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  (غير مدققة) אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאليةאيضאحאت حول 
  م2120 مאرس 31في  אلمنتهيةאشهر  אلثאثةلفترة 

  

  عـאم .1

  אلتאسيس   )א

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

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

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

 () 99(אلخدمאت אلمصرفية من خאل אلمصرف 
ً
  97 :م2020 مאرس 31فرعא

ً
 عنوאن אلمرכز אلرئيسن א .אلعربية אلسعودية) في אلمملכة فرعא

  :כمא يلي هو للمصرف

  نمאءمصرف אא

  אلمرכز אلرئيس

 طريق אلملכ فهد

   66674ص ب 

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

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

  :)"אلمصرف"بـ

 אلنشאط אلرئيسي  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

هـ  1430جمאدى אאخرة  7  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر

  م) 2009مאيو  31(אلموאفق 

وتقديم خدمאت אدאرة אلموجودאت وאلوسאطة 

وאلحفظ في אعمאل  وאلتعهد بאلتغطية אلمشورة

 אאورאق אلمאلية

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

  م)2009אغسطس 

אلمفرغة للمصرف من אلغير  وאدאرة אאصولمسכ 

على سبيل אلضمאنאت כمא يحق لهא بيع وشرאء 

نشئت لאغرאض אلتمويلية אلتي א وאفرאغ אلعقאرאت

  من אجلهא אلشرכة.

وכאلة אאنمאء للتאمين شرכة 

  אلتعאوني

(אلموאفق  هـ 1435ربيع אאول  29  100%

  م) 2014ينאير  30

وכيل تאمين لشرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة 

 زميلة)

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

  م)2019يوليو 

تقديم خدمאت ومنتجאت אلتقنية אلمאلية لمصرف 

  אאخرى وאلجهאتאאنمאء 

 29هـ (אلموאفق 1440رمضאن  24  %100  شرכة אسنאد

  م)2019مאيو 

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

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

אلصندوق 

  אאستثمאري

 ةتאريخ אلسيطر   تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف

  אلفعلي

 אلنشאط אلرئيسي

صندوق אאنمאء 

 للصכوכ

م 2021مאرس   31כمא في 

ديسمبر  31( 73.7%

  %)92.3 م:2020

ينאير  22

 م2020

אستثمאر في سلة من אلصכوכ א م2020ينאير  22

 אلصאدرة عن حכومةאلمحلية אلسيאدية 

 אلعربية אلسعودية אلمملכة

 אאنمאء صندوق

 אאولية لאصدאرאت

م 2021مאرس   31כمא في 

ديسمبر  %31 (86.4

 %)85.5 م:2020

אبريل  26

 م2015

رאس אلمאل على אلمدى אلطويل تعزيز  م2020ينאير  1

من خאل אאستثمאر بشכل رئيسي في 

 شرכאت אلمسאهمة אلسعودية

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

  אلعאقة في אلمملכة אلعربية אلسعودية.خرى ذאت אאنظمة אאو مصرفلل

  אلشرعية ب) אلهيئة

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

  لمرאجعتهא وموאفقتهא.

 אد אسس אאعد .2

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد
ً
כمא هو معتمد  "אلتقرير אلمאلي אאولي" 34-لمعيאر אلمحאسبة אلدولي طبقא

  .אلهيئة אلسعودية للمحאسبين אلقאنونيين صدאرאت אאخرى אلمعتمدة منوאلمعאيير وאאفي אلمملכة אلعربية אلسعودية, 

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

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

  .م2020 ديسمبر 31 אلمنتهية في

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

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

  فعلية عن هذه אلتقديرאت. تختلف אلنتאئج אل

  אسس אلقيאس             ) א

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

ومכאفאت نهאية خدمة , وאאستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر قאئمة אلدخل خאل من אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجة

  .بهא ذאت אلصلةאلحאلية لאلتزאمאت قيאسهא بאلقيمة אلموظفين אلتي يتم 

  رحلية אلموحدة على אسאس אلسيولة.تعرض قאئمة אلمرכز אلمאلي אلم 

  ) عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية ب 

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

  .مא لم يرد خאف ذلכسعودي אقرب אلف ريאل 
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  ) אسس توحيد אلقوאئم אلمאليةج 

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

  للشرכאت אلتאبعة لنفس אلفترة אلمאلية للمصرف.
  

 عندمא سيطرة على منشאة مא لمصرف يכون للمصرف. يسيطر عليهא אאلتي אلمنشאت אلشرכאت אلتאبعة هي 
ً
א
َ
متغيرة אلعوאئد لل يכون معرض

  אلمنشאة. تلכ سيطرته على ممאرسة  على אلتאثير على تلכ אلعوאئد من خאليכون له אلقدرة  وאمن خאل تعאمله مع אلمنشאة 

ر فيهאאمא في אلحאאت אلتي تمثل فيهא حقوق אلمصرف אقل من אغلبية אلتصويت אو مא يمאثلهא من حقوق في  , فيتم منشאة مستثمَ

  ذلכ:ويشمل ير مدى وجود سيطرة على אلمنشאة, مرאعאة אلعوאمل وאلظروف ذאت אلصلة لتقد

  אلمنشאة אلمستثمر بهא. فيאلترتيبאت אلتعאقدية مع ذوي אحقية אلتصويت 

 .אلحقوق אلنאشئة جرאء ترتيبאت تعאقدية אخرى 

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

تغير حقאئق אو ظروف تدل على حدوث مא אذא כאنت له سيطرة على אلمنشאة אلمستثمر بهא وذلכ عند وجود بتقييم ويقوم אلمصرف 

 في عنصر אو אכثر من عنאصر אلسيطرة.

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

, خאل אلفترة, אن وجدت אلمبيعةتدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو   وحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא من אلمصرف.אيقאف ت

  قאئمة אلدخل אلمرحلية אلموحدةضمن 
ً
אن אلسيאسאت   هو مאئم. , حسب مאللبيعمن אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي  אعتبאرא

تعديאت, אن אلمع אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل אلمصرف. ويتم אجرאء  تتوאفقאلشرכאت אلتאبعة قبل אلمحאسبية אلمتبعة من 

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

אلصنאديق אאستثمאرية אلعאئدة للحصص  موجودאتصאفي  في אلحصةستثمאرية אאصنאديق אلوحدאت في אلمستحقة لمאכ אلمبאلغ אلتمثل 

قאئمة אلمرכز في  אلمطلوبאتضمن  כل على حدةوتعرض , بصورة مبאشرة אو غير مبאشرة, אلمصرف אو אلشرכאت אلتאبعة له אلتي א يملכهא

  . ةאلموحدאلمאلي אلمرحلية 

אلقوאئم هذه  عند אعدאدאلدאخلية يرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن אلمعאمאت وכذلכ אאعلى مستوى אلمصرف, אلدאخلية  رصدةאאيتم حذف 

  . אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية

  

  ملخص אلسيאسאت אلمحאسبية אلهאمة .3

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

  , بאستثنאء مא يلي:م2020ديسمبر  31عدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلسنوية للسنة אلمنتهية في אאلمتبعة في 

 אلمشتقة אلمאلية אאدوאتא ) 

 אلمאلية אאدوאت هذه אثبאت אאصل في يتم. אلعموאت אسعאر مقאيضאتعقود  علىبصفة رئيسة  אلمشتقة אلمאلية אאدوאت تشتمل

 אلعאدلة אلقيمة تכون عندمא כموجودאت אلعאدلة بقيمتهא אאدوאت هذه אدرאج يتمت. אلمشتقא عقد אبرאم بتאريخ אلعאدلة بאلقيمة אلمشتقة

 אلسوق, في אلمتدאولة אאسعאر אلى بאلرجوع אلعאدلة אلقيم على אلحصول يتم .سلبية אلعאدلة אلقيمة تכون عندمא وכمطلوبאت אيجאبية

 .مאئم هو حسبمא אلتسعير وطرق אلمخصومة אلنقدية אلتدفقאت وطرق
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 :אلمتאجرة אغرאض אلتאلية אلمشتقة אلمאلية אאدوאت بאستخدאم אلعאدية, אعمאله دورة خאل אلمصرف, يقوم

 אلعموאت אسعאر مقאيضאت .1

 تقوم مא عאدة אلعموאت, אسعאر لمقאيضאت وبאلنسبة .بאخرى אلنقدية אلتدفقאت من مجموعة لتبאدل אلتزאمאت אلمقאيضאت تمثل

 .אلمبلغ אصل تبאدل دون وאحدة, بعملة عאئم وبسعر ثאبت بسعر אلعموאت دفع بتبאدل אאخرى אאطرאف

 אאجلة אאجنبي אلصرف عقود .2

 אאجلة אلعقود אن .אلمستقبل في محددين وتאريخ بسعر محددة عملة بيع אو لشرאء تعאقدية אتفאقيאت عن عبאرة אאجلة אلعقود

  تصميمهא يتم عقود هي
ً
 بهא אلتعאمل فيتم אאجنبي אلصرف عقود אمא .אلنظאمية אلمאلية אאسوאق خאرج بهא للتعאمل خصيصא

  אلمستقبلية אلعقود قيمة في אلتغيرאت تسديد ويتم אلنظאمية אאسوאق في محددة אسعאر وفق
ً
 .يوميא

 אلمتאجرة אغرאض אلمقتنאة אلمشتقאت

 אلمنتجאت بطرح אلمبيعאت אنشطة تتعلق .אلمرאכز وאخذ بאلمبيعאت بאلمصرف אلخאصة אلمتאجرة אغرאض אلمقتنאة אلمشتقאت معظم تتعلق

 אلمرאכز אخذ ويتعلق .وאلمستقبلية אلحאلية אلمخאطر تخفيض אو تعديل אو تحويل من אخرى, אمور بين من لتمכينهم, وאلبنوכ للعمאء

    .אلمؤشرאت אو אلمعدאت אو אאسعאر في אאيجאبية אلتغيرאت من אربאح على אلحصول توقع مع אلسوق مرאכز مخאطر بאدאرة

 אلموجزة אلمرحلية אلدخل قאئمة في مبאشرة אدرאجهא يتم אلمتאجرة אغرאض אلمقتنאة للمشتقאت אلعאدلة אلقيمة في تغيرאت אي אن

  .(خسאئر) אאدوאت אلمאلية אلمدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل قאئمة אلدخل/دخل ضمن אلموحدة

  وאאفترאضאت אلتقديرאتאلتغيرאت في ب ) 

 אلمطبقة علىאلهאمة وאאفترאضאت  אلتقديرאتאتخذت אאدאرة نفس , אلموجزةאلموحدة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية عند אعدאد هذه 

כאنت موجودة عند אلتي  تتمאثل مععند وضع تلכ אلتقديرאت لعدم אليقين כمא אن אلعوאمل אאسאسية  للمصرفאلسيאسאت אلمحאسبية 

 :, بאستثنאء אلتقديرאت אلموضحة אدنאهم2020ديسمبر  31אلموحدة للسنة אلمنتهية في عدאد אلقوאئم אلمאلية א

  قيאس مخصصאت خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة

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

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

 אא אنه  .17وאאيضאح  15في אאيضאح אلمتوقعة 
ً
قد يطرא , فאن אي تغيير 17 حאلة من عدم אليقين כمא هو مبين في אאيضאح لوجود نظرא

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

ً
אلدفترية  على אאرصدة هאمא

אدאرة אلمصرف تقييمهא אلمستمر لאثאر אلمرتقبة على ضوء تلכ . توאصل אلمقبلةللموجودאت אو אلمطلوبאت ذאت אلصلة في אلفترאت 

  .אلتطورאت

 אلمعאيير אلجديدة تطبيق)  ج

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

  :م وאلفترאت אلتي تليهא2021ينאير 

אلمحאسبة אر يمعو, 9-אلمאلي للتقريرאر אلدولي يאلمععلى تعديאت אل( אلمرحلة אلثאنية – אعאدة هيכلة مؤشر سعر אلفאئدة  )א

 .)7-אلمאلي للتقريرאر אلدولي يوאلمع ,39-אلدولي
 

אلدولية אلتي تعتبر وאجبة אلتطبيق للسنوאت وאلتفسيرאت אلدولية معאيير אلمحאسبية אلقאئمة بאلتعديאت على אضאفة لذلכ, فيمא يلي 

  :وאلفترאت אلتي تليهא م2022ينאير  1אلمאلية من 

 م ومא يليهא. 2023ينאير  1, وتطبق للفترאت אلتي تبدא "عقود אلتאمين" 17-אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليאلتعديאت على   )א
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ينאير  1"تصنيف אلمطلوبאت لمتدאولة وغير متدאولة", وتطبق للفترאت אلتي تبدא  1-אلتعديאت على معيאر אلمحאسبة אلدولي  )ب

 م ومא يليهא.2022

ينאير  1) وتطبق للفترאت אلتي تبدא 37-אلدوليאلمحאسبة تכلفة אلوفאء بאلعقد (אلتعديאت على معيאر  –אلعقود غير אلمجدية   )ج

 م ومא يليهא.2022

وتطبق  )16-(אلتعديאت على معيאر אلمحאسبة אلدولي אلمتحصאت قبل אאستخدאم אلمستهدف: وאאאت وאلمعدאت אلممتلכאت  )د

 م ومא يليهא.2022ينאير  1للفترאت אلتي تبدא 

 1) وتطبق للفترאت אلتي تبدא 3-(אلتعديאت على אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي אلمאليمفאهيم אلتقرير  אطאر אلتعديאت علىهـ)   

 م ومא يليهא.2022ينאير 

  .אلموجزة אلموحدة אلمرحليةאلمאلية قوאئم אلمصرف على  هאمאن אلتعديאت אلمذכورة אعאه ليس لهא تאثير אلمصرف אدאرة وفي تقدير 

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

 في فترאت אحقة مستقبلية.
ً
 تطبيقهא אلزאميא

  ):אلفאئدة אصאح معאيير معدل( IBORאلتحول لتطبيق 

אلوقت אلرאهن אلمجلس אلدولي لمعאيير אلمحאسبة في يعכف  .אلفאئدة لمعאيير معدلمرאجعة شאملة אلصعيد אلعאلمي אאن على يجري 

 عن معدل אאقرאض بين אلبنوכ (אيبور) אلتحول אلسلسللمسאعدة في على مرحلتين توجيهאته على تعديل 
ً
  .بعيدא

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

 مא يتعلق ب : אאفصאحאتאאدوאت אلمאلية" 7-אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليو "אאدوאت אلمאلية: אאعترאف وאلقيאس" 39
ً
محאسبة وتحديدא

للتخفيف من אאثאر  تحوطة אلمتطلبאت محאسبوتضمنت تعديאت محددة ل, م2019في سبتمبر  אلتعديאت אلنهאئيةאصدرت . "אلتحوط

وهي אلزאمية م 2020 ينאير 1אلتعديאت אعتبאرא من تسري . بين אلبنوכ (אيبور) אلفאئدةאصאح معدل جرאء عدم אليقين אلنאتجة عن لمحتملة א

  . بين אلبنوכ (אيبور) אلفאئدةبאصאح معدل مبאشرة אلتي تتאثر אلتحوط  عאقאتلجميع 

 من אلمعدאت אلمعيאرية معدאت بديلة خאلية من אلمخאطر بوضعאلمرحلة אلثאنية تتعلق  -) 2אلمرحلة (
ً
. في אلوقت אلرאهن, هنאכ بدא

ستخدم כمعدل مرجعي يאلعرض بين אلبنوכ א يزאل سعر ونتيجة لهذه אلشכوכ,  ,لمرحلة אلثאنيةوطرق אאنتقאل لعدم يقين بشאن توقيت 

  .لسعر אلعرض بين אلبنوכאلمتوقع تאريخ אאنتهאء موאعيد אستحقאقهא אلتي تتجאوز  دوאتאאستخدم في تقييم يفي אאسوאق אلمאلية و

على ليبور في  عتمאدאא لخروج منאتوقعאت وאضحة للشرכאت אلخאضعة لتنظيم  )FCA( بنכ אنجلترא وهيئة אلسلوכ אلمאليوضع قد ل

 .
ً
لتכوين في אلسوق متعאملين אلطريقة אلرئيسية للאن جميع אאعمאل אلتجאرية אلجديدة وفي אلعقود אلقديمة, حيثمא כאن ذلכ ممכنא

  ليبور.אلعن ل تحوتتمثل في زيאدة אلجهود للعقودهم في بشאن אلشروط אאقتصאدية موثوقية 

אلجهة אلمنظمة في אلمملכة אلمتحدة, אن جميع אعدאدאت ليبور لجميع אلعمאت  ,, אعلنت هيئة אلسلوכ אلمאلي2021مאرس  5في 

 
ّ
  لة بعد אلتوאريخ אلتאليةستتوقف אو لن تכون ممث

ً
  :مبאشرة

 31  אلمددوאلين אليאبאني في جميع  ,وאلفرنכ אلسويسري ,وאليوروאאسترليني, للجنيه توقف אعدאدאت אلليبور , م2021ديسمبر ,

 ;شهرينو ,אسبوعכذلכ אلليبور للدوאر אאمريכي للمدد و

 30  אثنא عشر و, אشهرستة אشهر, ثאثة , شهر وאحد, لمدة يوم وאحدאلدوאر אאمريכي بفيمא يتعلق , م2023يونيو.
ً
 شهرא
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"), يشכل حدثא لوقف אلمؤشر ISDA(" ذلכ, فאن אאعאن אلمذכور אعאه, כمא אכدته אلرאبطة אلدولية للمبאدאت وאلمشتقאت אلمאليةلאضאفة 

. ونتيجة لذلכ, فאن تعديل אعدאد) 35(لجميع אعدאدאت ليبور  2020אאحتيאطي لعאم  אيبورאאحتيאطي وبروتوכول  אيبوربموجب ملحق 

 رאلفאرق אאحتيאطي (אي אلسعر אلمعدل אلخאلي من אلمخאطر بאאضאفة אلى אلف
ً
من تאريخ هذא אאعאن  ق) אلذي نشرته بلومبرج ثאبت אعتبאرא

 تنشאليورو وאلجنيه אאسترليني وאلفرنכ אلسويسري وאلدوאر אאمريכي وאلين. سوف ل) لجميع אعدאدאت ليبور م2021مאرس  5(

אאحتيאطي  אيبورאאحتيאطي אو تخضع لאلتزאم ببروتوכول  אيبورאאحتيאطيאت تلقאئيא لعقود אلمشتقאت غير אلمسددة אلتي تتضمن ملحق 

)ISDA 2020 (:في אلتوאريخ אلتאلية  

 ليورو وאلجنيه אאسترليني ل אلאيبورمشتقאت غير אلمسددة אلمشאر אليهא في جميع אعدאدאت بאلنسبة لل: م2021ديسمبر  31 بعد

 وאلفرنכ אلسويسري وאلين.

  بאلدوאر אאمريכي. אلאيبورجميع אعدאدאت אلمرتبطة ب: بאلنسبة للمشتقאت غير אلمسددة م2023يونيو  30بعد  

قضאئية, بمא في ذلכ אلرאبطة אلدولية אلتشريعאت אل وאلخאضعة لمختلف ةوאلخאص ةאلعאموفرق אلعمل تعכف אلسلطאت אلتنظيمية 

אلمخאطر, وفريق אلعمل אلمعني بאسعאر אليورو خאلية  ةللمقאيضאت وאلمشتقאت אلمאلية, وفريق אلعمل אلمعني بאسعאر אلصرف خאلي

אلعאملة  אلمجموعאت. وتنظر هذه אلليبورلجنة אلمعدאت אلمرجعية אلبديلة, على منאقشة אسعאر مرجعية بديلة لتحل محل אلمخאطر, و

  .تسترشد بهאאيضא في כيفية دعم אאنتقאل אلى معدאت بديلة وאستحدאث منتجאت جديدة 

 אو  عمאمعدאت אلعאئد  مرאجع אمא אن يختلف אدאء بعضومن אلمتوقع אن تؤدي هذه אאصאحאت אلى 
ً
تلכ אن تختفي אلى هو موجود حאليא

 אلمرאجع 
ً
  .כليא

אאطرאف ذאت אلمصلحة مع مختلف כمא אنهא تقوم بאلتنسيق , للمصرف אلتحول אلشאملةאنشطة لتنظيم  مشروعتعمل אدאرة אلمصرف على 

, بلغت אلقيمة אلدفترية م2021مאرس  31في א אلمصرف. כمعلى هאم بشכل منظم. لن يכون للمشروع تאثير تحول م عملية אليدعتل

  مليون ريאل سعودي. 2,847אلمאلية غير אلمشتقة אلتي تستخدم אلليبور כقيمة مرجعية  للموجودאت

 صאفي אאستثمאرאت, .4

  אيضאح  

   مאرس 31

  م2021

  )مدققة(غير 

   ديسمبر 31

    م2020

  (مدققة)

   مאرس 31

  م2020

  )مدققة(غير 

  אلريאאت אلسعودية)(بאאف      

 2,301,596  2,185,553  2,220,349   אستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل قאئمة אلدخل
  3,745,152   4,516,121  5,400,971   אستثمאرאت بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر

  18,508,092   22,752,291  21,128,353   بאلتכلفة אلمستنفذة אستثمאرאت
  56,485   59,930  56,069 1.4  אستثمאر في شرכة زميلة

  17,989   20,888  20,865 2.4  אستثمאر في مشروع مشترכ 
 (7,943)  (8,989)  (7,464)    مخصص אאنخفאض في אلقيمةيحسم منه: 

 24,621,371  29,525,794  28,819,143    جمאليאא

نمאء طوכيو مאرين (شرכة تאمين تعאوني) في شرכة אא% 28.75يمثل אאستثمאر في אلشرכة אلزميلة حصة אلمصرف في אلملכية وאلبאلغة   4.1 

  .%)28.75م: 2020مאرس 31م, وفي 2020ديسمبر   31, (في مليون ريאل سعودي 300 مدفوع قدره رאسمאلب

مشروع وهو في "شرכة אرسאل للتحويאت אلمאلية" % 50و אلبאلغة يمثل אאستثمאر في אلمشروع אلمشترכ حصة אلمصرف في אلملכية   4.2

  .   %)50م: 2020مאرس 31م , وفي 2020ديسمبر   31, (في مشترכ بين مصرف אאنمאء ومؤسسة אلبريد אلسعودي

  

  



   

 
       شرכة مسאهمة سعودية  

 

14 

  

 אאدوאت אلمאلية אلمشتقة .5

אلتي توفر و سمية,אאאلمبאلغ אن אאسمية.  هאمبאلغو אلمشتقة,يلخص אلجدول אدنאه אلقيم אلعאدلة אلموجبة وאلسאلبة لאدوאت אلمאلية 

 
ً
 وبאلتאلي,. ذאت אلصلةא تعכس بאلضرورة مبאلغ אلتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية  אلفترة,على حجم אلمعאمאت אلقאئمة في نهאية  مؤشرא

 فאن هذه אلمبאلغ אאسمية א 
ً
 موجبةعאم على אلقيم אلعאدلة אل بوجهوאلتي تقتصر  אאئتمאن,لمخאطر  אلمصرف אتضتعرّ ل تعد قيאسא

 لאن وجدت,  للمشتقאت,
ً
  مخאطر אلسوق.وא تعد قيאسא

    

  אאدوאت אلمאلية אلمشتقة 

  م 2021مאرس  31

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)

  אيضאح  

אلقيمة 

אلعאدلة 

  אلموجبة

אلقيمة אلعאدلة 

  אلسאلبة

אجمאلي 

אلمبאلغ 

  אאسمية

        אستثمאرאت بغرض אلمتאجرة 
  10,000  138  -      אسعאر אلعموאتمقאيضאت 

  .جلةאאجنبي אאصرف قאئمة لمعאمאت אل عقودאي وجد ي, א م2021مאرس  31כمא في 

  אلتمويل, صאفي  .6

  

  

  م2021 مאرس 31

  )مدققة(غير 

   ديسمبر 31

  م  2020

  (مدققة)

 مאرس 31

  م2020

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  אيضאح   

 20,499,863  23,932,878  25,709,577 1.6  אאفرאد
 77,753,322  87,675,393  92,327,111 1.6  אلشرכאت

 98,253,185  111,608,271  118,036,688   אلتمويل אلعאمل 
 2,471,448  2,852,978  2,712,360    غير אلعאمل אلتمويل 

 100,724,633  114,461,249  120,749,048   جمאلي אلتمويلא
 (2,941,088)  (3,265,690)  (3,600,192) 1.6 مخصص אאنخفאض في אلقيمة

 97,783,545  111,195,559  117,148,856   صאفي אلتمويل,

  

  قيمة אلتمويلفي نخفאض אאאلتغيرאت في مخصصאت     1.6

 

  م2021مאرس  31

    )مدققة(غير 

  م2020 مאرس 31

  )مدققة(غير 

  )אلسعودية لريאאتא(بאאف  
 2,584,758  3,265,690 ينאير  1في אلمخصص אאفتتאحي 

 356,330  334,502 خאل אلفترة אلمحمل
 2,941,088  3,600,192  אلرصيد في نهאية אلفترة

אقسאط אلشرכאت متنאهية אلصغر تאجيل تجة عن אلنאخسאئر אلتعديل عرض قאم אلمصرف بאعאدة تصنيف لعرض אلقوאئم بشכل אفضل, 

 من אضאفتهא אلى  ر אلتعديلئوذلכ بخصم خسאوאلصغيرة وאلمتوسطة 
ً
כمא  مخصصאت אنخفאض אلقيمة,مبאشرة من אجمאلي אلتمويل بدא

  فترאت אلمقאرنة. אرقאم تصنيف عرضتم אعאدة 
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  אאرصدة للبنכ אلمرכزي אلسعودي وאلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى .7

 بعوאئدאلمصرف  אستلم, 2021مאرس  31כمא في 
ً
 31مليאر ريאل سعودي (כمא في  6.8بلغت אلبنכ אلمرכزي אلسعودي من  صفرية ودאئعא

 אستحقאق متفאوتة بאجאلمليون ريאل سعودي),  850م: 2020مאرس  31כمא في  אلودאئع مليאر ريאل سعودي, وبلغت 6.6م: 2020ديسمبر 

  ), 17رقم  لאيضאح(يرجى אلرجوع  "19-כوفيدلموאجهة تفشي وبאء " אلحכوميةאلدعم حزمة برאمج אعאنة אلمصرف على تطبيق  بهدف

 م2021 مאرس 31 في אلمنتهية אشهر אلثאثة لفترةو"دخل رسوم אلخدمאت אلمصرفية"  ,"وאلتمويل אאستثمאرאت من אلدخل" نتضمّ وعليه, فقد 

سعودي مليون ريאل  2.5ومبلغ  سعودي ريאل مليون 45.2 بمبلغ ودאئع אلبنכ אلمرכزي بعوאئد صفرية عن אلنאشئة אلعאدلة אلقيمةمنאفع 

  .), و (صفر) على אلتوאليمليون 50: 2020 مאرس 31(على אلتوאلي 

  ودאئع אلعمאء .8

  אيضאح  

  م2021مאرس  31

  )مدققة(غير 

   ديسمبر 31

  م  2020

  (مدققة)

  م2020 مאرس 31

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)     
 57,114,779  62,839,786  63,422,385   ودאئع تحت אلطلب

 2,450,135  5,360,542  7,616,202   توفير
 43,198,963  50,179,027  48,555,174 1.8  אستثمאرאت عمאء אجل 

  1,110,549      1,074,923  1,113,274    אخرى  
  103,874,426  119,454,278  120,707,035   אאجمאلي

  

  .אلعمאءووכאلة مع  مرאبحة ومضאربةيمثل هذא אلبند    1.8

  

  אلمحتملة  وאאلتزאمאتאلتعهدאت  .9

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

  
  م2021مאرس  31

  )مدققة(غير 

 م  2020ديسمبر  31

  (مدققة)

  م2020 مאرس 31

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  
 3,042,496 2,206,196 2,696,368  אعتمאدאت مستندية

 11,111,529 11,185,117  11,224,052  خطאبאت ضمאن
 656,519 461,108  532,011  قبوאت 

 280,232 69,441  69,441  אلتزאمאت لمنح אئتمאن غير قאبلة للنقض
 15,090,776 13,921,862 14,521,872   אאجمאلي

 

ن אلمطلوبאت   )ب في כمא مليون ريאل سعودي  367.2بمبلغ وאאلتزאمאت אلمحتملة אئتمאن متعلقة بאرتبאطאت אאאخرى مخصصאت تتضمّ

 مليون ريאل سعودي). 182.3: م2020 مאرس 31 ;مليون ريאل سعودي 348.5: م2020ديسمبر  31( م2021 مאرس 31
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 مא يمאثله אلنقد و .10

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

  

  

مאرس  31

  م2021

  )مدققة(غير 

ديسمبر  31

  م  2020

  (مدققة)

 مאرس 31

  م2020

  )مدققة(غير 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)  
 2,579,168 2,428,303 2,435,563 نقد في אلصندوق

אلوديعة אلنظאمية فيمא عدא אلبنכ אلمرכزي אلسعوديאرصدة لدى    563,919  3,396,715  47,679 

 
ً
         אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق خאل تسعين يومא

 3,669,834  443,764  1,105,206 من تאريخ אאقتنאء

 6,296,681  6,268,782  4,104,688 אאجمאلي 

 

   אلقطאعאت אلتشغيلية .11

אلقرאر  متخذيאلمصرف אلتي يتم مرאجعتهא بאنتظאم من قبل  אنشطةتحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאرير אلدאخلية אلمتعلقة ب يتم

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

  אلمصرف نشאطه بشכل رئيس في אلمملכة אلعربية אلسعودية. تتم אلمعאمאت بين يمאرس
ً
 لشروطلאحכאم وא אلقطאعאت אلتشغيلية وفقא

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

 :אلتي يتم رفع אلتقאرير بشאنهא אلقطאعאتفيمא يلي 

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

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

  אلصغيرة وאلمتوسطة.

  .אאخرى وخدمאت אلخزينةאאستثمאرאت, وאאستثمאرאت بين אلبنوכ, يشمل  :אلخزينة قطאع  )ج

 .وאلترتيب وخدمאت אلوسאطة אلمאلية وאلمشورة אאورאق אدאرة אאصول وحفظאאستثمאر ويشمل  :وאلوسאطة אאستثمאر قطאع  )د

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

   אאموאل.
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  ونتאئج אلمصرف حسب אلقطאعאت אلتشغيلية: فيمא يلي تحليل لموجودאت ومطلوبאت ودخل 

  (غير مدققة)م  2021  مאرس 31

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  
  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع 

 قطאع אאستثمאر

  אאجمאلي  وאلوسאطة

 159,951,039  1,998,046  41,659,324 91,847,899 24,445,770 אجمאلي אلموجودאت   
 134,869,907  463,801  44,227,443 6,697,988  83,480,675 אجمאلي אلمطلوبאت 

  1,348,782   20,402   244,349   462,498   621,533  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 
 (144,330)    -  (93,947)  (3,069)  (47,314)  عאئدאت على אستثمאرאت אجل

  1,204,452   20,402   150,402   459,429   574,219  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل, صאفي
  414,691   160,416   93,439   45,549   115,287   אتعאب خدمאت مصرفية ودخل אلعمليאت אאخرى

  1,619,143   180,818   243,841   504,978   689,506  אجمאلي دخل אلعمليאت
  60,875   1,438   2,877   4,069   52,491  אאستهאכ وאאطفאء

  494,765   33,165   50,866   69,742   340,992  مصאريف אلعمليאت אאخرى
אلمحمل/(אلمعכوس) من مخصص אאنخفאض في אلقيمة 

  344,000    -  (2,769)  402,152 (55,383) אאئتمאنية 
  899,640   34,603   50,974  475,963 338,100 אجمאلي مصאريف אلعمليאت

  719,503   146,215   192,867  29,015 351,406 صאفي دخل אلعمليאت
 (3,885)    -  (3,885)    -    - אلحصة في خسאئر אلشرכة אلزميلة وאلمشروع אلمشترכ 

  715,618   146,215  188,982 29,015 351,406 دخل אلفترة قبل אلزכאة 
  
  
  

  (غير مدققة)م  2020 مאرس 31

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 138,021,338  1,308,719  39,369,140 77,475,238 19,868,241  אلموجودאت אجمאلي

 115,242,468 201,208 31,540,321 5,659,005 77,841,934  אلمطلوبאت  אجمאلي

 1,395,092  19,117   240,407  399,653 735,915  אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل 
 (273,937)    -  (132,568)  (15,112)  (126,257)   عאئدאت على אستثمאرאت אجل

  1,121,155   19,117   107,839   384,541   609,658   صאفي ,אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل
  146,877   88,513  (75,153)   38,365   95,152   ودخل אلعمليאت אאخرىאتعאب خدمאت مصرفية 

  1,268,032   107,630   32,686   422,906   704,810   אلعمليאت دخل אجمאلي
  64,154   1,350   5,754   7,460   49,590   אאستهאכ وאאطفאء
 448,078 18,920  40,742   62,718   325,698   خرىمصאريف אلعمليאت אא

אلمحمل/(אلمعכوس) من مخصص אאنخفאض في אلقيمة 

  342,585    -  (16,109)   360,923  (2,229)  אאئتمאنية 

 854,817 20,270  30,387   431,101   373,059   אلعمليאت مصאريف אجمאلي
 413,215 87,360  2,299  (8,195)   331,751   אلعمليאتدخل/(خسאئر)  صאفي

 (1,809)    -  (1,809)    -    -    אلشرכة אلزميلة وאلمشروع אلمشترכ خسאئرאلحصة في 
 411,406 87,360  490  (8,195)   331,751   قبل אلزכאة فترةلא(خسאئر) /دخل
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  (غير مدققة)م  2021  مאرس 31

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   אخرىمعلومאت 

 قطאع אאستثمאر

  אאجمאلي  وאلوسאطة

       من: يرאدאتאא
  1,619,143   180,818   190,067   851,973   396,285   نشאط خאرجي        

   -    -   53,774  (346,995)   293,221   نشאط بين אلقطאعאت      
  1,619,143   180,818   243,841   504,978   689,506   אلعمليאت دخل جمאليא

 

  (غير مدققة)م  2020 مאرس 31

  אلسعودية אلريאאت بאאف

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  فرאدאאقطאع   معلومאت אخرى

 قطאع אאستثمאر

  אאجمאلي  وאلوسאطة

       يرאدאت من:אא
  1,268,032   107,630  (37,228)   955,184   242,446   نشאط خאرجي        

   -    -   69,914  (532,278)   462,364   نشאط بين אلقطאعאت      
  1,268,032   107,630   32,686   422,906   704,810   אلعمليאت دخل جمאليא

  אلسهم ربح .12

 1,987.4وאلبאلغة  على אلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة אلدخل لسهم من خאل قسمة صאفيאאسאسي وאلمخفض ل ربحאل אحتسאب يتم

 لسهم من خאل قسمة صאفيאאسאسي وאلمخفض ل ربحאل אحتسאب تم, م2020 مאرس 31. כمא في م2021 مאرس 31سهم כمא في  مليون

ر عدد אאسهم نتيجة אصدאر אسهم  مليون سهم 1,987.1على  אلدخل  لسهمאلمخفض ل ربحאن قيمة אل אلمنحة.لتعכس بאثر رجعي تאثير تغيُ

  تسאوي אلربح אאسאسي للسهم. 

 

  אلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية: .13

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

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

 وجود سوق אسאسي متאح للموجودאت وאلمطلوبאت, אو  -

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

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

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

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

 .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא

  אلتي يمכن مאحظتهא.  אلسوق بيאنאتא تستند على  هאمةمدخאت  אي تقييم طرقمن خאل : אلمستوى אلثאلث

  אلعאدلة بאلقيمة אلمאلية لאدوאتللمאحظة  אلقאبلة غير אلهאمة وאلمدخאت تقييمאل نمאذج

 م,2020 ديسمبر 31م, و 2021 مאرس 31כمא في  3 وאلمستوى 2 لمستوىل אلعאدلة אلقيم قيאستعددة لم تقييم نمאذج אلمصرف يستخدم

  .  غير אلقאبلة للمאحظةאلهאمة  אلمدخאتאستخدאم  אلى بאאضאفة ,م2020 مאرس 31 و

אديق نمאذج אلصنرאء مد ستخدموي.  אلصنאديقمدرאء  تقאرير אلمصرف يستخدم ,يةאאستثمאر  صنאديقאل في אאستثمאرאت بتقييم يتعلق وفيمא

 وتشمل. אلمعني للصندوق אلعאدلة للقيمة אلهرمي אلتسلسل من 3 و 2 אلمستويين ضمن אلمصنفة אلصنאديق אصول لتقييممتعددة 
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نة  غير אلقאبلة للمאحظة אلهאمة אلمدخאت  אلمخאطر, حسب אلمعدلة אلخصم אسعאر אلصندوق مدير يستخدمهא אلتي אلنمאذج فيوאلمضمّ

  . وعאوאت אلتحכم אلسيولةخصومאت و لتسويقل אلقאبلية

  .אلمخصومة אلنقدية אلتدفقאت مثلאخرى  تقييم نمאذج אلمصرف يستخدم ,אلمتدאولة غير אلصכوכ אستثمאرאت بتقييم يتعلق وفيمא

 

  אلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية אلمسجلة بقيمهא אلعאدلة: -( א )  13

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

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  (غير مدققة)م 2021 مאرس 31

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

  אلدخلقאئمة موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل 

 113,601 - 1,958 111,643  אدوאت حقوق ملכية  -
 2,106,748 214,107 1,794,229 98,412  صنאديق אستثمאرية  -

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر
 189,874 17,930 - 171,944  אدوאت حقوق ملכية  -
 5,211,097 - 3,654,515 1,556,582  صכوכ  -

 7,621,320 232,037 5,450,702 1,938,581  אאجمאلي

  
  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  م (مدققة)2020ديسمبر  31

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

 قאئمة אلدخلموجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل 

 94,742 - 1,958 92,784  אدوאت حقوق ملכية  -
 2,090,811 200,780 1,793,211 96,820  صنאديق אستثمאرية  -

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر 

 175,370 17,967 - 157,403  אدوאت حقوق ملכية  -
 4,340,751 - 3,144,663 1,196,088  صכوכ  -

 6,701,674 218,747 4,939,832 1,543,095  אאجمאلي

 
  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  (غير مدققة)م2020 مאرس 31

 אلمستوى

  אאول

 אلمستوى

  אلثאني

 אلمستوى

  אאجمאلي  אلثאلث

 قאئمة אلدخلموجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل 

 96,208 -  1,960  94,248  אدوאت حقوق ملכية  -
 2,205,388  225,240  1,938,432 41,716  صنאديق אستثمאرية  -

 موجودאت مאلية مدرجة بאلقيمة אلعאدلة من خאل אلدخل אلشאمل אאخر
  243,966   20,264  -  223,702   אدوאت حقوق ملכية  -
  3,501,186  -  2,637,682   863,504   صכوכ  -

 6,046,748  245,504  4,578,074  1,223,170   אאجمאلي

  

 אلعאدلة אلقيمة مכאسب אلتغيرאت אلنאتجة عن אلدخل قאئمة في אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجة אلمאلية אאدوאت من 3 אلمستوى في אلحرכة تمثل

 ضمن تدرج وאلتي) سعودي ريאل مليون 8.7 بمبلغ אلعאدلة אلقيمة مכאسب: 2020 مאرس 31( سعودي ريאل مليون 13.3 بمبلغ אلمحققة غير
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 بين אنتقאאت يوجد א. ةאلموحد אلدخل قאئمة في אلدخل, قאئمةمن خאل  אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجة אلمאلية אאدوאت )ةخسאر (/دخلصאفي "

  .אلفترة خאلאلمرאحل אאولى وאلثאنية وאلثאلثة 

  

  مسجلة بقيمهא אلعאدلة:אلאلقيم אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية غير  -ب) ( 13

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

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

  (غير مدققة) م2021 مאرس 31
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية

    אلموجودאت
  1,155,887   1,155,306   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  1,389,538   1,404,207   )مرאبحאت مع אلبنכ אلمرכزي אلسعودي( אستثمאرאت
  19,758,459   19,724,146   صכوכ ( بאلتכلفة אلمستنفذة )

 117,322,569 117,148,856  صאفي تمويل,
    طلوبאتمאل

  8,816,868   8,862,813  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت لبنوכللبنכ אلمرכزي אلسعودي, א אرصدة
  120,791,040   120,707,035   אلعمאء ودאئع

  

  م (مدققة)2020ديسمبر  31
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية

    אلموجودאت
 443,002 443,002  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  4,973,438   4,905,571   )مرאبحאت مع אلبنכ אلمرכزي אلسعودي( אستثمאرאت
  17,903,361   17,846,720   صכوכ ( بאلتכلفة אلمستنفذة )

 110,668,600 111,195,559  صאفي تمويل,
    طلوبאتمאل

  7,341,092   7,312,034   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت لبنوכوא للبنכ אلمرכزي אلسعودي, אرصدة
  119,553,624  119,454,278   אلعمאء ودאئع

  

  (غير مدققة) م2020 مאرس 31
אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אلقيمة אلعאدلة  אلقيمة אلدفترية

    אلموجودאت
 3,670,088  3,669,834   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

 1,958,317 1,907,106  )مرאبحאت مع אلبنכ אلمرכزي אلسعودي( אستثمאرאت
 16,640,333 16,600,986  صכوכ ( بאلتכلفة אلمستنفذة )

 97,451,312 97,783,545  صאفي تمويل,
    طلوبאتمאل

  7,581,327   7,585,946   אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت لبنوכوא للبنכ אلمرכزي אلسعودي, אرصدة
  104,045,319   103,874,426   אلعمאء ودאئع

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

ر بشכل معقول عن قيمهא אلعאدلة.  אلدفتريةبאستمرאر, وبאلتאلي فאن قيمهא    تعبّ
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  אلموظفين אسهممج برא .14

  :אلفترةفيمא يلي אهم خصאئص برאمج אسهم אلموظفين כمא في نهאية 

  طبيعة אلبرنאمج

مشאرכة 

אلموظفين 

  )ESPSبאאسهم (

 جنא

  ( א ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

  ( ب ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

  حوאفز 

  مؤجلة 

 1 1 1 1  عدد אلبرאمج אلقאئمة
 م2021مאرس  4 م2019א مאيو  م2019א مאيو  م 2019א مאيو   אلمنحتאريخ 

 م2024مאرس  4 م2022אبريل  30 م2024אبريل  30 م2022אبريل  30  تאريخ אאستحقאق
معدلة بعد אصدאر  – عدد אאسهم אلممنوحة

 699,985 1,820,169 1,167,452 2,798,754  אسهم אلمنحة

 سنوאت 3 سنوאت 3 سنوאت 5 سنوאت  3  فترة אאستحقאق

 11,535,753 38,822,625 21,864,357 58,909,113  قيمة אאسهم אلممنوحة (بאلريאل אلسعودي)

سعر אلتخصيص لאسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل 

 - - - 16.13  معدلة بعد אصدאر אسهم אلمنحة  – אلسعودي)

אلقيمة אلعאدلة للسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل 

 16.48 20.25 20.25 20.25  معدلة بعد אصدאر אسهم אلمنحة - אلسعودي)

  شروط אאستحقאق

بقאء אلموظف في 

אلخدمة, 

وאستيفאءه 

معאيير محددة 

  لאدאء 

بقאء אلموظف في 

אلخدمة, وאستيفאءه 

معאيير محددة 

  لאدאء 

بقאء אلموظف في 

אلخدمة, 

وאستيفאءه معאيير 

  محددة لאدאء 

بقאء אلموظف 

في אلخدمة, 

وאستيفאءه 

معאيير محددة 

  لאدאء 

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

  سنة  2.9 سنة 1.1 سنوאت 3.1 سنة 1.1  אلمتوسط אلمرجح للفترة אلتعאقدية אلمتبقية 

  مشאرכة אلموظفين بאאسهم: برنאمج فيאאسهم  عدد في وאلحرכة אلمرجح لمتوسطفي א אلحرכة يلي فيمא

 

مشאرכة אلموظفين 

 جنא - )ESPSبאאسهم (

  ( א ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

  ( ب ) برنאمج 

منح אאسهم 

  (ESGS) فينموظلل

  

  حوאفز 

  مؤجلة

 

אلمتوسط 

אلمرجح 

لسعر 

  لممאرسةא

  )(بאلريאل

عدد 

 אאسهم

في 

  אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح 

لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد 

אאسهم 

في 

  אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح 

لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد 

אאسهم 

في 

  אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح 

لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد 

אאسهم 

في 

  אلبرنאمج

  م(غير مدققة) 2021 مאرس 31 
 - - 1,349,107 20.25 1,112,381 20.25 2,117,037 16.13   אلفترةبدאية 

 699,985 16.48 - - - - - -  אلفترةممنوح خאل 
 - - (371,293) 20.25 - - - -  مستحق خאل אلفترة
 - - - - - - (94,578) 16.13  منتهي خאل אلفترة

 699,985 16.48 977,814 20.25 1,112,381 20.25 2,022,459 16.13  אلفترةنهאية 

بنهאية  للممאرسةאلمتאح 

 699,985 16.48 977,814 20.25 1,112,381 20.25 2,022,459 16.13  אلفترة
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مشאرכة אلموظفين بאאسهم 

)ESPS( 

  ( א ) برنאمج 

 فينموظمنح אאسهم لل

(ESGS)  

  ( ب ) برنאمج 

 فينموظمنح אאسهم لل

(ESGS)  

 

אلمتوسط 

אلمرجح لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد אאسهم 

  في אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد אאسهم 

  في אلبرنאمج

אلمتوسط 

אلمرجح لسعر 

  אلممאرسة

  )(بאلريאل

عدد אאسهم 

  في אلبرنאمج

 م(غير مدققة) 2020مאرس  31 

 1,437,875 27.00 809,791 27.00 1,937,017 21.50   אلفترةبدאية 
 - - - - - -  אلفترةممنوح خאل 

 - - - - (34,428) 21.50  متنאزل عنه
 - - - - - -  אنتهت مدته /تمت ممאرسته

 1,437,875 27.00 809,791 27.00 1,902,589 21.50  אلفترةنهאية 

        

 1,437,875 27.00 809,791 27.00 1,902,589 21.50  אلفترةبنهאية  للممאرسةאلمتאح 

  

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

مليون  7.7م: 2020 مאرس 31مليون ريאل سعودي ( 5.8 אلموحدةאلمرحلية אلمאلية وאلمدرجة في אلقوאئم אلمאلية  אلفترةتכאليف אلبرنאمج خאل 

  ي).ريאل سعود

  אدאرة אلمخאطر אلمאلية .15

  مخאطر אאئتمאن:  )א

طرאف אلمقאبلة تنشא مخאطر אאئتمאن عند אخفאق אلطرف אلمقאبل في אلوفאء بאلتزאمאته אلتعאقدية تجאه אلمصرف. للتقليل من مخאطر אخفאق אא

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

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

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

) وهو مقيאس אحتمאאت تعثر אلعمאء. אضאفة لذلכ, يتم ORRرف نموذج تصنيف אئتمאني دאخلي لتقييم مخאطر אلمتعهدين (يستخدم אلمص

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

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

) تمثل مجموعة من אلمتغيرאت אلتي RACتتنאسب مع אسترאتيجية אلمصرف وسيאسאته אلمتعلقة بقبول אلمخאطر. אن معאيير قبول אلمخאطر (

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

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

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

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

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

مهאم אلمجموعة אلمرאجعة אلدورية لسيאسאت وאرشאدאت وعمليאت אلمصرف אאئتمאنية لضمאن אدאرة مخאطر אאئتمאن وفق معאيير قبول 

א على تحديث سيאسאت אאئتمאن אلمخאطر אلمعتمدة في אلمصرف ولتقليل אلخسאئر אلمتعلقة بאאئتمאن. כمא تعمل مجموعة אدאرة אلمخ
ً
אطر אيض

  , وאلسوقية وאلتشريعية.قتصאديةאאبمא يتאءم مع אلتطورאت 
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يقوم אلمصرف بאدאرة אلمحאفظ אאئتمאنية אلمختلفة لتحقيق אلتنوع אلمستهدف في אلمحفظة. כمא يتم אدאرة אلترכز في مزيج אلمحفظة من 

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

, ومن خאل אلحضور אلجغرאفي في جميع אنحאء אلمملכة, ومن خאل אستهدאف عمאء אلشرכאت قتصאديةوאאنشطة אلصنאعية عبر مختلف אא

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

ل لمحאفظه אאئتمאنية بغرض تقييم אلتאثير אلمحتمل אلنאتج من تمويل. يقمخאطر אلترכزאت في  وم אلمصرف بشכل منتظم بאجرאء אختبאرאت تحمّ

  .وتوزيع رאس אلمאلאلتقييم אאئتمאني, وאلربحية وאلعوאمل אلسلبية على جودة אلموجودאت, 

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

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

 אلمنאسب, אلوقت في אאئتمאني وאلتقييم אلمرאجعة وאجرאءאت אلضمאنאت, وحمאية אلسعودي, אلبنכ אلمرכزيدعم و אلحכومي دعمعن אل

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

 אلدعم توقيت وכذلכ אلسدאد, في وאلتعثرאت للضمאنאت, אلمتوقعة وאلمستويאت אلبطאلة ومستويאت אلعمل, אربאب مستوى على وאلترכزאت

 لجنة قبل من אلتدאبير هذه جميع وאعتمאد منאقشة אلشريحة. يتم هذه אدאء مستويאت على כبير لحد عאمא مؤثرא سيعتبر אلحכومي אلذي

 אلمخאطر.

  خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة:  )ب

  درجאت مخאطر אאئتمאن

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

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

  אאئتمאن.

لي لتقييم وتحليل אلمخאطر אغرאض אلتقييم אلدאخلي للمخאطر, ويتم אستخدאم هذא אلنظאم من يقوم אلمصرف بאستخدאم نظאم موديز אא

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

). من خאل هذא אلنظאم PDאطر אلى אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد لمدة سنة وאحدة (دאخلي للمخאطر لכل عميل, ويشير אلتصنيف אلدאخلي للمخ

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

אحتمאאت אلتعثر في אلسدאد. כجزء من سيאسאت אلتمويل في אلمصرف, يقوم ) אعطאء تقييم אכثر دقة -3 ,3 ,+3אلتصنيف درجאت فرعية (مثل 

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

ويאت אلتصنيف ومא يرتبط بهא من تعثرאت في אلسدאد, כمא تخضع للمخאطر بشכل منتظم للتحقق من سאمة معאيرة نطאقאت אلدرجאت مع مست

على عوאمل نوعية אو כمية  رجة مخאطر אئتمאنية مختلفة بنאءً جميع אلمخאطر אאئتمאنية لرصد مستمر, ممא قد يؤدي אلى نقل אلتعرضאت אلى د

وאلتغيرאت אאدאرية وאلتغيرאت في אلبيئة  بאلتعهدאتزאم متنوعة مرتبطة بعميل محدد مثل אلتغييرאت في אلقوאئم אلمאلية אلمدققة, وאאلت

  אلسيאسية وאلتجאرية.

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

  ر.وא تخضع للتقييم عبر نظאم موديز للتقييم אلدאخلي للمخאط

  אحتمאאت אلتعثر في فترة محددة

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

, سينאريوهאت مستقبلية للدورة אאقتصאدية אستنتאج تقديرאت אلتعثر في אلسدאد (تمثل אلتقديرאت אلمرتقبة 
ً
 אو هبوطא

ً
لـتعثرאت אلسدאد صعودא

 على אلمرאحل אلمختلفة للدورة אאقتصאدية) على سبيل אلمثאل, فאنه من אلمحتمل في حאل כאنت אلبيئة אאقتصאدية تمر بحאلة تذب
ً
ذب, אستنאدא

ئتمאني. وعلى אلعכس من ذلכ, אن يتدهور אلوضع אلطبيعي للعميل אلمصنف تحت אلمرحلة אلثאنية مع وجود عאمאت وאضحة لنقאط אلضعف אא

على هذא אلمفهوم, قאم אلمصرف بتصميم نموذج  ش, فقد يتحسن وضع אلعميل. وبنאءً في حאل כאنت אلبيئة אאقتصאدية في حאلة אنتعא
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فאن אحتمאאت  معدل لفترة אאستمرאر على אلمدى طويل אאجل, وאلذي يؤشر אلى אنه في حאل قدرة אلعميل على אאستمرאر لفترة زمنية אطول,

  تعثره تכون אقل.

  هאمتحديد مא אذא כאنت مخאطر אאئتمאن قد زאدت بشכل 

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

 من אلتغيير في خسאئر אאئتمאن אلمتوقعة. ويقאرن אلمصرف مخאطر אلتعثر في אلتعثر في אلسدאد خאل אلعمر אلمتوقع للتعرض אאئتمא
ً
ني بدא

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

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

في مخאطر אאئتمאن في אلوقت אلمنאسب. فيمא  אلهאمةאسאس אلخصאئص אلمشترכة لمخאطر אאئتمאن بهدف تسهيل تتبع وتحديد אلزيאدאت 

  يلي قאئمة بאهم خصאئص مخאطر אאئتمאن אلمشترכة:

  نوع אلتعرضאت  )א

  אאئتمאني للعميلאلتقييم   )ب

  نوع אلضمאن  )ج

  قيمة אلضمאن  )د

  אلدورة אאقتصאدية وسينאريو אلنظرة אلمستقبلية  )ه

  تאريخ אאنشאء  )و

  אلمدة אلمتبقية لتאريخ אאستحقאق  )ز

 אلموقع אلجغرאفي للعميل.  )ح

  אلقطאع   )ط

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

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

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

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

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

 .אلدفترية אאجمאلية

  وهي אلموجودאت אلمאلية אلتي تدهورت جودتهא אאئتمאنية بشכل جوهري منذ نشאتهא. جودאت ضعيفة אאدאء""אلمو – 2אلمرحلة :

ومא يترتب على ذلכ من אحتسאب لخسאئر אאئتمאن אلمتوقعة على مدى  2אن אلعאمل אאسאسي لتصنيف אلحسאبאت في אطאر אلمرحلة 

 
ً
א) ومع ذلכ, فאن אهم אعتبאر لتصنيف אلمرحلة  30تאخر אلسدאد مدة  تجאوزعند عمر אאصل تستند على متאخرאت אلسدאد (غאلبא  2يومً

. 9-אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي متطلبאتهو رאي لجنة אאئتمאن بאن جودة אאئتمאن قد تدهورت אلى אلدرجة אلمحددة وفق 

א 30بאلنسبة للعمאء من אאفرאد, فאن אلتعثر في אلسدאد لفترة تتجאوز  عאدة مא تכون אلمؤشر لتصنيف אلعميل في אلمرحلة  يومً

ويعترف אلمصرف بאאنخفאض في אلقيمة بمא يعאدل אلخسאئر אאئتمאنية אلمتوقعة على مدى אلعمر بאستخدאم حאאت אلتعثر אلثאنية. 

عترف بאאربאح אلمرتبطة بאאصل على
ُ
אسאس אجمאلي אلقيمة  على مدى אلعمر (تقدير אحتمאلية אلتعثر على مدى عمر אאصل). وت

 אلدفترية.
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  تمثل אلموجودאت אلمאلية אلتي يوجد دאئل موضوعية على אنخفאض قيمتهא: ويقوم : "אلموجودאت منخفضة אلقيمة 3אلمرحلة

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

. يتم אثبאت אאربאح אلمتعلقة بهذه אلموجودאت على אسאس 2وبאستخدאم معאمل אحتمאאت אلتعثر כمא هو مطبق على אلمرحلة 

 صאفي אلقيمة אلدفترية.

  

  تعريف "تعثر אلسدאد"

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

א من تאريخ  90للمصرف אכثر من  جوهريمستحقאت אلمبلغ אאسאس אو אلربح אو אي אلتزאم    ستحقאق.אאيومً

  

  مخصص אلخسאئر  )ج

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

  .وאאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאאئتمאن , وאلتعهدאتאلتمويلو אאستثمאرאت,وאאخرى, 

  

  

  

  

  

  

  

  

 م 2021 مאرس  31 

 

خسאئر 

אאئتمאن 

אلمتوقعة 

 12لفترة 

 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

غير منخفض 

 אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت 
 3,625,501 1,748,725 1,011,779 864,997  بدאية אلفترةאلرصيد في 

  12 لفترة لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل
ً
 - (6,925) (15,092) 22,017  شهرא

 אلموجودאت عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - (5,348) 6,103 (755)  אאئتمאنية  אلقيمة منخفضة غير

 אلموجودאت  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - 6,543 (6,464) (79)  אאئتمאنية אلقيمة منخفضة
 350,402 210,377 356,595 (216,570)  خאل אلفترة(אلمعכوس)/אلمحمل אجمאلي 

 3,975,903 1,953,372 1,352,921 669,610 م 2021 مאرس  31אلرصيد في 
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  אلمאلية אאخرى"אلموجودאت قيمة אلتمويل ومصروف אنخفאض تسوية "  )د
 

 م2020 مאرس 31  م2021مאرس  31 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية) 

    

 356,330  334,502 )1.6אلتمويل (אيضאح مصروف אنخفאض قيمة 

 2,364  18,669 مصروف אنخفאض قيمة אلمعאمאت غير אلممولة وאאرتبאطאت אאئتمאنية 

 (16,109)  (2,769) אאخرىعכس مصروف אنخفאض قيمة אلموجودאت אلمאلية 

 342,585  350,402 אجمאلي אلمصروف للفترة قبل אستردאد مبאلغ ديون معدومة سبق شطبهא

 -  (6,402) אستردאد من مبאلغ ديون معدومة سبق شطبهא

 342,585  344,000 אجمאلي אلمصروف للفترة, صאفي بعد خصم אאستردאد 

  אلمאل رאس כفאيةرאس אلمאل و .16

وאلحفאظ على , אلسعوديאلبنכ אلمرכزي من قبل  אلصאدرةتتمثل אهدאف אلمصرف عند אدאرة رאس אلمאل في אאلتزאم بمتطلبאت رאس אلمאل 

  .قوية وאאحتفאظ بقאعدة رאسمאلوفقא لمبدא אאستمرאرية,  אنشطته موאصلةمقدرة אلمصرف في 

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

لى אلموجودאت مرجحة אلمخאطر عند אجمאلي رאس אلمאل אلنظאمي אאلسعودي אאحتفאظ بحد אدنى من رאس אلمאل אلنظאمي, وאن تכون نسبة 

  %.  8 بنحوبאزل  אلمحدد بمتطلبאت אאدنىאو تزيد عن אلحد 

אلسعودي, وبموجبهא يتم قيאس אلبنכ אلمرכزي يقوم אلمصرف بمرאقبة مدى כفאية رאسمאله وذلכ بאستخدאم אلمعدאت אلمحددة من قبل 

אلمرجحة אظهאر  אאرصدةمدى כفאية رאس אلمאل אلمؤهل مع אلموجودאت وאאلتزאمאت אلظאهرة في قאئمة אلمرכز אلمאلي بאستخدאم 

  مخאطرهא אلنسبية.

 م 2020 مאرس  31 

 

خسאئر 

אאئتمאن 

אلمتوقعة 

 12لفترة 

 
ً
 شهرא

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 غير منخفض אلقيمة

خسאئر אאئتمאن 

אلمتوقعة على 

مدى عمر אאصل, 

 אאجمאلي منخفض אلقيمة

 אلسعودية بאאف אلريאאت 

 2,791,410 1,212,923 799,024 779,463  אلفترةبدאية אلرصيد في 
  12 لفترة لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

ً
 - (1,616) (6,759) 8,375  شهرא

  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - (3,744) 4,642 (898)  אאئتمאنية אلقيمة منخفضة غير لموجودאتא

  عمر مدى على لمتوقعةא אאئتمאن خسאئر אلى אلمرحل

 - 158,065 (157,710) (355)  אאئتمאنية אلقيمة منخفضة لموجودאتא
 342,585 86,466 216,805 39,314  خאل אلفترة  אلمحملאجمאلي 

 3,133,995 1,452,094 856,002 825,899  م2020 مאرس  31אلرصيد في 
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  م2021 مאرس 31

  )مدققة(غير 

ديسمبر  31

   م2020

  (مدققة) 

  م2019مאرس  31

  )مدققة(غير 

  )אلسعودية אلريאאت(بאאف   
 113,350,345  123,738,743  128,091,128  אאئتمאن للموجودאت مرجحة אلمخאطر    مخאطر
 9,560,939  10,118,355  10,436,720  אلعمليאت للموجودאت مرجحة אلمخאطر    مخאطر
 6,301,692  4,491,592  4,012,164  אلسوق للموجودאت مرجحة אلمخאطر  مخאطر
 129,212,976  138,348,690  142,540,012  للموجودאت مرجحة אلمخאطر  אאولىאلرכيزة  אجمאلي

      
 23,500,837  25,151,654  25,803,998  אلمאل אאسאسي   رאس
 1,416,879  1,546,734  1,601,139  אلمאل אلمسאند   رאس

 24,917,716  26,698,388  27,405,137  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 
       % אلمאل رאس כفאية نسبة

%18  رאس אلمאل אאسאسي    18%   18%  

%19  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند   19%   19%  

  

 لتوجيهאت 
ً
خאل فترة تفشي وبאء  אلمحאسبة وאلمعאلجة אلتنظيمية لتدאبير אلدعم אאستثنאئي بخصوص אلبنכ אلمرכزي אلسعوديوفقא

مبلغ אثر אليوم אאول لتعديאت אلتحول  % من100 يعאدلللبنوכ אضאفة مא  אلبنכ אلمرכزي فقد אتאح, م2020אبريل  26 אلصאدرة فيو כورونא

, على אن يتم אطفאء م2021و م2020אلقאدمة سنتين אللفترة رאس אلمאل אאسאسي אلى  9-تطبيق אلمعيאر אلدولي للتقرير אلمאليאلمتعلقة ب

 אتאلترتيبوعليه فقد قאم אلمصرف بتطبيق هذه אلאحقة.  ثאثعلى مدى אلسنوאت אلـ אلقسط אلثאبتعلى אسאس א تدريجيمبلغ אאضאفة 

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

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

على رאس אلمאل אلتحول للمعيאر  وذلכ بאخذ אثرم) 2018ينאير  1 طبيقه منوאلذي يسري ت( 9-אلتطبيق للمعيאر אلدولي للتقرير אلمאلي

א لتعميم אثر אلتحول لعכس خאص ) سنوאت بאستخدאم نهج 5على مدى (אلنظאمي و
ً
 391000029731رقم  אلبنכ אلمرכزي אلسعوديوفق

  ).م2017ديسمبر,  3هـ (אلموאفق 1439אאول  ربيع 15 بتאريخ

 אلمنحةאصدאر אسهم   1.16

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

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

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

  سعودي.  ريאل مليون 20,000ليصل אلى سعودي  مليون ريאل 5,000

 توزيعאت אربאح مقترحة  2.16

عن مليون ريאل  596.2بقيمة م 2020نهאئية عن אلعאم  نقديةتوزيع אربאح  م2021مאرس  4אقترح مجلس אאدאرة في אجتمאعه אلمنعقد في 

). يتم א يوجد: م2019( אلمصرفريאل للسهم אلوאحد لمسאهمي  0.3قدره مبلغ دفع صאفي وعليه, سيتم ). א يوجد: 2019(م 2020אلعאم 

 وتضمين אאربאح אلنهאئية אلمقترحة ضمن حقوق אلملכية. 
ً
هذه אאربאح في אجتمאع توزيع , تمت אلموאفقة على אאول ربعبعد نهאية אلאحقא

 ـ). ه1442شعبאن  25(אلموאفق  م2021אبريل  7ه بتאريخ عقدتم אلذي  غير אلعאدية,אلجمعية אلعאمة 
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 אلبنכ אلمرכزي אلسعوديوبرאمج ) COVID-19כورونא ( وبאءאنتشאر  تאثير .17

 ) "19"כوفيد (כورونא جאئحة زאل تא 
ً
" من وثאلثة אلعديد من אلمنאطق אلجغرאفية بدאت تشهد "موجة ثאنية حيث אنאسوאق אلعאلمية ل معطא

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

אلحد من אنتشאر بنجאح على  سيطرحتى אאن تة אلعربية אلسعودية ("אلحכومة") כومة אلمملכא تزאل ح. وتطبيق قوאعد אلتبאعد אאجتمאعي

لقد صرحت حכومة אلمملכة لعدد  אلتي אتخذت من قبل אلحכومة.وאحتوאء אلوبאء  אلةאلتدאبير אلفعّ אتخאذ אلى يعود ذلכ بشכل رئيس , وאلوبאء

 تسخير כאفة אلجهود لذلכ אلمجتمعمن אللقאحאت لتحصين 
ً
ومن אلمتوقع אن يتم تطعيم غאلبية אلسכאن في אلمستقبل , حيث يجري حאليא

  . אلقريب

ومتغيرאت אאقتصאد  אلنفط אسعאر אلمتوقعة אلتقلبאت على אلضغط אتאختبאر  سينאريوهאت אجرאء خאل من אلحאلي אلوضع تقييم אلمصرف وאصلي

 אلمخאطر אدאرة ممאرسאت אلى بאאضאفة وאאدאء אلمאلية وאلمאءة وאلتشغيل وאلسيولة אلرئيسية אאئتمאن مؤشرאت على وتאثيرهא אلכلي אאخرى

 مرאجعةאل אאدאرة אتخذتهא אلتي אلخطوאت تتضمن. אلمאلي وאدאئهאلمعتאدة  عمليאت אلمصرف على 19-כوفيد تفشي تאثير للحد من אאخرى

 مقאبلةאل طرאفאאو منאطقאلو قتصאديةאא قطאعאتאل على خאص بشכل אلترכيز مع دقة אכثر مستوى على אئتمאنא אتتعرض زאتلترכ אلمستمرة

 אعאدة في وאلبدء للعمאء אאئتمאني אلتصنيفאلمنאسبة حيאل  جرאءאتאא وאتخאذ אلمنאسب אلوقت فيאت مرאجعאل אجرאءو אلضمאنאت وحمאية

  . אلبنכ אلمرכزي אلسعوديאلحכومية ومبאدرאت  אلدعم برאمجאثאر  אאعتبאر في אאئتمאن مرאجعאت تאخذ כمא. عند אلضرورة ,אلتمويאت هيכلة

 אلمدخאت بعض مرאجعة אلمصرف منوאلتي تאثرت بشכل כبير بאستمرאر אلجאئحة تتطلب  אאغאق بعد אلسאئدة אאقتصאدية אلظروف אن

 אلتي אلכلي אאقتصאد عوאمل تعديل אمא حول אسאسي بشכل אאمور هذه تتمحور. אلمتوقعة אאئتمאن خسאئر لتحديد אلمستخدمة وאאفترאضאت

א אلمصرف يستخدمهא אلتي حتمאאتאفترאضאت حدوث אא ةمرאجعو אلمتوقعة אאئتمאن خسאئر تقدير في אلمصرف يستخدمهא  تقدير في حאليً

 אאحتمאאت وאوزאن אلכلي אאقتصאد عوאمل على אلتعديאت بعض אلمصرف אجرى ,م2020 אلربع אلرאبع من אلعאم في. אلمتوقعة אאئتمאن خسאئر

وعليه لم يتم تسجيل אي  ,م2021 عאم من אאول אلربعلאحتمאאت אلتي تم אستخدאمهא في  وزאنאאو אلכلي אאقتصאد عوאملوهي نفس 

  م. 2021مאرس  31אאحتمאאت للفترة אلمنتهية في  وאوزאن אلכلي אאقتصאد عوאملخسאئر אئتمאن متوقعة אضאفية تتعلق بتغير 

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

 אلى אلتحقق من صحة  وتحسينتقييم אאعمאل אאعتيאدية و
ً
. אلدאخلية له אتאאختبאر  وאجرאءدوري و مستقلبشכل  مخرجאتهאلنموذج אستنאدא

عدم قد تشوبهא حאلة من و, אلهאمة אאحכאمعلى قدر כبير من تستند , فאنهא حدوثهא توאحتمאאتوقعאت אي عند אتخאذ وכمא هو אلحאل 

א يزאل في אطאر אאفترאضאت, אن تאثير هذه אلبيئة אאقتصאدية غير אلمستقرة  .تختلف عن تلכ אلتقديرאتفאن אلنتאئج אلفعلية قد אليقين, وبאلتאلي, 

  . على אسאس منتظمאت אعאدة تقييم وضعه ومא يتصل به من تאثير  אلمصرفوسيوאصل 

عن כثب وאعאدة تقييم ومتنאهية אلصغر للشرכאت אلصغيرة وאلمتوسطة  تאجيل אאقسאطلبرنאمج  لتمويلمرאقبة محאفظ א אلمصرفيوאصل 

  .19بכوفيد אאوضאع אلمتعلقة مع تطور אلمخصصאت بאلتزאمن مستويאت 

 אلبنכ אلمرכزي אلسعوديאطאق برאمج ومبאدرאت  1.17

 אلخאص אلقطאع تمويل دعم برنאمج

 م2020مאرس شهر برنאمج دعم تمويل אلقطאع אلخאص في مبאدرאت و אلبنכ אلمرכزي אلسعودي, אطلق لموאجهة אثאر تفشي وبאء כورونא

אلبنכ אلمرכزي  من لتعريف אلصאدرאلتي ينطبق عليهא א MSME)ومتنאهية אلصغر ( אلصغيرة وאلمتوسطةאلمنشאت لتقديم אلدعم אلאزم لقطאع 

  אلبرאمج אلتאلية:هذه אلمبאدرאت بشכل رئيس على مل تشتهـ. 1438 جمאدى אאخرة 16بتאريخ  381000064902رقم  אلسعودي

  אلدفعאت تאجيلمج אبر ;  

 تمويل אאقرאض;  برאمج 

  אلتمويل אتضمאندعم برنאمج ; 

  אلبيع (" نقאطبرنאمج دعم رسومPOS(" אلتجאرة אאلכترونية.אت خدمو 
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وאلتمديدאت אلאحقة للبرنאمج אلتي تم  م2020 في شهر مאرستאجيل אאقسאط אلذي אطلقه אلبنכ אلمرכزي אلسعودي כجزء من برنאمج 

 
ً
شرכאت אلصغيرة אلتي تندرج تحت אطאر אلللشرכאت אلتمويل אلممنوحة تسهيאت دفعאت  تאجيلאلمصرف يتعين على  ,אאعאن عنهא אحقא

אلمحتملة ة אلنقدي אتאلتدفقمشאכل بمثאبة دعم للسيولة على אلمدى אلقصير لمعאلجة  تאجيل אلدفععتبر ي. ومتنאهية אلصغر وאلمتوسطة

 . دى אلمقترضينل

من خאل تمديد فترة אلتسهيאت אلممنوحة אلتي تنطبق عليهא אلشروط وبدون قسאط אאسدאد אאضאفي لبرنאمج تאجيل بتنفيذ אل אلمصرفقאم 

, وفي ظل  אلمصرفא يزאل . אي تכאليف אضאفية يتכبدهא אلعميل
ً
א  אلدفعאتאلمشאرכة في برنאمج تאجيل  אنعدم وجود عوאمل אخرى, وאثقא

   يאدة כبيرة في مخאطر אאئتمאن.بحد ذאتهא ز تعتبر 

א لمتطلبאت אلمعيאر אلدولي  ومعאلجتهאאلتسهيאت אאئتمאنية ب אلمتعلقةאلمذכورة אعאه وتم تقييم אאثر אلمحאسبي لهذه אلتغييرאت 
ً
وفق

 في אلترتيبאت אل 9-אلمאلي للتقرير
ً
مليون ريאل سعودي من ضمنهא مبلغ  142.2نتج عن ذلכ אجمאلي خسאئر تعديل بلغ . تعאقديةכونه تعديא

  مليون ريאل سعودي تم אאعترאف بهא في אلربع אلحאلي وتم عرضهא כجزء من صאفي دخل אلتمويل.  86.5

 تتعلق אلمرحلية אلموحدةقאئمة אلدخل  علىمليون ريאل سعودي  14.7 مبلغ تحميلتم  ,2021مאرس  31خאل فترة אلثאثة אشهر אلمنتهية في 

  .)א يوجد: م2020( خسאئر אلتعديل אطفאء

אلبنכ אلمرכزي برنאمج  عند تطبيقאن يتכبدهא يتوقع ذאت אلصلة אلتي אليف אلتכאلمصرف عن تعويض وبغرض , 7כمא هو مبين في אאيضאح رقم 

 بلغتאلسعودي  بعوאئد صفرية من אلبنכ אلمرכزيودאئع  م2020عאم אلخאل  אستلم אلمصرفאאخرى, وبرאمج אلدعم אلحכومية אلسعودي 

אلتوאصل مع אلبنכ אلمرכزي אאدאرة بنאءً على  توصلتכمنح حכومية. وאلتي تعد  يאل سعودي بאجאل אستحقאق متفאوتةر  مليون 1,247

ت אلمحאسبة عن تאجيل אلدفعאت. تمجرאء ر אلتعديل אلمتכبدة ئبشכل אسאسي אلتعويض عن خسא تستهدفאلحכومية  حאلمنهذه אلسعودي אن 

א لمتطلبאت  منتظم,على אسאس منאفع ودאئع אلدعم 
ً
مليون ريאل سعودي  83.5 بلغאجمאلي دخل تم אثبאت אلمنح אلحכومية. عن محאسبة אلوفق

כدخل אلمتبقي  مبلغאلאثبאت تم في حين , م2021عאم אلאلدخل في אلربع אאول من قאئمة ريאل سعودي في مليون  27.9مبلغ  ضمنهאمن 

. خאل فترة אلثאثة אشهر عند قيאس وאثبאت منאفع אلدعم אلحכومية. مאرست אאدאرة بعض אאحכאم م2020ديسمبر  31للسنة אلمنتهية في 

 تتعلق بאطفאء منאفع אلدعمאلمرحلية אلموحدة مليون ريאل سعودي على قאئمة אلدخل   5.2مبلغتم تحميل  ,م2021مאرس  31אلمنتهية في 

 .م: א يوجد)2020مאرس  31(

 :אلتسهيאت برنאمج ضمאن

مليون  567على  אلمصرف. حصل للبنכ אلمرכزي אلسعوديفي برنאمج ضمאن אلتسهيאت אلتאبع  אلمصرف, شאرכ م2021مאرس  31في כمא 

ر للمؤسسאت אلمتنאهية אلصغر وאلصغيرة وאلمتوسطة אلمؤهلة بموجب  אلبنכ אلمرכزيريאل سعودي من  אلسعودي لتقديم تمويل ميسّ

א א يتجزא من ترتيبאت אلتمويل אلبنכ فאن אلتمويل אلمستلم من , برنאمج ضمאن אلتسهيאت. بمא אن אلضمאن في אطאر برنאمج אلכفאلة يشכل جزءً

-אلمאليللتقرير يتم אאعترאف به כאلتزאم مאلي بموجب אلمعيאر אلدولي عليه فو ,نحة حכوميةممؤهא لאثبאت כ א يعتبر אلمرכزي אلسعودي

א للمعאيير אلدولية  منتظم,אلتمويل אلمدعوم على אسאس ت אلمحאسبة عن منאفع . تم9
ً
 بلغ. نتج عن ذلכ אجمאلي دخل אلمאليللتقرير وفق

وتم אثبאت م, 2021عאم אلאلدخل في אلربع אאول من  قאئمةمليون ريאل سعودي منهא في  2.5 אثبאت مبلغتم و سعودي,مليون ريאل  8.4

 1.4مبلغ  تحميلم, تم 2021مאرس  31خאل فترة אلثאثة אشهر אلمنتهية في  .م2020ديسمبر  31لسنة אلمنتهية في א אلمبلغ אلمتبقي خאل

 .  م: א يوجد)2020مאرس  31( مليون ريאل سعودي في قאئمة אلدخل אلمرحلية אلموحدة تتعلق بאطفאء אلمنאفع

  مليאر ريאل سعودي 50بمبلغ אلسعودي  لقطאع אلمصرفيدعم אلسيولة من אلبنכ אلمرכز אلسعودي ل 2.17   

 سعودي مليאر ريאل 50مبلغ  אلبنכ אلمرכزي אلسعوديאنطאقא من دورهא في تفعيل אلسيאسة אلنقدية وتعزيز אאستقرאر אلمאلي, ضخ 

  بهدف:في אلسوق אلمصرفي 

 אلتسهيאت אאئتمאنية لכאفة عمאئه من אلقطאع אلخאص في توفيروره د موאصلةز אلسيولة في אلقطאع אلمصرفي وتمכينه من تعزي; 

 ;אعאدة هيכلة אلتسهيאت אאئتمאنية אلقאئمة دون אي رسوم אضאفية 

 ;دعم خطط אلمحאفظة على مستويאت אلتوظيف في אلقطאع אلخאص 

 وم אلخدمאت אلمصرفية אאلכترونية אلتي تم אعفאء אلعمאء منهא. رس تقديم אعفאء لعدد من 
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כوديعة אجل بفאئدة صفرية تستحق بعد مليאرאت ريאل  5مبلغ م 2020من عאم אلثאني خאل אلربع אستلم אلمصرف , אلسيאقوفي هذא 

في  ترتبطאن هذه אلمنحة אلحכومية אلى אلسعودي,  אلبنכ אلمرכزيمن  ةאلوאردאلتوضيحאت على  אאدאرة بنאءً توصلت  لقدسنة وאحدة. 

 لمتطلبאت אلمحאسبة אسس منتظمةت אلمحאسبة عن منאفع هذא אلدعم אلمאلي وفق دعم אلسيولة. تمبرאمج אلمقאم אאول ب
ً
عن , وفقא

في ريאل سعودي مليون  17.4بجزء منهא بلغ , تم אאعترאف سعودي مليون ريאل 70.9 بلغذلכ دخل אجمאلي نتج عن אلحכومية. אلمنح 

م, وאثبאت 2020ديسمبر  31مليون ريאل سعودي للفترة אلمنتهية في  40م, وتم אثبאت مبلغ 2021مאرس  31قאئمة אلدخل כمא في 

مليون ريאل سعودي على قאئمة  17.4م, تم تحميل مبلغ 2021مאرس  31خאل فترة אلثאثة אشهر אلمنتهية في  .אلمتبقي כعوאئد אجلة

  م: א يوجد).2020مאرس  31אلدخل אلمرحلية אلموحدة تتعلق بאطفאء אلمنאفع (

  دعم قطאع אلرعאية אلصحية -مبאدرة אلمصرف   17.3

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

في لجميع אلعאملين في مجאل אلرعאية אلصحية אقسאط אلتمويل لمدة ثאثة אشهر تאجيل تطوعא منه אلمبאدرة ب אلمصرفقرر فقد , כورونא

ر ئخسאאلمصرف لمدة ثאثة אشهر.  نتج عن ذلכ قيאم אلمصرف بאثبאت  مقدمة منن لديهم تسهيאت אئتمאنية אلذيאلقطאع אلعאم وאلخאص 

                                                                        دخل אلتمويل.عرضهא כجزء من صאفي تم و, م2020مאرس في ريאل سعودي مليون  11.2قدرهא تعديل 

   אرقאم אلمقאرنة .18

ومع ذلכ, وبאستثنאء مא تم אאفصאح אفضل.  لعرض אאرقאم بشכلحيثمא כאن ذلכ ضروريא אلمقאرنة אرقאم אعאدة ترتيب אو אعאدة تصنيف بعض تم 

  אلموجزة.  אلمאلية אلمرحلية אلموحدة, لم تجر אعאدة ترتيبאت אو אعאدة تصنيفאت جوهرية אخرى  في هذه אلقوאئم 1.6عنه في אאيضאح رقم 

 אلتقرير فترة بعد حدאثאא .19

 من شאنهא אن تؤثر بعد فترة אلتقرير אحدאث אحقة אي لم تقع , 2.16فيمא عدא مא تم אאفصאح عنه في אאيضאح 
ً
  تאثيرא

ً
אلمفصح على אلمبאلغ  כبيرא

  . م2021 مאرس 31 אلمنتهية فيאشهر  אلثאثةفترة ول ,כمא فيאلموحدة אلموجزة م אلمאلية אلمرحلية ئאلقوאعنهא في 

   אلمאلية אلقوאئم אعتمאد .20

  .)م2021 אبريل 18( אلموאفق ـ ه1442رمضאن  6  بتאريخمن قبل مجلس אدאرة אلمصرف هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة  אعتمدت 


