020 

 1,432,492 1,570,233 ذمم مدينة

 139,918 64,021 ضريبة مدفوعة مقدما   

 2,517,762 1,718,832 أخرى

 4,090,172 3,353,086 اإلجمالي

 
 لمشتقاتا .11

 :األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر باستخدامالمجموعة  تقومخالل دورة أعماله العادية، 

 اآلجلة والمستقبلية العقود( أ

ن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها اتعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.  اتفاقياتوهي عبارة عن 

محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة  احتياجاتخصيصا  لتلبية 

 فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا . 

  ياراتالخ( ب

أو أداة  سلعة، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو االلتزامتعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس  اتفاقياتوهي عبارة عن 

 محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.  مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي

 المقايضات( ج

وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت  .بأخرىلتبادل مجموعة من التدفقات النقدية  التزاماتوتمثل 

فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل  ،أما مقايضات العمالت .المبلغالخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل 

العموالت الخاصة بسعر المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدا  دفع 

 ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

 اآلجلة األسعار  اتفاقيات( د

العمولة الخاصة  وهي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها خارج األسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر

 المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

 ات المتعلقة بالمخاطرالتسوي

 البيع -سعر الشراء 

 البيع والذي يمثل القيمة العادلة. –استخدام الفرق بين سعر الشراء  13يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 
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تكبدها في حالة إقفال كافة صافي البيع التي يتم  –البيع تكلفة الشراء  –يم في العادة قيمة سوقية متوسطة. تعكس تسوية سعر الشراء ينتج عن طريق التقي

 مخاطر السوق المتبقية المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطية المتاحة أو باستبعادها أو بالتخلص منها.

 يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنكيتسوية تق

تعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن يستلم القيمة  احتمالتعكس ضمن القيمة العادلة  يم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كييوتمثل تسوية تق

 السوقية الكاملة للمعاملة.

 يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخريتسوية تق

عثر ساب وأن ساب لن يدفع القيمة السوقية يم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة احتمال تيوتمثل تسوية تق

 الكاملة للمعاملة.

يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف ييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك / طريقة تسوية تقيطريقة تسوية تق

 اآلخر

م مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر بصورة ييتجاه البنك وتسوية تق يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخرييقوم ساب باحتساب تسوية تق

يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وذلك بتطبيق يمستقلة لكل طرف آخر تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنه. يقوم ساب باحتساب تسوية تق

على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر، وضرب النتيجة بالخسارة المتوقعة في حالة التعثر. وعلى  –ر ساب في حالة عدم تعث -احتمال تعثر الطرف اآلخر 

في حالة عدم تعثر  –يم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر وذلك باستخدام احتمال تعثر ساب يالعكس، يقوم ساب باحتساب طريقة تسوية تق

دى فترة على التعرضات اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة التعثر. يتم احتساب كال الطريقتين على م –الطرف اآلخر 

 التعرض المحتمل للمخاطر.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعمالء  بالمجموعةتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة 

لى أرباح من التغيرات لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول ع

أو المنتجات  من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق واالستفادةعدالت أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد اإليجابية في األسعار أو الم

 بغرض الحصول على أرياح من ذلك.  المختلفة

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

 .مخاطر السيولة( – 32مخاطر السوق، واإليضاح  – 31المخاطر المالية، واإليضاح  إدارة – 30)انظر اإليضاح  -نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر المجموعة تبع ت

نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقليل مخاطر أسعار العمالت  المجموعةلها تعرض تإدارة المخاطر التي جزء من عملية  يتضمن

. وقد وضع مجلس البنك المركزي السعوديتويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناء  على التوجيهات الصادرة عن والعموالت الخاصة لتكون ضمن المس

تغطية المخاطر لضمان  استراتيجياتاإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا  لمخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميا  وتستخدم 

سعار العموالت راكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا  لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدودا  للفجوات في أبقاء م

تغطية المخاطر لضمان  تراتيجياتاسالخاصة للفترات المقررة. يتم دوريا  مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم 

 بقاء الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.

 .الخاصةالمشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت  المجموعةستخدم توكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، 

 االستراتيجيةإن التغطية  .ككلتغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي  استراتيجية وباستخدامويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة 

 المجموعةستخدم ت المتاجرة. للمخاطر، عدا تغطية مخاطر المحفظة، ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض

مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر  المجموعةستخدم تكما  .محددةعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت 

والت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية أيضا  مقايضات أسعار العم المجموعةستخدم تومحددة ناشئة عن التعرض لمخاطر عموالت خاصــة بسعر ثابت. 

وفي كافة هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا ، بما في ذلك تفاصيل البنود  .عائمالناشئة عن بعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر 

 .النقديةالقيمة العادلة أو التدفقات  المغطاة وأداة تغطية المخاطر، ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر

 فعالية تغطية المخاطر اختبار

بأنه يجب التوقع بأن تكون كل تغطية مخاطر  –عند بدء تغطية المخاطر وطوال فترتها  -كي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإن ساب يطلب 

 ذات فعالية عالية مستقبال  وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

 إدارةيم فعالية التغطية تعتمد على استراتيجية ييم فعالية التغطية وأن الطريقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقيتوضح مستندات كل تغطية مخاطر كيفية تق

تغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات المخاطر الخاصة بها. وفيما يتعلق بالفعالية المستقبلية، يجب التوقع بأن تكون أداه التغطية ذات فعالية عالية عند تسوية ال

٪. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في 125٪ إلى 80النقدية المتعلقة بالمخاطر المغطاة خالل الفترة التي خصصت إليها التغطية. كانت فعالية التغطية ما بين 

 ".ة الدخلدخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمموحدة ضمن "قائمة الدخل ال
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 مصادر عدم الفعالية:

 المصادر المحتملة لعدم الفعالية هي كما يلي:

  قة، حيث تقوم المجموعة مدفوعات المســــب بار  مخاطرتغطية بالفرق بين الحجم المتوقع والفعلي لل تاريخ الســـــداد المتوقع مع األخذ في االعت من 

 ،المدفوعات المسبقة المتوقعة على أساس الخبرة السابقة

  ا باســـتخدام منحنيات خصـــم تغطية مخاطروأداة بتغطية مخاطر الفرق في الخصـــم بين بند ، حيث يتم خصـــم مقايضـــات أســـعار الفائدة المضـــمونة نقد 

 ،المفهرسة، والتي ال يتم تطبيقها على الرهون العقارية ذات السعر الثابت اليوميالمقايضات 

  تغطية مخاطراريخ التصنيف المبدئي كأداة بقيمة عادلة غير صفرية في تتغطية مخاطر مشتقات، 

 و ،تغطية مخاطر تمخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تؤثر على القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة غير المضمونة ولكن ليس 

  حيز التنفيذ في وقت مختلف ويكون لها تأثير لدوالر األمريكي، ألنها قد تدخل باســـعر الفائدة الســـائد بين البنوك في لندن آثار اإلصـــالحات القادمة على

 مختلف على البند المحوط )الرهون العقارية ذات السعر الثابت( وأداة التحوط )المشتقات المستخدمة للتحوط من تلك الرهون العقارية(.

 النقدية التدفقات مخاطر تغطية

لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل  ةالمستقبلية الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناللتغيرات في التدفقات النقدية ألسعار العموالت  المجموعةتعرض ت

 المخاطر في أسعار العموالت الخاصة. تغطية لمقايضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية  المجموعةستخدم تدخل عمولة خاصة بسعر متغير. 

 فيها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على قائمة الدخل: المغطاة، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية ديسمبر 31يوضح الجدول أدناه، كما في 

2021 
خالل سنة 

 واحدة
 3سنة إلى 

 سنوات 5إلى  3 سنوات 
 5أكثر من 
 سنوات 

 - - 80,022 45,317 تدفقات نقدية واردة )موجودات(

 - - - - تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 - - 80,022 45,317 صافي التدفقات النقدية الواردة

2020     

 - 1,635 47,208 31,286 تدفقات نقدية واردة )موجودات(

 - - - (1,687) تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 - 1,635 47,208 29,599 صافي التدفقات النقدية الواردة

مخاطرها في تغطية مخاطر التدفقات النقدية وذلك على أساس  المغطاةيعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها على البنود 

ية المشتقة مع تحليل بالمبالغ تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المال مخاطرها. المغطاةتجديد األسعار للموجودات والمطلوبات 

 . االستحقاقديسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ  31اإلسمية لها كما في 

بلية المتعلقة بها. ن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقإ

/  على القيمة العادلة اإليجابية والتي تقتصر عادة المجموعةلها تعرض تالتي  االئتمانوبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر 

 للمشتقات.  السالبة

 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

2021 
القيمة العادلة 

 اإليجابية
القيمة العادلة 

 السلبية
إجمالي المبالغ 

 سميةإلا
 خااالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة: 

       

 14,573,990 15,119,118 7,776,179 1,861,895 39,331,182 (547,847) 569,913 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 4,500,000 1,577,773 5,738,468 1,495,549 13,311,790 (446,546) 424,607 خيارات أسعار العموالت الخاصة   

 - 895 1,880,998 1,652,726 3,534,619 (34,585) 40,296 الصرف األجنبي اآلجلةعقود  

 - 61,028 734,793 263,779 1,059,600 (14,922) 14,900 خيارات العمالت   

 - 2,587,500 562,500 1,500,000 4,650,000 (2,958) 6,456 مقايضات العمالت   

المشتقات المقتناة لتغطية 
 العادلة:مخاطر القيمة 

       

 5,933,686 6,165,875 93,750 45,000 12,238,311 (457,949) 34,794 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر التدفقات النقدية:

       

 - 90,000 - - 90,000 - 2,871 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 - 225,000 843,750 - 1,068,750 (9,785) 16,008 مقايضات العمالت  

 25,007,676 25,827,189 17,630,438 6,818,949 75,284,252 (1,514,592) 1,109,845 اإلجمالي  

 لترتيبات العادلة القيمة
 المقاصة

16,298 (768,729)      

      1,190,713 (39,525) صافي ،المستلمة النقدية

      421,984 (23,227) المقاصة بعد العادلة القيمة
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 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ 

2020 
القيمة 
العادلة 

 اإليجابية
القيمة العادلة 

 السلبية
إجمالي المبالغ 

 سميةإلا
 خااالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة: 

       

 11,257,825 20,929,295 5,199,257 1,106,388 38,492,765 (1,175,729) 1,172,441 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 5,250,000 7,967,830 3,097,608 476,120 16,791,558 (724,737) 677,038 خيارات أسعار العموالت الخاصة   

 - - 289,101 1,245,515 1,534,616 (68,162) 68,766 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - 88,445 403,480 153,968 645,893 (1,852) 1,852 خيارات العمالت   

 - 3,150,000 300,000 375,000 3,825,000 (7,806) 15,418 مقايضات العمالت   

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر القيمة العادلة:

       

 3,472,041 6,057,125 487,500 93,750 10,110,416 (834,505) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر التدفقات النقدية:

       

 - 90,000 - - 90,000 (6,295) 18,581 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 - 318,750 712,500 - 1,031,250 - 7,210 مقايضات العمالت  

 19,979,866 38,601,445 10,489,446 3,450,741 72,521,498 (2,819,086) 1,961,306 اإلجمالي  

 لترتيبات العادلة القيمة
 المقاصة

27,278 (1,665,900)      

      1,979,400 (29,775) النقدية المستلمة، صافي

      313,500 (2,497) المقاصة بعد العادلة القيمة

بشأن منتجات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي تشتمل على أداه مشتقة واحدة أو أكثر. وفي مثل هذه الحاالت، تمثل القيمة  اتفاقيات المجموعة عقدت

خ إعداد عن إجمالي المبلغ االسمي لكافة الخيارات المتعلقة بكل منتج بتاري اإلفصاحالعادلة لكل منتج من المنتجات المركبة صافي قيمة المشتقات المعنية. تم 

 المتوافقة مع الشريعة على النحو التالي. ةالمشتقمنتجات ال القوائم المالية في الجدول أعاله.

 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

2021 
القيمة 
العادلة 

 اإليجابية

القيمة 
العادلة 
 السلبية

إجمالي 
المبالغ 

 سميةإلا
 خااالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة:

       

 187,352 1,099,888 1,354,906 906 2,643,052 (11,517) 36,280 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 - 895,455 700,000 - 1,595,455 (71) 11,337 خيارات أسعار العموالت الخاصة   

 المشتقات المقتناة لتغطية
 مخاطر التدفقات النقدية:

       

 - 187,500 - - 187,500 (288) - مقايضات العمالت  

 187,352 2,182,843 2,054,906 906 4,426,007 (11,876) 47,617 اإلجمالي  

 

 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

2020 
القيمة 
العادلة 

 اإليجابية

القيمة 
العادلة 
 السلبية

إجمالي 
المبالغ 

 سميةإلا
 خااالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3
 أكثر من

 سنوات 5

المشتقات المقتناة ألغراض 
 المتاجرة:

       

 - 2,357,506 916,716 27,003 3,301,225 (19,878) 91,934 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 - 1,508,615 469,308 - 1,977,923 (293) 22,102 خيارات أسعار العموالت الخاصة   

المشتقات المقتناة لتغطية 
 مخاطر التدفقات النقدية:

       

 - 187,500 - - 187,500 - 227 مقايضات العمالت  

 - 4,053,621 1,386,024 27,003 5,466,648 (20,171) 114,263 اإلجمالي  
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 .مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلةا بالبنود المغطاة تعكس الجداول أدناه ملخص  

القيمة  2021
 العادلة

القيمة عند 
 أداة التغطية المخاطر بدء التغطية 

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
 السلبية

       :وصف البنود المغطاة

 (457,949) 34,794 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 12,238,311 13,004,457 بعمولة ثابتة  استثمارات

 - 2,871 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 90,000 90,009 استثمارات بعمولة عائمة 

 (9,785) 16,008 مقايضات العمالت  التدفق النقدي 1,068,750 1,079,518 ثابتةاستثمارات بعمولة 

       

       

القيمة  2020
 العادلة

القيمة عند 
 أداة التغطية المخاطر بدء التغطية 

القيمة 
 العادلة

 اإليجابية 

القيمة 
العادلة 
 السلبية

       :وصف البنود المغطاة

 (834,505) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 10,110,416 10,322,413 بعمولة ثابتة  استثمارات

 (6,295) 18,581 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 90,000 89,999 استثمارات بعمولة عائمة 

 - 7,209 مقايضات العمالت  التدفق النقدي 1,031,250 1,028,107 ثابتةاستثمارات بعمولة 

مليون لاير سعودي(، بينما  424: صافي خسائر قدرها 2020لاير سعودي ) مليون 411أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة  مكاسببلغ صافي 

 مليون لاير سعودي(. 238: 2020مليون لاير سعودي ) 554 ةالبند الذي تمت تغطية مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطا مكاسببلغ صافي 

: 2020٪ )64.4جابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما أبرم ٪( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإلي20: 2020٪ )49.8تم إبرام ما نسبته 

 . السنة نهاية٪( من إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في 15.7

لتوجيهات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات. بموجب هذه ا به، بإبرام اتفاقية رئيسية وفق   ، في إطار أنشطة إدارة المشتقات الخاصةالمجموعة أبرمت

اتم أياالتفاقية، يتم توحيد الشروط واألحكام الخاصة بمنتجات المشتقات التي تم شراؤها أو بيعها من قبل ساب. كجزء من االتفاقية الرئيسية،  التوقيع على  ض 

 المجموعةا كضمان سواء لصالح د  عن طريق تبادل القيم السوقية نق حصول على أسعار معدلةبال للمجموعةملحق دعم االئتمان. يسمح ملحق دعم االئتمان 

 أو الطرف المقابل.

والطرف المقابل األوروبي بالئحة تنظيم البنية التحتية ساب  مجموعةكل من لتزم تبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت المبرمة مع األطراف المقابلة األوروبية، 

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

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

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

 في بما والسلبية، اإليجابية العادلة بالقيمة المشتقات مقاصة /سوية ت إجراء يتم المقاصة وتبادل النقد وذلك لتقليل مخاطر االئتمان والسيولة للطرف المقابل.

 نية المجموعة لدى يكون وعندما ملزم نظامي حق وجود عند األوروبية، للسوق البنية التحتية تنظيم والئحة االئتمان دعم لملحق اوفق   النقدية الهوامش ذلك

 .واحد آن في المطلوبات وتسديد بيع الموجودات أو الصافي أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسوية

 األخرى المالية والمؤسسات للبنوك األرصدة .12

 2021 2020 

 2,559,207 2,207,878 حسابات جارية

 5,596 3,320,892 ودائع أسواق المال 

 567,906 567,906 بنوك مع شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 8,566,990 أخرى

 17,620,956 14,663,666 اإلجمالي

ا إيضاح السعودي المركزي البنك من حكومية منح األخرى األرصدة تمثل  .37. راجع أيض 

 ودائع العمالء .13

 2021 2020 

 134,240,503 152,966,149 تحت الطلب

 51,636,767 30,443,041 ألجل

 1,829,933 2,051,920 ادخار

 1,402,937 1,299,502 أخرى ودائعتأمينات نقدية و

 189,110,140 186,760,612 اإلجمالي
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 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي

 2021 2020 

 12,442,367 16,354,307 تحت الطلب

 4,597,935 4,967,825 ألجل

 27,620 30,614 ادخار

 170,582 234,808 أخرى وودائعتأمينات نقدية 

 17,238,504 21,587,554 اإلجمالي

 .عقود منتجات مصرفية بموجبمتوافقة مع الشريعة ال التالية ودائعالمل ودائع العمالء على تتش

 الشريعة مع متوافقة ودائع

 
2021 2020 

 79,646,852  101,766,192  تحت الطلب

 32,361,141  18,478,213  ألجل

 1,410,786  1,911,289  ادخار

 455,794 373,053 وودائع أخرى نقدية تأمينات

 113,874,573  122,528,747   اإلجمالي

 
 المصدرة الدين سندات .14

 2020 - سنوات 10 لمدة سعودي لاير مليار 5 بقيمة صكوك

)"البرنامج لية للبنك . يخضع إصدار الصكوك لبرنامج الصكوك المح2020يوليو  22لاير سعودي في  اتمليار 5من الفئة الثانية بقيمة قام ساب بإصدار صكوك 

، وشروط لبنك المركزي السعوديسنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة ل 5الصكوك بعد  استرداد في ، ولساب الحق2030ستحق في عام تالمحلي"( و

 خاص طرح طريق عن عرضها وتم مضمونة غير الصكوك هذه إن. لساب الشرعية اللجنة قبل من الصكوك هيكل على الموافقة تمت. المحلي البرنامجوأحكام 

 هامش للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدا   ادخل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفق   وتحمل السعودية العربية المملكة في

 نصف سنوي.  أساسنقطة أساس، وتستحق السداد على  195

 األخرى المطلوبات .15

 2021 2020 

 2,976,103 4,530,176 ذمم دائنة

 1,102,668 1,131,604 سحوبات مستحقة 

 183,986 58,549 توزيعات أرباح مستحقة 

 803,426 706,978 (28)إيضاح  مكافأة نهاية الخدمة

  662,565 734,347 (20)إيضاح  خصص مقابل التزامات االئتمان وعقود الضمان الماليم

 911,723 647,888 التزامات عقود اإليجار

 4,432,668 3,557,561 أخرى

 11,073,139 11,367,103 اإلجمالي
 

  المال رأس .16

سهم بقيمة  2,054,794,522: 2020لاير سعودي للسهم ) 10بقيمة  اسهم   2,054,794,522 من بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح ساب مال رأس يتكون

 :ساب مال رأس ملكية هيكل بيان يلي فيماو لاير للسهم(. 10

 2021 2020 

 ٪31 ٪31  هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في

 ٪69 ٪69 مساهمون آخرون*

 * يشمل المساهمون اآلخرون كال  من المساهمين السعوديين واألجانب غير االستراتيجيين.

. نتج 2021صافي دخل المجموعة عن النصف األول من عام  منمليون لاير سعودي، وافق عليها مجلس اإلدارة،  1,075 بقيمة أرباح مرحلية اتتوزيع ساب دفع

األجانب من حصتهم  المساهمين علىخصم ضريبة الدخل  تم: ال يوجد(. 2020. )السعوديين المساهمين علىالزكاة  من صافيلاير سعودي  0.50عن ذلك 

  في توزيعات األرباح.
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 النظامي االحتياطي .17

، قامت المجموعة وبعد الحصول على موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتحويل مبلغ 2021ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل 

ينص عليه مليار لاير سعودي من عالوة اإلصدار إلى االحتياطي النظامي، وبهذا يتساوى رصيد االحتياطي النظامي مع رأس المال للمجموعة. وحسب ما  9.1

الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي، وذلك لتساوي رصيد االحتياطي  صافينظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، فإنه ال يلزم تحويل جزء من 

 النظامي مع رأس المال المدفوع للمجموعة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

 األخرى االحتياطيات .18

مخاطر تغطية  2021
 التدفقات النقدية

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي اآلخرالشامل 

 332,564 312,048 20,516 رصيد في بداية السنة ال

 337,709 329,769 7,940 صافي التغير في القيمة العادلة

 (495,495) (495,495) - المبقاة  األرباح إلى محول

 (81,608) (62,815) (18,793) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 93,170 83,507 9,663 اإلجمالي الفرعي 

    

 (211,293)   أسهم خزينة 

 82,548   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 5,636   المحددة المنافع التزامقياس  إعادة

 (123,109)   اإلجمالي الفرعي

 (29,939)   2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

تغطية مخاطر  2020
 التدفقات النقدية

مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي اآلخرالشامل 

 285,859 258,512 27,347 رصيد في بداية السنة ال

 83,397 88,361 (4,964) صافي التغير في القيمة العادلة

 (3,625) (3,625) - المبقاة  األرباح إلى محول

 (33,067) (31,200) (1,867) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 332,564 312,048 20,516 اإلجمالي الفرعي 

    

 (96,293)   أسهم خزينة 

 88,555   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 111   المحددة المنافع التزامقياس  إعادة

 (7,627)   اإلجمالي الفرعي

 324,937   2020ديسمبر  31الرصيد في 

مليون  1.9: 2020مليون لاير سعودي ) 18,8إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها  السنةلقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل 

 إلى قائمة الدخل الموحدة، وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. دةالتغيرات في حقوق الملكية الموح قائمةلاير سعودي( من 
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 التعديل على الحصة غير المسيطرة  .19

 احتساب الحصة غير المسيطرة في ساب تكافل. بتعديلقامت المجموعة السنة،  خالل

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 كما سابًقا ورد كما
 السنة في

 31 في المنتهية
 2020 ديسمبر

 التعديل أثر
 في  كما المعدل

 2020 ديسمبر 31

 711,063 (49,891) 760,954 األرباح المبقاة المركز المالي الموحدة  قائمة

 المركز المالي الموحدة  قائمة
 غيرإجمالي حقوق الملكية العائدة الى حصة 

 مسيطرة
55,077 49,891 104,968 

 الدخل الموحدةقائمة 
للفترة بعد الزكاة وضريبة  الخسارة صافي
 العائدة إلى حصة غير مسيطرة الدخل

(35,455) 23,251 (12,204) 

 قائمة الدخل الموحدة
للفترة بعد الزكاة وضريبة  الخسارة صافي
 المنسوبة لمساهي البنك الدخل

(4,132,141) (23,251) (4,155,392) 

 الموحدةقائمة الدخل الشامل 
 لمساهي العائد الشامل الخسارة إجمالي
 البنك

(35,455) 23,251 (12,204) 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 لمساهي العائد الشامل الخسارة إجمالي
 البنك

(4,097,971) (23,251) (4,121,222) 

 قائمة الدخل الموحدة
السهم األساسي والمخفض )بالريال  خسارة

 السعودي(
(2.01) (0.01) (2.02) 

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 كما سابًقا ورد كما
 السنة في

 31 في المنتهية

 التعديل أثر 2019 ديسمبر

 في  كما المعدل

 2019 ديسمبر 31

 4,874,364 (26,640) 4,901,004 المبقاة األرباح المركز المالي الموحدة  قائمة

 المركز المالي الموحدة  قائمة
 غيرإجمالي حقوق الملكية العائدة إلى حصة 

 مسيطرة
90,532 26,640 117,172 

 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات .20

 القضائية الدعاوى (أ

 .المجموعة ضد مقامة جوهرية قضايا توجد ال

 الرأسمالية  االلتزامات (ب

مليون لاير سعودي( تتعلق بشراء أراضي  878.5: 2020لاير سعودي )مليون  994.5 المجموعةالرأسمالية لدى  االلتزامات، بلغت 2021ديسمبر  31كما في 

 ومعدات.  يومبان

  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات  (ج

. إن خطابات االئتمانلمنح  وااللتزاماتالمستندية والقبوالت  واالعتماداتبشكل أساسي من الضمانات  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

تجاه األطراف  بالتزاماتهبالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء  المجموعةالتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل  –المستندية  واالعتماداتالضمان 

، نيابة عن المجموعةتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من ال –المستندية  االعتماداتالتي تحملها القروض والسلف. إن  االئتمانتحمل نفس مخاطر  -الثالثة 

مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. تمثل  –العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال وفق شروط وأحكام محددة 

لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء. أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم ألن المجموعة القبوالت تعهدات 

 . األساسية بالتزاماتهمتوقع بأن يفي العمالء تالمجموعة 

 االئتمانمستندية. وبالنسبة لمخاطر  واعتماداتو ضمانات  الممنوح على شكل قروض وسلف االئتمانالجزء غير المستخدم من  االئتمانلمنح  االلتزاماتتمثل 

مبلغ الخسارة  فإن ذلك ومعغير المستخدمة،  االلتزاماتلخسارة بمبلغ يعادل إجمالي تعرض المجموعة ت، فمن المحتمل أن االئتمانلمنح  بااللتزاماتالمتعلقة 

تتطلب من العمالء الحفاظ  االئتمانلمنح  االلتزاماتغير المستخدم ألن معظم  االلتزام من إجمالي المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، يتوقع أن يكون أقل كثيرا  

  .محددة ائتمانعلى معايير 

بدون تقديم  انتهاؤهايتم إنهاؤها أو  االلتزاماتال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه  االئتمانالقائمة لمنح  االلتزاماتإن إجمالي 

 فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان: التمويل المطلوب. 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  17,347,727   50,560   27,597   1,071,383   16,198,187  مستندية اعتمادات

  71,993,796   1,883,095   1,440,987   8,190,612   60,479,102  ضمان خطابات

  1,787,723     -   96   338,972   1,448,655  قبوالت

  4,284,673     -     -   240,577   4,044,096  غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

  95,413,919   1,933,655   1,468,680   9,841,544   82,170,040  اإلجمالي
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مليون لاير سعودي  96,572بلغ الجزء غير المستخدم والقائم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب المجموعة في أي وقت، ما مجموعه 

 مليون لاير سعودي(. 77,009: 2020)

وااللتزامات المحتملة للمساعدة في توضيح أهميتها للتغيرات في يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية لاللتزامات المتعلقة باالئتمان 

 مخصص الخسارة لنفس المحفظة.

 مستندية اعتمادات

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  15,248,335   92,043     -   1,247,896   13,908,396  2021يناير  1الرصيد في 

    -     -     -  (63,015)   63,015  1مرحلة  إلى محول

    -     -     -   196,718  (196,718)  2مرحلة  إلى محول

    -     -     -     -     -  3مرحلة  إلى محول

  2,099,392  (41,483)   27,597  (310,216)   2,423,494  للسنة التغير صافي

  17,347,727   50,560   27,597   1,071,383   16,198,187  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 17,562,818 162,373 6,787 1,492,562 15,901,096 2020يناير  1الرصيد في 

  -   -  - (465,000) 465,000 1مرحلة  إلى محول

  -   -  - 237,127 (237,127) 2مرحلة  إلى محول

  -   -  - - - 3مرحلة  إلى محول

 (2,314,483) (70,330) (6,787) (16,793) (2,220,573) للسنة التغير صافي

 15,248,335 92,043 - 1,247,896 13,908,396 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 15,248,335 92,043 - 1,247,896 13,908,396 مستندية اعتمادات

 67,712,634 2,176,805 1,219,019 8,546,379 55,770,431 ضمان خطابات

 3,113,046 51,765 - 744,637 2,316,644 قبوالت

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 90,262,528 2,320,613 1,219,019 10,758,260 75,964,636 اإلجمالي
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 ضمان خطابات

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  67,712,634   2,176,805  1,219,019   8,546,379   55,770,431  2021يناير  1الرصيد في 

    -     -  (100)  (2,141,452)   2,141,552  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (600)   1,387,034  (1,386,434)  2مرحلة  إلى محول

    -     -  114,034 (104,546)  (9,488)  3مرحلة  إلى محول

  4,296,617  (293,710)   124,089   503,197  3,963,041 للسنة التغير صافي

 (15,455)  - (15,455)  - - مبالغ مشطوبة

  71,993,796   1,883,095  1,440,987   8,190,612   60,479,102  2021 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 86,319,874 2,234,429 1,558,202 7,752,440 74,774,803 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - (117,031) 117,031 1مرحلة  إلى محول

 - - - 3,687,672 (3,687,672) 2مرحلة  إلى محول

 - - 318,409 (294,843) (23,566) 3مرحلة  إلى محول

 (18,607,240) (57,624) (657,592) (2,481,859) (15,410,165) للسنة التغير صافي

 67,712,634 2,176,805 1,219,019 8,546,379 55,770,431 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 قبوالت

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  3,113,046   51,765     -   744,637   2,316,644  2021يناير  1الرصيد في 

    -     -     -     -     -  1مرحلة  إلى محول

    -     -     -     -     -  2مرحلة  إلى محول

    -     -     -     -     -  3مرحلة  إلى محول

 (1,325,323)  (51,765)   96  (405,665)  (867,989)  للسنة التغير صافي

  1,787,723     -   96   338,972   1,448,655  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 3,378,533 33,931 382 420,773 2,923,447 2020يناير  1الرصيد في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (265,487) 17,834 (382) 323,864 (606,803) للسنة التغير صافي

 3,113,046 51,765 - 744,637 2,316,644 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
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 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 2021يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

  96,160  - -  21,229   74,931  للسنة التغير صافي

  4,284,673     -     -   240,577   4,044,096  2021 ديسمبر 31في  كماالرصيد 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرائتماني  مستوى 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة  2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,086,691 - - 179,584 5,907,107 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - - - - 1مرحلة  إلى محول

 - - - - - 2مرحلة  إلى محول

 - - - - - 3مرحلة  إلى محول

 (1,898,178) - - 39,764 (1,937,942) للسنة التغير صافي

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 2020 ديسمبر 31في  كماالرصيد 
 

 :الماليتزامات االئتمان وعقود الضمان اليوضح الجدول التالي التسويات لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 662,565 - 487,056 136,654 38,855 2021يناير  1الرصيد في 

 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 ا  شهر

 1,747   (1,747)  -    -  -    

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 
 التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

 (605)  905   (300) -  -    

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 
 لها االئتمان مستوى انخفض التي

 (3)  (1,996)  1,999  -  -    

  87,237   1,569 (73,711)   137,318   22,061  للسنة المحملصافي 

    (15,455) - (15,455)     -     -  مبالغ مشطوبة

  734,347  1,569  399,589   271,134   62,055  2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 636,065 - 481,614 126,322 28,129 2020يناير  1الرصيد في 

 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 ا  شهر

1,546 (1,426) (120) - - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 
 التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

(2,051) 2,051 - - - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 
 لها االئتمان مستوى انخفض التي

(350) (2,002) 2,352 - - 

 26,500 - 3,210 11,709 11,581 للسنة المحملصافي 

 662,565 - 487,056 136,654 38,855 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 :األخرىالمحتملة المتعلقة باالئتمان حسب األطراف  وااللتزاماتفيما يلي تحليالً للتعهدات  (د

 

 2021 2020 

 3,564,876  5,903,981  حكومية وشبه حكومية

 70,926,256  73,221,605 شركات

 15,740,274   16,269,972   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 31,122  18,361  أخرى

 90,262,528 95,413,919 اإلجمالي
 

ي القيمة التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان للتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان. تمثل المبالغ الظاهرة بالجدول إجماليوضح الجدول 

 الدفترية.

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2021

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  33,302,309     -     -     -   33,302,309  قوية

  42,325,279     -   15,455   694,142   41,615,682  جيدة

  13,620,720     -   22,687   6,345,984   7,252,049  مقبولة

  2,838,926     -   37,508   2,801,418     -  تحت المالحظة

 3,326,685 1,933,655  1,393,030     -     -  غير عاملة

  95,413,919   1,933,655  1,468,680   9,841,544   82,170,040  اإلجمالي
 

 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 2020

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  27,289,266     -    -  85,346   27,203,920  قوية

  42,686,659     -    -  2,228,411   40,458,248  جيدة

  14,304,879     -    -  6,063,179   8,241,700  مقبولة

  2,442,092     -    -  2,381,324   60,768  تحت المالحظة

  3,539,632   2,320,613  1,219,019     -     -  غير عاملة

  90,262,528   2,320,613  1,219,019   10,758,260   75,964,636  اإلجمالي
 

 العموالت الخاصة دخل صافي .21

 2021 2020 

   دخل العموالت الخاصة:

    استثمارات

 239,219 205,825 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,192,701 1,102,683 بالتكلفة المطفأة ةمقتنا

 1,308,508 1,431,920 

 78,073 85,862 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 6,301,582 4,993,012 قروض وسلف 

 7,811,575 6,387,382 اإلجمالي

   مصاريف العموالت الخاصة:

 (151,697) (219,146) أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 (656,711) (275,176) ودائع العمالء 

 (96,091) (142,352) سندات دين مصدرة

 (34,370) (24,776) أخرى

 (938,869) (661,450) اإلجمالي

 6,872,706 5,725,932 صافي دخل العموالت الخاصة 
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العموالت الخاصة  مصاريف وتشتملوالقروض والسلف بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة.  الستثماراتا دخلالعموالت الخاصة  دخل يشتمل

 كما يلي: عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة بموجب عمالءودائع  مصاريف لىع

 2021 2020 

   دخل العموالت الخاصة :

   استثمارات

 166,079  141,131  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / صكوك

 718,974  899,789  بالتكلفة المطفأة / صكوك ةمقتنا

 885,053  1,040,920  اإلجمالي

   قروض وسلف 

 3,299,425  2,796,305  تورق

 295,498  285,449  مرابحة

 1,041,842  501,018  أخرى 

 4,636,765  3,582,772  اإلجمالي

   الخاصة العموالت مصاريف

   العمالء ودائع

 (438,513) (123,314)  مرابحة

 (9,919) (18,546)  أخرى

 (448,432) (141,860)  اإلجمالي
 

 دخل األتعاب والعموالت صافي .22

 2021 2020 

   دخل األتعاب والعموالت: 

 31,965 36,222  االستثماريةأتعاب إدارة الصناديق 

 674,994 656,742 تمويل تجاري 

 141,039  103,581  واستشاراتتمويل شركات 

 859,130 1,209,323 منتج بطاقات 

 406,780  443,127 خدمات بنكية أخرى 

 2,113,908 2,448,995 إجمالي دخل األتعاب والعموالت 

   

 2020 2021 مصاريف األتعاب والعموالت:

 (780,959) (1,138,331)  منتج بطاقات 

 (5,782) (1,438) خدمات حفظ األوراق المالية 

 (44,016) (119,516)  خدمات بنكية أخرى 

 (830,757) (1,259,285) إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت 

 1,283,151 1,189,710 صافي دخل األتعاب والعموالت

 

  دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .23

 2021 2020 

 87,184 79,733 عمالت أجنبية، صافي  صرفأرباح 

 49,480 76,216 مشتقات

 20,370 6,011 سندات دين

 1,171 1,217 أخرى

 158,205 163,177 اإلجمالي
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 رواتب ومصاريف موظفين .24

بشأن تعويضات الموظفين، ويشتمل على إجمالي  البنك المركزي السعوديالمحددة طبقا  لألنظمة الصادرة عن  المجموعةيلخص الجدول أدناه فئات موظفين 

 وأشكال السداد. 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31التعويضات الثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السنتين المنتهيتين في 

2021 
عدد 

 الموظفين*
 

تعويضات 
 ثابتة

 تعويضات متغيرة مدفوعة 

 اإلجمالي أسهم نقداً    الفئة

المدراء التنفيذيين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك كبار 
 المركزي السعودي

 43  (51,395) (21,358) (4,114) (25,472) 

 (107,967) (13,184) (94,783) (471,415)  740  موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 (21,225) (148) (21,077) (116,780)  386  موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

 (69,895) (390) (69,505) (725,358)  3,355  موظفون آخرون

 (17,177) - (17,177) (76,038) 592 موظفون بعقود خارجية

 (241,736) (17,836) (223,900) (1,440,986)  5,116  اإلجمالي

     (249,221)   **2021تعويضات متغيرة مستحقة خالل 

    (69,884) - موظفين أخرى **مزايا 

    (1,760,091) - رواتب ومصاريف موظفينإجمالي 

 

2020 
عدد 

 الموظفين*
 

تعويضات 
 ثابتة

 تعويضات متغيرة مدفوعة 

 اإلجمالي أسهم نقداً    الفئة

كبار المدراء التنفيذيين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة البنك المركزي 
 السعودي

44 (51,538) (24,701) (7,427) (32,128) 

 (98,255) (11,057) (87,198) (348,780) 699 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 (19,083) (134) (18,949) (109,301) 407 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

 (60,330) (496) (59,834) (652,057) 3,391 موظفون آخرون

 (16,194) - (16,194) (81,196) 747 بعقود خارجيةموظفون 

 (225,990) (19,114) (206,876) (1,242,872) 5,288 اإلجمالي

    (308,815)  ** 2020تعويضات متغيرة مستحقة خالل 

    (295,210)  مزايا موظفين أخرى **

    (1,846,897)  رواتب ومصاريف موظفينإجمالي 

 

 .المجموعةسواء  كانوا يعملون اآلن أو لم يعودوا يعملون لدى  2020أو  2021وحصلوا على تعويضات خالل عام  المجموعة* تمثل كافة الموظفين الذين عملوا لدى 

 المكررةوبعض مصاريف الموظفين غير  ،مدفوعة، واشتراكات التأمين االجتماعية، ومصاريف االستقداممل مزايا الموظفين األخرى على أقساط تأمين تتش ** 

 األخرى. 

 (البنك المركزي السعوديكبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

والذين  المجموعةيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاطات يشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسئولية والصالحية إلعداد االسترات

 . ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين التنفيذيين اآلخرين التابعين له مباشرة.البنك المركزي السعودييتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة من 

 :موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 ات األعمال )الشركات، الخدمات التجارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسئولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية األعمال نيابة  يشمل ذلك مدراء قطاع

يمها، والمالءة االئتمانية، وتسعير القروض، والقيام بتنفيذ ي. ويشمل ذلك أيضا  أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتقالمجموعةعن 

 العروض، ومعامالت الخزينة.  

 :موظفون يقومون بنشاطات رقابية

ر، االلتزام، قصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخاطيُ 

، والمالية والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم اإلسالميةلبنكية ل أمانةلمراجعة الداخلية، عمليات الخزينة، خدمات ا

 بنشاطات تشتمل على مخاطر.
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 :موظفون آخرون

 اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله.  المجموعةيشمل ذلك كافة موظفي 

 :موظفون بعقود خارجية

بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامة. ال تشتمل هذه األدوار على مخاطر أو نشاطات  للمجموعةيشمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات 

 رقابية.

 السنوية الموحدةاإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية 

، بصفته الجهة المسئولة عن القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية، بإصدار تعليمات بخصوص سياسات التعويضات. طبقا  السعوديالبنك المركزي  قام

 من مجلس اإلدارة. اعتمادهالهذه التعليمات، تمت صياغة وتنفيذ سياسة التعويضات من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بالبنك وتم 

 لخاصة بسابسياسة التعويضات ا

 الهدف من هذه السياسة (1

كافة فئات الموظفين، الشركات  :يليتحدد هذه السياسة اإلرشادات المتعلقة بطريقة إدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة في ساب. يغطي نطاق هذه السياسة ما 

باألسهم، وأدوار ومسئوليات  االحتفاظ، طريقة إعداد التقارير، تأجيل المكافآت، االعتمادالتابعة، كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة 

 الجهات المستفيدة من ذلك.

بطريقة تتمشى مع المخاطر، ومنح عروض  االستراتيجيةوذلك لضمان نجاح تنفيذ  اوقيمه المجموعة استراتيجيةربط المكافآت مع  :تهدف هذه السياسة إلى

 المالي لساب. االستقراراء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان مغرية للموظفين واإلبق

  هيكل التعويضات (2

تمل إجمالي يعمل نظام التعويضات في ساب على أساس "إجمالي حزمه التعويضات" الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق بشأن مهنة معينة. يش

وية، والحوافر قصيرة وطويلة التعويض على مزيج من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت السن

 األجل.  

  نظام إدارة األداء (3

يم العمليات ييم العمالء، وتقييم المالي، وتقييم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقييتم تق

ل ومنصف لألداء. تركز عملية إدارة األداء المتبعة من قبل ساب على التمييز بين أداء الموظفين باستخدام يم عاديواألفراد. يتم إجراء عملية معايرة لضمان إجراء تق

 استراتيجية المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقة  مربوطة بالمخاطر. 

  تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات المتغيرة (4

فة بمراجعة كافة أنظمة التعويضات المتغيرة الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعين االعتبار كا المجموعة تقام

األجل وبما يتفق  يرةالمخاطر. تحدد المكافآت على أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قص

 .البنك المركزي السعوديمع األنظمة الصادرة عن 

  تأجيل المكافآت (5

ممانعة " أو الذين يقومون بنشاطات تشتمل على نشاطات رقابية ال"الذين يحتاجون إلى عدم  يتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة الموظفين سواء  

سيتم تأجيل المكافآت لكافة هؤالء الموظفين وعلى مدى فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات. يخضع االستحقاق . المجموعةبها  تتعهد أو على مخاطر هامة

 إلى تحقق ظروف محددة.  

  لجنة الترشيحات والمكافآت (6

مكافآت الموظفين المبنية على األداء قد تم تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باإلشراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموظفين وذلك للتأكد بأن كافة 

 تعديلها بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم   (أ
 

الموظفين  ساببرامج محسوبة على أساس األسهم تسدد على شكل أسهم قائمة في نهاية السنة. وبموجب شروط هذه البرامج، يمنح  المجموعةلدى 

ا المؤهلين أسهم بأسعار محددة المعنية للموظفين، شريطة إكمال  المخصصةاألسهم  ساب. وبتواريخ االكتساب المحددة بموجب شروط البرامج، يسلم سلف 

ستحق فيه المؤهلين شروط االكتساب بصورة مرضية. يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي ي

 -البرامج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة حتى تاريخ االكتساب  المعنيين بالكامل هذه األسهم )تاريخ االكتساب(. تعكس المصاريف التراكمية المثبتة لهذه

 لعدد األسهم التي يتم اكتسابها في نهاية المطاف.  للمجموعةالمدى الذي انتهت إليه فترة االكتساب وأفضل تقدير 
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و  2019خالل  مختلفة تواريخ فيتأجيل الحوافز  لبرنامجي بموجبه تم تقديم المنحة ذوال ،األسهم أساس على للدفعات واحد انبرنامجحالي ا  المجموعةلدى 

لسنة األولى والثانية ل٪ 34٪ و 33و  %33مع فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات من تواريخ المنح ذات الصلة وتبلغ نسبة االستحقاق لألسهم  2021 و 2020

٪ 20٪ و 30األسهم المستحقة  طويلة األجل التي تستحق خالل أربع سنوات من تاريخ المنح المعني، وتبلغ نسبةالنسبة لخطة الحوافز   والثالثة على التوالي.

ا لطريقة التسوية، ستنتقل ملكية هذه األسهم إلى الموظفين في تواريخ االستحقاق المعنية، مع مراعاة اإلكمال و .٪ مع المتبقي كمكافآت نقدية40و  وفق 

 وبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي: سكانت الحركة في عدد األسهم بموجب برامج الدفعات المح حقاق.المرضي لشروط االست

 عدد األسهم 

 2021 2020 

 1,462,631 1,085,913 في بداية السنة

 (294,009) (109,698) متنازل عنها

 (819,241) (485,447) منتهية / تمت ممارستها

 736,532 4,100,543 السنةممنوحة خالل 

 1,085,913 4,591,311 في نهاية السنة

بلغ إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة كما  لاير سعودي(. 25.3: 2020لاير سعودي ) 27.8بلغ المتوسط المرجح لسعر السهم الممنوح خالل السنة 

 (ا  سهم 1,850,154: 2020) ا  سهم 4,591,311 2021ديسمبر  31في 

 الربح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم .25

)الخسارة(  /وذلك بتقسيم صافي دخل  2020و  2021ديسمبر  31األساسي والمخفض للسهم للسنتين المنتهيتين في )الخسارة(  /الربح  احتسابم ت

 . السنة خالل قائمةال( مليون 2,055: 2020مليون ) 2,055 البالغ الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم بعدالسنة 

 الزكاة وضريبة الدخل .26

ضريبة  لنظام ساب يخضع ،في األنظمة الزكوية الجديدة والتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. باإلضافة الواردةتم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة 

 المساهمين حصة٪ تطبق على 20الشركات بمعدل قدره  علىضريبة الدخل  حساب يتمالدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين. 

 .للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير

إلى  2005. تم االنتهاء من ربط ضرائب ساب لألعوام من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منقيد المراجعة  2020و  2019ساب للزكاة والضرائب  ربوطال تزال 

لألعوام للبنك األول الضرائب  ربوط. تقدم ساب باستئناف على 2013إلى  2007لألعوام من األول  لبنكلضرائب ال ربوط. تم االنتهاء من 2018إلى  2014و  2009

 .ات والمخالفات الضريبيةوالتي ما زالت معلقة أمام لجنة استئناف المنازع 2006إلى  2005من 

 الزكاة وضريبة الدخل الحالية:  التزام في الحركةول التالي دالج يوضح

 2021 2020 

 1,598,723 1,081,340 الدخل وضريبة الزكاة اللتزام االفتتاحي الرصيد

   :للسنة المحمل

 126,952 425,210 مخصص الزكاة 

 95,373 181,113 مخصص ضريبة الدخل 

 (739,708)           (513,343) المدفوعةالزكاة وضريبة الدخل 

 1,081,340 1,174,320 الزكاة وضريبة الدخل اللتزامالختامي  الرصيد

 المؤجلة الضريبة

المالية والقيم  التقارير ألغراض وللمطلوبات للموجوداتلفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية ابشأن  االلتزاميتم حساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة 

 المستخدمة لألغراض الضريبية. يوضح الجدول التالي حركة الضريبة المؤجلة:

 2021 2020 

 130,732 487,048 المؤجلة الضريبة لموجودات االفتتاحي الرصيد

 356,316 (94,758) المؤجلة  الضريبة قيد عكس( / مخصص)

 487,048 392,290 الختامي لموجودات الضريبة المؤجلة  الرصيد

 المالية من اآلتي:  القوائمالضريبة المؤجلة المدرجة في  تتكون

 2021 2020 

 377,812 297,098 وشهرة وموجودات غير ملموسة  ممتلكات ومعدات وأصول حق استخدام

 2,004 1,427 أصل ضريبي مؤجل على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 107,232 93,765 أخرى مطلوبات

 487,048 392,290 اإلجمالي
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 النقدية وشبة النقدية .27

 النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:  تكونت

 2021 2020 

مليون لاير  12,064نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية البالغة 
 (3مليون لاير سعودي( )إيضاح  11,684: 2020سعودي )

2,845,831 24,765,715 

 4,942,979 5,697,717 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها

 29,708,694 8,543,548 اإلجمالي
 

 التزامات منافع الموظفين .28

 وصف عام  (أ

كتواري باستخدام ايم يبرنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقا  لنظام العمل والعمال السعودي. يتم احتساب المستحقات وفق تق المجموعةلدى 

 ، بينما يتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عند استحقاقها. المتوقعةطريقة وحدة االئتمان 

  ديسمبر 31 في كماحركة التزام المنافع المحددة  (ب

 2021 2020 

 744,767 803,426 التزام المنافع المحددة في بداية السنة 

   :للسنة المحمل

 70,535 73,265 الحالية الخدمةتكلفة 

 2,001    -  السابقة الخدمة تكلفة

 23,083  14,469  تكلفة الفائدة

 (53,120) (178,657)  منافع مدفوعة

   :المحددة المنافع التزام قياس إعادة

 19,105 (10,546) االفتراضات المالية

 (2,945) 5,021 تعديالت الخبرة

 803,426  706,978  التزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

  االفتراضات االكتوارية األساسية )بشأن برنامج منافع الموظفين( (ج

 2021 2020 

 %2.05 ٪2.70 معدل الخصم

 %2.05 ٪2.70 الرواتب لزيادةالنسبة المتوقعة 

 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد العادي

 كتوارية االفتراضات اال حساسية (د

 :معدل الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب بشأن 2021ديسمبر  31المنافع المحددة كما في  التزاميم يتق حساسيةيوضح الجدول أدناه 

 )النقص(/ الزيادة  - المنافع المحددةاألثر على التزام  

 السيناريو األساسي
2021 

 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض التغير في االفتراض

  71,493  (42,229)  ٪1 معدل الخصم

 (44,088)   72,464  ٪1 زيادة الرواتبلالنسبة المتوقعة 

 السيناريو األساسي
2020 

   

 65,554 (59,027) ٪1 معدل الخصم

 (61,286) 66,858 ٪1 زيادة الرواتبلالنسبة المتوقعة 

 أعاله إلى تغير في أحد االفتراضات مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.  الحساسيةيستند تحليل 
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   تاريخ االستحقاق المتوقع (ه

 تواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة: لفيما يلي تحليال  

 

2021 
 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنتين إلى  سنة إلى سنتين أقل من سنة

 75,478   52,727   156,274   611,428   895,907  

 

2020 
 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى سنتين  سنة إلى سنتين أقل من سنة

103,368 59,439 182,159 605,826 950,792 

 (. واتسن 8: 2020) واتسن 8يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة 

 محددة مساهمات خطة  (و

الل السنة فيما يقدم البنك مساهمات لخطة منافع التقاعد المحددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بموظفيها. بلغت إجمالي المصاريف خ

 مليون لاير سعودي(. 84: 2020مليون لاير سعودي ) 77يتعلق بهذه الخطة 

  التشغيلية القطاعات .29

 بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.  انشاطه المجموعةمارس ت

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، العاديةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية 
 التقارير بشأنها:فيما يلي بيانا بقطاعات المجموعة التي يتم رفع  وتمثل غالبية الرصيد.

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتيلبي بشكل أساسي  –األفراد  مصرفية

 .والمؤسساتلشركات لاالحتياجات البنكية  أساسيبشكل  يلبي – والشركات المؤسساتمصرفية 

 والسيولة. االستثماريةوإدارة المحفظة  المجموعةيدير السيولة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات  –الخزينة 

)تم التخلص  للتأمين الوطنية وشركة/ شركة ساب للتكافل  ماوه زميلة تأمين وشركة تابعة تأمين شركةفي  المجموعةاستثمار  أنشطةتشتمل على  –أخارى 
 ،س بي سي العربية السعوديةاتش ا و لالستثمار األولوهما  والوساطة المصرفية لالستثماراتتابعة وزميلة  شركةفي  االستثماريضا  أ وتشمل ،خالل العام( امنه
 .ةالمتداخلة بين شركات المجموعستثمارات في األسهم والمصاريف المتعلقة بعملية االندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف واال

 2021 ديسمبر 31جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلأسعار الحواالت بالبنك. فيما يلي تحليال   نظامالمعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا  ل تتم

 :أعاله التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيليةالمنتهيتين في هذين  للسنتين والنتائج، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات 2020 و

2021 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 والمؤسسات
 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة

 272,396,023 2,231,990 89,291,758 131,385,762 49,486,513 إجمالي الموجودات

 167,556,478 - - 127,845,810 39,710,668 صافي وسلف، قروض  

 64,903,698 756,430 64,147,268 - - استثمارات  

 219,367,506 640,940 25,953,871 110,896,316 81,876,379 إجمالي المطلوبات

 186,760,612 - 3,683,896 105,400,607 77,676,109 العمالء ودائع  

 583,359 583,359 - - - في شركات زميلة اتاستثمار

 7,938,042 21,017 1,862,755 3,382,196 2,672,074 إجمالي دخل العمليات، منه:

 5,725,932 5,622 1,299,892 2,259,135 2,161,283 دخل العموالت الخاصة، صافي  

 1,189,710 27,476 8,521 900,142 253,571 عموالت، صافيالتعاب واألدخل   

 (453,743) - 4,669 (955,992) 497,580 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (3,713,002) (156,252) (191,461) (1,525,287) (1,840,002) مصاريف العمليات إجمالي

 131,429 131,429 - - -  زميلة شركاتالحصة في أرباح 

 3,902,726 (3,806) 1,675,963 900,917 1,329,652 صافي دخل / )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
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2020 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 والمؤسسات
 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة

 276,451,671 2,874,730 105,782,069 121,743,337 46,051,535 إجمالي الموجودات

 153,243,078 - - 117,035,159 36,207,919 صافي وسلف، قروض  

 60,831,007 1,788,820 59,042,187 - - استثمارات  

 225,689,931 252,034 35,346,775  105,671,181  84,419,941 المطلوباتإجمالي 

 189,110,140 - 8,363,263  100,171,214  80,575,663 العمالء ودائع  

 619,232 619,232 - - - استثمارات في شركات زميلة

 8,877,966 8,878 1,673,664  4,032,784  3,162,640 إجمالي دخل العمليات، منه:

 6,872,706 7,091 1,296,157  2,844,827  2,724,631 دخل العموالت الخاصة، صافي  

 1,283,151 26,178 (5,756)  986,446  276,283 عموالت، صافيالتعاب واألدخل   

 (1,630,931) - (16,090) (1,376,326) (238,515) المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (7,417,776) - - (7,417,776) - الشهرة قيمة في انخفاض

 (4,212,782) (685,777) (179,168) (1,248,427) (2,099,410) مصاريف العمليات إجمالي

 81,936 81,936 - - -  زميلة شركاتالحصة في أرباح 

 (4,301,587) (594,963) 1,478,406 (6,009,745)   824,715  صافي دخل )خسارة( السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

 : ، يشار إليها أيًضا باسم اإليراداتإجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية (أ

 مصرفية 2021
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة والمؤسسات

  7,938,042   24,774   1,427,822   4,006,568   2,478,878  خارجي 

    -  (3,757)   434,933  (624,372)   193,196  داخلي

  7,938,042   21,017   1,862,755   3,382,196   2,672,074  إجمالي دخل العمليات

 

 مصرفية  2020
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة والمؤسسات

 8,877,966 12,102 1,441,831 4,932,859 2,491,174 خارجي 

 - (3,224) 231,833 (900,075) 671,466 داخلي

 8,877,966 8,878 1,673,664  4,032,784   3,162,640  إجمالي دخل العمليات

 لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:  المجموعةلها تعرض تالتي  االئتمانفيما يلي تحليالً لمخاطر  (ب

2021 
 

 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 اإلجمالااااي أخرى قطاع الخزينة والمؤسسات

  250,753,888   618,572   82,578,838   127,845,810   39,710,668  الموجودات 

  46,605,156    -     -  46,596,053  9,103  المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات 

  1,747,834     -   1,747,834     -     -  مشتقات  

 299,106,878 618,572 84,326,672 174,441,863 39,719,771 اإلجمالي 

 

 

 مصرفية  2020
 األفراد

 مصرفية
الشركات 

 اإلجمالااااي أخرى  قطاع الخزينة والمؤسسات

 252,519,588 1,333,691 97,942,819 117,035,159 36,207,919 الموجودات 

 44,006,807 - - 43,943,590 63,217 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات 

 1,803,823 - 1,803,823 - - مشتقات  

 298,330,218 1,333,691 99,746,642 160,978,749 36,271,136 اإلجمالي 
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 واستثماراتفي شركة زميلة  واالستثمارتتكون مخاطر االئتمان من القيمة الدفترية للموجودات باستثناء النقدية، والممتلكات والمعدات، والموجودات األخرى 

طبقا  لما نصت عليه  االئتماناألسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات والذي يتم تحديده على أساس معامل تحويل 

   .البنك المركزي السعوديتعليمات 

 المالية المخاطر إدارة .30

 االئتمان مخاطر (أ

تتبع المجموعة قواعد  وعن مراجعة مدى فعاليتها. المجموعةداخل  ،في ذلك اإلشراف على مخاطر االئتمانبما إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر 

لى المركزي السعودي بشأن إدارة مخاطر االئتمان حيث شكل مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لمساعدة المجلس في اإلشراف ع البنك

 على المسؤوليات األخرى ذات الصلة. اإلشرافعملية إدارة مخاطر االئتمان و

بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  بالتزاماتهوالتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  االئتمانمخاطر  بإدارةقوم المجموعة ت

 .االستثماريةوض والسلف، وعن األنشطة بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القر االئتمانتنشأ مخاطر 

تعثر األطراف األخرى باستخدام  احتماليم يبتق مجموعةالقوم ت، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتعن التعهدات  االئتمانكما تنشأ مخاطر 

 وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها.درجات تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن  مجموعةستخدم  التنظام تصنيف داخلي. كما 

يم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. يوذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتق االئتمانبالتقليل من مخاطر  المجموعةقوم ت

تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود المخاطر لبالمجموعة سياسات إدارة المخاطر الخاصة  تُصمم

المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام  االئتمانبإدارة مخاطر قوم المجموعة ت، االئتمانيوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر تعرض لها المجموعة تالفعلية التي 

أحيانا  بإقفال قوم المجموعة تمقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما  قياتاتفا

 . االئتمانالمعامالت لتقليل مخاطر 

. ولمراقبة مستوى بالتزاماتهاالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء عقود المشتقات في ح الستبدالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة  االئتمانتمثل مخاطر 

يم عمليات اإلقراض الخاصة ييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقيبتققوم المجموعة ت، لمجموعةلالتي آلت  االئتمانمخاطر 

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس  االئتمانينتج التركز في مخاطر  .ابه

أو السياسية أو الظروف األخرى.  االقتصاديةالتعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةالخصائص 

 إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة. االئتمانركز في مخاطر يشير الت

نة. وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معي االئتمانبإدارة مخاطر  مجموعةقوم الت

بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على  مجموعةقوم التما هو مالئم. كما  أيضا  بأخذ الضمانات، حسب مجموعةقوم التكما 

  في القروض والسلف المعنية. انخفاضوقوع 

 للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها عند تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا  

بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق  المجموعةقوم ت. االئتمانمراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر 

 .وإتباع أفضل الممارسات المستجدة

 صافي ،االئتمانخصص خسائر م .1

القروض والسلف والبنود خارج قائمة و واالستثمارات األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى لألرصدة المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 المركز المالي:

 2020 2021 إيضاحات 

    المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 (1,537) (240) 4 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة   

 (14,635) 4,909 5 استثمارات   

 (1,623,990) (604,260) 6 وسلف قروض   

 (26,500) (87,237) 20 تزامات االئتمان وعقود الضمان الماليال

 35,731 233,085  *سابقا   شطبها تم التي الديون من المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون   

 (1,630,931) (453,743)  للسنة المحمل صافي

بمبلغ حسابات مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض  من ديون مشطوبة بعد خصم المبالغ المستردة من الديون التي تم شطبها سابقا  شمل ت*

   مليون لاير سعودي(. 156: 2020مليون لاير سعودي ) 273
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 .االئتمانمخاطر ل تعرض وأقصى المحتملة وااللتزاماتالتركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات  .2

2021 
 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس 
التعااون الخليجي 

ومنطقة الشرق 
 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 1,766,585 - - - - 1,766,585 نقد في الصندوق

 12,991,534 - - - - 12,991,534 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

 151,285 - - - - 151,285 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 صافي ،األخرى

      

 4,958,899 215,341 4,163,378 418,507 161,673 - حسابات جارية 

 1,034,276 - - - - 1,034,276 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,056,172 16 - 482,654 9,339 564,163 مقتناة ألغراض المتاجرة

 34,794 3 - 34,791 - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 18,879 - - 14,443 4,436 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

17,198,066 1,465,750 1,767 - - 18,665,583 

مدرجة بالقيمة العادلة من من خالل قائمة 
 الدخل

1,201,695 - 181,673 - - 1,383,368 

 44,830,365 - - - - 44,830,365 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,016,419 - - - - ,4192,016 بطاقات ائتمان

 37,694,249 - - - - ,24937,694 قروض أفراد أخرى

 ,810127,845 - - - 1,883,575 ,235125,962 ومؤسسات شركاتقروض 

 3,353,086 - - - - 3,353,086 موجودات أخرى 

 257,801,304 215,360 4,163,378 1,133,835 3,524,773 248,763,958 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 ,8782,207 ,405443 310,496 489,256 387,885 576,836 حسابات جارية

 ,8923,320 - - - ,8921,120 2,200,000 ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 8,566,990 - - - - 8,566,990 أخرى

       ودائع العمالء

 152,966,149 - 49,982 408,974 1,061 152,506,132 تحت الطلب

 30,443,041 -    -    -    - 30,443,041 ألجل

 2,051,920 ,00210 - ,1886 -    ,7302,035 ادخار

 1,299,502 8,005 - - - 1,291,497 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,061,533 - - - - 5,061,533 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 1,046,858 - 4 927,719 1,042 118,093 مقتناة ألغراض المتاجرة

 457,949 - 19 454,343 3,587 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 9,785 - 8 9,777 - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 11,367,103 - - - - 11,367,103 مطلوبات أخرى 

 219,367,506 461,412 360,509 2,864,163 1,514,467 214,166,955 اإلجمالي 

  95,413,919  7,249,817  1,035,769  5,691,140  1,472,805  79,964,388 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 
 لها( االئتماني

      

  250,753,888  215,341  4,163,378  600,180  3,500,219  242,274,770 الموجودات 

  46,605,156  3,495,089  509,956  2,803,987  731,289  39,064,835 التعهدات وااللتزامات المحتملة

  1,747,834    -    -  639,798  48,112  1,059,924 مشتقات 

 299,106,878 3,710,430 4,673,334 4,043,965 4,279,620 282,399,529   االئتمانإجمالي مخاطر 
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2020 
 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس 
التعااون الخليجي 

ومنطقة الشرق 
 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,252,471 - - - - 2,252,471 نقد في الصندوق

 33,524,829 - - - - 33,524,829 أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

 672,115 - - - - 672,115 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 صافي ،األخرى

      

 4,887,672 75,087 2,044,059 2,616,599 150,925 1,002 حسابات جارية 

 217,826 - - 37,496 - 180,330 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,935,515 - - 737,137 22,078 1,176,300 مقتناة ألغراض المتاجرة

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 - - 16,970 8,821 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

11,045,523 1,515,165 1,920 11,709 - 12,574,317 

من خالل قائمة مدرجة بالقيمة العادلة من 
 الدخل

1,054,510 - 183,250 - - 1,237,760 

 45,890,014 - - - 244,352 45,645,662 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 - - - - 1,836,265 بطاقات ائتمان

 34,371,654 - - - - 34,371,654 قروض أفراد أخرى

 117,035,159 - - - 308,657 116,726,502 ومؤسسات شركاتقروض 

 4,090,172 47 - 8 73 4,090,044 موجودات أخرى 

 260,551,560 75,134 2,055,768 3,593,380 2,250,071 252,577,207 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 2,559,207 45,341 192,397 226,307 1,760,174 334,988 حسابات جارية

 5,596 - - 5,596 - - ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - - - 14,488,247 أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 182 16,037 209,432 18,618 133,996,234 تحت الطلب

 1,829,933 - - - - 1,829,933 ادخار

 51,636,767 - - 3 3,364 51,633,400 ألجل

 1,402,937 - - - - 1,402,937 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - - - - 5,066,610 سندات دين مصدرة 

       صافي ،العادلة السلبية مشتقات بالقيمة

 1,978,286 - - 1,672,312 4,226 301,748 مقتناة ألغراض المتاجرة

 834,505 - - 827,769 6,736 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 - - 6,295 - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 11,073,139 - - 3,721 - 11,069,418 مطلوبات أخرى 

 225,689,931 45,523 208,434 3,519,341 1,793,118 220,123,515 اإلجمالي 

 90,262,528 6,006,199 1,233,329 5,285,504 1,962,804 75,774,692 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 
 لها( االئتماني

      

 252,519,588 294,265 2,044,059 2,618,516 2,220,104 245,342,644 الموجودات 

 44,006,807 2,655,148 512,363 2,197,536 932,914 37,708,846 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 1,803,823 - - 144,031 118,661 1,541,131 مشتقات 

 298,330,218 2,949,413 2,556,422 4,960,083 3,271,679 284,592,621   االئتمانإجمالي مخاطر 
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 :ومخصص خسائر االئتمان عاملة الغيرفيما يلي بيانا  بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف  .3

2021 
 

المملكة 
العربية 

 السعودية

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط
أمريكا 

 اإلجمالي دول أخرى الشمالية

 4,210,382 - - - 189,570 4,020,812 قروض وسلف غير عاملة

 6,702,239 - - - - 6,702,239  المتوقعة االئتمانمخصص خسائر 

 

المملكة  2020
العربية 

 السعودية

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
ومنطقة الشرق 

 أوروبا األوسط
أمريكا 

 اإلجمالي دول أخرى الشمالية

 5,377,353 - - - 189,570 5,187,783 قروض وسلف غير عاملة

 7,175,461 - - - 173 7,175,288 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 جودة االئتمان تحليل (ب

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 

بعين االعتبار المعلومات أخذ ت المجموعةاألولي لها، فإن  اإلثباتعند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ 

السابقة  المجموعةالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند على خبرة 

 المعلومات المستقبلية.بما في ذلك  ،الذي يجريه الخبراء يم االئتمانيتقو

 وذلك بمقارنة: زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وقعتيم إلى تحديد فيما إذا ييهدف التق

  و، التقريراحتمال التعثر بتاريخ 

  األولي للتعرض. اإلثباتاحتمال التعثر المقدر عند 

 التأخر في السداد ودرجة تصنيف العميل.إضافة إلى ذلك، تشتمل االعتبارات الكمية الرئيسية األخرى على عدد أيام 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان

مان بوضع درجة ائتمان لكل خطر استنادا  إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات المتعلقة باالئت المجموعةقوم ت

ان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر المبينة على الخبرة. تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتم

 المقترض. ونوعالتعرض 

خفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما يكون الفرق في مخاطر نيتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند ا

األولي على  اإلثباتتحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل شركة عند  .3و  2أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان  2و  1التعثر بين درجات التصنيف 

 ائتمان مختلفة.  أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة. وقد ينتج عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاطر

 تتضمن مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية:

 كافة التعرضات  التعرضات المتعلقة باألفراد  التعرضات المتعلقة بالشركات  

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية 

، المراجعةمثل القوائم المالية  –لملفات العميل 

والموازنات التقديرية والتوقعات. وحسابات اإلدارة، 

ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز معين: 

إجمالي هامش الربح، معدالت الرفع المالي، تغطية 

خدمة الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة 

 النوعية، والتغيرات في اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها داخليا  وسلوك 

مثل استخدام تسهيالت البطاقات  –عميل ال

 االئتمانية.

يشمل ذلك حاالت التأخر عن  –سجل السداد 

السداد ومجموعة من المتغيرات المتعلقة بمعدالت 

 السداد.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت 

 الصحفية أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

 الحدود االئتمانية المتاحة.استخدام  مقاييس المالءة

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في 

 االئتمان للجهة المقترضة، عند توفرها.

بيانات خارجية من وكاالت ائتمانية بما في ذلك 

 درجات االئتمان المعيارية في الصناعة المشابهة.

 من السداد. اإلعفاءطلبات ومنح 

التغيرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة 

للمقترض أو في  قنيةوالتالسياسية والتنظيمية 

 أنشطته التجارية.

ظروف المالية والاألعمال ومتوقعة في قائمة تغيرات  

 و االقتصادية.
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 وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد (أ

  لكل درجة تصنيف تتكون من:تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد، 

 )و ،تشمل دورة اقتصادية كاملة واحدة على األقل ،حتمال التعثرالفي درجات التصنيف المحددة  احتساب متوسط المدى الطويل )خالل الدورة 

 متوسط المدى الطويل )خالل الدورة( الحتمال التعثر خالل فترة زمنية معينة من نقطة الحساب. تطبيق عامل تعديل على 

 

 ي.االرتباط بين النقطة الزمنية لخاصية احتمال التعثر وعوامل االقتصاد الكلي مشتق على مستوى المحفظة باستخدام أدوات االنحدار اإلحصائ

 ل جوهري تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشك (ب

وتشمل تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية، بما في ذلك  ،بحسب المحفظة جوهريتتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل 

 .السداد عن التعثرالدعم بناء  على 

 األخذ في االعتبار ما يلي: بعدفي مخاطر االئتمان،  الجوهريةيم الزيادة ييتم تق

 أيام التأخر عن السداد عدد، 

 األولي اإلثبات منذ السدادفي احتمال التعثر عن  التغير، 

 المالية، و  لألداةالمتوقع  العمر 

 والتي يمكن أن تؤثر على مخاطر االئتمان.  ماله مبرر ال جهد أو تكلفةالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون  المعلومات 

لها. يتم  األولي اإلثباتفي مخاطر االئتمان منذ  جوهريةيتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ألي تسهيالت جوهرية والتي ما زالت تشهد زيادة 

بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة  المجموعةقوم ت. يوما   30إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في حالة التأخر عن سداد أي تسهيالت ألكثر من 

 لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد بأن:

 و ،الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

 ( والتعثر عن السداد على مدى العمر 1شهرا  )المرحلة  12التحول بين التعثر عن السداد لمدة  عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من

 (.2)المرحلة 

 

 الموجودات المالية المعدلة (ج

تماني الحالي أو يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور االئ

كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا  القروض الحالية التي تم تعديل شروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد التفاوض بشأنه  إثباتالمتوقع للعميل. يجوز التوقف عن 

 للسياسة المحاسبية.

خصم التدفقات ب وذلكاحتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل  المجموعةعيد تس، إثباتهافي حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء 

التعديل. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية في النقدية التعاقدية المعدلة باستخدام معدل العمولة الفعلي قبل 

 قائمة الدخل لتعديل الموجودات.

طر التعثر بمقارنة مخا المجموعةقوم تسلقياس الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )بالنسبة للموجودات المالية التي لم يتم التوقف عن إثباتها خالل التعديل(. 

وعلى أساس شروط العقد المعدلة ومخاطر التعثر التي تقع بتاريخ اإلثبات األولي على أساس شروط العقد  الموحدة التي تقع بتاريخ إعداد القوائم المالية

إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  األصلية وغير المعدلة. سيقوم البنك بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة المالئمة حسب المرحلة المحددة بعد التعديل،

 .3والتعثر بالنسبة للمرحلة  2، وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بالنسبة للمرحلة 1شهرا  بالنسبة للمرحلة  12

مخاطر التعثر.  وتقليلفرص السداد  يادةلز"( االمهالبالتفاوض على قروض العمالء الذين تواجههم ظروف مالية صعبة )ويشار إلى ذلك بـ "أنشطة المجموعة  تقوم

على أساس اختياري إذا كان المقترض متعثر حاليا  في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية  بالقروض الخاص االمهال منح يتم ،مجموعةلبا االمهالسياسة ل وطبقا  

 بالشروط المعدلة. االلتزام على قادرا  للتعثر، مع توفر دليل على أن المقترض قام بجميع الجهود المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون 

 واألفراد الشركات قروض تخضععلى تمديد فترة االستحقاق، تغيير وقت سداد العمولة وتعديل شروط التعهدات للقرض.  عادة كما تشمل الشروط المعدلة

 .بشكل دوري االمهال أنشطةبمراجعة تقارير  بالمجموعة. تقوم لجنة المراجعة االمهال لسياسة

شهر بالنسبة للمرحلة  12على سبيل المثال خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  ،المحددة بعد تعديل األصل المرحلةسيحصل األصل على معالجة مالئمة حسب 

 ذلك عنألصل بعين االعتبار إذا لم ينتج لتعديل  أي أخذ. ال يتم 3 للمرحلة بالنسبة والتعثر، 2 للمرحلة بالنسبة العمر مدى على، وخسائر االئتمان المتوقعة 1

 . المقترضة للجهة الصعب االئتماني الوضع

 تعريف التعثر عن السداد (د

 بأن األصل المالي متعثرا  عن السداد عند: المجموعةعتبر ت

  90من مؤشــر كمي حيث يكون الســداد التعاقدي للملتزم قد فات موعد اســتحقاقه في تجاوز الحدود أو تجاوز الحدود المتفق عليها الموصــى بها ألكثر 

ا على أي التزام ائتماني جوهري تجاه   المجموعة.يوم 

 تخاذ إجراء مثل معيار نوعي ترى المجموعة بموجبه أن الملتزم "من غير المحتمل أن يدفع" التزاماته تجاه المجموعة بالكامل دون اللجوء إلى المجموعة ال

 ي زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.تحقيق األوراق المالية )إن وجدت( ، أي أحداث "عدم الرغبة في الدفع" تسبب ف
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كبيرة في مخاطر االئتمان يمكن أن تكون كما الزيادة الض المؤشرات األولية للمعايير النوعية للتعريف الموضوعي ألحداث "من غير المحتمل أن يدفع " و بع

 يلي:

 

 إعادة هيكلة الديون المتعثرة مما أدى إلى تناقص االلتزام المالي 

  ،والنســب المالية ، واإلعفاءات / التيســير من التعهدات، والتدفقات النقدية ومخاوف الســيولة والتوقعات التدهور الكبير و / أو المســتمر في األداء المالي

 المستقبلية للجهة الملتزمة

 شير صعوبات المالية األخرى التي ت سبب اإلفالس أو ال ضمانات / األوراق المالية ب شأة و / أو إعادة حيازة ال شيكة إلغالق المن رة إلى عدم قد احتمالية و

 البنك على استرداد التعرض.

 

 التغيرات في الظروف. إلظهارتفاوت على مدى الزمن تيم فيما إذا كانت األداة المالية متعثرة عن السداد وأهميتها يإلى التق تن المدخالإ

 ألغراض رأس المال النظامي. المجموعةيتفق تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف المطبق من قبل 

 المستقبليةالمعلومات  إدراج

 هوقياس لهااألولي  االثباتمنذ  جوهريادت بشكل دزاقد  أداة أليةاالئتمان  خسائرإذا كانت  ما فيما في تقييمه المستقبليةالمعلومات  بإدراج المجموعةقوم ت

على وجهة نظر "الحالة وافق المجموعة ت، نتدى الحوكمة ذي الصلةالمتوقعة. بناء  على نصيحة الخبراء االقتصاديين التي تمت مناقشتها في م خسائر االئتمانل

المحتملة األخرى. تتضمن هذه العملية  التوقعاتاألساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية لسيناريوهات 

 لكل نتيجة.  النسبية باالعتبار االحتماالت خذاألأكثر مع  أو إضافيين االتفاق على سيناريوهين اقتصاديين

مختارة من خبراء التوقعات  ومجموعةالنقدية في المملكة  والتشريعاتتتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتنبؤات االقتصادية التي تنشرها الهيئات الحكومية 

 .واألكاديميبالقطاع الخاص 

ا وتتوافق مع المعلومات التي يستخدمها البنك ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر تر . تمثل الموازنةجيح 

 لسيناريوهات الصدمات األكثر شدة. الجهدتشاؤما . يقوم البنك بشكل دوري بإجراء اختبارات  وأكثروهات األخرى نتائج أكثر تفاؤال  السيناري

 ت، قامستخدام تحليل البيانات التاريخية، وباان لكل محفظة من األدوات الماليةوتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمبتحديد  المجموعة تقام

القتصادية . تضمنت السيناريوهات امحدد وتصنيف استحقاقبتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان للتعرضات ذات 

 من المؤشرات الرئيسية. التالية المجموعةديسمبر  31 في كماالمستخدمة 

 2020 2021 المؤشرات االقتصادية

 (السعودية الرياالت بماليين) النفطالحكومة،  إيرادات

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية 

 هبوط ا بمقدار 

615,946 

552,663 

495,954 

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية 

 هبوط ا بمقدار 

418,277 
415,906 

413,901 

  العربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل( -سعر النفط 

  رصعود ا بمقدا

الحالة األساسية 
 هبوط ا بمقدار

73.9 

66.4 

59.7 

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية 

 هبوط ا بمقدار

45.6 

45.3 

45.1 

النفطي، االسمي، وحدة  الناتج المحلي اإلجمالي، غير
 العملة المحلية )مليون لاير سعودي(

  رصعود ا بمقدا

الحالة األساسية 
 هبوط ا بمقدار

2,175,704 

2,146,582 

2,113,156 

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية 

 هبوط ا بمقدار

1,990,688 

1,957,245 

1,881,587 

 معدل البطالة )٪(

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية

 هبوط ا بمقدار

5.93 

5.95 

6.0 

  رصعود ا بمقدا

 الحالة األساسية 

 هبوط ا بمقدار

5.9 

6.0 

6.2 

 علىالمالية بناء  على تحليل البيانات التاريخية  للموجودات المتنوعةمحافظ للالخسارة  معدالتو التعثرتم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية و

االئتمان المتوقعة، والتي تستند إلى المعلومات المحدثة  في نموذج خسائر أدناهتوقعات الحالة األساسية  باستخدام المجموعة تقام. سابقة سنوات 10مدى 

 في تاريخ التقرير: كما المتاحة

 
 
 
 

 في المستخدمة التوقعات سنوات
 المتوقعة االئتمان خسائر نموذج

 2021 لعام

 في المستخدمة التوقعات سنوات
 المتوقعة االئتمان خسائر نموذج

 2020 لعام

2022 2023 2024 2021 2022 2023 

 548,085 501,003 479,902 1,027,088 991,792 986,775 (السعودية الرياالت)بماليين  النفط الحكومة، إيرادات

 59.9 56.1 53.0 59.5 59.2 62.8 العربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل( -سعر النفط 

المحلي اإلجمالي، غير النفطي، االسمي، وحدة الناتج 
 2,326,582 2,207,176 2,074,301 2,483,838 2,338,415 2,231,694 العملة المحلية )مليون لاير سعودي(

 5.8 5.8 5.9 5.6 5.6 5.8 معدل البطالة )٪(
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة (ه

 المتوقعة: نخسائر االئتما مؤشرات المخاطر التالية، لقياسستخدم المجموعة ت

 احتمال التعثر عن السداد، 

 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد، 

 .التعرض عند التعثر عن السداد 
 

  .يتم استخراج هذه المؤشرات عموما  من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا وغيرها من البيانات التاريخية

ن السداد على مدى فترة زمنية محدد مسبقا . وفيما يتعلق بكل محفظة ميمثل احتمال التعثر عن السداد االحتمال المتوقع لعدم تمكن مجموعة من المقترضين 

يانات مجمعة داخليا  وخارجيا  مالية، تم تقدير احتمال التعثر عن السداد في تاريخ معين باستخدام نماذج إحصائية. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق ب أدوات

عدم توفر حاالت تشتمل على عوامل كمية ونوعية. تم استخدام معدالت التعثر المقدمة من وكاالت تصنيف خارجية معتمدة الستخراج احتماالت التعثر في حالة 

المجموعة  تمبين أعاله لتعكس المعلومات المستقبلية. كما قامالتعثر الداخلية. تم إجراء تعديالت االقتصاد الكلي الحتمال التعثر عن السداد طبقا  لما هو 

 مع مرور الزمن.  المقترضةبتعديل احتماالت التعثر إلدراج أثر زيادة وتخفيض درجات التصنيف للجهات 

بتقدير نسبة الخسارة قوم المجموعة ت محفظة، ولكل. ماتمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد مبلغ االئتمان الذي تم خسرانه في حالة تعثر مقترض 

 تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة.  أساس علىعند التعثر عن السداد باستخدام طريقة منهج العمل 

طرف اآلخر وتكاليف استرداد أي المطالبة، والنشاط الذي يزاوله ال وأقدميةوالضمان  الهيكل االعتبار بعيننماذج نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد  تأخذ

 والقيمة القيمة مقابل القرض نسبة تعتبرتعتبر جزءا  ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة لقروض الرهن العقاري المضمونة بعقارات مملوكة لألفراد،  والتيضمانات 

احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العمولة ند تحديد نسبة الخسارة عند التعثر والتي يتم ع أساسية مؤشرات للعقار الحالية

 .المتعاقد عليه كعامل خصم

 .القائم بتاريخ التعثر يمثل التعرض عند التعثر تقديرا  لتعرضات البنك تجاه الطرف اآلخر بالنسبة للحسابات المتعثرة، يمثل التعرض عند التعثر ببساطة المبلغ

 :التسهيل /رض عند التعثر عن السداد على مستوى األداةعلعاملة، تم أخذ العناصر التالية بعين االعتبار عند احتساب التبالنسبة للحسابات ا

 الفترة الزمنية التي يتم على مداها تقدير التعرض عند التعثر عن السداد، 

 و ،التدفقات النقدية المتوقعة حتى الفترة الزمنية للتعثر المقدر 

  حتى االستحقاقاألجل المتبقي 

الدفعات القائمة والعموالت  أثريأخذ التعرض عند التعثر عن السداد المتعلق بالقروض المسجلة بالتكلفة المطفأة بعين االعتبار المبالغ المسددة المتعاقد عليها، و

بالنسبة اللتزامات القروض والضمانات . ن الرصيد غير المستخدمالالحقة المستحقة بين تاريخ إعداد القوائم المالية وحدوث التعثر، والمبالغ المسحوبة المتوقعة م

ا على يشتمل التعرض عند التعثر عن السداد المبالغ المسحوبة والمبالغ المستقبلية المحتملة والتي يمكن سحبها بموجب العقد والتي يتم تقديره ،المالية

بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل  بشأنها مجموعةالبالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى  .المالحظات التاريخية أساس

مدخال  هاما  لقياس خسائر االئتمان المتوقعة تتمثل في استثمارات  تعتبرة الخارجية ترشاديإن المحافظ، التي تمثل المعلومات االس. البيانات المتاحة داخليا  

 .أسواق المال إيداعاتبنكية وغير البنكية والخزينة، والمؤسسات المالية ال

 خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصحساسية 

 الكلي االقتصاد عوامل أن مالحظة مع ،السنةئتمان المتوقعة للعوامل الرئيسية المستخدمة في تحديدها كما في نهاية االيوضح الجدول أدناه حساسية خسائر 

 .بينها ديناميكية عالقات تمثل

المتأثرة االفتراضات  

 أو الربح أثر
2021 الخسارة  

 الرياالت بآالف
 السعودية

:(2022األساسي  السيناريو) الكلي االقتصاد عوامل   

٪3.2 بواقع( زيادة السعودية ترياالال نييمالب) النفطالحكومة،  إيرادات  

 ٪0.5 بواقعالعربي الخفيف )دوالر أمريكي للبرميل( تخفيض  -سعر النفط  (46,092)

 الناتج المحلي اإلجمالي، غير النفطي، االسمي، وحدة العملة المحلية )مليون لاير سعودي( زيادة بواقع ٪0.1

  أوزان السيناريوهات

مع التغير المقابل في اتجاه الهبوط  ٪5 -الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/ سيناريو  9,897 

مع التغير المقابل في اتجاه الصعود  ٪5 -الحالة األساسية المتأثر بمقدار +/ سيناريو  9,305 
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 في حالة وضع نماذج ألحد المعايير على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل:

  اةاألدنوع، 

 تصنيف مخاطر االئتمان، 

 نوع الضمان، 

 لألفراد العقاري الرهن لقروض القيمة مقابل القرض نسبة، 

  األولي االثباتتاريخ، 

  االستحقاق تاريخالمدة المتبقية حتى،  

 و ،القطاع 

 الموقع الجغرافي للمقترض. 

 المجموعة لدى توجدبالنسبة للمحافظ التي  .مالئمبشكل  متماثلة ال تزال معين المجموعةتخضع المجموعة لمراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل 

 البيانات المتاحة داخلي ا. لخارجية لتكم استرشاديةيتم استخدام معلومات  ،بيانات تاريخية محدودة بشأنها

 السوق مخاطر .31

في السوق مثل أسعار تمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة 

 تنشأ غير تجارية أو مصرفية. مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو المجموعةصنف تالعموالت الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. 

عنه في القوائم المالية الموحدة. تنشأ مخاطر  اإلفصاح"مقتناه ألغراض المتاجرة" طبقا  لما تم  المصنفة كـ األدواتمخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية 

عنه في الجزء )ب( من  اإلفصاحومخاطر أسعار األسهم طبقا  لما تم  السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة

 هذا اإليضاح.

ة للمخاطر"، يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على "القيمة المعرض بينما

 واختبار الجهد، وتحليل الحساسية. 

  العمليات التجارية –السوق  مخاطر( أ

يم مراكز يمخاطر" لتقيقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية. يقوم البنك باستخدام طريقة "القيمة المعرضة لل

 المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق.  واالفتراضاتمخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات 

الثقة وعلى مدى فترة  وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من

على البيانات التاريخية. تصمم طريقة  يم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناء  ينماذج محاكاة عند تقستخدم المجموعة تزمنية محددة. 

ة للمخاطر" ألنها "القيمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة "القيمة المعرض

 الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل توزيع إحصائي.  ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه

٪ من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع 99تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره المجموعة طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل  إن

٪ على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت 99استخدام مستوى الثقة بنسبة  إن تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد.

عند انتهاء يوم مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم. تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة 

ئر التي تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن النتائج التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسا

 المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرا  ذو معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 

 ،بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتياديةقوم المجموعة تة للمخاطر"، طريقة "القيمة المعرض إلى إضافة

 الجهد لمراجعتها. اختباراتبالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل  المخاطر إدارةويتم إبالغ لجنة 

 :المجموعةبرضة للمخاطر الخاصة فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المع

2021 
تحويل العمالت 

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة األجنبية

  717   614   151  2021ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 874   810   118  2021متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

  305   272   5  2021الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

  2,309   2,304   394  2021الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 
 

2020 
تحويل العمالت 

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة األجنبية

 2,121 1,738 504 2020ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,602 1,417 509 2020متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 677 554 53 2020الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 3,585 3,567 1,193 2020الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 
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 المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية –السوق  مخاطر (ب

سعار تحويل العمالت تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أساسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أ

 األجنبية، أو أسعار األسهم. 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة (1

التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير 

استراتيجية تغطية ستخدم توبمراقبة المراكز يوميا ،  المجموعةقوم تيقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. 

 المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.المخاطر لضمان بقاء 

 الملكية حقوق أو الموحدة الدخل قائمةيوضع الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، 

على الموجودات  صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناء  ن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على إ .بالمجموعة

، شامال  أثر أدوات التغطية. يتم احتساب األثر على 2021ديسمبر  31المالية والمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة والتي أعيد تجديد أسعارها كما في 

 31بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في  اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المدرجةيم الموجودات المالية يتق بإعادةحقوق الملكية وذلك 

 على أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت.  2021ديسمبر 

 الشامل الدخلتي تؤثر مباشرة على بنود ألثر على حقوق الملكية حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة، ويمثل فقط تلك المخاطر اللفيما يلي تحليال  

 : لمجموعةل اآلخر

   2021  

 العملة
الزيادة في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
 األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 (2,007,080) (1,216,122) (705,825) (60,188) (24,945)  1,130,252            100+ لاير سعودي

 (244,297) (126,790) (100,073) (15,964) (1,470)    89,635                 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (6,834)                 100+ يورو  

 - - - - - (5,938)                 100+ أخرى 

 

   2021  

 العملة
النقص في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
 األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
 سنة أو أقل

 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 2,007,080 1,216,122 705,825 60,188 24,945 (1,130,252)          100- لاير سعودي

 244,297 126,790 100,073 15,964 1,470   (89,635)               100- دوالر أمريكي 

 - - - - -  6,834                  100- يورو  

 - - - - -  5,938                  100- أخرى 

 

   2020  

 العملة
الزيادة في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  حقوق الملكية األثر على

   
أشهر أو  6

 أقل
أشهر إلى  6

 شهر12
 5سنة إلى 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 (1,629,090) (869,973) (683,933) (51,215) (23,969) 984,589 100+ لاير سعودي

 (314,908) (205,067) (94,567) (12,451) (2,823) 117,971 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (4,998) 100+ يورو  

 - - - - - (353) 100+ أخرى 
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   2020  

 العملة
النقص في 

 نقاط األساس
األثر على دخل 

 العموالت الخاصة
  األثر على حقوق الملكية

   
أشهر أو  6

 أقل
أشهر إلى  6

 شهر12
 5سنة إلى 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 اإلجمالي

 1,629,090 869,973 683,933 51,215 23,969 (984,589)             100- لاير سعودي

 314,908 205,067 94,567 12,451 2,823 (117,971)             100- دوالر أمريكي 

 - - - - -  4,998                  100- يورو  

 - - - - -  353                     100- أخرى 

يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالت  .بالسوقللمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة  المجموعةتعرض ت

، االستحقاقالمسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار التعاقدي أو تاريخ المجموعة الخاصة. كما يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات 

 أيهما يحدث أوال . 
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ق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة التي تستحتعرض المجموعة ت

  .محددةأو سيتم تجديد أسعارها في فترة 

2021 
 خااااالل

 أشهر 3
 سنوات 5-1 شهر 3-12

 أكثر من
 سنوات 5

غير مرتبطة 
 بعمولة خاصة

 اإلجمالي

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 1,766,585 1,766,585 - - - - نقد في الصندوق

 12,991,534 12,063,573 - - - 927,961 السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

 151,285 151,285 - - - - أرصدة أخرى

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 صافي

      

 4,958,899 - - - - 4,958,899 حسابات جارية

 1,034,276 - - - 95,458 938,818 إيداعات أسواق المال

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,056,172 1,056,172 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

 34,794 34,794 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

 18,879 18,879 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

2,731,422 1,271,043 3,596,744 11,066,374 - 18,665,583 

 1,383,368 1,131,017 216,418 35,933 - - من خالل قائمة الدخلمدرجة بالقيمة العادلة 

 44,830,365 - 17,721,214 15,903,478 2,282,622 8,923,051 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,016,419 29,220    -    -    - 1,987,199 بطاقات ائتمان

 37,694,249 366,372 4,592,183 12,338,654 2,013,529 18,383,511 قروض أفراد أخرى

 127,845,810 4,766,081 500,429 2,031,638 10,345,220 110,202,442 قروض شركات ومؤسسات

 3,353,086 3,353,086 - - - - موجودات أخرى

 257,801,304 24,737,064 34,096,618 33,906,447 16,007,872 149,053,303 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 2,207,878 2,207,878 - - - - حسابات جارية

 3,320,892 - - - - 3,320,892 ودائع أسواق المال

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 8,566,990 - - 6,331,696 2,235,294 - أخرى

       ودائع العمالء

 152,966,149 152,966,149 - - - - الطلبتحت 

 30,443,041 - - 237,146 2,985,744 27,220,151 ألجل

 2,051,920 - - - - 2,051,920 ادخار

 1,299,502 1,299,502 - - - - أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,061,533 - - - 5,000,000 61,533 سندات دين مصدرة

      - صافي ،السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 1,046,858 1,046,858 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

 457,949 457,949 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

 9,785 9,785 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 11,367,103 11,367,103 - - - - مطلوبات أخرى

 53,028,517 53,028,517 - - - - حقوق الملكية

  272,396,023  222,383,741    -  7,136,748  10,221,038  32,654,496 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

أثر مخاطر أسعار العموالت على 
 الموجودات والمطلوبات

116,398,807  5,786,834  26,769,699  34,096,618  (197,646,677) (14,594,719) 

مخاطر أسعار العموالت على األدوات أثر 
 المالية المشتقة

12,089,945 305,755 (6,025,370) (6,370,330) -  

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

128,488,752 6,092,589 20,744,329 27,726,288 (197,646,677)  

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
 الخاصةالعموالت 

128,488,752 134,581,341 155,325,670 183,051,958 (14,594,719)  
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2020 
 خااااالل

 أشهر 3
 سنوات 5-1 شهر 3-12

 أكثر من
 سنوات 5

غير مرتبطة 
 بعمولة خاصة

 اإلجمالي

       الموجودات

       السعودي المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 

 2,252,471 2,252,471 - - - - نقد في الصندوق

 33,524,829 11,683,700 - - - 21,841,129 السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

 672,115 672,115 - - - - أرصدة أخرى 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 صافي

      

 4,887,672 877,093 - - - 4,010,579 حسابات جارية 

 217,826 - - - 27,467 190,359 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 1,935,515 1,935,515 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 25,791 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

1,838,117  1,236,775 5,189,265  4,310,160 - 12,574,317 

 1,237,760 878,521 305,280 53,959 - - من خالل قائمة الدخلمدرجة بالقيمة العادلة 

 45,890,014 - 13,702,789 21,485,293 1,591,947 9,109,985 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 39,238 - 204,752 - 1,592,275 بطاقات ائتمان

 34,371,654 665,083 11,927,127 13,272,568 3,433,189 5,073,687 قروض أفراد أخرى

 117,035,159 5,108,133 - 2,575,296 28,290,396 81,061,334 قروض شركات ومؤسسات

 4,090,172 4,090,172 - - - - موجودات أخرى 

 260,551,560 28,227,832 30,245,356 42,781,133 34,579,774 124,717,465 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 2,559,207 2,559,207 - - - - حسابات جارية

 5,596 - - - - 5,596 ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - 5,950,831 8,537,416 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 134,161,549 - - - 78,954 تحت الطلب

 51,636,767 - - 522,356 9,970,277 41,144,134 ألجل

 1,829,933 - - - - 1,829,933 ادخار

 1,402,937 1,402,769 - - - 168 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - - - 4,999,825 66,785 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 1,978,286 1,978,286 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة 

 834,505 834,505 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 6,295 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,073,139 11,073,139 - - - - مطلوبات أخرى 

 50,761,740 50,761,740 - - - - حقوق الملكية 

 276,451,671 202,777,490    - 7,041,093 23,507,518 43,125,570 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

أثر مخاطر أسعار العموالت على 
 الموجودات والمطلوبات

81,591,895 11,072,256 35,740,040 30,245,356 (174,549,658) (15,900,111) 

أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
 المالية المشتقة

8,401,454 132,618 (4,103,666) (4,430,406) -  

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

89,993,349 11,204,874 31,636,374 25,814,950 (174,549,658)  

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

89,993,349 101,198,223 132,834,597 158,649,547 (15,900,111)  

 

 اصة.الفجوة بين األدوات المالية المشتقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخيمثل صافي 
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 مخاطر العمالت (2 

بمراكز عمالت مفتوحة غير  المجموعةحتفظ توتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال 

ية. تعكس القيمة المعرضة تجارية هامة. تحول مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجار

 .المجموعةلها تعرض ت)أ( إجمالي مخاطر العمالت التي  32ح للمخاطر المتعلقة بمخاطر تحويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضا

يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز  .األجنبيةللتقلبات في أسعار تحويل العمالت تعرض المجموعة ت

 في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية: بالمجموعةفيما يلي تحليال  بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة  .يوميا  العمالت، ليال  وخالل اليوم، ويتم مراقبتها 

 

 2021 2020 

 مركز دائن / ) مدين ( ) مدين ( / مركز دائن 

 (696,465) (677,828) دوالر أمريكي   

 (4,617) (7,388) يورو   

 (15) 2,235 جنيه إسترليني

 (6,748) (10,845) أخرى  
 

 السيولة مخاطر .32

. تحدث مخاطر االعتياديةوغير  االعتياديةخالل الظروف  استحقاقهاالسداد الخاصة به عند  بالتزاماتعلى الوفاء  المجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة 

مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة  االئتمانالسيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى 

توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وما في حكمها  االعتباربتنويع مصادر التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين 

ملتزم بها يمكن الوصول إليها لمواجهة  ائتمانخطوط  المجموعةومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يوميا . كما يوجد لدى واألوراق المالية المتداولة، 

 متطلبات السيولة.

٪ 7بوديعة نظامية تعادل  السعودي المركزي البنكلدى  المجموعةحتفظ ت، البنك المركزي السعوديوطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن 

ودائعه. ويكون هذا  التزامات٪ من 20سيولة ال يقل عن  باحتياطيحتفظ المجموعة تألجل. كما  الودائعو االدخار٪ من ودائع 4من إجمالي الودائع تحت الطلب و 

 االحتفاظلمجموعة لد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما . كما يمكن من النقد أو سندات التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نق االحتياطي

 . السعودية مقابل سندات التنمية الحكومية البنك المركزي السعوديبمبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى 

التعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية  باالستحقاقاتيشتمل الجدول أدناه على ملخص 

. تمثل المجموعةبالودائع من قبل  لالحتفاظما تظهره الوقائع  الفعلي حسب االستحقاقتاريخ  االعتبارالتعاقدي وال تأخذ بعين  االستحقاقالموحدة حتى تاريخ 

مخاطر السيولة المتأصلة بناء  على التدفقات النقدية  بإدارةقوم المجموعة تينة في الجدول التدفقات النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها، بينما المبالغ المب

السداد غير  تزاماتالوبناء  على  االستحقاقالواردة غير المخصومة المتوقعة. إن كافة المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ 

ألغراض المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن مخاطر  ةالمخصومة التعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات المقتنا

التعاقدية  االستحقاقاتغراض المتاجرة في جدول أل ةألغراض المتاجرة المفتوحة تعتبر قليلة، فإن اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشتقات المقتنا ةالمشتقات المقتنا

 .استبعادهاال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم 

جهد منتظمة بشأن السيولة  اختباراتلضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعيا ، ويتم إجراء  االستحقاقتقوم اإلدارة بمراقبة محفظة 

في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة  االعتياديةوغير  االعتياديةام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف باستخد

 من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير موجزة تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة. 

 واإلجراءات المتخذة. االستثناءاتكما يقدم شهريا  تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يشمل على كافة 
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 المتبقية  االستحقاقالمطلوبات المالية غير المخصومة حسب تواريخ  تحليل( أ

 :المتبقيةاالستحقاق التعاقدية  تواريخ حسبلمجموعة ليوضح الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المخصومة 

 خاالل 2021

 أشااهر 3
 سنوات 5-1 شهر 3-12

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد
 اإلجمالي

       المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

      

  2,207,878     -     -     -     -   2,207,878  حسابات جارية

 3,324,381 - - - - 3,324,381 المال قودائع أسوا

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 8,831,696 - - 6,331,696 2,500,000 - أخرى

      - ودائع العمالء

 152,966,149 152,966,149 - - - - تحت الطلب

  30,838,136     -     -   238,866   2,984,547   27,614,723 ألجل

 2,051,920 - - - - 2,051,920  ادخار

  1,299,502     -   237,352   703,667   238,712   119,771  أخرىوودائع  تأمينات نقدية

  6,319,786     -   5,439,929   733,215   109,982   36,660  سندات دين مصدرة 

  683,342     -   168,680   391,481   45,461   77,720  اإليجار عقود التزامات

      - المشتقات

  404,748     -   243,702   153,421   7,625  - صافي ،عموالت خاصة متعاقد عليها

 209,495,444  152,966,149   6,089,663   9,120,252   5,886,327   35,433,053 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 

 

 خاالل 2020

 أشااهر 3
 سنوات 5-1 شهر 3-12

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 محدد
 اإلجمالي

       المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

      

 2,559,207 - - - - 2,559,207 حسابات جارية

 6,960 - - - - 6,960 المال قودائع أسوا

 567,906 - - 567,906 - - مع بنوك شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - 5,950,830 8,537,417 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 ,350134,240 - - - - تحت الطلب

 51,710,291 - - 535,710 10,012,367 41,162,214 ألجل

 1,829,933 - - - - 1,829,933  ادخار

 1,402,937 - 194,994 549,835 244,158 413,950 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 6,433,526 - 5,728,526 564,000 105,750 35,250 سندات دين مصدرة 

 1,032,661 - 286,972 593,770 52,801 99,118 اإليجار عقود التزامات

       المشتقات

 857,956 - 551,606 302,711 615 3,024 صافي ،عموالت خاصة متعاقد عليها

 215,130,127 134,240,503 6,762,098 9,064,762 18,953,108 46,109,656 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 
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 الماليةالمتعلقة بالموجودات والمطلوبات  االستحقاقات تحليل( ب

 أو السداد المتوقعة لها: االستردادمصنفة حسب تواريخ المالية يشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات والمطلوبات 

 خااالل 2021
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشاهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات

 المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 
 السعودي

      

 1,766,585    -     -     -     -   1,766,585  نقد في الصندوق

  12,991,534   12,063,573     -     -     -   927,961  السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

  151,285     -     -     -     -  151,285 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 صافي ،المالية األخرى

      

  4,958,899    -     -     -     -   4,958,899  حسابات جارية 

  1,034,276     -     -     -   95,458   938,818  إيداعات أسواق المال 

 ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
 صافي

      

  1,056,172     -   546,726   354,406   129,623   25,417  مقتناة ألغراض المتاجرة

  34,794     -   34,790   4     -     -  مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

  18,879     -     -   18,782   97     -  مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل    
 الشامل اآلخر

 1,710,339   783,419   4,805,268  11,366,557  -     18,665,583  

بالقيمة العادلة من خالل قائمة مدرجة 
 الدخل

 -     -     217,606   216,418   949,344   1,383,368  

  44,830,365     -   18,149,248  25,536,587  1,094,075   50,455  مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

  2,016,419   29,220     -     -     -   1,987,199  بطاقات ائتمان

  37,694,249   366,372   18,710,721  16,249,587  1,514,596   852,973  قروض أفراد أخرى

  127,845,810   4,766,081   28,017,126  30,178,620  27,442,039  37,441,944  قروض شركات ومؤسسات

  3,353,086   1,062,584     -   392,290   1,206,689   691,523  موجودات أخرى 

 257,801,304 19,237,174 77,041,586 77,753,150 32,265,996 51,503,398 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية  

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

  2,207,878     -     -     -     -   2,207,878  حسابات جارية

  3,320,892     -     -     -     -   3,320,892  ودائع أسواق المال 

  567,906     -     -   567,906     -     -  بنوك مع شراء إعادة اتفاقيات

  8,566,990     -     -   6,331,696   2,235,294     -  أخرى

       ودائع العمالء

  152,966,149   152,966,149     -     -     -     -  تحت الطلب

  30,443,041      -   237,146   2,985,744   27,220,151  دخارا

  2,051,920     -     -     -     -   2,051,920  ألجل

  1,299,502   -     237,352     703,667     238,712     119,771 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

  5,061,533     -  -  5,000,000  -  61,533  سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

  1,046,858     -   522,588   372,058   127,030   25,182  مقتناة ألغراض المتاجرة 

  457,949     -   302,630   154,554   717   48  مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

  9,785     -     -     -   9,785     -  مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

  11,367,103   7,703,483   392,569   982,307   513,496   1,775,248  مطلوبات أخرى 

  53,028,517   53,028,517     -     -     -     -  حقوق الملكية  

 272,396,023 213,698,149 1,455,139 14,349,334 6,110,778 36,782,623  الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
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 خااالل 2021
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشاهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

التعهدات وااللتزامات المحتملة 
 المتعلقة باالئتمان

      

  17,347,727   56,257   2,093,692   451,024   7,051,818   7,694,936  اعتمادات مستندية

  71,993,796   3,306,552   27,016,350  13,605,108  20,967,317  7,098,469  خطابات ضمان

  1,787,723   3,220     -   1,254   520,740   1,262,509  قبوالت

  4,284,673   888,050   991,398   375,462   2,029,763     -  التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

إجمالي التعهدات وااللتزامات 
 المحتملة المتعلقة باالئتمان

 16,055,914  30,569,638  14,432,848  30,101,440   4,254,079   95,413,919  
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 خااالل 2020
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشاهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

       الموجودات

 المركزي البنكنقدية وأرصدة لدى 
 السعودي

      

 2,252,471 - - - - 2,252,471 نقد في الصندوق

 33,524,829 11,683,700 - - - 21,841,129 السعودي المركزي البنكأرصدة لدى 

 672,115 - - - - 672,115 أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 صافي ،المالية األخرى

      

 4,887,672 877,093 - - - 4,010,579 حسابات جارية 

 217,826 - - - 37,485 180,341 إيداعات أسواق المال 

 ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية
 صافي

      

 1,935,515 276 954,264 831,418 58,933 90,624 المتاجرةمقتناة ألغراض 

 - - - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 25,791 - - 20,495 5,296 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل    
 الشامل اآلخر

211,728 1,242,001 6,769,060 4,351,528 - 12,574,317 

من خالل مدرجة بالقيمة العادلة من 
 قائمة الدخل

- - 53,959 305,280 878,521 1,237,760 

 45,890,014 - 21,775,585 23,548,782 271,286 294,361 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,836,265 39,238 - - - 1,797,027 بطاقات ائتمان

 34,371,654 665,083 14,671,000 14,704,332 1,760,577 2,570,662 قروض أفراد أخرى

 117,035,159 5,108,133 26,395,045 21,819,753 23,410,129 40,302,099 قروض شركات ومؤسسات

 4,090,172 2,588,187 - - 971,219 530,766 موجودات أخرى 

 260,551,560 21,840,231 68,452,702 67,747,799 27,756,926 74,753,902 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية  

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

      

 2,559,207 596,111 - - - 1,963,096 حسابات جارية

 5,596 - - - - 5,596 ودائع أسواق المال 

 567,906 - - 567,906 - - بنوك مع شراء إعادة اتفاقيات

 14,488,247 - - 5,950,831 8,537,416 - أخرى

       ودائع العمالء

 134,240,503 134,161,549 - - - 78,954 تحت الطلب

 51,636,767 - - 522,356 9,970,277 41,144,134 ألجل

 1,829,933 - - - - 1,829,933 دخارا

 1,402,937 265,683 194,995 549,835 244,158 148,266 أخرىتأمينات نقدية وودائع 

 5,066,610 - 4,999,825 - - 66,785 سندات دين مصدرة 

 ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية
 صافي

      

 1,978,286 101 1,005,927 843,536 55,618 73,104 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 834,505 - 502,900 322,293 9,197 115 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 6,295 - - - - 6,295 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 11,073,139 7,246,565 572,958 1,006,148 398,890 1,848,578 مطلوبات أخرى 

 50,761,740 50,761,740 - - - - حقوق الملكية  

 276,451,671 193,031,749 7,276,605 9,762,905 19,215,556 47,164,856  الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
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 خااالل 2020
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشاهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ 
استحقاق 

 اإلجمالي محدد

التعهدات وااللتزامات المحتملة 
 المتعلقة باالئتمان

      

 15,248,335 4,995 2,006,685 406,958 6,607,604 6,222,093 اعتمادات مستندية

 67,712,634 1,761,458 22,532,729 9,216,920 22,945,673 11,255,854 خطابات ضمان

 3,113,046 - - 4,096 718,239 2,390,711 قبوالت

 4,188,513 - 1,860,768 1,303,643 1,024,102 - التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

وااللتزامات إجمالي التعهدات 
 المحتملة المتعلقة باالئتمان

19,868,658 31,295,618 10,931,617 26,400,182 1,766,453 90,262,528 

القروض القائمة، على النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، والبنود قيد التحصيل،  التزاماتوتغطية  االلتزاماتتشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة 

عن السداد قد تكون  التعثرخطابات الضمان هي وفقا للشروط التعاقدية وفي حالة والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. 

 فهي متداولة بطبيعتها.مستحقة الدفع عند الطلب وبالتالي 

 مقاصة المطلوبات المالية   .33

 المطلوبات المالية الخاضعة للمقاصة بموجب اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

المبالغ التي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز     
 المالي الموحدة

 

إجمالي مبلغ 
المطلوبات 

 المالية المثبتة

إجمالي المبالغ 
تمت  التي

مقاصتها في 
قائمة المركز 

 المالي الموحدة

المبالغ 
الظاهرة في 
قائمة المركز 

المالي 
 الموحدة

 المبالغ
 الخاضعة
 لترتيبات
 مقاصة

 ملزمه رئيسية
ضمانات نقدية 

 صافي المبلغ مرهونة

 363,404 (1,151,188)  - 1,514,592 - 1,514,592 مشتقات :2021

 839,686 (1,979,400) - 2,819,086 - 2,819,086 مشتقات :2020
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .34

عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو األكثر فائدة(  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

مباشرة أو تم تقديره والتي تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق. بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة بصورة 

 ق تسعير أخرى، وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.طر باستخدام

 

القيمة   2021 ديسمبر 31
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,109,845 - 1,109,845 - 1,109,845 مشتقةأدوات مالية 

من خالل قائمة مقتناة بالقيمة العادلة من  استثمارات
 الدخل

1,383,368 949,344 434,024 - 1,383,368 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

18,665,583 - 18,665,583 - 18,665,583 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 حقوق ملكية –الشامل اآلخر 

24,382 - - 24,382 24,382 

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 5,993,175 - 5,993,175 - 5,993,175 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 44,821,665 - 44,821,665 - 44,830,365 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 164,862,626 164,862,626 - - 167,556,478 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 1,514,592 - 1,514,592 - 1,514,592 أدوات مالية مشتقة 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 14,663,666 - 14,663,666 - 14,663,666 والمؤسسات المالية األخرى أرصدة للبنوك

 186,754,288 - 186,754,288 - 186,760,612 ودائع العمالء 

 5,061,533 - 5,061,533 - 5,061,533 سندات دين مصدرة 
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القيمة  2020 ديسمبر 31
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,961,306 - 1,961,306 - 1,961,306 أدوات مالية مشتقة

من خالل قائمة مقتناة بالقيمة العادلة من  استثمارات
 الدخل

1,237,760 878,521 359,239 - 1,237,760 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

12,574,317 - 12,574,317 - 12,574,317 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 حقوق ملكية –الشامل اآلخر 

1,128,916 1,103,450 - 25,466 1,128,916 

      العادلةالموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 

 5,105,498  5,105,498 - 5,105,498 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 47,794,071  47,794,071 - 45,890,014 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 152,050,680 152,050,680 - - 153,243,078 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 2,819,086 - 2,819,086 - 2,819,086 أدوات مالية مشتقة 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 17,620,956 - 17,620,956 - 17,620,956 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 189,231,025 - 189,231,025 - 189,110,140 ودائع العمالء 

 5,066,610 - 5,066,610 - 5,066,610 سندات دين مصدرة 
 

وخيارات أسعار تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة التي تتم خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، 

 باستخدامت بالقيمة العادلة العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي واآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقا

على مؤشرات األسواق  طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه الطرق بناء   باستخدامالتي تم تحديدها  بالمجموعةيم الخاصة يطرق التق

 اسع. القابلة للمالحظة المتعلقة باألسواق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق بشكل و

لم تتوفر أسعار لها في السوق.  تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات

طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنحنيات  باستخدامتحدد القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

 العائد وهوامش االئتمان. 

أسهم خاصة تم تحديد قيمتها  صندوقاآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على  تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

المالية خالل السنة العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات 

 فقط. بالتغير في القيمة العادلة وسداد رأس المال 

 ولة باستخدام أساليبيتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة على أساس األسعار المتداولة بالسوق. وتحدد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتدا

 التقييم التي تشمل األسعار وتدفقات األرباح المستقبلية لألوراق المالية المتداولة المعادلة.

ور المتوقعة يبضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت سا المصنفةالسلف بالنسبة للقروض و

 بعد تعديلها بالمخاطر.

القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية إن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا عن 

 عار المتعاقد عليها.الموحدة نظرا لتواريخها القصيرة وألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األس

يتعلق بالودائع التي لها تواريخ استحقاق أطول، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام  إن القيمة العادلة للودائع تحت الطلب تقارب القيمة الدفترية لها. وفيما

 التدفقات النقدية المخصومة، مع تطبيق المعدالت الحالية المعروضة للودائع التي لها تواريخ استحقاق متبقية مماثلة.

ل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة الدفترية. إن تمثل سندات الدين المصدرة والقروض أدوات ذات سعر عائم يعاد تسعيرها خال

 القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

قد تختلف عن سعر المعاملة  إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة القيمة العادلة خالل السنة. مستوياتلم تتم أية تحويالت بين 

 لألداة المالية في تاريخ المعاملة.

خسارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى  وأيشار إلى الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ "ربح 

ومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم إثبات التغير الالحق في أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام المعل

ية والتدفقات القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحال

نة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم النقدية المخصومة والمقار

ر ، والعالوات األخرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعااالئتمانعلى األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش 

 تحويل العمالت األجنبية.
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ت طرق تقييم معروفة بشكل واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة والمعروفة. تتوفر األسعار القابلة للمالحظة أو المدخال المجموعةستخدم ت

ة مثل ظاميلطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق الن

إلبداء األحكام وإجراء التقديرات ويقلل  اإلدارةل من حاجة لن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقإمقايضات أسعار العموالت. 

المدخالت لهذه الطرق على المنتجات واألسواق من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق و أيضا  

 وتخضع للتغيرات على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .35

خبرات إدارية ومتخصصة  -تقدم شركة أتس أس بي سي هولدينغز بي أل سي وهي الشركة األم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في 

 .2017سبتمبر  30من  عتبار اسنوات ا عشرلمدة  وتم تجديدها 2018 أكتوبر 3في  االتفاقيةهذه  تعديل تموقد  .فنيةخدمات  اتفاقيةبموجب 

. تخضع العادية األعمال سياق في، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت المجموعةتعامل ت

 . السعوديالبنك المركزي المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

 كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي:

 

 2021 2020 

   :المصرفية وشنغهاي كونج نجوهمجموعة 

 1,819,706 1,135,263 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 111,709  10,779    استثمارات 

 20,812  3,421  صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة 

 677,738  575,837  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 3,374,514 4,061,265 محتملة والتزاماتتعهدات  

 
 

 2021 2020 

   :زميلة اتشرك

 619,232  583,359  استثمارات 

 1,501  275,000  قروض وسلف  

 21,923  47,726   أخرىموجودات  

 476,738  461,085  ودائع العمالء 

 37    -  مطلوبات أخرى  

 1,503,428  1,303,655  محتملة والتزاماتتعهدات  

 

 

 2021 2020 

أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار المساهمين اآلخرين والشركات 
 المنتسبة لهم:

  

 664,344  3,769,568  استثمارات      

 5,680,310 15,101,994 قروض وسلف 

 7,606,791 11,480,071 ودائع العمالء  

  56,962  72,626  مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية, صافي 

 750,000  500,000  سندات دين مصدرة  

 14,532  18,148  مطلوبات أخرى  

 787,214 4,756,529 محتملة والتزاماتتعهدات  
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 .للمجموعة٪ من رأس المال المصدر 5يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من 

 

 2021 2020 

   :ذات عالقة استثماريةصناديق 

 361,673  363,510  استثمارات   

 47,546  17,440  ودائع العمالء

 212,000  212,000  مصدرة دين سندات

 

 2021 2020 

   :شركات تابعة

 34,000 34,000 موجودات أخرى

   :ذات عالقة استثماريةصناديق 

 516,848 578,649 استثمارات

 القوائم المالية الموحدة: بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في مكان آخر في هذه لمعامالت مع األطراف ذات العالقةافيما يلي 

 2021 2020 

 149,269 254,118 خاصةالعموالت الدخل 

 94,684 59,951 خاصةالعموالت المصاريف 

 40,040 127,408 عموالت التعاب واألدخل 

 54,708  73,615  وإدارية عمومية مصاريف

 29,906  30,247  مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية

 25,227  24,320  زميلة شركةمن  مستردهمصاريف خدمات 

 -  79,895   استبعاد موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيعمتحصالت من 

 24,653  28,084  االستثماريةاألنشطة البنكية  بخصوص زميلة شركة إلى المدفوعة األرباح في الحصة

 5,943  5,610  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

 فيما يلي تحليال  بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

 2021 2020 

 45,117  35,062  مزايا موظفين قصيرة األجل *

 3,081  746  مكافأة نهاية الخدمة 

 17,069  13,800  أخرى األجلمزايا موظفين طويلة 

 8,681  12,944  األسهم أساس على دفعات

 مزايا الموظفين قصيرة األجل على الرواتب والبدالت والمزايا والمكافآت النقدية المدفوعة خالل السنة.  تشتمل *

بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف على أنشطة  ،يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص

 مباشرة أو غير مباشرة.بصورة  المجموعة

 كفاية رأس المال .36

المجموعة ، والحفاظ على مقدرة البنك المركزي السعوديبمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل  االلتزام، عند إدارة رأس المال في المجموعةتتمثل أهداف 

 ، والحفاظ على وجود رأسمال قوي.االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارعلى 

، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية البنك المركزي السعوديالمنهجية والمعدالت المحددة من قبل  باستخدامبمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك وم المجموعة قت

األرصدة المرجحة  تخدامباسالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماترأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 إلظهار مخاطرها النسبية. 

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات 2017ديسمبر  3فق واهـ )الم1439ربيع األول  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم  

بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس المال نتيجة  السعوديالبنك المركزي ، قام 9المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على مدى خمس سنوات. 9الدولي للتقرير المالي  المعيارتطبيق 

 

 



    السعودي البريطانيالبنك 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الموحدة المالية القوائمالبنك السعودي البريطاني 

79 

، ُيسمح 19 كوفيدالدعم االستثنائية المتعلقة بجائحة  جراءاتالسعودي بشأن المحاسبة والمعالجة التنظيمية إل المركزي لبنكل ةالمؤخر التوجيهات إطار في

 2020 تتضمن عامين كاملين قدرهاة فترحقوق الملكية المشتركة لمن  ىاألول الشريحة على االنتقالي ٪ من مبلغ التعديل100للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى 

. يجب بعد ذلك التخلص التدريجي من المبلغ اإلضافي على أساس القسط الثابت 2021ارس م 31للفترة المنتهية في  المالية ئماوإعداد الق اعتبار ا من 2021و 

ونسبة رأس المال  األساسيالمجموعة  مال رأسنسبة  ارتفاع فيهذه الترتيبات االنتقالية المعدلة  عن الناتج األثر ويتمثلعلى مدى السنوات الثالث التالية. 

 .2021ديسمبر  31نقطة أساس للسنة المنتهية في  37المساند بمقدار  المال رأس+  األساسي

 2021 2020 

   الموجودات المرجحة المخاطر

 199,268,399 209,202,075 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 19,064,614 18,021,472 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1,988,398 2,192,526 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 220,321,411 229,416,073 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 41,774,973 44,263,704 رأس المال األساسي 

 6,303,054 5,850,780 رأس المال المساند 

 48,078,027 50,114,484 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

   نسبة كفاية رأس المال ٪

 ٪18.96 ٪19.29 نسبة رأس المال األساسي   

 ٪21.82 ٪21.84 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
 

 السعودي المركزي البنك( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 19)كوفيد  كورونا فايروسر يأثت .37

 المتغيرات تحديد بسبب مشكالتتواجه العديد من المناطق الجغرافية  حيثبالتسبب في اضطراب األسواق العالمية  )19كوفيد (يستمر تأثير فايروس كورونا 

 . نجحت حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تفشي المرض بنجاح حتى تاريخه.العدوى لهذه المتعددة الجديدة

 ،تأثير برامج الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي السعوديفي ذلك تأثير الوباء وما نتج عنه من  بمامجموعة في تقييم الوضع االقتصادي الكلي تستمر ال

ى أكثر دقة مع مثل خيار التأجيل من قبل العميل وحزم التخفيف األخرى، على محفظة التمويل إلى جانب إجراء مراجعة لتركيزات التعرض لالئتمان على مستو

ئمة للعمالء والبدء في إعادة التركيز بشكل خاص على قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة محددة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المال

مراحل  لىهيكلة القروض، بحسب مقتضى الحال. تواصل المجموعة إجراء تحديثات لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة بهدف تحسين تطبيق معايير التصنيف إ

 .وإظهارها بشكل مالئم في نماذجه وذلك بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين حتى يتسنى لهم تمييزها

 

، قامت المجموعة بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر عوامل االقتصاد 2021ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في 

 الكلي واحتماالت السيناريو( المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 كامل فيارة بممارسة بعض االحكام المتعلقة باالئتمان لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة بالحد الذي من غير الممكن أن يتم دمج التأثيرات بشكل تستمر اإلد

مية. نتج عن ذلك خسائر نموذج حساب خسائر االئتمان المتوقعة في هذه الوقت، مع االخذ باالعتبار المعلومات الموثوقة والمعقولة غير المضمنة في النماذج الك

 مليون لاير سعودي. 65ائتمانية متوقعة )مخصصات إضافية( بقيمة 

 

 ، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.التأكدكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات مدعومة بأحكام هامة وعدم 

 

 السعودي المركزي البنك ومبادرات برامج إطالق

 تمويل اإلقراض للقطاع الخاص برنامج

المتناهية الصغر  للمنشآتلتقديم الدعم الالزم  2020في مارس  "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" البنك المركزي السعودي أطلق ،19 كورونا تفشي لمواجهة

ا لما ورد  هاتعريف حسب( 2والمرحلة  1)المرحلة الصغيرة والمتوسطة و  خرجمادى اآل 16تاريخ و 381000064902رقم  المركزي السعوديالبنك يم متع فيوفق 

 هـ.  1438
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المعلن عنها الحق ا،  2022ومع مزيد من التمديدات للبرنامج حتى مارس  2020في مارس  السعودي المركزي البنك هالذي أطلق كجزء من برنامج تأجيل الدفعات

االستحقاق على تسهيالت اإلقراض لجميع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة على  فترةقامت المجموعة بتأجيل المدفوعات وتمديد 

 النحو التالي:

 المدة الممتدة برامج الدعم
تكلفة التأجيل )مليون 

 لاير سعودي(

 174 مليار لاير سعودي 6.9 2020سبتمبر  - 2020أبريل 

 86 لاير سعوديمليار  6.9 2020ديسمبر  - 2020أكتوبر 

 69 مليار لاير سعودي 5.1 2021مارس  - 2021يناير 

 76 مليار لاير سعودي  5.5 2021يونيو  - 2021أبريل 

 3 مليون لاير سعودي 283 2021سبتمبر  - 2021يوليو 

 2 مليون لاير سعودي 154 2021ديسمبر  - 2021أكتوبر 

 - مليون لاير سعودي 100 2022مارس  - 2022يناير 

، ينطبق هذا 2021منذ يوليو  .تعتبر عملية تأجيل الدفعات بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترضين

بما يتماشى مع التوجيهات  19كورونا  لفيروسالدعم فقط على تلك الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال متأثرة باإلجراءات االحترازية 

 في هذا الصدد. السعودي المركزي البنكالصادرة عن 

باعتبارها  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  تم تقييم األثر المحاسبي التغيرات المذكورة أعاله في فترات التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقا  

 تعديال في شروط االتفاقية.

من تلقاء نفسها، ال تعتبر زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  الدفعاتال تزال المجموعة تعتقد أنه في حالة عدم وجود عوامل أخرى، فإن المشاركة في برنامج تأجيل 

كبيرة في اليادة الزبإجراء تقييم فيما يتعلق بموعة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. قامت المج الشركاتلتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على محفظة 

 مليون لاير سعودي. 65إضافية بقيمة  مخصصاتوسجلت  2021ديسمبر  31للعمالء الذين ال يزالون خاضعين لبرنامج تأجيل الدفعات كما في  مخاطر االئتمان

 

ا بإجراء تقييم فيما يتعلق   2021ديسمبر  31لهم في برنامج تأجيل الدفعات  منللعمالء الذين انتهى تمان بالزيادة الكبيرة في مخاطر االئقامت المجموعة أيض 

المنتهية في  السنةعن طريق خفض التصنيف االئتماني للعميل خالل  2/3إلى المرحلة  1/2مليون لاير سعودي من المرحلة  402وقاموا بترحيل العمالء بمبلغ 

 .2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةعلى الخسائر االئتمانية المتوقعة . لم ينتج عن ذلك أي تأثير كبير 2021ديسمبر  31

 

ية األخرى، حصلت ولتعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن تتكبدها المجموعة من تأجيل الدفعات بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والجهات التنظيم

وتعتبر هذه  ،مليار لاير سعودي بتواريخ استحقاق متعددة 8.8من البنك المركزي السعودي قدرها  على ودائع بدون عمولة 2020و 2021المجموعة خالل عام 

دارة بأن المنحة الحكومية تتعلق بالمقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل اإلالودائع منحة حكومية. بناء على المراسالت من البنك المركزي السعودي، قررت 

جيل الدفعات. تم احتساب المنفعة من الدعم الحكومي المقدم على شكل إعانة وفق أسس منتظمة ووفقا لمتطلبات المحاسبة عن برنامج تأ المتكبدة جراء

 المنح الحكومية.

 سعودي في مليون لاير 444، تم االعتراف بإجمالي الدخل البالغ 2021بحلول نهاية عام  قامت اإلدارة بممارسة بعض االحكام إلثبات وقياس الدخل من المنح.

مليار لاير سعودي  2.5البالغة  العمولةمليون لاير سعودي من الوديعة الخالية من  4.9مع تأجيل المبلغ المتبقي. نشأ دخل المنح البالغ  ةالدخل الموحد قائمة

 .2021ديسمبر  31المستلمة خالل السنة المنتهية في 

فيما  ةالدخل الموحد قائمةمليون لاير سعودي( في  351: 2020مليون لاير سعودي ) 93بإجمالي  ، تم االعتراف2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 109: 2020) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  21يتعلق بالودائع ذات الصلة بإجمالي دخل منح مؤجل قدره 

 )إصالحات مؤشر أسعار الفائدة()اآليبور(  التحول من معدل اإلقراض بين البنوك .38

ين، تعديالت يتم إجراء مراجعات وإصالحات جوهرية لمؤشرات سعر الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي. نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي، على مرحلت

، 4، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7للتقرير المالي رقم ، والمعيار الدولي 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إصالح معيار معدل الربح، بما في ذلك استبدال سعر  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، وتتضمن وسائل 2021يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2ن المخاطر. تسري تعديالت المرحلة الفائدة السائد بين البنوك الحالي بمعدل بديل خاٍل م

 عملية فيما يتعلق بما يلي:

  ســعر المحاســبة عن التغييرات في أســاس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصــالح مؤشــر ســعر الفائدة الســائد بين البنوك عن طريق تحديث

الح، ويكون ئدة الفعلي، مما يؤدي إلى عدم وجود أثر مباشر على الربح أو الخسارة. ينطبق هذا فقط عندما يكون التغيير ضروري ا كنتيجة مباشرة لإلصالفا

 و ،األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ ا اقتصادي ا لألساس السابق

 ثيقه نتيجة إلصالح مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك دون إيقاف عالقة محاسبة التحوط الحالية.السماح بالتغييرات في تحديد التحوط وتو 
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م لإلشراف ، أنشأ مجلس اإلدارة لجنة توجيهية، تتألف من كبار موظفي اإلدارات المالية والمخاطر وتقنية المعلومات والخزينة والقانونية وااللتزا2018خالل عام 

 المجموعة من مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي. وضعت لجنة اليبور التوجيهية مشروع التحول لتلك العقود على خطة تحول

حد بالدوالر االمريكي، م واالتي تكون مرجعيتها سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي لتحويلها إلى مؤشر متوسط سعر الفائدة بين البنوك ليو

رات في األنظمة بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال التجارية وتقليل مخاطر التشغيل والتنفيذ والخسائر المالية المحتملة. يدرس مشروع التحول التغيي

، تم تحديد التغييرات المطلوبة 2021 ديسمبر 31لة. اعتبار ا من والعمليات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم، باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية والمحاسبية ذات الص

الموافقة على التغييرات على األنظمة والعمليات والنماذج وتم تطبيقها جزئي ا. كان هناك اتصاالت عامة مع األطراف المقابلة المتأثرة، ولكن لم يتم اقتراح أو 

الفائدة السائد بين البنوك. حددت المجموعة المجاالت األكثر عرضة للمخاطر الناشئة عن استبدال  المحددة على العقود المطلوبة بموجب إصالح مؤشر سعر

الفائدة السائد بين  مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي وهي: تحديث األنظمة والعمليات التي تعتمد على العقود المرجعية لسعر

عدم التطابق في توقيت  ،تعديالت على تلك العقود، أو البنود االحتياطية / االنتقالية الحالية التي ال تعمل كما هو متوقع ،ر االمريكيالبنوك في لندن بالدوال

القتصادية وتحديث المشتقات والقروض التي تتحول من مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي واألثر الناتج على إدارة المخاطر ا

 تصنيف التحوط. 

عر الفائدة بين البنوك ليوم واحد بالدوالر االمريكي ولتقليل المخاطر تواصل المجموعة التعامل مع المشاركين في القطاع، لضمان التحول المنظم إلى مؤشر س

 ي.الناشئة عن التحول، وستواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريك

ا لتأثيرات إصالح سعر الفائدة السائد بين الب نوك في لندن بالدوالر االمريكي على موجوداتها ومطلوباتها المالية، على النحو المبين في تتعرض المجموعة أيض 

 سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن.ب خاصهالجدول أدناه. ال تتعرض المجموعة ألي معدالت أخرى 

 منها  
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2023 

 الموجودات الموجودات الموجودات 

الموجودات والمطلوبات غير المشتقة المعرضة لمعدل سعر 
 الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي

   

 - 181,673 181,673 دينسندات  -مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 2,475,193 4,756,632 4,756,632 القروض والسلف

سعر الفائدة الخاصة بالمجموعة والتي تشير إلى تغطية المخاطر المستخدمة في إستراتيجيات مخاطر اللتغطية  محددةيحتوي الجدول التالي على تفاصيل 

أو معيار معدل فائدة بديل، بحيث مؤشر متوسط سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد بالدوالر األمريكي والتي لم تتحول بعد إلى معيار السائد بين البنوك في لندن 

 ( على عالقة التحوط:اتاإلعفاءتم تطبيق المرحلة األولى من اإلعفاء )

 
 القيمة الدفترية

إصالح سعر ببشكل مباشر  اتالذي تأثر اإلسميةالمبلغ 
 الفائدة السائد بين البنوك

   المطلوبات الموجودات اإلسمي 

     تحوطات القيمة العادلة

مقايضات أسعار العموالت 
 الخاصة

5,594,311 2,747 (252,905) 1,006,875 

مليار لاير سعودي تستحق استحقاقها قبل استبدال سعر الفائدة السائد  4.6أعاله، فإن لتغطية المخاطر  اإلسميمليار لاير سعودي من المبلغ  5.6من أصل 

. بينما تشرف اللجنة التوجيهية ليبور على خطة انتقالية مفصلة لمعالجة جميع المخاطر المحتملة، 2023يونيو  30بين البنوك في لندن بالدوالر األمريكي في 

 أمر ا جوهري ا. لمعدل سعر الفائدة السائد بين البنوك بالدوالر االمريكي ر زوال فإن تعرض المجموعة اإلجمالي ال يعتب

 من قبل مجلس اإلدارة الموحدةالقوائم المالية  اعتماد .39
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