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 القوائم المالية الموحدة

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2019م و 2020ديسمبر 31للسنتين المنتهيتين في 

  

 عـام - 1

 التأسيس  (أ

  ،شركة مساهمة سعودية ،)"المصرف"( اإلنماءمصرف  تأسس
ٌ

ص
 
هـ 1427صفر  28وتاريخ  15المرسوم الملكي رقم م/ بموجبومرخ

يعمل و (.م2006مارس  27هـ )الموافق 1427صفر 27 ( وتاريخ42ء رقم )امجلس الوزر  وبموجب قرارم( 2006مارس  28)الموافق 

  21( وتاريخ (1010250808والسجل التجاري رقم  173القرار الوزاري رقم  المصرف بموجب
 
 مايو 26هـ )الموافق 1429مادى األولى ج

  98م(، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية من خالل 2008
ً
 في عام  95) فرعا

ً
عنوان و ( في المملكة العربية السعودية.م2019فرعا

 :هو للمصرفالمركز الرئيس 

 اإلنماءمصرف 

 المركز الرئيس

 طريق الملك فهد

  66674ص ب 

 11586الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

في المملكة  المسجلة ("المصرف"بـ)يشار إليها مجتمعة  التابعةتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته 

 والمذكورة أدناه:العربية السعودية 

 األنشطة الرئيسة تاريخ التأسيس المصرف ملكية التابعة اتالشرك

  7 %100 لالستثمار اإلنماءشركة 
 
 ـه 1430مادى اآلخرة ج

 )م2009مايو  31الموافق (

خـدمـات إدارة الموجودات والوســــــــاطــة 

وتقديم المشـــــــورة والتعهد بالتغطية 

 والحفظ في أعمال األوراق المالية

 15الموافق (هـ  1430شعبان  24 %100 شركة التنوير العقارية

 )م2009أغسطس 

ســـٍ بصـــفةب رئيســـةب بغرض االحتفا  
 

تأســـ

لها 
 
بصـــــــكوك ملكية العقارات التي يمو

 المصرف.

 اإلنماءشركة وكالة 

 للتأمين التعاوني

 30هـ)الموافق  1435ربيع األول  29 100%

 م( 2014يناير 

طوكيو  اإلنمـــاءوكيـــل تـــأمين لشـــــــركـــة 

 مارين )شركة زميلة(

 الماليةشركة التقنية 

 السعودية

 9)الموافق  هـ1440ذو القعدة  6 100%

 م(2019يوليو 

تقديم خدمات ومنتجات التقنية المالية 

 لمصرف اإلنماء والجهات األخرى 

 29هـ )الموافق 1440رمضان  24 %100 شركة إسناد

 م(2019مايو 

ســــــــنــــاد الـخــــارجـي تـوفـيـر مـوظـفـي اإل

 لمصرف اإلنماء

 

المذكورة  فعلية على الصناديقإلى أن المصرف لديه سيطرة دارة فقد خلصٍ اإلباإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله، 

ا من تلك االمالية ل القوائمبدأت في توحيد أدناه، وعليه فقد 
ً
 :الفعلية لممارسة السيطرة عليها التواريخلصناديق اعتبار

الصناديق 

 ةاالستثماري

ملكية 

 المصرف

 الغرض ةالفعلي ةتاريخ السيطر  تاريخ التأسيس

اإلنماء  صندوق

 للصكوك

ســـــــتثمــــار في ســـــــلــــة من الا م2020يناير  22 م2020يناير  22 92.3%

المحلية الســــــيادية الصــــــكوك 

 المملكة الصـــــادرة عن حكومة

 العربية السعودية

صندوق اإلنماء 

  لإلصدارات األولية

رأس المال على المدى تعزيز  م2020يناير  1 م2015أبريل  26 85.5%

الطويل من خالل االستثمار 

شركات البشكل رئيسي في 

 .المساهمة السعودية
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 من خالل منتجات وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة والنظام األساساالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 .المملكة العربية السعوديةفي  واللوائح التي تنطبق على المصارفاألنظمة أحكام و مصرفلل

 

 الشرعية اللجنةب( 

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة
ً
 المصرفأنشطة  جميعلتأكد أن شرعية ل لجنة، فقد قام بإنشاء اإلسالمية التزاما

 لمراجعتها وموافقتها. تخضع

  

 اإلعدادأسس  –2

 

 ( بيان االلتزام أ

 :تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمصرف

i)  للتقرير المالي وفقا للمعايير الدولية 
َ
الصادرة عن األخرى  واإلصداراتالمعايير ودة في المملكة العربية السعودية المعتم

 و) (SOCPA) القانونيينالسعودية للمحاسبين الهيئة 
 
 ي
َ
المعتمدة في الدولية للتقرير المالي المعايير "بـ  ةليها مجتمعإار ش

  (المملكة السعودية"

ii) .ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف 
ً
 وطبقا

 

  القياس والعرضب( أسس 

القيمة العادلة لألدوات بقياس الفيما عدا  ووفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، االستمراريةتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ 

 
 
 المالية الم

َ
 جة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل در

 
 واالستثمارات الم

َ
ومكافآت  الشامل اآلخر جة بالقيمة العادلة من خالل الدخلدر

 نهاية الخدمة.

 

 على أساس السيولة. عامبوجه  يتم عرض قائمة المركز المالي الموحدة

 

 عملة العرضو ( العملة الوظيفيةـج

 
 
 ت

َ
ٍالقوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمصرف، هذه ض عر

َ
ب
 
ر
 
جة في  وقد ق

َ
در

 
المعلومات المالية الم

 ف، ما لم يرد خالف ذلك.الآأقرب إلى  بالريال السعودي

 

 واالفتراضات المحاسبية الهامةد( األحكام والتقديرات 

  ،يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة
ً
والمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

واالفتراضات المحاسبية ، استخدام بعض األحكام والتقديرات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من الصادرةصدارات األخرى واإل

تقديرها المحاسبي في  ممارسةر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها. كما يتطلب ذلك من اإلدارة ثالهامة التي تؤ

، وهي تعتمد في بصورة مستمرةالفتراضات واواألحكام يتم تقييم هذه التقديرات وتطبيق السياسات المحاسبية للمصرف.  عملية

ألحداث المستقبلية التي يعتقد االحصول على المشورة المهنية وتوقعات  من ضمنها ،وعوامل أخرى التاريخية التجارب على ساساأل

 
ً
 لظروف.ل بأنها معقولة وفقا

 

 إ حيثعطل األسواق العالمية ت" 19-"كوفيدجائحةزال تال 
 
العديد من المناطق الجغرافية تشهد "موجة ثانية" من اإلصابات على  ن

عمليات ومن خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر  تفشي الوباءسيطرت في السابق على قد الرغم من أنها 

الحكومة"( تمكنٍ من السيطرة بنجاح على غير أن حكومة المملكة العربية السعودية )" ،االجتماعي للتباعدصارمة القواعد الو اإلغالق

 المستحدثة وحتى اآلن، ويرجع ذلك أساسا إلى التدابير  تفشي الوباء
 
أنهٍ بعدها عمليات اإلغالق والة التي اتخذتها الحكومة، الفع

 .ةلطبيعالحياه إلى ا ةعودالواتخذت تدابير تدريجية نحو 

 

 لو
ً
الحكومات في جميع  عدد منبل على نطاق واسع من ق  " 19-"كوفيدللوقاية من لقاحات العدد من توزيع  اعتمادقد تم مؤخرا

 للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى معينة من الناس، وسوف 
ً
أنحاء العالم. كما وافقٍ الحكومة على لقاح متاح حاليا

 
ً
مثل المدة " 19-"كوفيدلقاح المتعلقة بالشكوك  على الرغم من أن هناك بعضو. م2021عام الخالل  بوجه عام للجميعيكون متاحا

معدالت  أظهرتات نتائج االختبار  نفإاللقاح سيمنع انتقال المرض أم ال وما إلى ذلك؛ هذا ما إذا كان عن التي تستمر فيها المناعة، و

  ،وعليه. ةاستثنائيونجاح عالية 
 
-وباء كوفيدالتي فرضها  الكليالجزئي و المرتبطة باإلقتصادالتحديات يواصل النظر في المصرف  فإن

 .على مستوى دقيق المخاطريراقب عن كثب كما أن المصرف ، الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقٍ سيستمروالتي ، 19
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بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس  الموحدة المالية القوائمتقديرات محاسبية مختلفة في هذه  المصرف ووضع 

أنها معقولة في ظل هذه  المصرفحول األحداث المستقبلية التي يعتقد  م2020ديسمبر  31قعات واالفتراضات كما في التو

 كما أن . من األحكام عند وضع هذه التقديراتدرجة كبيرة اتخاذ ذلك لقد تطلب و .الظروف
ً
لحاالت  تخضع قد االفتراضات األساسية أيضا

ن
 
ح فإنه من على ذلك،  خارجة عن سيطرة المصرف. وبناًء والتي عادة ما تتعلق بأمور  عدم التيق

 
ظروف االقتصادية ال تختلفأن المرج

 لكونالفعلية عن تلك التوقعات، 
ً
  تتحققاألحداث المتوقعة ال  نظرا

ً
 تأثير تلك يكون، وقد في كثير من األحيان كما هو متوقعفعليا

  االختالفات
ً
  تأثيرا

ً
جةعلى التقديرات المحاسبية  كبيرا

َ
در

 
 .الموحدة الماليةالقوائم في هذه  الم

 

 ما و
ً
بالخسائر االئتمانية المتوقعة، غموض، بها من يتعلق بهذه التنبؤات وما  تأثرتالتي  ،ترتبط التقديرات المحاسبية الهامةغالبا

القوائم هذه من ذات الصلة  وتناولٍ اإليضاحات. ير الماليةغ للموجوداتالقيمة القابلة لالسترداد  وتقديروقياس القيمة العادلة، 

ا من اإل الموحدة المالية
ً
 على كل من هذه التقديرات. 19-كوفيدتأثير جائحة  بشأن يضاحمزيد

 

 تالتعديالفي حال كون هذه ، اتالتقدير تلك  تعديل خاللهاالتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم على التعديالت ب االعترافيتم 

 ةالفتر الحالية و ةعلى الفتر  وفي الفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثرإجراء التعديل على تلك الفترة، أو في فترة  إالؤثر ت ال

 :فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمٍ فيها اإلدارة التقديرات أو االفتراضات أو األحكامو .ةالمستقبلي

 

I. (37، 27)ط( ، 3 تاإليضاحا) المتوقعة للموجودات المالية خسائر االئتمان 

جميع فئات على مستوى  الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن قياس 9-بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي

مقدار وتوقيٍ التدفقات النقدية  عند قياس، وال سيما األحكاموالتقديرات بعض إصدار يتطلب المالية الموجودات 

القيمة وتقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.  انخفاضوقيم الضمانات عند تحديد الخسائر الناجمة عن  المستقبلية

ستمد 
 
من ة مستويات مختلفينتج عنها ن أالتي يمكن والتغيرات  عدد من العواملمن خالل هذه التقديرات وت

 المخصصات.

 األساسيةعدد من االفتراضات تحتوي على لنماذج  تمثل مخرجاتالمصرف لدى خسائر االئتمان المتوقعة حسابات إن 

عتبر في ذاتها التي  ،خسائر االئتمان المتوقعةعناصر نماذج تتضمن وتعلق باختيار المدخالت المتغيرة وأوجه ترابطها. ت
 
ت

 أ
ً
 :، ما يليةمحاسبيتقديرات و احكام

 

 غطي األحكام واالفتراضات الرئيسية أدناه:التي تو، ذجاالنمالتقدير أو منهجية  طرقاختيار  .1

 لتقييم األفراد.  احتماالت التعثر، والذي يحدد للمصرفنموذج تصنيف االئتمان الداخلي أ. 

معايير المصرف لتقييم مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وما يترتب على ذلك من قياس مخصصات ب. 

 المدى المتوقعة على  ائر االئتمانسخالموجودات المالية على أساس 
 
 والتقييم النوعي.مر ع

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها علي أساس جماعي.  حال فيالمالية  الموجودات ةتجزئجـ. 

 .المختلفةذلك صيغ االحتساب  ويشمل ،المتوقعة االئتمان خسائر قياسنماذج  تطويرد. 

المدخالت االقتصادية  لتحقيق وعوامل الترجيج المحتملة لهاالقتصاد الكلي ل المستقبلية النظرةسيناريوهات  تحديدهـ. 

 خسائر االئتمان المتوقعة.  احتسابفي نماذج 

 

اختيار المدخالت الالزمة لتلك النماذج، والترابط بين تلك المدخالت، مثل سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت  .2

 االقتصادية.

 

 (3 إيضاحقياس القيمة العادلة ). 2

 ((ي) 3 -إيضاحللممتلكات والمعدات ) . اإلعمار اإلنتاجية3

  الشركات ىعل السيطرةتقييم  . 4
 
 )ب(( 3-إيضاح) بها رالمستثم

 (25 و )ف( 3 ناإيضاحنهاية الخدمة ) مكافأة برنامج تقييم. 5

 (37،10 (،ث(3 ات)إيضاح حكومية منح. 6
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 هـ( مبدأ االستمرارية المحاسبي

 لمبدأ االستمرارية 
ً
ٍ إدارة المصرف بتقييم قدرة المصرف على االستمرار في العمل وفقا ٍ قناعة لديهاقام بأن لدى المصرف  وترسخ

ه من الموارد والنية 
 
في االعتبار  المصرفأخذ  ،عند إجراء تقييم االستمراريةوالمنظور.  لمواصلة أعماله في المستقببما يمكن

مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية والموارد الرأسمالية األخرى 

ن معلومات عن أيكما أنه ليس لدى إدارة المصرف أي  وما إلى ذلك. 
 
 هامة حول  حاالت جوهرية من عدم التيق

ً
يمكن أن تثير شكوكا

 لمبدأ االستمرارية.قدرة ال
ً
 مصرف على االستمرار وفقا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة – 3 

 المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:الهامة السياسات المحاسبية فيما يلي 

 

 التغير في السياسات المحاسبيةأ ( 

عداد القوائم المالية الموحدة إالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في  تتوافق

 للتقرير المالي ةر الدولييياالمع التعديالت التالية على ، فيما عدا ما يتعلق بتطبيقم2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

ر يقدفي تو. م2020يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد المالية فترات التقارير على  ستصبح قابلة للتطبيق التيأدناه و ةوالموضح

 :للمصرفالمالية الموحدة  القوائمعلى  هامليس لها تأثير  الواردة أدناهالتعديالت هذه ن فإ ،المصرفإدارة 

 لمصرفابل المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من ق  

 التجارية تعريف األعمال: 3-للتقرير المالي ر الدوليايتعديالت على المعال  

 نعتبار الا، الشروط التي يتم بموجبها "األعمال "تجميع  3-رير الماليللتق ر الدوليايالتعديل على المعيوضح 
ً
شاطات أعماال

 حقيقية مدخالت وعمليات حد أدنى، ، ب متكاملة من األنشطة واألصولالمجموعة التتضمن أن  يجب بحيث ،تجارية
ً
تساهم سويا

عالوة على ذلك، يوضح المعيار أن األعمال التجارية قد تنشأ بدون تضمين جميع المدخالت  .المخرجات بشكل هام لتكوين

 والعمليات الالزمة لتكوين المخرجات.

  األهمية النسبيةف : تعري8ومعيار المحاسبة الدولي  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ا هذه تقدم 
ً
ا جديد

ً
حذفها في حال كون هامة تعتبر المعلومات على أن "تنص ، حيث األهمية النسبيةلمفهوم التعديالت تعريف

 أو حجبها  تحريفهاأو 
ً
 الموحدة المالية للقوائمعلى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون من المتوقع أن يكون مؤثرا

توضح و. "، والتي توفر معلومات مالية عن كيان محددالموحدة المالية القوائملألغراض العامة على أساس تلك المعدة 

، سواء على حدة أو باالقتران مع معلومات أخرى، في عتمد على طبيعة أو حجم المعلوماتالتعديالت أن األهمية النسبية ست

 لمعلومات يعد التحريف في او. الموحدة المالية القوائمسياق 
ً
 جوهر أمرا

ً
من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر في حال كونه  يا

 .لهذه المعلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون

 اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير الماليتعديالت على ال 

  اإلطار المفاهيميإن 
ً
أو أي تجاوز على المفاهيم من المفاهيم الواردة فيه وليس ألي مفهوم ، في حد ذاته ليس معيارا

على مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في  يالمفاهيماإلطار الغرض من ويتمثل في أي معيار. الواردة متطلبات ال

ي  تطوير
 
ايير مع ر لهاالتي ال تتوف تحاالالعلى وضع سياسات محاسبية متسقة في القوائم المالية المعايير، ومساعدة معد

  ا المفهومسيكون لهذو، ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. ةمطبق
ً
على الكيانات التي وضعٍ أثرا

 
ً
بعض المفاهيم الجديدة  اإلطار المفاهيميتتضمن التعديالت على و. اإلطار المفاهيميلى إ سياساتها المحاسبية استنادا

  والتعريفات
 
 ثة ومعايير المحد

ً
 بعض المفاهيم الهامة.لموجودات والمطلوبات إضافة لتوضيحات لالعتراف بال ا

 

 إصالح  : 7 للتقرير المالي الدولي المعيارو 39للمحاسبة  الدولي المعيارو 9 للتقرير المالي الدولي المعيارتعديالت على ال

 الفائدةمعايير معدل 

 المجلس الدولي لمعايير المحاسبةيعكف و .الفائدةلمعايير معدل  ينشاملوإصالح مراجعة الصعيد العالمي اآلن على يجري 

 .)آيبور( بين البنوك التمويلمعدل بعيدا عن  التحول السلسللمساعدة في على مرحلتين توجيهاته على تعديل 
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-" ومعيار المحاسبة الدوليةاألدوات المالي" 9-المعيار الدولي للتقرير الماليالمرحلة األولى من التعديالت على تجري  –( 1المرحلة )

التي تركز على مسائل  فصاحات: اإلاألدوات المالية" 7-المعيار الدولي للتقرير الماليو "األدوات المالية: االعتراف والقياس" 39

 و. "محاسبة التحوط
 
 صد  أ

َ
لتقدم بذلك تحوط ة المتطلبات محاسبتعديالت محددة لوأجرت ، 2019التعديالت النهائية في سبتمبر ت ر

يناير  1التعديالت اعتبارا من تسري و. )آيبور( بين البنوك دةالفائمعدل  جراء إصالحعدم اليقين الناتجة عن من اآلثار المحتملة تخفيفا 

 .)آيبور( بين البنوك الفائدةمعدل  بإصالحمباشرة  التي تتأثرالتحوط عالقات وهي إلزامية لجميع  م2020

 من ب) معدالت بديلة خالية من المخاطر بوضعالمرحلة الثانية تتعلق  -( 2المرحلة )
ً
. بين البنوك )آيبور( فائدةلل المعياريةالمعدالت دال

م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بتطبيقها تطبيقا 2021يناير  1وتسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ 

را. 
 
 مبك

 
ٍ حاليا تعديالت المرحلة الثانية، وسيستكمل المصرف تقييمه بشأن التأثيرات المحاسبية للسيناريووقد است توقع تي تال هاتكمل

بين البنوك إلى المعدالت الخالية من المخاطر بهدف تسريع برامجها لتطبيق المتطلبات  الفائدة تكالتحول من معدال اهتهمواج

 
 
م المرحلة الثانية مجاالت جديدة من األحكام المحاسبية، ويتعين على المصرف التأكد بأن لديه سياسات محاسبية الجديدة. وتقد

  حوكمةمالئمة و
 
 م

 
يتعلق باإلفصاحات اإلضافية، سيتعين على المصرف تقييم وتطبيق المستجدات الالزمة في أنظمة  قة. وفيماطب

 التقرير المالي وإجراءاتها لجمع المعلومات الالزمة وعرضها.

 دارة اإل تنفذ
ً
 م عمليةيدعتل المصلحةاألطراف ذات مع مختلف بالتنسيق وتستمر ، للمصرفالتحول الشامل أنشطة لتنظيم  امشروع

  بشكل منظم.تحول ال
 
 وي

 
  عد

 
 المشروع م

 
. وكما الداخلية واإلجراءاتوسيؤثر على المنتجات واألنظمة  اتهتعقيدو همن حيث حجم اهم

 بين بنوك لندن العائدبلغٍ القيمة الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة باستخدام معدل فقد ، م2020ديسمبر  31في 

 مليون ريال سعودي. 2,905كمعدالت معيارية 

 ( أسس توحيد القوائم الماليةب

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس وتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركات التابعة له. 

 .باستخدام سياسات محاسبية متماثلةلمصرف اإلنماء المالية  سنةال

 

وتنشأ السيطرة على المنشأة عندما يكون لدى شخص السيطرة  .التي يسيطر عليها مصرف اإلنماء المنشآتالشركات التابعة هي و

 
َ
  يكونور فيها على المنشأة المستثم

 
 معر

ً
 فييأو عوائد متغيرة من عالقته بالمنشأة تحقيق ل ضا

ً
ويكون له قدرة على  هامتلك حقوقا

 المنشأة.تلك التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على 

 ،المستثمر فيها المنشأة أما في الحاالت التي تمثل فيها حقوق المصرف أقل من أغلبية التصويٍ أو ما يماثلها من حقوق في

 وجود سيطرة على المنشأة، ويشمل ذلك:فيتم مراعاة العوامل والظروف ذات الصلة لتقدير مدى 

 

  المنشأة المستثمر بها. فيأحقية التصويٍ  الجهات التي لهاالترتيبات التعاقدية مع 

  ترتيبات تعاقدية أخرى. عنالحقوق الناشئة 

  لةحقوق تصويٍ المصرف الحالية
َ
 التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم. والمحتم

  إنما  تقييمالمصرف ويعيد 
َ
في عنصر أو أكثر تغيرات وجود والظروف التي تشير إلى ر بها كانٍ له سيطرة على المنشأة المستثم

 من عناصر السيطرة.

 من تاريخ انتقال السيطرة و
ً
 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المصرف ويتم التوقف عن ذلك اعتبارا

ً
يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا

 من المصرف. 
 
ج وت

َ
 در

َ
 من  خالل الفترة )إن وجدت( في المبيعةذ عليها أو نتائج الشركات التابعة المستحو

ً
قائمة الدخل الموحدة اعتبارا

 .ما هو مالئم، حسب لعملية البيعالتاريخ الفعلي لالستحواذ أو التاريخ الفعلي 

ى المحاسبة
َ
جر
 
أما إذا فقد المصرف . كمعاملة حقوق ملكية، فقدان السيطرةدون  ،التابعة ةملكية الشركحصة ر في التغيعن  وت

 :اتخاذ ما يلييتم ، فةتابعة الشركالسيطرة على ال

 .هاومطلوباتللشركة التابعة ( بما في ذلك "الشهرة")موجودات الب لغاء االعترافإ -

 .غير المسيطرة صللحص بالقيمة الدفترية لغاء االعترافإ -

 .الملكيةحقوق المسجلة في  لتحويل العمالت فروق التراكميةالب لغاء االعترافإ -

 للقيمة المستلمة.القيمة العادلة إثبات   -

 اي إثبات القيمة العادلة أل -
َ
 .ظ بهستثمار محتف

 .الربح أو الخسارة فيأي فائض أو عجز  إثبات  -

 أو األرباحأو الخسارة  الربح قائمة إلىالشامل اآلخر  الدخلمعترف بها سابقا في المكونات ال فياألم  الشركةتصنيف حصة  إعادة -

 في حال  يثح، مالئمهو  ما، حسب المبقاة
ً
 ذات العالقة. المطلوباتالموجودات أو مباشره  المصرفباع سيكون ذلك ضروريا
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المشابهة واألحداث األخرى للمعامالت موحدة  مييتق المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية وأساليب القوائمتم إعداد 

لمصرف. ويتم إجراء لتتماشى مع السياسات المحاسبية  الشركات التابعةالسياسات المحاسبية المتبعة من و في ظروف مماثلة.

 للمصرف.الموحدة لتتماشى مع القوائم المالية  التابعة اتتعديالت، إن وجدت، على القوائم المالية للشرك

 

 
 
الوظيفية لجميع العملة وغير مسيطرة ليتم اإلفصاح عنها. حصص الشركات التابعة مملوكة بالكامل للمصرف، ال يوجد أي  وحيث إن

 الشركات التابعة هي الريال السعودي.

 

العائدة  الصناديق االستثمارية موجوداتمن صافي الحصة  يةصناديق االستثمار ال في وحداتلمالك تمثل المبالغ المستحقة و

في المطلوبات  ضمنوتعرض بشكل مستقل ، ةأو غير مباشر  ةمباشر التي ال يملكها المصرف أو الشركات التابعة له بصورة للحصص 

 للمصرف. ةالمركز المالي الموحدقائمة 

 

هذه عند إعداد الداخلية يرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت وكذلك اإلعلى مستوى المصرف،  الداخليةيتم حذف األرصدة و

 القوائم المالية الموحدة.
 

 االستثمار صناديق إدارة

االستثمارية األخرى نيابة عن االئتمانية وغيرها من األدوات في الصناديق كوحدات المحتفظ بها المصرف الموجودات يدير 

في حال سيطرة المصرف على هذه ال إالمالية الموحدة ضمن القوائم  المنشآتلهذه ال يتم توحيد القوائم المالية و المستثمرين.

 .المنشآت

 داولالت تاريخالمحاسبة في ( ـج 

وهو التاريخ الذي )إثبات وإلغاء اثبات كافة المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول م مبدئيا يت

 في 
ً
تتطلب المعامالت االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن و. (التعاقدية لألداة حكاماأليصبح فيه المصرف طرفا

 ودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في السوق.يتم تسليم تلك الموج

 

ايتم، و
ً
 في ؛ وهو ، إثبات كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بتاريخ التداولمبدئي

ً
التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفا

 األحكام التعاقدية لألداة المالية.

 ( العمالت األجنبيةد

تحول والمعامالت.  تواريخالسائدة في  الفورية التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرفتحول المعامالت 

بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة  المسجلة النقدية في نهاية السنةأرصدة الموجودات والمطلوبات 

بالعملة  المطفأةالفرق بين التكلفة ئر من تحويل العمالت األجنبية من البنود النقدية وتمثل األرباح أو الخسافي ذلك التاريخ. 

 
 
 الوظيفية في بداية السنه م

 
األجنبية بالعملة المطفأة التكلفة بين ، وةالفعلي والمدفوعات خالل السن الفائدةسعر حسب لة عد

 ةجنبياأل ةعملالالتكلفة التاريخية ب خاللمن ها اسيقالتي يتم دية البنود غير النقأما بسعر الصرف في نهاية العام.  تحويلهابعد 

تحويل العمالت الناتجة من عمليات التسوية أرباح أو خسائر  ثبٍتو .ةوليلصرف في تواريخ المعامالت األباستخدام أسعار افتترجم 

 في قائمة الدخل الموحدة.والترجمة 
 

 ( مقاصة الموجودات والمطلوبات الماليةهـ

ا حالي حق وجود عندوتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات
ً
 نافذ نظامي

في  الموجودات وتسديد المطلوباتتسييل أو  التسوية على أساس الصافيوعندما ينوي المصرف  لمقاصة المبالغ المعترف بها

 .واحد آن

 

 أو وال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال في الحاالت التي 
ً
تكون فيها تلك المقاصة متطلبا

 بها بموجب
ً
 .أو تفسير محاسبيأي معيار  مسموحا
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 ( إثبات اإليرادات/ المصاريفو

 

 العائد على الودائع ألجلو والتمويل االستثمارات من الدخل

  التي تحمليتم إثبات اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألدوات المالية 
ً
 العائدطريقة معدل في قائمة الدخل الموحدة باستخدام ربحا

)أو فترة  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقعالذي يخصم على وجه الدقة معدل الهو و الفعلي،

الفعلي، يقوم  العائدمعدل عند حساب وإلى قيمتها الدفترية.  للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة متى كان ذلك مالئما(

االعتبار كافة الشروط التعاقدية ويشمل ذلك جميع األتعاب وتكاليف  فيالمصرف بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ 

 ال يتجزأ من العائد الفعليالمعامالت والخصوما
ً
تكاليف وتمثل  .المتوقعةال يشمل خسائر االئتمان لكنه و ،ت التي تعتبر جزءا

 الموجودات أو المطلوبات المالية. بيعالمعامالت التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بشراء، أو إصدار أو 

 

تقديراته للمدفوعات أو  بإعادة النظر فييتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية إذا قام المصرف و

لالمقبوضات، 
 
سج

 
 التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو مصروف. وي

 

 ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية

 يتم إثبات ربح/خسارة تحويل العمالت األجنبية عند تحق
 
 دها.قها / تكب

 

 الخدمات المصرفية، صافي رسوم

 جزًءا  تمثلالرسوم والعموالت التي دخل ومصروفات يتم تضمين 
ً
ألحد الموجودات المالية أو الفعلي  من معدل الفائدةأصيال

  أيهما :"ألجل العائد من االستثمار"أو  "الدخل من االستثمار والتمويل"المطلوبات المالية ضمن 
ً
 .مناسبا

 

 .للمصرفاألداء  التزاماتيتم الوفاء بما عند والوساطة األصولالدخل من إدارة  إثباتيتم و

 

الوفاء  خاللهاالفترة الزمنية التي يتم  مدىتمويل الشركات على و االستثمارية المصرفيةالخدمات إيرادات رسوم  إثباتيتم و

ا ل
ً
 .ذات الصلة التعاقديةشروط لبالتزامات األداء وفق

 

ورسوم  يداعإلاورسوم المبيعات  تعموالو اتالحسابات بما في ذلك رسوم خدم - إيرادات الرسوم والعموالت األخرى  إثباتيتم و

لم يكن من  في حالو .في فترة زمنية محددةالتزامات األداء ب الوفاءويتم الخدمات ذات الصلة عندما يتم تنفيذ  - التمويل الجماعي

ٍ الرسوم تتعلق بسحب القرض إلى ويل التم تعهداتؤدي تالمتوقع أن  بشكل  تحديدهاوال يمكن  للتمويلتعهدات متعددة أو إذا كان

 .التعهداتذات الصلة على أساس القسط الثابٍ على مدى فترة  التمويلتعهدات ، عندئذ يتم االعتراف برسوم معقول

 

د 
 
قي
ٌ
استالم عند ضمن المصاريف المعامالت والخدمات رسوم ببصفة رئيسة ترتبط التي األخرى العموالت ورسوم المصاريف وت

 .اتالخدم

 

 باحتوزيعات األالدخل من 

 نشوء الحق في قبض الدخل. توزيعات األرباح في قائمة الدخل الموحدة عندالدخل من يتم إثبات 

 

 صافي قائمة الدخل،من خالل المدرجة بالقيمة العادلة  األدوات الماليةدخل/ )خسارة( 

بالموجودات المالية المدرجة  قائمة الدخلمن خالل المدرجة بالقيمة العادلة  األدوات الماليةمن  )الخسارة(/الدخل صافي يتعلق

وتوزيعات األرباح القيمة العادلة واألرباح  المحققة وغير المحققة فيجميع التغيرات ويشمل  ،قائمة الدخل من خاللبالقيمة العادلة 

 .الصرف األجنبيوفروق 

 وجودات المالية والمطلوبات الماليةالم (ز

 تصنيف وقياس الموجودات المالية( 1

نتيجة تقييمين أساسين يتمثالن تحديدا على  9-تصنيف وقياس األدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ينشأ

 وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية. األعمالتقييم نموذج  في
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 عمال نموذج األتقييم 

السبل لمعرفة يعكس أفضل محفظة كون ذلك العلى مستوى  بأصل ضمنهالمحتفظ  عمالهدف نموذج األالمصرف بتقييم يقوم 

 :ما يليالتي يتوجب مراعاتها وتتضمن المعلومات . إلدارةإلى اعمال وتوفير المعلومات داره األإطريقة 

 

ما إذا يتم مراعاة وجه الخصوص، وعلى . على أرض الواقعتلك السياسات بوالعمل  للمحفظةالسياسات واألهداف المعلنة  -

ة مطابقه مدأو  معدل عائد محدد ىالحفا  عل وأالتعاقدية عوائد كسب إيرادات ال ىتركز عل ةدار كانٍ استراتيجية اإل

أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع  تمول تلك الموجوداتالمطلوبات المالية التي  ةمد معالمالية الموجودات 

 ؛الموجودات

 ؛إدارة المصرفإلى التقارير المتعلقة بها رفع وكيفيه تقييم أداء المحفظة  -

داره تلك إ ةعمال( وكيفيالمالية المحتفظ بها ضمن نموذج األ والموجوداتالمخاطر التي تؤثر علي أداء نموذج االعمال ) -

 ؛المخاطر

 للموجودات كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة  إنسبيل المثال ما  ىعل -عمال تعويض مديري األ ةكيفي -
 
دار أو التي ت

 التدفقات النقدية التعاقدية 
 
 ؛لةالمحص

توقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل. الالمبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات و وحجم وتوقيٍ تكرار -

كجزء من يعتد بها ، ولكن امليعتد بها بشكل منفصل عن باقي العون المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات ال إومع ذلك، ف

 تحقيق التدفقات النقدية.والمالية  الموجودات ةدار إلالمصرف  لدىتحقيق الهدف المعلن  ةتقييم شامل لكيفي

في  لضغط"ا ةحال"أو " الحاالت أسو"أمعقولة دون أخذ سيناريو بدرجة  ةعمال إلى سيناريوهات متوقعيستند تقييم نموذج األو

 وفي حال . االعتبار
 
  المصرفن إ، فةصلياأل المصرفعن توقعات  ةمختلف ةولي بطريقق تدفقات نقدية بعد االعتراف األتحق

 
ر يغي

 .ذلك عمالالمالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األ الموجوداتتصنيف 

، بالقيمة العادلة من خالل العادلةتها لمالية المحتفظ بها للتداول والتي يقيم أداؤها علي أساس قيما الموجوداتتقاس و

التدفقات النقدية التعاقدية  تحصيل بغرض التدفقات النقدية التعاقدية وال ألنه لم يتم االحتفا  بها بغرض تحصيلقائمة الدخل 

 المالية. الموجوداتوبيع 

 

 والعائداألصلي  المبلغ من دفعات -فقط–تمثل  التعاقدية النقدية التدفقاتتقييم ما إذا كانت 

 ةلقيمة الزمنيويمثل "العائد" ااالولي.  االعترافالمالي عند  لألصلهو القيمة العادلة  "المبلغ األصلي"ن إألغراض هذا التقييم، ف

 التمويلوتكاليف  ةخالل فتره معين القائم األصليالمرتبطة بالمبلغ  ةساسياأل التمويلواالئتمان وغيرها من مخاطر  لألموال

 إلى هامش الربح.إضافة ( ةدارياألخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإل ةساسياأل

 يأخذ المصرف في االعتبار، دفعات من المبلغ األصلي والعائد تمثل فقطعند تقييم ما إذا كانٍ التدفقات النقدية التعاقدية و

 المالية تتضمن لموجودات ا ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانٍ ،لألداة الماليةالشروط التعاقدية 
ً
  اشرط

ً
ؤدي إلى ين أيمكن  اتعاقدي

يأخذ المصرف ما يلي جراء التقييم، إوعند  .هذا الشرطفي حال عدم استيفاء توقيٍ أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية تغيير 

 في االعتبار:

 ؛ر مقدار وتوقيٍ التدفقات النقديةنها ان تغيأالطارئة التي من شحداث األ -

 الرفع المالي؛ خصائص -

ل شروط الدفع  -
 
 والتمديد؛المعج

المتعلقة  ترتيباتال)مثل  ةمحدد موجوداتبالتدفقات النقدية من  ةمطالبقدرة المصرف على الشروط التي تحد من ال -

 ؛(حق الرجوععدم  بموجودات

 .الدورية لمعدالت الربحإعادة التسعير سبيل المثال  ىعل-موال لأل ةقيمة الزمنيلل المقابلالتي تعدل العوامل  -

بناًء على عمليات التقييم المذكورة أعاله، يتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنها موجودات مالية تقاس و

 .قائمة الدخلأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل  المطفأةإما بالتكلفة 
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 الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة:

بالقيمة كموجودات مالية تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة إذا استوفٍ كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها 

 :قائمة الدخلالعادلة من خالل 

 حتفظ
 
 باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفا  بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  أن ي

  األصلي المبلغ دفعات من –فقط – تمثل نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأوأن 

 القائم. األساس المبلغ على والعائد

السعودي وبعض البنك المركزي والمرابحات مع  واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىبوجه عام، فإن تمويل العمالء و

 االستثمارات في الصكوك مؤهلة لقياسها بالتكلفة المستنفذة.

 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمةالموجودات المالية 

  ال: الصكوك واألدوات المشابهة
 
ولم  ،عند استيفاء كال الشرطين التاليين إالبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  قاست

 :قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل تصنيفها كموجودات مالية 

 حتفظ
 
 ، وبيع األصول المالية التعاقديةتحصيل التدفقات النقدية يتحقق غرضه بباألصل ضمن نموذج أعمال  أن ي

  األصلي المبلغ دفعات من –فقط – تمثل نقدية تدفقات محددة، تواريخ في المالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأأن 

 القائم.األصلي  المبلغ على والعائد

 

عند ، ألغراض المتاجرة، يحق للمصرف المحتفظ بهاأدوات حقوق الملكية غير  الستثمارات فيفيما يتعلق با : أدوات حقوق الملكية

حدد هذا اال ،الدخل الشامل اآلخرضمن  في القيمة العادلةرجعة فيه، ال ، بشكل اختيار عرض التغيرات الالحقة ثبات األولي،اإل
 
ختيار إذ ي

 دة.كل استثمار على ح  على أساس 

 

 بقيمتها العادلة يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخلو
ً
المكاسب إثبات مع  الشامل اآلخر الحقا

الصرف ومكاسب وخسائر  العوائدإيرادات فيما يتم إثبات  ،العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر القيمالتغيرات في والخسائر الناتجة عن 

 .الربح أو الخسارةفي األجنبي 

 

جة الموجودات المالية
 
در

ُ
 قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  الم

اس 
َ
ق
 
 عند االثبات األولي يتم تصنيف الموجودات الماليةو. قائمة الدخلجميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل ت

. قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل مصنفة  على إنها أوألغراض المتاجرة بها  محتفظأنها استثمارات على إما  في هذه الفئة

 لغرض البيع على المدى القصير.المحتفظ بها  الموجودات الماليةو
ً
 ألغراض المتاجرة هي التي تم شرائها أساسا

 

بالقيمة العادلة من  لقياسهاثبات األولي، وبشكل ال رجعة فيه تصنيف الموجودات المالية إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف، عند اإل

بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القياس متطلبات تستوفي التي  قائمة الدخل،الل خ

 المحاسبي أو سيخفضه بشكل جوهري. التباينمن  سيزيلذلك 

 

ل 
 
سج

 
في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات  قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  الموجودات الماليةوت

يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن ال العادلة في قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. القيمة التغيرات في 

ن خالل قائمة الدخل بل يتم إدراجها كمصاريف القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لالستثمارات بالقيمة العادلة مقياس وجدت، إلى 

بالقيمة العادلة من خالل  المدرجة الموجودات المالية علىتوزيعات األرباح اإليرادات من عرض وتقائمة الدخل الموحدة.  من خالل

 قائمة الدخل الموحدة. " فيبالصافي، قائمة الدخل( من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل ة)خسار /ربح " كـ قائمة الدخل

 

يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية باستثناء في الفترة التي يقوم فيها المصرف بتغيير نموذج أعماله ال بعد اإلثبات األولي، و

 التي يدير بموجبه تلك الموجودات المالية.

 

I. تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

 ، كمطلوبات تقاس بالتكلفة المستنفذة.التمويلوالتزامات يقوم المصرف بتصنيف مطلوباته المالية، بخالف الضمانات المالية 

  أموال وتكاليف اإلصدار ىي خصم أو عالوة علالمستنفذة بعد األخذ في االعتبار ألتكلفة يتم احتساب او
ً
أ ال يتجز  التي تشكل جزءا

 المالية.مطلوبات للمعدل الفائدةالفعلي من 

 

 و
 
 ت
َ
 .، أيهما أعلىمخصص انخفاض القيمةلتكلفة المستنفذة أو با التمويلاس الضمانات المالية والتزامات ق
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II. إلغاء إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 ة: الموجودات المالي

 يقوم المصرف بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند:

  ،أوانتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية 

  عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل

 أو جوهري،

 بالسيطرة على الموجودات يحتفظ  لكنه الكافة مخاطر ومنافع الملكية، عند عدم تحويل المصرف أو عدم احتفاظه فعليا ب

 المالية.

 

عن المحاسبة تم ت، المحولةلمقايضة العائد على األصول  متوافقصول إلى طرف ثالث بمعدل إجمالي األبيع ما يتم عندو

بجميع أو إلى حد  المصرف، حيث يحتفظ "الشراءمع إعادة البيع باعتبارها معاملة تمويل بضمانات أسوة بمعامالت "المعاملة 

 .ملكية هذه األصول منافعجميع مخاطر وبكبير 

 

وال يقوم  فعليمالي بشكل ملكية األصل ال منافعوكافة مخاطر ب المصرفالمعامالت التي ال يحتفظ فيها ب ما يتعلقفيو

 المستمرةمشاركته بقدر ألصل بإثبات ا المصرفيستمر فاألصل،  ويحتفظ بالسيطرة علىبشكل كامل  بتحويلها
 
 حدد، والتي ت

 ل همدى تعرض على اعتبار
 
 لتغيرات في قيمة األصل الم

 
 .لحو

 

 و
 
 في معامالت م

 
يتم إلغاء و. مقابل هذه الخدمة رسومتحصيل خدمة األصل المالي المحول مقابل ب المصرف يلتزمدة، حد

إذا كانٍ رسوم الخدمة ة األصل أو االلتزام لعقد الخدم إثباتيتم و. إلغاء اإلثباتمعايير عندما تنطبق عليه األصل المحول  إثبات

 .التزام( ألداء الخدمةك) ةكافي أصل( أو أقل منكأكثر من كافية )

 

الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المحددة  قائمة الدخل الموحدةعند إلغاء إثبات أصل مالي، يثبٍ في و

( المبلغ المقابل المستلم )بما في ذلك قيمة أي أصل جديد تم الحصول 1كل من: ) (، ومجموعإثباتهاالمتوقف األصول  لجزء من

 أي التزامات جديدة 
ً
لةعليه ناقصا

 
 .( أي أرباح وخسائر متراكمة سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر2)و (، متحم

 

في الدخل الشامل اآلخر وتتعلق باستثمارات في أدوات حقوق  ومع ذلك، فإن األرباح/الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها

 قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء إثبات هذه االستثمارات. يتم إثباتها في ملكية ال
 

 المطلوبات المالية

 مدتها.التزاماته التعاقدية أو عند إلغائها، أو عند انتهاء الوفاء ب ء إثبات المطلوبات المالية عنديقوم المصرف بإلغا

 
 

III.  المالية المطلوباتالمالية والموجودات تعديالت 

 الموجودات المالية

ل تختلف اختالفا  بتقييمالمصرف ، يقوم لموجودات الماليةا شروطفي حال تعديل 
 
عد

 
ما إن كانٍ التدفقات النقدية لألصل الم

المالية  الموجوداتالتعاقدية في التدفقات النقدية من  ن الحقوقإفكبير،  في حال اختالف التدفقات النقدية بشكلو كبيرا.

المالية  بالموجوداتواالعتراف  لغاء االعتراف بالموجودات المالية األصليةإ، يتم هذه الحالة. وفي منتهية المدةتعتبر  ةصلياأل

 الجديدة بالقيمة العادلة.

 

  ةمختلفنفذة بالتكلفة المستالمدرجة  ةالمعدلللموجودات لم تكن التدفقات النقدية في حال و
ً
  اختالفا

ً
 كبيرا

 
حينئذب التعديل  ، فان

المالي  لألصل إجمالي القيمة الدفترية المصرف احتساب، يعيد هذه الحالة وفيالمالي.  باألصلال يؤدي إلى إلغاء االعتراف 

 أما ،الربح أو الخسارةقائمة في تعديل كأرباح أو خسائر ناشئة عن  إجمالي القيمة الدفتريةويعترف بالمبلغ الناشئ عن تعديل 

جريقد هذا التعديل إن كان 
 
وفي ، القيمة انخفاضخسائر  معتعرض األرباح أو الخسائر ، المتمول يواجهاصعوبات مالية بسبب  أ

 "التمويلدخل من كـ "عرضها ، يتم خرىاألحاالت ال

 

 

 

 

. 
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 المالية المطلوبات

 للمطلوبات المالية تدفقات النقدية ال اختالفو ال شروطهيتعد المالية عندبإلغاء المطلوبات يقوم المصرف 
 
 الم

 
 عد

ً
 لة اختالفا

 
ً
لة جديدةيتم إثبات مطلوبات مالية . وفي هذه الحالة، كبيرا

 
عد

 
الفرق بين يتم إثبات و. بالقيمة العادلة تستند إلى الشروط الم

 وفق المالية الجديدة  وباتالمطلوللمطلوبات المالية الملغاة القيمة الدفترية 
 
 الشروط الم

 
 .الموحدة في قائمة الدخللة عد

 

 قياس القيمة العادلة( 5

وبالقيمة العادلة من خالل الدخل  قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل المالية  الموجودات، مثل المصرف أدواته الماليةيقيس 

قاس لألدوات المالية العادلة  عن القيمتم اإلفصاح . كما القوائم الماليةإعداد في تاريخ  ةعادلة القيمالبالشامل اآلخر، 
 
التي ت

 .33بالتكلفة المستنفذة في اإليضاح رقم 

 

 نظامية ةفي معامل أحد االلتزاماتأو دفعه لتحويل  الموجوداتأحد  عند بيعالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه إن 

أحد أو تحويل  الموجوداتصفقة بيع ن أتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض بفي السوق  المتعاملينبين 

 :وذلك إما ،الطلوبات تمٍ

  أو، للموجودات أو المطلوباتة يرئيسالسوق الفي 

 ةالسوق الرئيسي تكون يجب أنات. وأو المطلوب للموجودات منفعة، السوق األكثر  ةفي حالة عدم وجود سوق رئيسي 

 متاحة أمام المصرف. منفعةأو األكثر 

في السوق عند تسعير  المشاركونباستخدام االفتراضات التي سيستخدمها  المطلوباتأو للموجودات تقاس القيمة العادلة و

 اقتصادية.لهم أفضل مصالح في السوق يتصرفون بما يحقق  المشاركينن أ، علي افتراض المطلوباتأو الموجودات 
 

 وتعزيزنها بيانات كافيه لقياس القيمة العادلة، أالتي تتوافر بشحسب الظروف و المالئمةتقنيات التقييم  المصرفيستخدم و

 .القابلة للمالحظةالمدخالت غير االعتماد على ، والتقليل من ذات الصلة القابلة للمالحظة استخدام المدخالت
 

  المطلوباتو الموجوداتجميع إن 
 
 التي ت

 
ضمن يتم تصنيفها  الموحدة المالية القوائمفصح عن قيمتها العادلة في قاس أو ي

ن في اإليضاح رقم التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 
 
 .33كما هو مبي

 

  ىالمالية عل القوائمالتي يتم االعتراف بها في للموجودات والطلوبات النسبة بو
 
 أساس متكرر، ي

 
كانٍ  إنما المصرف د حد

جريٍقد  التحويلعمليات 
 
مدخالت  على أساسعاده تقييم التصنيف )إبين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق  أ

 .الموحدة تاريخ إعداد القوائم الماليةب( ككللقياس القيمة العادلة التي تعتبر ذات أهمية  المستوى األدنى

 

والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات ت اولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام المصرف بتحديد فئ

ن أعاله للقيمة العادلة التسلسل الهرميمستوى الموجودات والمطلوبات و
 
بي
 
 .كما هو م

 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء( 6

إعادة الشراء( اتفاقيات عادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إلالتزام بالمقترنة  المبيعةالمالية  بالموجوداتيستمر االعتراف 

 المركز المالي  قائمةفي 
ً
جميع المصرف ب احتفا  عندوالملكية.  ومنافعكبير بجميع مخاطر  يحتفظ إلى حد المصرفألن  نظرا

 يالمالية  الموجوداتهذه قياس الملكية إلى حد كبير، فإن  منافعومخاطر 
ً
ذات الصلة للسياسات المحاسبية  ستمر وفقا

أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خالل  بها تفظمحلالستثمارات ال

 للمبالغ المستلمة الطرف المقابل التزام تضمين، ويتم ةمضمون تمويالت باعتبارهاالمعامالت تلك يتم التعامل مع و المستنفذة،

لبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ودائع للبنك المركزي السعودي واالمستحقة  األرصدة" ضمنبموجب هذه االتفاقيات 

د كاستحقاقالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء  معالجةيتم و. طبيعة كل حالةالعمالء"، حسب 
 
قي
 
 كمصروف عمولة خاصة وي

 على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء على أساس العائد الفعلي.

 

 إلعادة البيع  مقابلالتزام ب المقترنةاالعتراف بالموجودات المالية المشتراة  ال يتمو
 
 في تاريخ مستقبلي م

 
د )إعادة الشراء حد

 ألن المركز المالي،  قائمةالعكسي( في 
ً
المبالغ المدفوعة تدرج والسيطرة على الموجودات المالية. ب يحتفظال  المصرفنظرا

البنوك والمؤسسات المالية واألرصدة لدى "النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي"، " ضمنبموجب هذه االتفاقيات 

 خاصة، عموالتكدخل من سعر الشراء وسعر إعادة البيع الفرق بين  معالجةيتم و. حسب طبيعة كل حالةاألخرى" أو "التمويل"، 

د كاستحقاق و
 
قي
 
 على أساس العائد الفعلي.على مدى عمر اتفاقية إعادة الشراء العكسي ي
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 ( التمويلـح

ممكن  أو ثابتة مبالغببل المصرف من ق  شراؤها أو إنشاؤها يتمهي الموجودات المالية غير المشتقة التي  التمويلموجودات إن 

  عندما أو السداد، في حالة ء االعتراف بهالغاإكما يتم  عندما يتم تحويل المدفوعات فعليا، تحديدها، ويتم إثباتها
 
شطب أو باعت

 
 أو ،ت

 المصاحبة للملكية.جميع المخاطر والمنافع فعليا  انتقال عند

اس 
َ
ق
 
 بالقيمة العادلة شاملة  التمويلية موجودات التمويلكافة ت

ً
  و، أي تكاليف إضافية للشراءمبدئيا

 
 ت
َ
 اس ق

ً
بالتكلفة الحقا

  المستنفذة
ً
  للمصرفجميع منتجات التمويل و مخصص االنخفاض في القيمة. ناقصا

َ
 الشرعية. اللجنةدة من قبل معتم

 

 هذه المنتجات:ل وصف مختصرواإلجارة والمشاركة والبيع اآلجل، وفيما يلي  المرابحةت منتجاشمل التمويل بشكل أساسي يو

 و يتكون سعر في البدايةسلعة أو أصال اشتراهما المصرف لى عميل إهي عبارة عن اتفاقية يبيع بموجبها المصرف  :المرابحة ،

 هامش الربح المتفق عليه
ً
 .البيع من التكلفة زائدا

 رهي عبارة عن اتفاق يكون فيه المصرف  :اإلجارة
 
إنشاء األصل طبقا لطلب العميل  أوألصل يملكه حيث يقوم بشراء  هو المؤج

در( بناًء على )المستأج  
 
 .ولمدة معينةإيجار متفق عليه  مقابلمنه باستئجار األصل  تعه

ر جارة إما بنقل ملكية األصليمكن أن تنتهي اإلو
َ
 لى المستأج  إ المستأج

َ
عقد اإلجارة واستعادة إنهاء ق عليها أو ر بقيمة متف

 حيازة األصل.

 ملكية كامل عقار ينتهي بنقل  أومشروع استثماري مشروع أو في  للمساهمةهي اتفاق بين المصرف والعميل  :المشاركة

 لشروط االتفاق. أولى العميل، ويتم تقاسم األرباح إ االستثمار
ً
 الخسائر طبقا

 سلعة على أساس دفعات آجله عميلللهو اتفاق يبيع بموجبه المصرف  :جلاآل البيع  
ً
 .قابل للتفاوضبسعر  أو أصال

 

 المالية ( انخفاض قيمة الموجوداتط

للموجودات المالية التي المستقبلية خسائر االئتمان المتوقعة طريقة يقوم المصرف بإثبات مخصصات انخفاض القيمة على أساس 

االستثمارات التي يتم قياسها وال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ويشمل هذا بشكل أساسي معامالت التمويل 

اإليداعات بين وات في أدوات حقوق الملكية( بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )بخالف االستثمار 

 التعهدات االئتمانية.و عقود اإليجارب المتعلقةوالحسابات المدينة البنوك والضمانات المالية 

 

 في ال يتم إثبات خسائر انخفاض 
 
 القيمة في استثمارات حقوق الملكية الم

َ
 .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرجة في در

 

 هاحيث يتم قياس، باستثناء ما يلي، عمرالى مدلخسائر االئتمان المتوقعة على بمبلغ مساو المصرف مخصصات الخسائر يقيس 

  12كخسائر ائتمانية متوقعةة لمدة 
ً
 :شهرا

ددت بأنها المالية أ( الموجودات 
 
 ؛تاريخ إعداد القوائم الماليةمنخفضه المخاطر االئتمانية في التي ح

 لها.ولي األ اإلثباتاالئتمانية زيادة كبيره منذ  هامخاطر  تزدالتي لم األخرى ية المالاألدوات ب( 

 

 االئتمانية ها عندما يكون تصنيف مخاطر  ةمخاطر ائتمانية منخفضذات لمالية ن الموجودات اأالمصرف يعتبر و
ً
للتعريف معادال

 المتعارف عليها 
ً
المصرف أن تعرضاته االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية واستثماراته في يعتبر و". درجة االستثمار"بـ  عالميا

 تصنيف مخاطرها االئتمانية تعادل التعريف المتعارف عليه عالميا بـ "درجة االستثمار". نإالصكوك ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث 

 
 

  12 لفترة تعتبر خسائر االئتمان المتوقعةو
ً
السداد المحتملة  في تعثرحاالت المن خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  ا جزًء شهرا

 من تاريخ  12 خاللمالية  ةداأل
ً
 القوائم المالية.شهرا
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 اآلتي:يتم قياسها علي النحو ، وتقدير مرجح لخسائر االئتمانتمثل  خسائر االئتمان المتوقعة

  :القيمة الحالية لجميع أوجه النقص بقياس الموجودات المالية غير منخفضة القيمة االئتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية

  للمنشأةي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة أفي النقدية )
ً
والتدفقات النقدية التي يتوقع  وط التعاقديةر للش وفقا

 ؛(قبضها المصرف

  للنقص في النقدية القيمة الحالية  وتمثلمنخفضة القيمة االئتمانية بتاريخ إعداد القوائم المالية: ية المالالموجودات

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة في المستقبل؛ ةاإلجماليالقيمة الدفترية بين  الفرق باعتبارها

  نقدية الباعتبارها الفرق بين التدفقات النقدية في  للنقص القيمة الحالية على أساسغير المسحوبة:  التمويلتعهدات

  ؛ وقبضهاالمصرف لتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع االسحب للمصرف في حال المستحقة التعاقدية 

 ناقصا أي  ،لصاحب العقد سدادلالمدفوعات المتوقعة لعلى أساس : ةالمالي اتعقود الضمان 
 
المصرف توقع مبالغ ي

 .ااسترداده

 :هيكل المتغيرات التالية قياس خسائر االئتمان المتوقعةفي المدخالت الرئيسية  تمثل

 (PDاحتماالت التعثر ) -

 (LGDالخسارة عند التعثر ) -

 (EADالتعرضات للتعثر ) -

تم تعديلها للحصول يبيانات تاريخية أخرى و المذكورة أعاله من نماذج إحصائية يتم إعدادها داخليا المعطياتبوجه عام، تستمد 

ا لمنهجية المعيار الدولي  معلوماتعلى 
ً
مستقبلية. يقوم المصرف بتصنيف موجوداته المالية إلى المراحل الثالث اآلتية وفق

 :9-للتقرير المالي رقم

  وهي الموجودات المالية التي لم تتدهور جودتها االئتمانية بشكل ملحو  منذ نشأتها. الموجودات العاملة :1المرحلة :

. 12يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة و
ً
 شهرا

  ها االئتمانية بشكل كبير منذ نشأتها. : وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتاألداء ضعيفةالموجودات  :2المرحلة

المرحلة  يتم إجراء تقييم لجودتها االئتمانية من خالل مقارنة المدة المتبقية الحتماالت التعثر كما في تاريخ التقرير معو

التغيرات مع بما يتالئم التي تم تقديرها عند اإلثبات األولي للتعرض المالي )تعدل على مدى العمر الحتماالت التعثر الزمنية 

يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة لتلك الموجودات على أساس خسائر االئتمان و(. االسترداد في توقعات الصلةذات 

 المتوقعة على مدى عمر األصل.

  بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضٍ قيمتها، يثبٍ المصرف مخصص االئتمانية الموجودات منخفضة القيمة :3المرحلة :

 االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.

 

كما يأخذ المصرف في االعتبار معلومات التوقعات المستقبلية عند تقييمه للتدهور الكبير في مخاطر االئتمان منذ نشأتها 

 باإلضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 

المستقبلية عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي والتوقعات االقتصادية التي يتم الحصول عليها تتضمن معلومات التوقعات و

 من خالل المصادر الداخلية والخارجية.

 

سيقوم المصرف بتحديد  ،لكل سيناريووالمصرف عدة سيناريوهات مختلفة.  يضعلتقييم مجموعة من النتائج المحتملة، و

ا لمتطلبات المعايير الطريقة المرجحة  وتطبيقخسائر االئتمان المتوقعة 
ً
بغرض تحديد مخصص االنخفاض في القيمة وفق

 المحاسبية.

 

 : االئتمانية الموجودات منخفضة القيمة

نفذة وموجودات بالتكلفة المستالمدرجة المالية  لموجوداتام ما إذا كانٍ يقيبت قوائم ماليةفي كل تاريخ يقوم المصرف 

المالي  األصليعتبر و. قيمتها االئتمانية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضٍالمدرجة المالية أدوات الدين 

 .المالي صلألالتقديرية ل المستقبلية التدفقات النقديةى علسلبي ثير أله تحدث حدث أو أكثر من يقع عندما منخفض القيمة 

 البيانات القابلة للمالحظة التالية:على المالي  صلاألانخفاض قيمة  ىعل ةدلمل األتتشو
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 ؛أو المصدر العميللدى مالية كبيره  اتصعوب 

 ؛لفترة طويلة وجود مبالغ مستحقة غير مدفوعةأو السداد  التعثر فيالعقد مثل عدم الوفاء ب 

 ؛الحاالتمن خالف ذلك يعمل بها المصرف في بشروط ال  المصرفمن قبل  سلفالأو التمويل  ةعاده هيكلإ 

  أو ؛األخرى ةالمالي الهيكلة ةعادإإجراءات  دخوله في أو العميلإفالس احتمال 

 بسبب صعوبات مالية. لألرواق المالية ةاختفاء سوق نشط 

ن أ ىما لم يكن هناك دليل علمنخفض القيمة  العميل ةالذي أعيد التفاوض عليه بسبب تدهور حال التمويليعتبر عادة ما و

  ٍالتدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض استالمعدم  مخاطر
ً
  انخفاضا

ً
القيمة.  النخفاضمؤشرات أخرى مع عدم وجود  كبيرا

  90 لفترة السداد متأخر األفراد تمويلن إإلى ذلك، فباإلضافة 
ً
 .القيمة عتبر منخفضيأو أكثر  يوما

العوامل يأخذ المصرف ، ٍقد انخفضفي الصكوك السيادية ات الستثمار ٍ القيم االئتمانية لإذا كان لتحديد ماجراء تقييم إعند و

 :اآلتية في االعتبار

  عوائد الصكوك.على ينعكس والذي االئتمانية لجدارتها تقييم السوق 

 وكاالت التصنيف االئتماني.الجدارة االئتمانية الصادرة عن  تقييمات 

  ةيدس المال إلصدار صكوك جدأالوصول إلى أسواق ر  ىعل الدولة ةقدر. 

 لزامي للديون.اإلعفاء الطوعي أو اإل عبرخسائر  مالك الصكوكإلى تكبد يؤدي الصكوك، مما  ةعاده هيكلإ تاحتماال 

 قةليات الدعم الدولية آ
 
الحكومات  هذا باإلضافة إلى توجه، للدولةلتقديم الدعم الالزم بوصفها "المقرض األخير"  المطب

 و ليات.اآلستخدام تلك الالعامة،  التصريحاتفي  والذي ينعكسوالوكاالت، 
ً
ليات اآللعمق تلك  يشمل ذلك تقييما

 علي الوفاء بالمعايير المطلوبة ةإذا كانٍ هناك قدر وبمعزل عن التوجهات السياسية، وعن ما 

 

 المالية الموجودات ةهيكل ةعادإ

أحد أصل مالي جديد ب حال تم استبدالفي المالية أو تم تعديلها أو  الموجوداتن شروط أالتفاوض بشفي حال تم إعادة 

ة المالية الموجودات 
 
إثبات األصل يتوجب إلغاء عندئذ تقييم ما إذا كان فيتم ، العميلواجهها يصعوبات مالية وجود بسبب الحالي

 آلتي:ا النحوعلى  خسائر االئتمان المتوقعة قياس يتموالمالي 

  ن التدفقات النقدية إ، فالحالية أحد الموجودات إثباتلن ينتج عنها إلغاء الهيكلة المتوقعة  ةعادإ ةعمليكون في حال

  المالياألصل المتوقعة الناشئة عن 
 
 الم

 
 .الحالي األصل منساب العجز النقدي تحاتدرج في  لعد

  ن القيمة العادلة إ، فالحالية عتراف بأحد الموجوداتاالإلغاء ستؤدي إلى  الهيكلة المتوقعة ةعادإ ةعمليفي حال كون

 و. إلغاء االعتراف بهاوقٍ الحالية المالية الموجودات التدفق النقدي النهائي من تعتبر الجديد  لألصلالمتوقعة 
 
 ي

َ
 جدر

 من التي و الحاليةالمالية  من الموجوداتساب العجز النقدي تحعند االمبلغ هذا 
ً
التاريخ يتم خفض قيمتها اعتبارا

للموجودات المالية الفعلي  العائدمعدل باستخدام لغاء االعتراف بها وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية إلالمتوقع 

 .الحالية

 المركز المالي قائمةفي  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةعرض 

 :اآلتيالنحو  ىعل المركز المالي قائمةفي  مخصص خسائر االئتمان المتوقعةعرض يتم 

 ؛ة للموجوداتالدفتريالقيمة من إجمالي تعرض كمبلغ مخصوم : نفذةبالتكلفة المستالتي تقاس لموجودات المالية ل 

 ؛"المطلوبات األخرى"ضمن تعرض بوجه عام كمخصص : ةالمالي اتوعقود الضمان التمويل لتعهدات 

 في حال كون األداة المالية ت 
 
خسائر يمكن للمصرف تحديد قيمة ، وال ةغير مسحوبعناصر و ةمسحوبعناصر تسهيالت ن تضم

فيقوم المصرف بعرض المسحوبة: األخرى بمعزل عن المكونات  التمويلتعهدات عناصر ب ةالمتعلق االئتمان المتوقعة

عة  خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 
 
للعنصر المسحوب. ة الدفتريالقيمة من إجمالي ، كمبلغ مخصوم لكال العنصرينالمجم

 ؛ "المطلوبات األخرى"ضمن كمخصص ر عن المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب ئالخسامخصص فائض من غ مبلي أ ويعرض

   أي يتم إثبات ال ة من خالل الدخل الشامل اآلخر: فبالقيمة العادلالتي تقاس  األدوات المالية المماثلةالصكوك وفيما يخص

اإلفصاح يتم ، ولكن قيمتها العادلةتمثل  الموجوداتن القيمة الدفترية لهذه المركز المالي ألقائمة ر في ئخسامخصص 

 احتياطي القيمة العادلة. عن مخصص الخسائر وإثباته ضمن

 

 

 

 

 

 



 

22 

 القوائم المالية الموحدة

 

 شطب المبالغ المتعثرة 

 إالمالية ) الموجوداتتشطب 
 
 م

ً
ا ا جزئيا

 
  وإم

ً
المالية  الموجوداتن أ. غير السترداد قيمتها( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي كليا

في حال كون والمتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة. المصرف ألنشطة اإلنفاذ لاللتزام بإجراءات  ةن تظل خاضعأالمشطوبة يمكن 

 بإن الفرق إالخسارة المتراكمة، فمخصص من أعلى المشطوب المبلغ 
ً
طبق مقابل المخصص ومن ثم إلى  تهضافيعالج أوال

ٌ
إجمالي ي

 الحق ةي مبالغ مستردأتقيد و. ةالدفتريالقيمة 
ً
 ."المحمل لمخصص االنخفاض في القيمة االئتمانيةلحساب ا

 

 والمعدات ت( الممتلكاي

وخسائر انخفاض القيمة )إن  المتراكم اإلطفاء / المتراكمبعد خصم االستهالك وتظهر بالصافي والمعدات بالتكلفة الممتلكات تقاس 

للنفقات مستقبلية القتصادية اال المنافع احتمالية تدفقفقط عند النفقات الالحقة تم رسملة وت. األراضي استهالكال يتم ووجدت(. 

الممتلكات وإطفاء تكلفة  كستهالويتم اعلى المصروفات عند تكبدها.  االعتياديةاإلصالحات والصيانة تكلفة قيد يتم و. لمصرفإلى ا

 اآلتي:على النحو  نتاجية المتوقعة للموجوداتر االاعمالثابٍ على مدى األطريقة القسط األخرى باستخدام  والمعدات

 

 سنة 33 المباني

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

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر 10 تحسينات المباني المستأجرة

 على مدى فترة اإليجار  موجودات حق االستخدام

 

تعديلها إن لزم األمر. و ،تاريخ قوائم مالية، مراجعة القيم المتبقية وطرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية للموجوداتفي كل  ،تمتو

ليثبٍ 
 
حم

 
 من  االستهالك وي

ً
 لالستخدام( حتى  إضافة األصل تاريخاعتبارا

ً
 .الذي يسبق بيعهتاريخ ال) عندما يكون األصل جاهزا

 

 تدرج في قائمة الدخل الموحدة.و ،القيمة الدفترية عمتحصالت مالبمقارنة معامالت البيع الناتجة عن  المكاسب والخسائريتم تحديد 

 

للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف الى عدم جميع الموجودات  مراجعة وتتم

 وذلك في حالة زيادة ،قيمتها القابلة لالسترداد إلىعلى الفور  القيمة الدفتريةيتم تخفيض و. مكانية استرداد القيمة الدفتريةإ

 .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم عن للموجوداتالقيمة الدفترية 

 

 المقتناه لغرض البيع ( العقارات ـك

 ، بعض العلألعمال المعتادفي السياق لمصرف، ا يشتري
ً
تعتبر هذه العقارات موجودات و. ةالمستحق تللتمويالقارات وذلك سدادا

  ،القيمة العادلة الحالية للعقارات المعنيةبأو  المستحقللتمويل بالقيمة الدفترية  مبدئيامتاحة للبيع، وتظهر 
ً
أيهما أقل، ناقصا

ل ال وتكاليف البيع. 
 
حم

 
 أي استهالك لهذه العقارات.ي

يتم إثبات و.على قائمة الدخل الموحدة ،بعد خصم تكاليف البيع ،أي انخفاض في القيمة العادلة وبعد االثبات األولي لها، يتم تحميل

العادلة بعد خصم تكاليف بيع هذه الموجودات بحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم لها في  أي مكاسب الحقة إلعادة التقييم بالقيمة

 في قائمة الدخل الموحدة. معامالت البيعيتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن وقائمة الدخل الموحدة. 

 

 تقييم الضمانات

 ستخدام ضمانات، حيثما المصرف المالية، يسعى ال الموجوداتب المتعلقةمخاطر االئتمان آثار من للتخفيف 
ً
تي أتو. كان ذلك ممكنا

والمخزون والحسابات المدينة وخطابات االعتماد/الضمان والعقارات  النقدية والتأميناتمثل النقد  ةشكال مختلفأهذه الضمانات ب

في الضمانات هذه ال يتم تسجيل و. المقاصةالتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات باإلضافة إلى غير المالية  الموجوداتوغيرها من 

احتساب خسائر االئتمان على العادلة للضمانات تؤثر ن القيمة أغير تؤول ملكيتها للمصرف، ، ما لم قائمة المركز المالي للمصرف

عاد تقييمها بصورة دورية ،األدنىبالقيمة ، بوجه عام، تقيم الضماناتوالمتوقعة. 
 
ن بعض إ. ومع ذلك، ففي تاريخ الحصول عليها، وي

 . يوميبشكل يتم تقييمها  ،رباحاألهوامش متطلبات بالمتعلقة  التأمينات النقديةسبيل المثال، النقدية أو  ى، علالضمانات

 

 ،
ً
مالمالية المحتفظ بها كضمانات.  الموجوداتبيانات السوق النشطة لتقييم المصرف يستخدم حيثما كان ذلك ممكنا

 
قي
 
 وت

يتم تقييم الضمانات . تقييم خاصة باستخدام نماذج ةللتحديد بسهول ةقابل ةاألخرى التي ال تتمتع بقيم سوقي الماليةالموجودات 

 غير المالية
ً
أساس  ى، أو علالمثمنون والوسطاء العقاريون المحترفونمثل  الغيرالبيانات المقدمة من  لىع ، مثل العقارات، استنادا

 .السكنأسعار مؤشرات 
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 المستعادة الضمانات

 المستعادة في عملياته الداخلية أو بيعها. الموجوداتتحديد ما إذا كان من األفضل استخدام في  المصرفسياسة تتمثل 

 و
 
 ت

 
أو تها ستعادبقيمة ا ذات الصلةالموجودات لعمليات الداخلية إلى فئة المصرف االستفادة منها في االتي قرر الموجودات ل حو

 أيهما أقل األصلي المضمون القيمة الدفترية لألصلب
 
 . وت

 
الموجودات خيار أفضل إلى كبيعها قرر المصرف التي الموجودات ل حو

غير للموجودات  لبيعاتكلفه بعد خصم القيمة العادلة بو، مالية(موجودات  )إذا كانٍبقيمتها العادلة وتسجل المحتفظ بها للبيع 

 تهااستعادالمالية في تاريخ 
ً
 مصرف. لسياسة ال ، وفقا

 

يتم  ، ولكنمحفظته التمويليةفي أخرى موجودات  أو يستعيد المصرف فعليا عقاراتال نطاق النشاط المعتاد للمصرف، في و

 عبر  وكالء خارجيين السترداد األموال،االستعانة ب
ً
موال إلى فائض من األي أعاد يتسويه الديون المستحقة. وبغرض مزاد علني، غالبا

في قائمة  النظاميةاالستعادة ال يتم تسجيل العقارات السكنية الخاضعة لعمليات  وبناء على هذه السياسة،. المدينينالعمالء/

 المركز المالي الموحدة.

 

 التمويلوتعهدات  ( الضمانات الماليةل

واعتمادات مستندية  ، بإصدار ضمانات مالية )تتكون من اعتمادات مستندية وضماناتالمعتادةدورة أعمالة يقوم المصرف خالل 

( وتعهدات ائتمانية. إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المصرف القيام بدفع مبالغ محددة وشهادات قبول احتياطية

 لشروط أداة دين ما.  المبالغ سدادبمعين  عميلعدم وفاء نتيجة تكبدها خسائر عن صاحب العقد لتعويض 
ً
عند استحقاقها وفقا

.  تمويل مؤكدة لتقديمهي عبارة عن التزامات  "التعهدات االئتمانيةو"
ً
الضمانات مبدئيا  وتقاسبموجب شروط وأحكام محددة سلفا

أقل من المعدالت السائدة في السوق بالقيمة العادلة، ويتم استنفاذ  عائدبمعدالت  تمويلتقديم بالمالية الصادرة أو التعهدات 

 قياسها بالقفترة القيمة العادلة األولية على مدى 
ً
مبلغ خسائر االئتمان بيمة المستنفذة أو الضمان أو التعهدات. ويتم الحقا

خالل الربح أو الخسارة.  تم قياسها بالقيمة العادلة مني تمويللم يقم المصرف بإصدار أي تعهدات وأيهما أعلى.  ،المتوقعة

المتعلق بالضمان  يتم إثبات أي زيادة في اإللتزامو. لهايقوم المصرف بإثبات مخصص خسائر  ،األخرى التمويلوبالنسبة لتعهدات 

 "مخصص انخفاض في قيمة التمويل" في قائمة الدخل الموحدة. كـ المالي 

 

رفية، صافي " بطريقة القسط الثابٍ على مدى صتعاب خدمات مأيتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن " و

 فترة الضمان.

 

 من االرتباطات التمويلية  للعقودة. وبالنســبة عأســاس خســائر االئتمان المتوق يتم قياس االرتباطات االئتمانية علىو
ً
التي تشــمل كال

 .وغير المسحوبة والتي ال يمكن تحديدها بوضوح، يتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة مع مخصص الخسارة للتمويل

 

 مخصصاتال (م

من  يكونونتيجة أحداث سابقة،  ضمنيحالي أو  نظاميالتزام  بشأنيمكن للمصرف وضع تقدير موثوق ما عند يتم إثبات المخصصات

نة  ميستلزم استخداأن أكثر من غيره المرجح 
 
 .منافع اقتصادية لتسوية االلتزامالتدفقات الخارجية للموارد المتضم

 

 يجارات(اإلجارة )اإل محاسبة عقود (ن

 
 
 رعندما يكون المصرف هو المؤج

كذمم مدينة ويفصح  اإليجار دفعاتالقيمة الحالية ليتم إثبات  جارة(،مثل اإل)اتفاقيات إيجار إسالمي الموجودات بموجب تأجير عند 

يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كدخل غير محقق من وتمويل". ال" عنها ضمن بند

 والتي تظهر، طريقة العائد الفعليباستخدام على أساس صافي االستثمار،  لى مدى فترة اإليجارعيجار اإل يتم إثبات دخلوالتمويل. 

 .ثابٍ دوري كمعدل عائد

 عندما يكون المصرف هو المستأجر

ن، أو يد يمثل عقد إيجاربتقييم ما إذا كان العقالمصرف ، يقوم ألي عقدولي األ إلثباتعند ا
 
 إيجار  تضم

ً
 ا

ً
ن، أو . ويكون العقد إيجارا

 
 يتضم

 
ً
إذا  السيطرةيتم تحديد و. محدد مقابلنظير  زمنيةمحدد لفتره  أصلاستخدام على  السيطرة، إذا كان العقد ينقل الحق في إيجارا

 .ا األصلتوجيه استخدام هذ للمصرفويمكن  المصرفتتدفق إلى  المنافعكانٍ معظم 

 

في العقد لكل عنصر من عناصر اإليجار المقابل  مصرفعنصر اإليجار، يخصص ال ىيحتوي علعقد  تقييم ةعادعند إأو وعند بدء إبرام 

دةأساس  ىعل  ج  أمستالمصرف التي يكون فيها ونى أرض ومبيجار المتعلقة بعقود االلنه بالنسبة أ. غير األسعار كل على ح 
َ
 ر
ً
، فقد ا

  اإليجاريةوغير  يجاريةاإلالمكونات والمحاسبة عن عدم فصل المكونات غير المؤجرة المصرف اختار 
ً
  باعتبارها مكونا

ً
 لإليجار. واحدا
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 موجودات حق االستخدام

 ؛ةتكلفالستخدام باالحق موجودات  ويقيسنموذج التكلفة، يطبق المصرف 

 ؛ وانخفاض في القيمةناشئة عن  متراكمةي استهالك متراكم وأي خسائر أ امخصوما منه (1

لة ألي إ (2
 
عد

 
 فيما يتعلق بتعديالت عقود اإليجار اإليجارتزامات ال عاده قياسم

عداد تكاليف إ ضافيه مثلإتكاليف ، إال أنه في حال وجود لتزام اإليجارال ةكون مساويموجودات حق االستخدام تن إ، فبوجه عامو

، وما إلى ذلك من النفقات المتعلقة بالمعامالت وغيرها الطلبات ورسوم تقديملالسترداد  ةقابلالغير والتأمينات النقدية الموقع 

 .هذه التكاليف إلى قيمة موجودات حق االستخدامن تضاف فيتوجب أ

 

 استهالكيتم و
ً
ألصل حق العمر اإلنتاجي نهاية حتى البدء من تاريخ  لقسط الثابٍا ةباستخدام طريقموجودات حق االستخدام  الحقا

 ، أيهما أقرباإليجارمدة عقد أو نهاية  االستخدام
 
 . وت

 
نفس األساس  ىاالستخدام عللموجودات حق األعمار اإلنتاجية التقديرية د حد

 الذي 
 
 ت

 
 .لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجية د به حد

 التزام اإليجار

 باإليجار يسجل التزام ولي، األعند اإلثبات 
 
 العائدة باستخدام معدل مر، مخصوالقيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤج

وبوجه . المصرفاإلضافي لدى  التمولمعدل يتم استخدام ، ةتعذر تحديد هذا المعدل بسهولفي حال الضمني في عقد اإليجار، أو 

 سعر الخصم. باعتبارهاإلضافي لديه  التمولمعدل المصرف ، يستخدم عام

 طريق:التزام اإليجار عن المصرف ولي، يقيس األاإلثبات بعد و

 لتزام باإليجارعلى ا العائدعكس تل القيمة الدفتريةزيادة  (1

تعكس مدفوعات اإليجار التي تل ةالدفتري القيمةخفيض ت (2
َ
د
 
د
 
 ؛س

 المستنفذة. وتقاس التزامات اإليجار بالتكلفة أي إعادة تقييم أو أي تعديل في عقد اإليجار لتعكسالقيمة الدفترية  ويعاد قياس

 و. الفعلي العائد معدلباستخدام طريقه 
 
 ي
َ
قياس عندما يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير الاد ع

بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو  الغ المتوقع دفعهاللمب مصرفال اتوفي حال وجود تغيير في تقدير  ،معدلالفي المؤشر أو 

 العقد. إنهاءرسه خيار الشراء أو التمديد أو مابم المتعلقبتغيير تقييمه  المصرفقام حال  في

سجل في ي، أو لموجودات حق االستخدام ةالدفتري للقيمةيتم إجراء تعديل مقابل عندما يعاد قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، و

 .إلى صفرانخفضٍ قيمته حق االستخدام قد لموجودات  ةالدفتريلقيمة ا ٍكانفي حال  رئح أو الخساارباأل

 اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة المنخفضة

  12مدتها تكون التزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي موجودات حق االستخدام وإثبات عدم المصرف اختار 
ً
قل أأو  شهرا

مدفوعات اإليجار . ويقوم المصرف بإثبات تقنية المعلوماتالمنخفضة، بما في ذلك معدات الموجودات ذات القيمة وعقود إيجار 

 فتره اإليجار. ىمد ىأساس القسط الثابٍ عل ىعلكمصروف عقود الالمرتبطة بهذه 

 

 النقد وما يماثله (س

واألرصدة في الصندوق المبالغ المدرجة في النقد ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يعرف "النقد وما يماثله" بأنه تلك 

كما يشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي  ،النظامية الودائعالسعودي باستثناء  البنك المركزيلدى 

 .العادلة لمخاطر ذات أهمية في تغير قيمتها ، والتي ال تتعرضتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

 

 جل( منافع الموظفين قصيرة األع

قيد كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلةو على أساس غير مخصومتقاس منافع الموظفين قصيرة األجل 
 
ثبات إ. ويتم ت

دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو برامج الدفعات على أساس األسهم في حال وجود لقاء المبالغ المتوقع اللتزامات ا

لمصرف مع وجود إمكانية لتقدير إلى اخدمات سبق تقديمها  نتيجةعلى المصرف لدفع تلك المبالغ  ضمنيةحالية أو  نظاميةالتزامات 

 تلك المبالغ على نحو موثوق.
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 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  (ف

د المكافآت المستحقة الدفع إلى موظفي المصرف في نهاية خدماتهم
 
قي
 
 ألحكام نظام العمل اسس أوفق  ت

ً
كتوارية طبقا

ٍ . وددراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات االخرى في قائمة المركز المالي الموحإيتم والسعودي.  القيمة الحالية يمثل االلتزام المثب

احتساب التزام  ميتو م المعني.لتزالتزامات المنافع المحددة مخصومة بالعائد على السندات الحكومية التي لها شروط مقاربة لالال

 من ق   آتالمكاف
ً
  بل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.المحددة سنويا

في االفتراضات االكتوارية يتم إثباتها مباشرة في الدخل تغيرات وإن مكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة من تعديالت سابقة 

 الشامل اآلخر.

 ( الزكاةص

البنك المركزي الصـــــــادرة عن  بناء على التوجيهات األخيرةم 2019 ديســـــــمبر 31 في اإلعداد للفترة المنتهية ساأســـــــلقد تم تعديل 

 2019يوليو  17الســـــعودي بتاريخ 
ً
بموجب تعميم  الموحدةالملكية قائمة التغيرات في حقوق في م، حيث كانٍ الزكاة تثبٍ ســـــابقا

البنك المركزي  عنالصـــــــادرة  األخيرة بموجب التعليماتوم. 2017أبريل  11وتاريخ  381000074519رقم  الســـــــعودي البنك المركزي

 .الموحدة قائمة الدخل فيم، يتوجب االعتراف بالزكاة 2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

 ألنظمةلزكاة ليخضع المصرف و
ً
 في قائمة الدخل الموحدة.الهيئة العامة للزكاة الدخل، ويتم إثبات مصروفات الزكاة  وفقا

 من 
ً
تم إثبات االســـــــتحقاقات وم. 2019يناير  1قامٍ الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصـــــــدار معايير جديدة الحتســـــــاب الزكاة اعتبارا

ى المحاســـبة عن الزكاة كضـــريبة دخل. م2020ديســـمبر  31 كما في بااللتزامالمتعلقة 
َ
جر
 
مؤجلة احتســـاب ضـــريبة ، وعليه ال يتم وال ت

 .لزكاةتتعلق با

 

 ( أسهم الخزينةق

لةمن حقوق الملكية كخصـــــــم ثبٍ أســـــــهم الخزينة بالتكلفة وتعرض ت
 
عد

 
وأرباح أو  ،رباح وتوزيعات األأي تكلفة معامالت لتشـــــــمل  م

 يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع بعد شرائها.واألسهم. هذه خسائر بيع 

المصــرف  لوفاء بالتزاماتاوذلك بصــفة رئيســة من أجل ، الســعودي البنك المركزيموافقه بعد هذه األســهم  ىعل وحصــل المصــرف

 .بموظفيهالخاصة ات على أساس األسهم خطط الدفعالمتعلقة ب

 

 االستثمار دارةإ خدمات (ر

يعتمد و ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار. ،عمالئه من خالل الشركة التابعة لهإلى دارة االستثمار إيقدم المصرف خدمات 

 على تحديد ما إن كان المصرف يسيطر 
ً
االقتصادية للمصرف في  المصالحإجمالي تقييم على مثل تلك الصناديق االستثمارية عادة

مر على استبعاد المستثحقوق وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك  مدرجةالمصرف وأي أرباح  اتذلك استثمار  )ويشملتلك الصناديق 

 مدير الصندوق.

 المصرف إلى أنه يعمل بصفته  ،ونتيجة التقييم المذكور أعاله
َ

ص
 
ل
َ
 عنحيث خ

ً
ال يتم توحيد القوائم المالية لتلك ف ،المستثمرين وكيال

 فيما تعاب المكتسبة ضمن قائمة الدخل الموحدة، فصاح عن األالصناديق. ويتم اإل
 
ضمن ت من االستثمارادرج حصة المصرف ت

 " في قائمة المركز المالي الموحدة.المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل "االستثمارات

 

 كموجودات للمصرف، وبه تأو بصف ةمانيحتفظ بها المصرف على سبيل األي أصول ال يتم معاملة أ
ً
القوائم التالي ال تدرج في وكيال

 .الموحدةالمالية 

 

 في شركة زميلة ومشروع مشترك اتاالستثمار  (ش

 المحاسبة عنها بطريقة بالتكلفة  شركة زميلة ومشروع مشتركالستثمارات في اإلثبات األولي ليتم 
ً
. الملكيةحقوق ويتم الحقا

المالية ها سياسات ى، علالسيطرة(بدرجة )ولكن ليس عليها  نفوذا هاما المصرف يمارسمنشأة التي ال يهالشركة الزميلة و

سيطرة المصرف  اعليهيمارس  منشأةالمشروع المشترك هو أما . امشترك اوال مشروع ةتابعشركة ليسٍ هي والتشغيلية والتي 

 مشتركة.

ج ، الملكيةحقوق ة وبموجب طريق
َ
در
 
ويضاف لها المركز المالي بالتكلفة  في قائمةشركة زميلة ومشروع مشترك االستثمارات في ت

المصرف حصة تعرض و. الزميلة/المشروع المشترك موجودات الشركةصافي  منالمصرف حصة في االستحواذ بعد تاريخ تغيرات أي 

 .الموحدة الدخلقائمة والمشروع المشترك في الشركة الزميلة حققها ترباح التي في األ
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في حقوق ات مثبتة مباشرة تغيير وجود أي  عندو. الشركة الزميلةنتائج عمليات المصرف في حصة ة الدخل الموحدقائمة وتظهر 

(  في تلك التغييراتحصته  يقوم المصرف بإثبات، للشركة الزميلةالملكية 
ً
التغيرات  قائمةفي واإلفصاح عنها )عندما يكون ذلك مالئما

. ة المستثمر فيهاالمنشأبقدر حصة المصرف في المكاسب غير المحققة من المعامالت  ستبعادايتم و .الموحدةالملكية في حقوق 

  تالمعامالتلك  تقدمالخسائر غير المحققة ما لم  استبعادكما يتم 
ً
 .في قيمة الموجودات المحولة انخفاضوجود على  دليال

 

في الشركة  لمساهمينل الربح العائد، الربح ويمثل هذا . ةالدخل الموحد ئمةاقفي  الشركة الزميلةأرباح  في المصرفتظهر حصة و

ر عن هو ف، وبالتالي، الزميلة
 
يتم إعداد  و.للشركة الزميلةغير المسيطرة في الشركات التابعة والحصص الضرائب خصم الربح بعد يعب

ة لنفس فترة كة الزميلة المالية للشرالقوائم 
 
جرى تعديالت و. للمصرفالقوائم المالية المعد

 
السياسات كي تتماشى لعند الضرورة، ت

 لمصرف.اتلك المتبعة لدى مع المحاسبية 

 

 ىي دليل موضوعي علأما إذا كان هناك بتحديد  تاريخ قوائم ماليةفي كل المصرف  يقوم، الملكيةحقوق طريقه تطبيق  بعدو

الفرق بين  حسب االنخفاض في القيمةمقدار  المصرفسب تيحوفي مثل هذه الحالة، . ة الزميلةكاالستثمار في الشرانخفاض قيمة 

المصرف من في "حصة  المبلغ، ويتم إثبات الدفترية تهقيمالمشترك والمشروع /في الشركة الزميلة القابل لالستردادالمبلغ 

 .قائمة الدخل الموحدة" في المشتركالمشروع /الشركة الزميلةالربح/الخسارة من 

 

 ( الدفعات على أساس األسهم ت

 وفيما يلي ، نوعين من البرامجالمؤهلين يقدم المصرف لموظفيه 
ٌ
 موجز

ٌ
البنك من قبل  حسب ما هو معتمد لتلك البرامج وصف

 السعودي: المركزي

 (ESPS)جنا  – باألسهممشاركة الموظفين  برنامج

 ألحكام برنامج مشاركة الموظفين باألسهم، يقدم المصرف 
ً
محدد  ممارسةالمؤهلين خيار تملك األسهم، وبسعر  للموظفينوفقا

 في تاريخ المنح، ويتم استقطاع قيمة األسهم من راتب الموظف المشترك في البرنامج 
ً
فترة االستحقاق على  على مدىمسبقا

فإنه هذه الخيارات،  ممارسةكمال فترة االستحقاق وفي حال قرار الموظف بعدم رغبته إأساس شهري ولمدة ثالث سنوات، وعند 

 .محقق عليه ربحكه إضافة إلى أي يحق للموظف استرداد مبالغ اشترا

 (ESGS) للموظفين األسهم منح برنامج

 
ً
 ألحكام برنامج منح األسهم للموظفين، يمنح المصرف لموظفيه المؤهلين أسهما

ً
 5إلى  3بين ما استحقاق تتراوح  ةفتر بوفقا

 لموظفين.إلى ابتحويل األسهم المخصصة في تاريخ فترة االستحقاق يقوم المصرف وسنوات. 

أن القيمة العادلة لألسهم اإلدارة حيث ترى ، القيمة العادلة في تاريخ المنح بالرجوع إلى هذا البرنامجتقاس تكلفة األسهم في و

 بتاريخ المنح مقاربة لقيمتها السوقية.

يتم إثبات تكلفة البرنامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشروط خدمة االشتراك في البرنامج والتي تنتهي بالتاريخ الذي و

هذه لتظهر المصاريف التراكمية التي يتم إثباتها و )تاريخ االستحقاق(. بالكامل األسهمامتالك تلك يستحق فيه الموظف المشترك 

تقديرات من الفترة االستحقاق مع أفضل لتظهر إلى أي حد انتهٍ صالحية حتى تاريخ االستحقاق قوائم مالية خ تاريفي كل البرامج 

لة على التي تستحق في نهاية البرنامج. وتمثل  أدوات حقوق الملكيةالمصرف لعدد قبل 
 
حم

 
قائمة الدخل الموحدة المخصصات الم

 .فترة القوائم المالية تلكفي بداية ونهاية المثبتة لحركة في المصاريف التراكمية ا القوائم المالية أو المقيدة لحسابهافترة ل

 

 المنح الحكومية( ث

بأنه سيتم استالم المنح وأن المصرف سيلتزم  ةمعقولعند وجود تأكيدات  بالدخل المتعلقةحكومية ال المنح المصرف بإثبات يقوم

ل. بالدخ متعلقةمنحة حكومية السوق ك تقل عن معدالي ربح الوديعة الحكومية بمعدلتعامل المنفعة من و .بالشروط المتعلقة بها

ا  اوقياسهإثبات الوديعة الحكومية بمعدالت عائد أقل من السائدة في السوق يتم و
ً
دوات "األ 9-للمعيار الدولي للتقرير الماليوفق

بين القيمة يتم قياس المنفعة من المنح الحكومية بمعدالت عائد تقل عن العوائد السائدة في السوق باحتساب الفرق و". المالية

 للمع للوديعة والتي يتم تحديدهاالدفترية األولية 
ً
تتم المحاسبة عن ووالمتحصالت المستلمة.  9-للتقرير الماليالدولي ر ايوفقا

 
ً
ة الدخل الموحد في قائمةالمنح الحكومية إثبات يتم "المحاسبة عن المنح الحكومية"، و 20-لدوليالمحاسبة المعايير المنفعة وفقا

 يتم االعتراف بدخل المنحو .التعويض عنها سيتمالتي  العالقةالتكاليف ذات المصرف فيها يثبٍ على مدى الفترات التي بانتظام 

هذه  بإثباتفقط  المصرفون العميل هو المستفيد النهائي، يقوم عندما يكو. المصرففقط عندما يكون المستفيد النهائي هو 

 .في حسابات المدينين والدائنينالمبالغ 
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 السعودي البنك المركزينقد وأرصدة لدى  - 4

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  2,354,284 2,428,303 نقد في الصندوق

  5,559,950 6,382,724 وديعة نظامية

 59,000 3,315,862 إيداعات سوق المال

  5,295 - حسابات جارية

  61,219 80,853 أخرى

 8,039,748 12,207,742 اإلجمالي

 

 لنظام مراقبة
ً
 لدى بوديعة نظامية االحتفا  ، يتعين على المصـــــرفالســـــعودي البنك المركزيالصـــــادرة عن  واللوائح البنوك وفقا

  لديه العمالء ودائع من محددة بنســـــب مئوية الســـــعودي البنك المركزي
 
 غير النظامية الوديعةإن  شـــــهر. كل نهاية ســـــب فيتحت

 من النقد وما يماثله
ً
أســواق المال األوراق المالية  إيداعاتتمثل و .متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصــرف، لذا فهي ال تعد جزءا

 .السعودي البنك المركزيالمشتراة بموجب اتفاقية إعادة البيع )إعادة الشراء العكسي( مع 

 

  ، صافيلدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة - 5

      

      

 م2020 إيضاح

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

جاريةحسابات    445,288  257,802  

 1,887,997 - 1.5  مرابحات ووكاالت مع البنوك

 (1,530) (2,286) 2.5 يطرح منه: مخصص انخفاض القيمة 

 2,144,269 443,002  اإلجمالي

االئتمان" إلى "جودة إلى حد كبير من مخاطر خالية " حيث تتراواح في نطاق"االستثمار  التعرضات المصنفة "بدرجةهذا البند  يمثل  1.5

 التصنيفات االئتمانية الخارجية." بناء على ائتمانية جيدة جدا

مخصص االنخفاض و إلجمالي التعرض لالستثمارات الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي ةتسويعمليات يوضح الجدول التالي  2.5

 في قيمة األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:

 

 

 

 

 

 

 التعرض إجمالي

 م 2020

خسائر االئتمان 

 12 المتوقعة لفترة

 
 
 شهرا

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م 2020

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى عمر الموجودات 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانية

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م 2020

خسائر االئتمان مجموع 

 المتوقعة 

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م 2019

خسائر االئتمان 

 12المتوقعة لفترة 

 
ً
 شهرا

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 8,297,069 2,145,799 - 2,145,799 يناير 1الرصيد في 

 االئتمانيةالمحول للخسائر 

المتوقعة على مدى عمر 

غير منخفضة  ،الموجودات

 - - 5,127 (5,127) االئتمانية القيمة

األصول المالية الجديدة، 

صافي األصول المالية 

التي تم إلغاء االعتراف 

بها خالل العام وحركات 

 (6,151,270) (1,700,511) - (1,700,511) األجنبي الصرف

 31الرصيد كما في 

 2,145,799 445,288 5,127 440,161 ديسمبر 
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 القيمة في االنخفاض مخصص

 م 2020

خسائر االئتمان 

 12 المتوقعة لفترة

 
 
 شهرا

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م 2020

المتوقعة  خسائر االئتمان

على مدى عمر الموجودات 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانية

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م 2020

خسائر االئتمان مجموع 

 المتوقعة 

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م 2019

خسائر االئتمان 

 12لفترة المتوقعة 

 
ً
 شهرا

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

يناير  1الرصيد في   1,530 - 1,530 3,863 

 االئتمانيةالمحول للخسائر 

المتوقعة على مدى عمر 

غير منخفضة  ،الموجودات

االئتمانية القيمة  (1,017) 1,017 - - 

 المخصص 
 
 الم

 
ل / حم

للسنة( قيده سوعكالم)  756 - 756 (2,333) 

ديسمبر  31الرصيد كما في   1,269 1,017 2,286 1,530 

 

 االستثمارات - 6

 اتإيضاح 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019 م2020

 2,254,860 2,185,553 1.6 قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

 3,628,656 4,516,121 2.6 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    استثمارات بالتكلفة المستنفذة، صافي

  1,912,152  4,905,571  (المستنفذة)بالتكلفة  السعودي البنك المركزيمرابحات مع       

  15,630,893  17,846,720 3.6 صكوك )بالتكلفة المستنفذة(       

 (25,185) (8,989) 4.6 يطرح منه: مخصص االنخفاض في القيمة

  22,743,302 17,517,860 

    و مشروع مشترك في شركة زميلة اتاستثمار 

  60,128  59,930 5.6 استثمار في شركة زميلة

  16,156  20,888 6.6 استثمار في مشروع مشترك

  80,818 76,284  

 23,477,660 29,525,794  اإلجمالي

 

 قائمة الدخلاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  61.

 

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 59,648 94,742 حقوق ملكيةأدوات 

 2,195,212 2,090,811 صناديق

  2,254,860  2,185,553 اإلجمالي
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 العادلة في قائمة الدخل: من األدوات المالية المدرجة بالقيمة للمصرفالدخل  ) خسائر ( /صافي  فيما يلي تحليل

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 43,576 (213,865) ، صافي)خسارة( / دخل من متاجرة

 122,579 63,881 توزيعات أرباحإيرادات 

 166,155 (149,984) اإلجمالي

 

 الدخل الشامل اآلخراالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  2.6

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  3,406,416  4,340,751 صكوك

  222,240  175,370 أدوات حقوق ملكية

  3,628,656 4,516,121 اإلجمالي

 

 ةبقيمالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــامل اآلخر صــــــكوك جزء من اســــــتثماراته في ال ببيعخالل العام قام المصــــــرف 

التي قيمة أصــل مبلغ األدوات فقد بلغٍ ، إضــافة لذلكريال ســعودي(. مليون  116م: 2019) ريال ســعودي مليون 19 أســاســية بلغٍ

من إجمالي محفظة الصــكوك المدرجة بالقيمة  ال ســعودي(ري مليون 385م: 2019)ريال ســعودي مليون  135اســتحقٍ خالل العام 

أدوات حققة المتعلقة بالمكاسب غير الممليون ريال من  0.9 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وعليه فقد قام المصرف بتحويل

 8.9م: 2019).ةلموحدمن الدخل الشـــــامل اآلخر إلى قائمة الدخل ادرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــامل اآلخر مالصـــــكوك ال

 .ريال سعودي( مليون

 

 15,322: م2019) سعودي مليون ريال 17,903 ، م2020ديسمبر  31كما في  ة(بالتكلفة المستنفذ)القيمة العادلة للصكوك بلغٍ  3.6 

 (.سعودي مليون ريال

 

ومخصص  االستثمارات تعرضاتإلجمالي الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي  من تسويةعمليات يوضح الجدول التالي 4.6 

 :قيمة االستثماراتفي نخفاض اال

 

 إجمالي التعرضات 

 م2020

 12خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

  
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 12المتوقعة لفترة  خسائر االئتمان

 
 
 شهرا

 السعودية(الف الرياالت آ)ب

  

 12,948,903 17,543,045 يناير 1الرصيد في 

 4,888,183 5,278,000 شراء استثمارات جديدة 

 (343,943) (73,600) المستبعد والمستحق خالل السنة

 49,902 4,846 في استحقاقات األرباح التغير

 17,543,045 22,752,291 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 القيمة انخفاض مخصص

 م2020

 12المتوقعة لفترة  خسائر االئتمان

 
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 18,069 25,185 يناير  1الرصيد في 

 المخصص ( / القيد )عكس
ٌ
 الم

 
 7,116 (16,196) للسنة لحم

 25,185 8,989 ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 .السنة خالل المتوقعة االئتمان خسائر مراحل بين محولة أي تعرضات هناك كني مل

 

  65. االستثمار في شركة زميلة

طوكيو مارين  اإلنماءفي شركة  )% 28.75م: 2019% ) 28.75بنسبة  من االستثمار يمثل االستثمار في شركة الزميلة حصة المصرف

مليون ريال سعودي(، وقد تأسسٍ الشركة  300م: 2019مليون ريال سعودي ) 300)شركة تأمين تعاوني( برأس مال مدفوع قدره 

 .(م2012 يونيو 18الموافق )هـ 1433رجب  28( وتاريخ (1010342537بموجب السجل التجاري رقم 

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  72,776  60,128 السنة في بداية الرصيد

 (12,648)  (198)  خسارة السنةفي  حصةال

 59,930  60,128  

 

م 2020ديسمبر  31كما في  المدرجة في السوق الماليةعلى أساس القيمة الواردة أعاله تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات 

 مليون ريال سعودي(. 108م: 2019مليون ريال سعودي ) 210بمبلغ 

 ألحدث قوائم مالية معلنة. المختصرةالتالي المعلومات المالية يقدم الجدول 
ً
 للشركة الزميلة وفقا

 

 م2020سبتمبر  30

 )بآالف الرياالت السعودية(

 م2019ديسمبر  31

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 مدققة غير مدققة 

 662,432 557,821 المتداولةالموجودات 

 762,028 669,005 إجمالي الموجودات

 507,900 400,278 المطلوبات المتداولة

 554,978 460,903 إجمالي المطلوبات

 207,050 208,168 الملكيةإجمالي حقوق 

 187,953 126,209 إجمالي اإليرادات

 221,984 122,542 إجمالي المصروفات
 

 مشروع مشتركستثمار في اال 6.6

مال شركة إرسال للتحويالت المالية )مشروع مشترك بين  في رأس (50%) مليون ريال سعودي 25 قدره المصرف باستثمار مبلغقام 

  21بتاريخ  1010431244الشركة بموجب السجل التجاري رقم  قد تأسسٍومؤسسة البريد السعودي(، و اإلنماءمصرف 
 
مادى األولى ج

 4.7 السنة بلغٍ حصة المصرف في دخلقد مليون ريال سعودي. و 50ويبلغ رأسمالها المدفوع  (م2015مارس  12الموافق )هـ 1436

 مليون ريال سعودي(.  1.8: م2019مليون ريال )
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 خصائص وموقع االستثماراالستثمارات حسب  تحليل  7.6

 

 ةمحلياستثمارات 

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 ةدولياستثمارات 

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019 م2020  م2019 م2020  م2019 م2020 

االستثمارات المدرجة بالقيمة 

         العادلة من خالل قائمة الدخل

 59,648 94,742  - 15,102  59,648 79,640 أدوات حقوق ملكية

 2,195,212 2,090,811  394,221 306,034  1,800,991 1,784,777 صناديق

 1,864,417 1,860,639  321,136 394,221  2,185,553 2,254,860 

جة
 
در

ُ
بالقيمة  االستثمارات الم

العادلة من خالل الدخل الشامل 

         اآلخر

 790,564 1,210,979  88,495 92,704  702,069 1,118,275 استثمارات ذات عائد ثابٍ 

 2,615,852 3,129,772  - -  2,615,852 3,129,772 استثمارات ذات عائد متغير

 222,240 175,370  753 2,074  221,487 173,296 حقوق ملكية أدوات 

 4,421,343 3,539,408  94,778 89,248  4,516,121 3,628,656 

جة ستثماراتاال
 
در

ُ
بالتكلفة  الم

         المستنفذة ، صافي

  16,638,432  21,842,512   56,088  56,480   16,582,344  21,786,032 استثمارات ذات عائد ثابٍ 

 879,428 900,790  - -  879,428 900,790 استثمارات ذات عائد متغير

 22,686,822 17,461,772  56,480 56,088  22,743,302 17,517,860 

 في شركة زميلة اتستثمار اال

         ومشروع مشترك

  76,284  80,818  - -   76,284  80,818 حقوق ملكيةأدوات 

 23,477,660 29,525,794  539,557 472,394  22,938,103 29,053,400 اإلجمالي
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 مكونات االستثماراالستثمارات حسب  تحليل  8.6

 

ج في السوق المالية
 
در

ُ
 م

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

ج في السوق غير 
 
در

ُ
م

 المالية

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 اإلجمالي

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019 م2020  م2019 م2020  م2019 م2020 

جة بالقيمة 
 
در

ُ
االستثمارات الم

         العادلة من خالل قائمة الدخل

 59,648 94,742  54,172 46,629  5,476 48,113 أدوات حقوق ملكية

 2,195,212 2,090,811  898,993 834,212  1,296,219 1,256,599 صناديق

 1,304,712 1,301,695  880,841 953,165  2,185,553 2,254,860 

 ال االستثمارات
ُ
 م

 
جة بالقيمة در

العادلة من خالل الدخل الشامل 

         اآلخر

 790,564 1,210,979  - 10,000  790,564 1,200,979 استثمارات ذات عائد ثابٍ 

 2,615,852 3,129,772  2,611,950 3,122,117  3,902 7,655 استثمارات ذات عائد متغير

 222,240 175,370  16,646 17,967  205,594 157,403 حقوق ملكيةأدوات 

 1,366,037 1,000,060  3,150,084 2,628,596  4,516,121 3,628,656 

جة ستثمارات اال
 
در

ُ
بالتكلفة الم

         المستنفذة، صافي

 16,638,432 21,842,512  8,005,328 6,174,702  8,633,104 15,667,810 استثمارات ذات عائد ثابٍ 

 879,428 900,790  879,428 900,790  - - استثمارات ذات عائد متغير

 15,667,810 8,633,104  7,075,492 8,884,756  22,743,302 17,517,860 

 في شركة زميلة اتستثمار اال

         ومشروع مشترك

 76,284 80,818  76,284 80,818  - - حقوق ملكيةأدوات 

 23,477,660 29,525,794  12,542,801 11,187,235  10,934,859 18,338,559 اإلجمالي

  

 المتعامليناالستثمارات حسب  تحليل 9.6

       

     

 م2020

 الرياالت السعودية(الف آ)ب

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 19,363,260 24,763,043 حكومية وشبه حكومية

 504,656 1,096,501 األخرى المالية والمؤسسات البنوك

 3,609,744 3,666,250 شركات 

 23,477,660 29,525,794 اإلجمالي

 

 تحليل االستثمارات حسب جودة االئتمان 10.6

       

     
 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 19,363,260 24,763,043 حكومية وشبه حكومية

 1,561,016 2,591,122 من الدرجة األولى استثمارات

 2,553,384 2,171,629 وصناديق أدوات حقوق ملكية

 23,477,660 29,525,794 اإلجمالي
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جودة مخاطر "إلى " ئتمانمن مخاطر االخالية إلى حد كبير ع في نطاق "قت التعرضات التي من الدرجة األولى االستثماراتتشتمل 

"ائتمان 
ً
 .جيدة جدا

 

 ، صافي التمويل - 7

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جمالياإل غير العامل يلالتمو التمويل العامل

 االنخفاض مخصص 

) ايضاح  في القيمة

1.7) 

 صافيالتمويل، 

 23,533,947 (666,436) 24,200,383 256,327 23,944,056 فراد أ

 87,661,612 (2,634,445) 90,296,057 2,596,651 87,699,406 شركات 

 111,195,559 (3,300,881) 114,496,440 2,852,978 111,643,462 اإلجمالي
 

 

 

 

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جماليإلا التمويل غير العامل العاملالتمويل 

 االنخفاض مخصص

 في القيمة

 ( 1.7) إيضاح  

 صافيالتمويل، 

 19,538,084 (568,606) 20,106,690 340,493 19,766,197 فراد أ

 75,263,314 (2,016,152) 77,279,466 1,502,241 75,777,225 شركات 

 94,801,398 (2,584,758) 97,386,156 1,842,734 95,543,422 اإلجمالي
 

 

 

بشكل مل تمويل الشركات توبطاقات االئتمان. ويش االستهالكيتمويل الو التمويل العقاري علىبشكل رئيس  األفرادتمويل يشتمل 

 .حكام الشريعةمتوافقة مع أ لدى المصرف تمويلالمنتجات والتمويل التجاري. رئيس على 

 

 تحليل إجمالي التمويل حسب المنتجات:

 

 

م2020  

الف الرياالت السعودية(آ)ب  

م2019  

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جمالياإل الشركات  األفراد جمالياإل الشركات  األفراد

 18,644,680 4,342,599 14,302,081 20,929,480 2,974,910 17,954,570 مرابحة

 34,942,490 30,615,618 4,326,872 40,206,512 35,711,379 4,495,133 إجارة

 43,418,015 42,321,249 1,096,766 52,661,803 51,609,768 1,052,035 بيع آجل 

 380,971 - 380,971 698,645 - 698,645 أخرى

 97,386,156 77,279,466 20,106,690 114,496,440 90,296,057 24,200,383 اإلجمالي

 

 :مخصص انخفاض قيمة التمويلإجمالي التعرضات وحركة  1.7

 :تعرضات التمويلإلجمالي الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي من تسوية اليوضح الجدول التالي 
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التسوية من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي 

 إلجمالي تعرضات التمويل:

 

 

 م2020ديسمبر  31

)بآالف الرياالت السعودية(   

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانية

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 منخفضة القيمة

 اإلجمالي  االئتمانية

     إجمالي التعرضات 

     األفراد

 20,106,690 340,493 311,686 19,454,511 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (7,639) (69,375) 77,014 شهرا

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (19,117) 217,645 (198,528) االئتمانية غير منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 130,029 (22,953) (107,076) االئتمانية منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

بعد األصول بالصافي موجودات مالية جديدة، 

 4,275,313 (5,819) (59,035) 4,340,167 و السدادالتي تم إلغاء االعتراف بها المالية 

 (181,620) (181,620) - - مبالغ مشطوبة

 24,200,383 256,327 377,968 23,566,088 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 77,279,466 1,502,241 6,282,181 69,495,044 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (781,736) 781,736 شهرا

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 2,704,044 (2,704,044) االئتمانية غير منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 1,506,230 (1,481,827) (24,403) االئتمانية منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

بعد األصول بالصافي موجودات مالية جديدة، 

 13,418,450 (9,961) (389,638) 13,818,049 و السدادالتي تم إلغاء االعتراف بها المالية 

 (401,859) (401,859) - - مبالغ مشطوبة

 90,296,057 2,596,651 6,333,024 81,366,382 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

     اإلجمالي 

 97,386,156 1,842,734 6,593,867 88,949,555 الرصيد في بداية السنة

 12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 
ً
 - (7,639) (851,111) 858,750 شهرا

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (19,117) 2,921,689 (2,902,572) االئتمانية غير منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

المتوقعة على مدى  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 1,636,259 (1,504,780) (131,479) االئتمانية منخفضة القيمة ،عمر الموجودات

بعد األصول بالصافي موجودات مالية جديدة، 

 17,693,763 (15,780) (448,673) 18,158,216 و السدادالتي تم إلغاء االعتراف بها المالية 

 (583,479) (583,479) - - مبالغ مشطوبة

 114,496,440 2,852,978 6,710,992 104,932,470 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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لخسائر التسوية من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي 

 االئتمان المتوقعة

 

 

 م2020ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     مخصص انخفاض القيمة  

     األفراد

 568,606 216,421 55,776 296,409 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (3,489) (11,280) 14,769 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (5,923) 6,351 (428) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 8,589 (7,718) (871) الموجودات منخفضة القيمة

 268,272 106,393 52,709 109,170 للسنة المحملصافي 

خسائر ناتجة عن التعديالت في التدفقات النقدية التعاقدية، 

 صافي،  بعد إثبات عكس خسائر التعديل

 11,178 - - 11,178 ( 37) اإليضاح   

 (181,620) (181,620) - - مبالغ مشطوبة

 666,436 140,371 95,838 430,227 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 2,016,152 916,765 692,353 407,034 السنةالرصيد في بداية 

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (35,269) 35,269 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 30,624 (30,624) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 286,165 (286,082) (83) الموجودات منخفضة القيمة

 996,139 563,812 460,580 (28,253) صافي )المعكوس قيده( المحمل للسنة 

خسائر ناتجة عن التعديالت في التدفقات النقدية التعاقدية، 

 صافي،  بعد إثبات عكس خسائر التعديل

 24,013 - 1,244 22,769 ( 37) اإليضاح   

 (401,859) (401,859) - - مبالغ مشطوبة

 2,634,445 1,364,883 863,450 406,112 م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

     اإلجمالي 

 2,584,758 1,133,186 748,129 703,443 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (3,489) (46,549) 50,038 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (5,923) 36,975 (31,052) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 294,754 (293,800) (954) الموجودات منخفضة القيمة

 1,264,411 670,205 513,289 80,917  صافي المحمل للسنة

خسائر ناتجة عن التعديالت في التدفقات النقدية التعاقدية، 

 صافي،  بعد إثبات عكس خسائر التعديل

 35,191 - 1,244 33,947 ( 37) اإليضاح   

 (583,479) (583,479) - - مبالغ مشطوبة

 3,300,881 1,505,254 959,288 836,339 م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     األفراد

 627,933 336,388 42,308 249,237 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (17,066) (12,672) 29,738 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,024) 3,632 (608) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 10,440 (9,956) (484) الموجودات منخفضة القيمة

 140,849 89,859 32,464 18,526 المحمل على السنةصافي 

 (200,176) (200,176) - - مبالغ مشطوبة

 568,606 216,421 55,776 296,409 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

     الشركات

 1,673,153 579,842 682,297 411,014 السنةالرصيد في بداية 

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (4,887) (103,452) 108,339 شهرا

المحول للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

 - - 3,425 (3,425) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 181,755 (179,315) (2,440) الموجودات منخفضة القيمة

 585,641 402,697 289,398 (106,454) المحمل على السنةصافي )عكس القيد(/

 (242,642) (242,642) - - مبالغ مشطوبة

 2,016,152 916,765 692,353 407,034 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

     اإلجمالي

 2,301,086 916,230 724,605 660,251 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - (21,953) (116,124) 138,077 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - (3,024) 7,057 (4,033) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 192,195 (189,271) (2,924) الموجودات منخفضة القيمة

- 

 726,490 492,556 321,862 (87,928) المحمل على السنةصافي )عكس القيد(/

 (442,818) (442,818) - - مبالغ مشطوبة

 2,584,758 1,133,186 748,129 703,443 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالتمويل واالرتباطات االئتمانية حيث أنه ال ر الواردة في هذه الجداول ئالخسامخصصات تشمل 

تمويل عن خسائر االئتمان المتوقعة من االرتباطات المتعلقة باليمكن للمصرف فصل الجزء المتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة 

 . االئتمانية لهذه األدوات المالية

 المبالغ المشطوبة

والتي ال تزال  م2020 ديسمبر 31المالية المشطوبة خالل السنه المنتهية في القائم المتعلق بالموجودات المبلغ التعاقدي إن 

 مليون ريال سعودي(.  441.5: 2019مليون ريال سعودي ) 1,011.5 يبلغ نفاذ قابلة لل
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 مخصصات االنخفاض في قيمة التمويل: علىالمحمل   2.7  

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 726,490 1,264,411  مخصصات االنخفاض في قيمة التمويل

المخصص المحمل / ) المعكوس قيده ( للتسهيالت غير الممولة و 

 (24,706) 168,599 ج( 17) إيضاحالتعهدات المتعلقة باالئتمان 

 
ً
 (1,304) (13,828) المبالغ المستردة من الديون المشطوبة سابقا

 1,419,182 700,480 

 يتضمن التمويل معامالت إجارة كما يلي:   3.7

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 9,109,359 6,149,683  أقل من سنة 

 12,517,680 21,588,422 سنوات  5من سنة إلى 

 23,046,101 22,145,454 سنوات  5أكثر من 

 44,673,140 49,883,559 عقود اإلجارة  مدينيإجمالي 

 (9,730,650) (9,677,046) غير المكتسب عن عقود اإلجارة  المستقبلي العائد

 (38,815) (47,381) مخصص خاص

 34,903,675 40,159,132  عقود اإلجارة مدينيصافي 

 

 ، صافيو موجودات حق االستخدام المعدات،الممتلكات  - 8

 التكلفة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 راضياأل

 مبانيالو

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

ثاث األ

 معدات الو

موجودات حق 

 االستخدام

 جماليإلا

2020 

 جمالياإل

2019 

  3,231,198 4,012,726 525,547 1,665,778 423,032 1,398,369 الرصيد في بداية السنة 

معيار الأثر تطبيق 

 16-لتقرير الماليالدولي ل

 479,159 - - - - - م2019ناير ي 1في 

 317,963 218,238 56,267 65,672 18,420 77,879 خالل السنةاإلضافات 

  (15,594) (85,980) (14,828) (71,152) - - خالل السنة االستبعادات

  4,012,726 4,144,984 566,986 1,660,298 441,452 1,476,248 الرصيد في نهاية السنة

         :االستهالك المتراكم

  1,334,519 1,598,833 87,332 1,137,097 273,401 101,003 الرصيد في بداية السنة 

  273,258 251,319 90,764 110,865 30,175 19,515 المحمل للسنة 

  (8,944) (70,454) (3,991) (66,463) - - خالل السنة االستبعادات

  1,598,833 1,779,698 174,105 1,181,499 303,576 120,518 الرصيد في نهاية السنة 

 صافي القيمة الدفترية  

  2,365,286 392,881 478,799 137,876 1,355,730 2020ديسمبر،  31في   

 صافي القيمة الدفترية 

 2,413,893  438,215 528,681  149,631 1,297,366  2019ديسمبر،  31في   

مليون ريال  248 م:2019) مليون ريال سعودي 263 م أعمال تحٍ التنفيذ بمبلغ 2020ديسمبر  31تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 

 سعودي(.
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 يتضمن بند األثاث والمعدات موجودات خاصة بتقنية المعلومات كما يلي:

 موجودات خاصة بتقنية المعلومات

 جمالياإل غير ملموسة ملموسة

 بآالف الرياالت السعودية()

    التكلفة

 1,494,875 913,205 581,670 يناير  1الرصيد في  

 56,534 27,504 29,030 خالل السنةاإلضافات 

 (69,294) (271) (69,023) خالل السنة االستبعادات

 1,482,115 940,438 541,677 2020ديسمبر  31الرصيد في 

     اطفاء متراكمإستهالك/

 994,892 624,400 370,492 2020يناير  1الرصيد في  

 97,955 53,885 44,070 خالل السنةاإلضافات 

 (64,349) (208) (64,141) خالل السنة االستبعادات

 1,028,498 678,077 350,421 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 453,617 262,361 191,256 م2020 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 499,983  288,805 211,178 م2019 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 .يلالصراف اآلومواقع تعود معظم موجودات حق االستخدام إلى إيجارات المركز الرئيسي للمصرف وفروعه 

 

 خرىاأل الموجودات- 9

      

 إيضاح      

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  487,745 474,629 1.9  عقارات مقتناة بغرض البيع 

  195,191 305,635  مستحقة مقابل خدمات إدارة األصولأتعاب 

  76,436 97,922  مدفوعات مقدمة

 - 90,157  تعويضات نقاط البيع  مقابلمستحقات 

  47,036 28,067  مخزون تمويل

 156,065 143,010  أخرى 

  962,473 1,139,420  اإلجمالي

 

ديســمبر  31المتهية في  الســنة خاللو عمالء. منتمثل عقارات حصــل عليها المصــرف مقابل تســوية معامالت تمويل مســتحقة    1.9

 مليون ريال سعودي(. 45.1: م2019) .بقيمة "ال شيء"مقابل تسوية معامالت تمويل عقارات  على حصل المصرف ،2020

 

 

 لبنوك والمؤسسات المالية األخرىالمستحقة للبنك المركزي السعودي وا األرصدة- 10

      

 إيضاح      

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 - 6,534,009 1.10 مستحقات للبنك المركزي السعودي

  3,224,773  756,941 2.10 ودائع ألجل من البنوك و المؤسسات المالية األخرى 

  65,071  21,084  حسابات جارية 

  3,289,844  7,312,034  اإلجمالي
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البنك المركزي مليار ريال سعودي تم استالمها خالل العام من  6.6 مبلغ ب عوائد استثماريةبدون  ودائعهذا الرصيد  يمثل –  1.10

المملكة العربية حكومة  منالمقدمة  إعانة المصرف على تطبيق حزمة برامج الدعم  بغرض، بآجال استحقاق مختلفة السعودي

ن الونتيجة لذلك ، ونا" ور السعودية لمواجهة تفشي وباء "ك
 
للسنة المنتهية في  للمصرف دخل من االستثمارات والتمويلقد تضم

ألجل لدى المصرف  البنك المركزيودائع الناشئة من ومليون ريال سعودي ،  96.1بمبلغ  القيمة العادلةمنافع  م2020ديسمبر  31

 .عوائد استثماريةبدون 

 .مع البنوك والوكالة يمثل هذا الرصيد معامالت المرابحة  2.10

 

 العمالء ودائع - 11

      

 إيضاح      

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  54,528,638  62,839,786  ودائع تحٍ الطلب

 2,105,303 5,360,542  توفير

 44,397,349 50,179,027 1.11 استثمارات عمالء ألجل 

  1,031,545  1,074,923 2.11 أخرى  

  102,062,835  119,454,278  اإلجمالي

 

 .العمالء اتمضارب و ات"استثمارات عمالء ألجل" تمثل مرابح    1.11

 وخطابات الضمان." تمثل التأمينات النقدية لخطابات االعتماد خرى"الودائع األ   2.11

 أعاله على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي: المذكورةتشتمل ودائع العمالء    3.11

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

  1,036,898  1,342,023 ودائع تحٍ الطلب

  3,557,515  1,520,558 استثمارات عمالء ألجل 

  38,696  72,965 أخرى  

  4,633,109  2,935,546 اإلجمالي

 

 

 مبالغ مستحقة لمالك وحدات في صناديق استثمارية - 12

اإلنماء  صــندوق) اســتثماريينالحصــة غير المســيطرة في صــندوقين  في صــناديق اســتثمارية وحدات  لمالكتمثل المبالغ المســتحقة 

 .القوائم الماليةفي هذه تم توحيدها  ( األولية ألصداراتاإلنماء ل صندوقو  للصكوك

 

 أخرى مطلوبات - 13

      

 إيضاح      

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 868,886 1,882,208  صادرة مستحقة الدفعشيكات 

 1,315,050 1,518,854  حسابات دائنة

 347,217 404,375 2.25  مستحقات نهاية الخدمة

 إيجارات م
ً
 310,797 392,621  مقابل معامالت التمويلقبوضة مقدما

 416,307 389,303 1.13 التزامات اإليجار

)  مخصصات خسائر متعلقة بارتباطات االئتمان )ج71  348,536 179,937 

 277,985 308,618  مصاريف مستحقة

32 مخصص الزكاة  222,756 126,831 

 198,828 104,052  أخرى 

 4,041,838 5,571,323  اإلجمالي
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 باإليجارالمصاريف المتعلقة مطلوبات اإليجار و   1.13

 فيما يلي بيان بالتدفقات النقدية التعاقدية لمطلوبات اإليجار بقيم غير مخصومة: 

 م2020 

 

 م2019

 

 90,220 100,256 أقل من سنة 

 248,878 233,859 سنوات 5إلى  سنةمن 

 128,535 110,627 سنوات 5أكثر من 

 467,633 444,742 اإلجمالي 

 

 

ن  
 
ريال مليون  17.9: م2019) مليون ريال ســـــــعودي 15.9األخرى تكاليف التمويل البالغة  ةداريواإلالعمومية المصـــــــروفات تتضـــــــم

 الموجودات)اإليجارات قصــــــيرة األجل وعقود إيجار ات التزامات اإليجار  من احتســــــاباإليجارات المســــــتبعدة  ومصــــــروفات (ســــــعودي 

 (ريال سعودي مليون 8.2: م2019) مليون ريال سعودي 1.5منخفضة القيمة( بمبلغ 

 

 المال رأس - 14

مليون ســـهم(، بقيمة  1,500: م2019)مليون ســـهم  2000يتكون رأســـمال المصـــرف المصـــرح به، و المصـــدر و المدفوع بالكامل من 

 ريال سعودي للسهم الواحد. 10 قدرها اسمية

 

 فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف 

 

%نسبة الملكية   

2020 2019 

 10.00 10.00 صندوق االستثمارات العامة

 90.00 90.00 وأخرىالعموم 

 100.00 100.00 اإلجمالي

 

 إصدار أسهم منحة 1.14

 

بتاريخ  ةم وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد2019ديسمبر  14بموجب توصية مجلس إدارة المصرف بتاريخ 

% من خالل إصـــدار أســـهم منحة 33م، وبعد أخذ الموافقات الالزمة فقد قام المصـــرف بزيادة رأس ماله بنســـبة قدرها 2020أبريل  8

مليون ســهم، وارتفع  2,000صــل إلى مليون ســهم لي 500بمقدار ســهم لكل ثالثة أســهم، وبذلك ارتفع عدد أســهم المصــرف بعدد 

 .سعودي رياليون مل 20,000مليون ريال ليصل إلى  5,000رأس مال المصرف بمقدار 

 

   النظامي االحتياطي - 15 

% من صافي الدخل 25يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف بتحويل ما ال يقل عن 

السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يبلغ رصيد االحتياطي ما يساوي رأس المال المدفوع للمصرف، وعليه تم تحويل مبلغ 

، إضافة لذلك مليون ريال سعودي( 633.7: م2019افي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي )مليون ريال سعودي من ص 491.5 قدره 

 إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع(.1.14إيضاح ألسهم )منحة اصدار إلمليون ريال سعودي  3,423مبلغ تحويل تم فقد 

 .النقدي
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 واالحتياطيات األخرى الخزينة أسهم - 16

 الخزينةأسهم  (أ

تزامات المتعلقة بالبرامج التحفيزية والمحســــوبة لاالب للوفاءالحصــــول على الموافقات الالزمة، وذلك تم شــــراء أســــهم الخزينة بعد 

 (.2.20)للتفاصيل يرجى الرجوع لإليضاح رقم  على أساس دفعات األسهم للموظفين

 

 األخرىاالحتياطيات  (ب

 م2020ديسمبر  31

السعودية()بآالف الرياالت   

احتياطي القيمة 

العادلة لالستثمارات 

المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

احتياطي برنامج 

أسهم 

الموظفين )إيضاح 

 ( (2.20 ) رقم

احتياطي 

 مسؤوليات

المصرف 

 اإلجمالي  االجتماعية

 161,097 62,953 20,772 77,372 الرصيد في بداية السنة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في صافي 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

 9,032 - - 9,032 خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 17,201 - - 17,201 اآلخر الشامل

 صكوكبيع استثمارات محققة من مكاسب صافي 

 (944) - - (944) اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

مكاسب بيع استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

 (21,031) - - (21,031) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 13,080 - 13,080 - احتياطي برامج أسهم الموظفين 

 (1,389) (1,389) - -  المخصص بعد حسم المستخدم 

 177,046 61,564 33,852 81,630 نهاية السنة الرصيد كما في 

 

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

احتياطي القيمة 

العادلة لالستثمارات 

المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

احتياطي برنامج 

أسهم 

الموظفين )إيضاح 

 ( (2.20 ) رقم

احتياطي 

 مسؤوليات

المصرف 

 اإلجمالي  االجتماعية

 31,708 48,581 5,504 (22,377) الرصيد في بداية السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

 56,611 - - 56,611 خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 

الصكوك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 59,098 - - 59,098 اآلخر الشامل

 صكوكبيع استثمارات محققة من مكاسب صافي 

 (8,916) - - (8,916) اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

في أدوات حقوق ملكية مكاسب بيع استثمارات 

 (7,044) - - (7,044) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 15,268 - 15,268 - احتياطي برامج أسهم الموظفين 

 14,372 14,372 - - المخصص بعد حسم المستخدم  

 161,097 62,953 20,772 77,372 نهاية السنة الرصيد كما في 
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 حيثم 2020للعام  االجتماعية احتياطي مسؤولياتمليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى 19.7 مبلغ خالل العام تم تخصيص 

 ميلون ريال سعودي(. 25.3: م2019) لمصرفل االجتماعية لمسؤولياتللوفاء باسيتم الصرف من هذا المخصص 

 

 وااللتزامات المحتملة التعهدات - 17

 

 القضائية: الدعاوى (أ

 .م2019و  م2020ديسمبر  31كما في  ضد المصرف مرفوعة هامة دعاوى قضائيةلم تكن هناك أي 

 

  االرتباطات الرأسمالية: (ب

ريال  مليون 112 :م2019مليون ريال ســـــــعودي ) 63، يوجد لدى المصـــــــرف ارتباطات رأســـــــمالية قدرها م2020ديســـــــمبر  31كما في 

 وتتعلق بشراء ممتلكات ومعدات. (،سعودي
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ج(   

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشــــكل أســــاســــي من خطابات الضــــمان واالعتمادات المســــتندية وخطابات 

القابلة للنقض لمنح االئتمان غير المســـــــتخدم. إن الغرض الرئيســـــــي من وراء هذه األدوات هو  وااللتزامات غيروالقبوالت  ، اعتماد

، التي تعتبر ضمانات بالسداد غير قابلة للنقض واالعتمادات المستنديةضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان 

اماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها من قبل المصـــــرف في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتز 

ن المبلغ الملتزم به ألن المصرف أقل متعتبر المتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات المستندية  إناالستثمارات والتمويل. 

 .ال يتوقع بشكل عام أن يقوم الطرف الثالث بسحب األموال

 

 .ستندية بشكل عام مضمونة بالموجودات التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل بشكل جوهريإن االعتمادات الم

 

تمثل القبوالت تعهدات المصـــــــرف لســـــــداد الكمبياالت المســـــــحوبة من قبل العمالء. يتوقع المصـــــــرف تقديم معظم القبوالت قبل 

 العمالء.سدادها من قبل 

 

المســـتخدم من التســـهيالت االئتمانية المعتمدة، والتي تمثل في األســـاس موافقات على  تمثل التعهدات لمنح االئتمان الجزء غير

عمليات تمويل وضـــــمانات وخطابات اعتماد.  وفيما يتعلق بهذه التعهدات فإن المصـــــرف يتعرض إلى القليل من المخاطر المحتملة 

 ألن معظم هذه التعهدات لمنح االئتمان تتطلب التزام العميل بمعاي
ً
ير ائتمانية محددة. وال يمثل إجمالي التعهدات القائمة نظرا

لمنح االئتمان بالضـــرورة المتطلبات المســـتقبلية للتدفقات النقدية حيث أن العديد من تلك التعهدات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون 

 تمويل.لالحاجة ل

 

 :الخاصة بالمصرفوااللتزامات المحتملة  مقابل التعهداتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية  (1

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3 خالل
الى أشهر  3من 

 شهر 12

 5من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,206,196 276 97 2,530 2,203,293 اعتمادات مستندية 

 11,185,117 99,750 1,385,481 885,291 8,814,595 خطابات ضمان 

 461,108 2,480 - - 458,628 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير 

 69,441 - - 69,441 - قابلة للنقض

 13,921,862 102,506 1,385,578 957,262 11,476,516 اإلجمالي 
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 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 أشهر 3 خالل
أشهر الى   3من 

 شهر 12

 5من سنة الى 

 سنوات
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من 

 2,884,336 267 108,072 1,432,839 1,343,158 اعتمادات مستندية 

 10,514,834 50,922 3,305,392 5,502,165 1,656,355 خطابات ضمان 

 338,540 - 547 43,827 294,166 قبوالت 

التزامات منح ائتمان غير 

 417,788 - - 417,788 - قابلة للنقض

 14,155,498 51,189 3,414,011 7,396,619 3,293,679 اإلجمالي 

 

 

2)  
ً
 تعهدات وااللتزامات المحتملة حسب االطراف االخرى:للفيما يلي تحليال

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 376,478 376,114 حكومية وشبه حكومية

 12,726,568 12,445,760 شركات   

 1,052,452 1,099,988 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 14,155,498 13,921,862 اإلجمالي

 

ديســـــــمبر  31والتي يمكن الغاؤها في أي وقٍ من قبل المصـــــــرف والقائمة كما في  االلتزامات( بلغ الجزء غير المســـــــتخدم من 3

 مليون ريال سعودي(. 25,350: 2019مليون ريال سعودي )31,390 مبلغ  م2020

 

لمخصــصــات الخســائر المتعلقة بالتزامات االئتمان وااللتزامات  إلى الرصــيد الختامية الرصــيد االفتتاحي تســوياآلتي الجدول ( يوضــح 4

 المحتملة و "مخصص التزامات االئتمان: 

 م2020ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

     المحتملة  تعهدات وااللتزاماتإجمالي التعرضات لل

 14,155,498 113,572 1,876,266 12,165,660 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (220,405) 220,405 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 776,875 (776,875) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 838,524 (838,524) - الموجودات منخفضة القيمة

االلتزامات  خصمبعد  صافي التزامات جديدة ،

 (233,636) (219,420) (25,653) 11,437 المستحقة /المنتهية 

 13,921,862 732,676 1,568,559 11,620,627 م2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 

 

 



 

44 

 القوائم المالية الموحدة

 

 

 م2020ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

      مخصص االئتمان الخاص بااللتزامات

 179,937 79,737 50,895 49,305 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (6,626) 6,626 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 4,642 (4,642) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 43,124 (43,124) - الموجودات منخفضة القيمة

 168,599 120,610 47,948 41 المحمل على السنةصافي 

 348,536 243,471 53,735 51,330 م2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

خسائر االئتمان 

المتوقعة 

  12لفترة 
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 غير منخفضة القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

 اإلجمالي  منخفضة القيمة

 204,643 40,633 46,522 117,488 الرصيد في بداية السنة

  12المتوقعة لفترة  االئتمانيةالمحول للخسائر 
ً
 - - (7,787) 7,787 شهرا

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - - 2,656 (2,656) الموجودات غير منخفضة القيمة

المتوقعة على مدى عمر  االئتمانيةالمحول للخسائر 

 - 608 (528) (80) الموجودات منخفضة القيمة

 (24,706) 38,496 10,032 (73,234) المحمل على السنة ) المعكوس (/ صافي

 179,937 79,737 50,895 49,305 م2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 من االستثمارات والتمويل، صافي الدخل - 18

        

    

 م2020

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م2019

الف الرياالت آ)ب 

 السعودية(

   الدخل من االستثمارات والتمويل:

  44,791  33,211 لدى البنك المركزي السعوديمرابحات في استثمارات 

 441,483 563,255 بالتكلفة المستنفذة استثمارات في صكوك

 بالقيمة العادلة من خاللمدرجة  استثمارات في صكوك

 الدخل الشامل اآلخر 

100,756 134,287 

  78,001  14,190 مرابحات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

   التمويل 

 797,837 966,012 مرابحة

 1,812,647 1,658,906 إجارة

 2,207,977 2,066,752 بيع آجل 

 20,495 66,924 أخرى

 4,838,956 4,758,594   إجمالي التمويل  

 5,537,518 5,470,006 اإلجمالي 

   ألجل  ستثماراتاالعائد على ال

 (1,140,754) (747,939) ألجل استثمارات عمالء

 (73,549) (74,244) والمؤسسات المالية االخرى  ألجل مع البنك المركزي السعودياستثمارات 

 (1,214,303)  (822,183) إجمالي

 4,647,823 4,323,215 

 

 خدمات مصرفية، صافي أتعاب - 19

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

   -من:الدخل  

  98,832  112,949 تجارية تمويل خدمات     

  584,424  575,858 خدمات البطاقات    

 37,587 102,194 رسوم وساطة      

 477,660 521,335 أخرى مصرفيةإدارة صناديق االستثمار وخدمات     

 1,312,336 1,198,503 

   -من:المصاريف 

 (298,446)  (320,893) خدمات البطاقات    

 (8,230)  (2,738) أتعاب أخرى    

 (323,631)  (306,676) 

 988,705 891,827 
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 موظفينومصاريف رواتب  - 20

فيما يتعلق بتعويضات البنك المركزي السعودي يلخص الجدول التالي فئات موظفي المصرف والمحددة وفقا لقواعد 

 الموظفين.

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                 

 فئات الموظفين

عدد 

 التعويض الثابت الموظفين

 لمدفوعالمتغير االتعويض 

 جمالياإل أسهم نقد

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 يتوجب -مدراء تنفيذيون

عدم الحصول على 

االبنك  من ممانعة

المركزي السعودي 

 11,136  16,554  - - 11,136  16,554  44,600 44,751 21 21 بشأنهم

موظفون يقومون 

تشتمل على بنشاطات 

 48,309  50,107  - - 48,309  50,107  255,720 238,010 712 715 مخاطر

موظفون يقومون بأدوار 

 13,119  15,003  - - 13,119  15,003  71,922 73,822 182 211 رقابية

 62,436  63,240  - - 62,436  63,240  382,589 381,286 1,603 1,645 موظفون آخرون

موظفون بعقود خارجية 

تشتمل )يقومون بأدوار 

 - - - - - - - - - - (على مخاطر

 2,592 2,518 737,869 754,831 144,904 135,000 - - 144,904 135,000 

التعويض المتغير 

 - - - - - - 148,309 172,106 - - المستحق 

 - - - - - - 98,501 132,283 - - مزايا موظفين اخرى

 135,000 144,904 - - 135,000 144,904 1,001,641 1,042,258 2,518 2,592 اإلجمالي

 

 

 

 األساسية لسياسة التعويضات السمات   1.20

البنك  عن الصـــادرة التعليمات مع تفقت تعويضـــات مناســـبة ســـياســـات عاتبتم ايالمصـــرف،  لدىالتعويضـــات  حوكمة اليتجزأ منكجزء 

التعويضـــــات  يطبق المصـــــرف ســـــياســـــة " .المالي االســـــتقرار مجلس قبل من والمعايير المعتمدة والمبادئ المركزي الســـــعودي

مخولة بتشــكيل "لجنة الترشــيحات والمكافآت " وهي أيضــا لقد قام المصــرف " المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصــرف. والمكافآت

 وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.سياسات التعويضات والمكافآت بالمصرف بمراجعة مجلس اإلدارة قبل من 

 واالســـتمرارية الســـيولةبرأس المال ولمخاطر المتعلقة ل مراعاتهاكد من أعاله بالتأعداد وتطبيق الســـياســـات إ ثناءيقوم المصـــرف أ

 .يراداتإلتدفق ال الزمني والتوقيٍ

بحيث ال يقتصــــر النظام المتغير على مراعاة جوانب المخاطر المذكورة ، ومتغير ثابٍ نظاميطبق المصــــرف ســــياســــات تعويض وفق 

 مراعاة النظام المتغير أعاله فقط، بل يتم من خالل 
ً
 بكل وظيفة ةالمتعلق، وأداء الموظفين، والمخاطر للمصـــــرفداء الكلي األأيضـــــا

 .على حده

تها مع ما يقدم من تعويضــات لدى البنوك األخرى ومقارن دوريةبصــورة والمكافآت  التعويضــات ســياســات بمراجعة المصــرف يقوم

 .عند الضرورةالمناسبة عليها جراء التعديالت إو

، برامج المكافآت المتغيرة البنك المركزيمع قواعد  وافقبالتعويضات التي تتمن خالل تطبيق سياساته المتلعلقة ، المصرفيراعي 

األعمال التي تقوم بها مجموعات دوار األ( 3) مجموعات األعمال( اســتراتيجية 2الســوق )ات في ممارســأفضــل ال( 1التي تســتند إلى )

 .المقدم( األداء الفعلي 5، و ) التعرض لهاتم يالمخاطر التي  نوع( طبيعة و4)
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 :المصرففي  ةالمتغير  اتفيما يلي المكونات الرئيسية للتعويضنوضح ، لدى المصرفكجزء من هيكل المكافآت المتغيرة 

 وة التي تمنح للموظفين المتغير وتمثل المكافآت  –النقدية  الحوافز -1
 
ا عند ت

ً
 .سنةعملية تقييم األداء كل  اكتمالدفع نقد

 وة التي تمنح للموظفين المتغير وتمثل المكافآت  -مؤجلة ال الحوافز  -2
 
ا على مدى ت

ً
 .سنوات 3دفع نقد

 .األداء تغير فيلل نسبةالمؤجلة  الحوافزيتم تخفيض  ولم ،المؤجلة للسنوات المستحقة الحوافزمدفوعات بيان بفيما يلي 

 السنة

 )بآالف الرياالت السعودية(

إجمالي المبلغ 

 المبلغ المكتسب المؤجل

المبلغ الغير 

 مكتسب

المبلغ 

المدفوع في 

 م2020عام 

2017 9,586 6,390 3,196 3,203 

2018 9,495 3,165 6,330 3,083 

2019 10,468 - 10,468 - 

 .بشـــكل عادلاألداء الحقيقي والفعلي للوصـــول إلى نتائج التعويضـــات المتغيرة التعديل في المصـــرف إجراءات لدعم مبادئ  يطبق

 :يمكن تحقيق ذلك من خالل

 األداء الضعيف أو السلبي ؛ أو في حالالمؤجلة  الحوافزحيث يتم حجب ب، للحوافز المؤجلة االستقطاعاستخدام ترتيبات  -1

عند الوفاء فقط دفعها يتم  و غيرتأجيل جزء من األجر المتللحوافز المؤجلة، بحيث يتم بموجبها  MALUSاســـــــتخدام ترتيبات  -2

 ةالمتغير المكافآت دفع  بموجبهاالمبالغة في النتائج التي تم أو وجود مؤشر على سلبي األداء الأو بشرط عدم تدني األداء 

 ية على أساسها. المكافأة اإلجمالواحتساب 

 المصــرف اســترداد متوافق مع الشــريعة اإلســالمية، يســتخدم  وكمصــرف
ً
ســياق قرارات بما يتناســب مع  المكافآت المدفوعة ســابقا

ت ى لتنظيم ترتيباخر أط وشــــر وعليه، يحق للمصــــرف إضــــافة .  MALUSشــــرط عليها نطبق وفي الحاالت التي تفقط الشــــرعية  اللجنة

MALUS أدوات إضـــافية لقياس  وضـــعو/أو  حوافزال دفعتم على أســـاســـها النتائج التي  تعديلالتي قد تتطلب إما  للحوافز المؤجلة

 .األداء

  باألداء الفعليالمكافآت ربط 

  المصـــــــرفاعتمد 
ً
 من إطارا

ً
عمل  إطارتم تصـــــــميم صـــــــلة واضـــــــحة بين التعويضـــــــات المتغيرة واألداء. اإلدارة لتطوير س مجلمعتمدا

بحيث يتم الوصـــــــول إلى مالية الخرى غير األعوامل الاألداء المالي وتحقيق تلبية متطلبات على أســـــــاس الجمع بين التعويضـــــــات 

  األعمال والموظفين بشكل فردي.المكافآت لمجموعات مجموعة مكافآت مستهدفة للموظفين، قبل النظر في تخصيص 

قصـــيرة األجل وطويلة األجل، وتشـــمل مؤشـــرات  المحدداتمجموعة من  المصـــرفمقاييس األداء الرئيســـية على مســـتوى  تتضـــمن

 مجموعاتإلى  بشـــكل مناســـبقد تم توزيعها إدارة األداء أن جميع األهداف  يتم التأكد من خالل عملياتالربحية والســـيولة والنمو. 

  األعمال والموظفين.

أهداف محددة، وإنشاء سوق قابلة للمقارنة من القاعدة إلى القمة،  في وضع المصرف، يبدأ ةالمتغير  اتتحديد مبلغ التعويض عند

 المســــتهدفات المنشــــودةمن مقاييس األداء النوعي التي من شــــأنها أن تؤدي إلى تحقيق ها وغير مســــتهدفات الربحية وتحديد 

 ألخذ عوامل المكافآت وعاء سفل. يتم تعديل األعلى إلى األمن تشكيل وعاء هرمي للمكآفات و
ً
من خالل في االعتبار المخاطر الحقا

التي يتم بموجبها دفع التعويضات اإلجراءات م ييتقتقوم لجنة الترشيحات والمكآفات بالمعدلة حسب المخاطر.  القياساتاستخدام 

أن قراراتها بالتأكد من اللجنة وتقوم  ،توقيتها واحتماالتها غير مؤكدين التي ال يزالالمتوقعة بعناية وعن اإليرادات المســـــــتقبلية 

 المستقبلية.  وتطلعاته للمصرفتتسق مع تقييم الوضع المالي 
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إلى  المصــرفنوعية األرباح. يهدف بما يتناســب مع المكافآت  وعاءتعديل  عندة يشــفافتتســم بالرســمية  إجراءات المصــرفيســتخدم 

تعديل قاعدة للجنة جودة األرباح قوية، يمكن في الحاالت التي ال تكون فيها دفع المكافآت من األرباح المحققة والمســـــــتدامة. 

 لح ارباأل
ً
 اللجنة.  تقديروفقا

يتم التأكد من األهداف المالية.  الحد األدنى منتحقيق  يتوجب، المكافآتتمويل لتوزيع مجموعة مصـــــدر  المصـــــرفلكي يكون لدى 

مالي أو الداء تدني أو ضــــعف األحدوث  بشــــكل كبير في حال يمكن تقليصــــهامقاييس األداء أن إجمالي التعويضــــات المتغيرة خالل 

بموجب عوامل ه، يخضـــــــع لتعديالت ســـــــلبي. عالوة على ذلك، فإن مجموع المكافآت المســـــــتهدفة، كما هو محدد أعالحدوث أداء 

 .االرتباط بالمخاطرمع تعديل المخاطر وإطار  يتوافقالمخاطر بما 

 منح السياسة التأجيل ومعايير 

( 2) البنك المركزي الســــعودي ممانعةعدم  يتطلب تعيينهم( الموظفين الذين 1لفئات معينة من الموظفين مثل )يقدم المصــــرف 

ما كان ذلك ، حيثالعاليةالمخاطر الموظفين ذوي مهام الرقابية على ( 3)بالمخاطر العالية  أعمالهمالموظفين الذين تتســـــــم 

ب  مناســـــــ
ً
ب ةالمتغير النقدية  المكافآتمن  جزء، ا متعددة للموظفين ات ســـــــنوية على مدار دور المصـــــــرف وتدفع أداء التي ترتبط 

 ونجاحه. رفالمصلهم تأثير مباشر على نمو األساسيين الذين تم تحديدهم و

معايير لتحديد قيمة يتم وضـــــــع ، الكلي للمصـــــــرفداء ترتبط باألمدفوعات نقدية على مل تمتغيرة تشـــــــ مكافآتخطط عند تقديم 

هذه وفق المدفوعة المكافآت النقدية التوجيهية. ويلزم أن تخضــع مبادئها المؤجلة في إطار قواعد الخطة أو المكافآت تخصــيص 

 لكل خطة على حدة، منح ســـياســـة الالخطط لســـياســـة لالحتفا  بالموظفين أو 
ً
ة االحتفا  ســـياســـكون توينبغي أن المحددة مســـبقا

المصــرف للمكافآت التوجيهية. وكحد أدنى من المتطلبات، فإن ســياســة  هافي قواعد الخطة أو مبادئموضــحة منح الأو بالموظفين 

 .بالموظفيناالحتفا  المناسبة المتعلقة بات سياسالنقدية يجب أن ترتبط بال

 

 

 األخرى اتمقابل أشكال التعويض يةالنقدالتعويضات خصيص تلمحددات ال

هدف إلى ي المصـــــــرف، فإن وعليه. المصـــــــرفأســـــــاســـــــي لنجاح هو عامل جميع الموظفين من قبل االلتزام طويل األجل جودة إن 

، والذين يؤدون اإلنماء مصـــــــرفالمهنية مع  عالقتهمالملتزمين بالحفا  على واالحتفا  وتحفيز أفضـــــــل الموظفين ب اســـــــتقطاال

العناصـــــر على  المصـــــرف. تشـــــمل مجموعة المكافآت التي يقدمها طويل األجلمصـــــلحة المســـــاهمين على المدى  لخدمةدورهم 

 :اآلتيةالرئيسية 

األجور وتنوع عناصر  تحديدالراتب األساسي والبدالت النقدية( وبرامج المزايا األخرى لدعم سياسات تشتمل على ) األجور الثابتة -1

 .ذات الصلةتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية بما ي

المواهب المؤهلة بشـــكل اســـتقطاب لدعم ســـياســـات المصـــرف لتحديد األجور وللمســـاعدة في والتي تقدم  النقديةالبدالت   -2

النمو المســــــتدام. يقوم المصــــــرف بمراجعة البدالت التي يقدمها للموظفين ومقدار هذه البدالت للتأكد من أنها  عمكافب لد

 .المصرفات لمختلف الفئآت في تدعم أهداف التعويض

 في جميع مجموعــاتالمواهـب من ذوي الخبرة الكــافيــة بــاالحتفــا  وتوظيف عمليــة دعم والتي تهــدف إلى  المزايــا األخرى -3

مراجعتها على أســــاس منتظم للتأكد من أنها ال تزال يتم . يتم توفير هذه المزايا بما يتماشــــى مع معايير الســــوق واألعمال

 . مناسبة

األعمال واألفراد في عملية ات أداء المصرف ومجموع دعملتعزيز فعالية الموظفين من خالل وتهدف  مكافأة األداء السنوية -4

 . مكافآت تنافسية تدعم استراتيجية نمو أعمال المصرف مستدامة وإنشاء إستراتيجية
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 برامج أسهم الموظفين   2.20

 :الفترةفيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية 

مشاركة الموظفين  طبيعة البرنامج

 (ESPSباألسهم )

 ) أ ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS)فين موظلل

 ) ب ( برنامج 

فين موظمنح األسهم لل

(ESGS) 

 1 1 1 عدد البرامج القائمة

 م2019ا مايو  م2019ا مايو  م 2019ا مايو  تاريخ المنح

 م2022أبريل  30 م2024أبريل  30 م2022أبريل  30 تاريخ االستحقاق

 1,820,169 1,167,542 2,798,754 معدلة بعد إصدار أسهم المنحة – عدد األسهم الممنوحة

 سنوات 3 سنوات 5 سنوات  3 فترة االستحقاق

 38,822,625 21,864,357 58,909,113 قيمة األسهم الممنوحة )بالريال السعودي(

 -سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 معدلة بعد إصدار أسهم المنحة

16.13 20.25 20.25 

 -القيمة العادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 بعد إصدار أسهم المنحةمعدلة 

20.25 20.25 20.25 

بقاء الموظف في  شروط االستحقاق

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

ه ئالخدمة، واستيفا

 معايير محددة لألداء 

 أسهم  أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق سعر السوق التقييم المستخدمةطريقة 

 سنوات 1.3 سنوات 3.3 سنوات 1.3 المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 

 

  يلي فيما
ً
يل لسعر المرجح للمتوسط تحليال

 
 األسهم المتعلقة ببرنامج مشاركة الموظفين باألسهم: عدد في والحركة الخيار تفع

باألسهم مشاركة الموظفين  

(ESPS) 

 ) أ ( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

 ) ب ( برنامج 

 (ESGS)فين موظمنح األسهم لل

المتوسط  

المرجح لسعر 

يل
 
 التفع

 )بالريال(

عدد األسهم 

 في البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
 
 التفع

 )بالريال(

عدد األسهم في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
 
 التفع

 )بالريال(

عدد األسهم في 

 البرنامج

 م2020ديسمبر  31

  1,370,467     27   877,198  27  1,937,017 21.50 رصيد بداية السنة 

 449,702 20.25 290,254 20.25 616,935 16.13 إصدار أسهم منحة

 (449,702) 20.25 - - - - مستحق خالل السنة

 (21,360) 27 (55,071) 21.04 (436,915) 16.13 انتهٍ مدته

 1,349,107 20.25 1,112,381 20.25 2,117,037 16.13 رصيد نهاية السنة

يل 
 
نهاية في المتاح للتفع

 1,349,107 20.25 1,112,381 20.25 2,117,037 16.13 السنة

       

 م2019ديسمبر  31 

 - - - - - -  المنحةرصيد بداية 

 1,370,467    27  877,198  27  2,181,819 21.50 معدل - ممنوح خالل السنة

 - - - - (244,802) 21.50 مسحوب/متنازل عنه

ل/ انتهٍ مدته
 
 - - - - - - مفع

  1,370,467     27   877,198   27  1,937,017 21.50 رصيد نهاية السنة

يل 
 
نهاية في المتاح للتفع

 1,370,467     27  877,198   27  1,937,017 21.50 السنة
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تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة بالسوق. وبلغ 

نة المنتهية في إجمالي تكاليف البرنامج خالل  ريال  مليون  20.8م: 2019)مليون ريال ســـــــعودي  22.2 م2020ديســـــــمبر  31الســـــــ

 .(سعودي
 
 
 
 
 

 السهم   ربح - 21

 1,987)على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  الدخل من خالل قسمة صافي للسهم ضوالمخف الربح األساسي احتساب يتم

م: 2019)  و إصـــدار أســـهم المنحة خالل الســـنة الحالية أســـهم الخزينة المحاســـبة عنبعد  2020ديســـمبر  31مليون ســـهم( كما في 

 مليون سهم(. 1,987

 .المنحة لتأخذ في االعتبار إصدار األسهم 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ضتعديل ربحية السهم األساسي والمخفتم 

 
 

 مقترح توزيعها إصدار أسهم منحة - 22

     

2020 

2019 

 2019 2020 (14.1)ايضاح 

 ريال للسهم الف الرياالت السعودية(آ)ب

 3.33 - 5,000,000 - مقترح توزيعها إصدار أسهم منحة
 

 

 

 الزكاة -23

 :القابلة لالسترداد(مستحقات الزكاة ) أ(حركة رصيد التزام الزكاة/

 

 م2020

 السعودية( الف الرياالتآ)ب

 

 

 م2019

  الف الرياالت السعودية(آ)ب

 (46,432)  126,831 الرصيد االفتتاحي

 281,646  235,768 مصروف الزكاة

 (108,383)  (139,843) المدفوع خالل السنة

 126,831  222,756 الرصيد الختامي 

 

 النقد وما يماثله - 24

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي :

          

  

 م2020

الف الرياالت آ)ب

 السعودية(

 م2019

الف الرياالت آ)ب 

 السعودية(

 2,354,284 2,428,303 نقد في الصندوق

 125,514 3,396,715 النظامية  فيما عدا الوديعة البنك المركزي السعوديأرصدة لدى 

 2,144,269 443,764 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء             

 4,624,067 6,268,782 اإلجمالي
 

 

 التزامات منافع الموظفين – 25

 وصف عام لخطط منافع الموظفين المحددة:   1.25

 للتقييم االكتواري
ً
 لنظام العمل السعودي. ويتم تجنيب المخصصات وفقا

ً
 يدير المصرف خطة منافع محددة للموظفين وفقا

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم سداد التزام المنافع حال استحقاقها. 
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 ةخالل السن اتتزاملاالأرصدة في والحركة المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يلي بيان بالمبالغ   2.25

 تها قيمعلى أساس 
 
 ة:الحالي

 م2019 م2020 

 السعودية(آالف الرياالت )ب 

 287,044 347,217 السنةبداية في محددة التزام المنافع ال

 43,964 49,713  المحمل للسنة

 14,598 10,881 تكلفة العموالت 

 (12,607) (15,142) المنافع المدفوعة

 14,218 11,706 مثبتة في الدخل الشامل اآلخر  اكتوارية ناتجة عن إعادة القياس خسائر

 347,217 404,375 السنة في نهايةمحددة المنافع الالتزام 

ن المبلغ المحمل على السنة اآلتي:
 
 يتضم

 

 م2020

 السعودية(آالف الرياالت )ب

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(
   

ة
 
 43,964 49,713 تكلفة الخدمة الحالي

 - - تكلفة الخدمة السابقة

 49,713 43,964 

 

ن من: القياس  ةعادبإ المتعلقة ةاالكتواري رئالخساإن 
 
 والمثبتة في الدخل الشامل اآلخر تتكو

 م2020 

 السعودية(آالف الرياالت )ب

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(
   

 الناتجة عن التغير في االفتراضات المبنية على الخسائر

 9,790 1,541 أساس الخبرة   

 4,428 10,165 الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية  الخسائر

 11,706 14,218 
 

 االكتوارية األساسية )فيما يتعلق بخطط مكافأة نهاية الخدمة(: االفتراضات   3.25

 م2019 م2020 

   3.23%   %2.75  معدل الخصم 

 للثالث سنوات القادمة -نسبة زيادة الرواتب المتوقعة 

 للسنوات التي تليها -                                                   

5%  

 2.55 %  

5%  

3.03%  

سنة  سن التقاعد المعتاد سنة   60 60  

 

متوافقة مع المعلومات االحصائية المنشورة  اكتواريةتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية وفق مشورة 

  .المنطقةفي والخبرة 
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 أثر االفتراضات االكتوارية: 4.25

 م:2019و  م2020ديسمبر  31يوضح البيان التالي أثر تقييم التزامات منافع الموظفين المحددة كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2020

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

الزيادة في  التغير في االفتراضات أساسي سيناريو

 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 41,325 (35,160) %1 معدل الخصم

 (37,109) 42,859 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2019

 الزيادة/)النقص( –األثر على التزامات منافع الموظفين المحددة 

الزيادة في  التغير في االفتراضات أساسي سيناريو

 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 35,535 (30,197) %1 معدل الخصم

 (31,903) 36,895 %1 نسبة زيادة الرواتب المتوقعة

 

 يعتمد تحليل الحساسية أعاله على التغير في االفتراضات مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. 

 

 تاريخ االستحقاق المتوقع   5.25

 :فيما يلي تحليل لمواعيد استحقاق التزامات منافع الموظفين المحددة غير المخصومة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة

 م2020 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 48,776 51,149 أقل من سنة 

 17,396 22,622 من سنة إلى سنتين

 62,014 71,915 سنوات 5من سنتين إلى 

 357,937 388,743 سنوات 5أكثر من 

 486,123 534,429 اإلجمالي 
 

 سنة(. 15.8 :2019سنة )12.3المحددة هو لمدة التزامات المنافع إن المتوسط المرجح 

 

 خطط المساهمة المحددة   6.25

لمؤسسة العامة ية لموظفيه السعوديين لدى اتقاعدالستحقاقات لالمحددة ط الخطيساهم المصرف بدفع حصته المتعلقة بال

 مليون  49.2العام خالل ات مصروفالمساهمات المتعلقة بهذه الخطط والتي تم تحميلها على الللتامينات االجتماعية. بلغ إجمالي 

 سعودي(. ريال مليون 44.5: 2019)ريال سعودي 

 

 القطاعات التشغيلية -26

تحديد القطاعات التشــــــغيلية على أســــــاس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المصــــــرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل يتم 

صــانعي القرار التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكذلك لجنة الموجودات والمطلوبات بالمصــرف وذلك لتوزيع الموارد على 

 .القطاعات وتقييم أدائها

 لألحكام يمارس ال
ً
مصـــــرف نشـــــاطه بشـــــكل رئيس في المملكة العربية الســـــعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشـــــغيلية وفقا

 .موجودات ومطلوبات تشغيلية. وألغراض إدارية فيوالشروط المعتمدة من اإلدارة. تتمثل غالبية موجودات ومطلوبات القطاعات 
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غير باإلضــــافة إلى أســــس التوزيع للمصــــاريف لودائع الجارية احتســــاب أنماط اســــتحقاقات اتعديل آلية ، تم م2020يناير  1عتبارا من ا

أرقام لضـــمان اتســـاق المقارنة أرقام تعديل تم ، وعليه فقد تم مع أفضـــل الممارســـاتوافق بما يتاألعمال طاعات قالمباشـــرة على 

  .واقعيةبصورة المقارنة 

 

 :  اآلتيةيتكون المصرف من القطاعات 

 

 األفراد: قطاع  (أ

 . والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد يشمل التمويل

 قطاع الشركات:  (ب

والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشـــــــركات وكبار العمالء والمؤســـــــســـــــات الصـــــــغيرة  يشـــــــمل التمويل

 . والمتوسطة

 قطاع الخزينة:     (ج

 . واستثمارات وخدمات الخزينةيشمل المرابحات مع البنوك 

 والوساطة: قطاع االستثمار    د( 

 .والترتيب وخدمات الوساطة المالية والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظيشمل 

 في المصـــرف وهو مقارب أيثبٍ الربح للقطاعات التشـــغيلية باســـتخدام نظام تســـعير تحويل 
ً
للتكلفة الهامشـــية موال مطور داخليا

 .لألموال

 

 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2020ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

 156,876,803 1,543,997 44,725,846 87,670,882 22,936,078 الموجودات    إجمالي

 132,448,016 193,808 43,729,266 5,182,966 83,341,976 المطلوبات  إجمالي

 5,470,006 60,726 1,023,201 1,721,578 2,664,501 والتمويل االستثمارات من الدخل

 (822,183) - (446,715) (34,353) (341,115) ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 ،والتمويل الدخل من االستثمارات

 4,647,823 60,726 576,486 1,687,225 2,323,386  صافي

 ،اخرى وإيرادات مصرفية خدمات أتعاب

 1,086,462  472,434  77,714  180,208  356,106 صافي

 5,734,285  533,160   654,200   1,867,433  2,679,492 العمليات دخل إجمالي

 1,419,182    -     -  1,169,542 249,640 التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

مخصص  على محملال)عكس (/ 

 (685)   14,259  (14,944)     -     -  انخفاض قيمة الموجودات األخرى

  251,319   5,419   10,825   16,885   218,190  وإطفاء  استهالك

 1,867,245  120,009  175,384  255,666  1,316,186 العمليات االخرى  مصاريف

 3,537,061  139,687  171,265 1,442,093 1,784,016 العمليات مصاريف إجمالي

 2,197,224  393,473  482,935 425,340 895,476 العمليات     دخل صافي

الشركة الزميلة  مكاسبالحصة في 

  4,536     -   4,536     -     -  والمشروع المشترك

 2,201,760  393,473  487,471 425,340 895,476 قبل الزكاة دخل السنةصافي 
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 م2019ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

  131,839,441   1,056,121   36,344,226   75,263,314   19,175,780  الموجودات    إجمالي

  109,394,517   219,754   27,741,547   7,043,829   74,389,387  المطلوبات  إجمالي

  5,537,518   21,386   1,106,342   1,739,705   2,670,085  والتمويل االستثمارات من الدخل

 (1,214,303)     -  (478,796)  (108,789)  (626,718)  ألجل عمالء استثمارات على عائدات

 ،الدخل من االستثمارات والتمويل

  4,323,215   21,386   627,546   1,630,916   2,043,367   صافي

 ،اخرى وإيرادات مصرفية خدمات أتعاب

  1,286,946   354,973   339,502   168,472   423,999  صافي

  5,610,161   376,359   967,048   1,799,388   2,467,366  العمليات دخل إجمالي

  700,480  (1,137)     -   484,646   216,971  التمويل قيمة في االنخفاض مخصص

مخصص انخفاض قيمة الموجودات 

  5,837     -   5,837     -     -  األخرى

  273,258   5,064   27,360   34,973   205,861  وإطفاء  استهالك

  1,803,305   101,996   181,805   264,706   1,254,798  العمليات االخرى  مصاريف

  2,782,880   105,923   215,002   784,325   1,677,630  العمليات مصاريف إجمالي

  2,827,281   270,436   752,046   1,015,063   789,736  العمليات     دخل صافي

الحصة في خسارة الشركة الزميلة 

 (10,825)     -  (10,825)     -     -  والمشروع المشترك

  2,816,456   270,436   741,221   1,015,063   789,736  دخل السنة قبل الزكاةصافي 

  

 

 )بآالف الرياالت السعودية( م2020ديسمبر  31

 معلومات أخرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      الدخل من:

 5,734,285  533,160   347,978   3,746,466  1,106,681 عمالء خارجيين

    -     -   306,222  (1,879,033)   1,572,811  ما بين القطاعات  

 5,734,285  533,160   654,200   1,867,433  2,679,492 العمليات دخل جماليإ

 

السعودية()بآالف الرياالت  م2019ديسمبر  31  

 معلومات أخرى
 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      الدخل من:

 عمالء خارجيين
756,127 3,918,955 558,720 376,359  5,610,161  

 ما بين القطاعات  
1,711,239  (2,119,567) 408,328 -  -    

 العمليات دخل جماليإ
2,467,366 1,799,388 967,048 376,359  5,610,161  
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 فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب القطاعات التشغيلية:

 م2020ديسمبر  31

 )بآالف الرياالت السعودية(

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 150,778,580 943,427 39,375,562 87,502,562 22,957,029 المالي المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

  9,275,865     -     -   9,275,865     -   وااللتزامات المحتملة التعهدات

 160,054,445 943,427 39,375,562 96,778,427 22,957,029 جمالياإل

 

 م2019ديسمبر  31

الرياالت السعودية()بآالف   

 قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع االفراد
قطاع االستثمار 

 والوساطة
 اإلجمالي

 126,199,868 896,103 30,493,391 75,601,606 19,208,768 المالي المركز قائمةالمدرجة في  الموجودات

 8,813,100 - - 8,813,100 -  وااللتزامات المحتملة التعهدات

 135,012,968 896,103 30,493,391 84,414,706 19,208,768 جمالياإل

 

القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي، باســتثناء النقد، والممتلكات والمعدات  تشــمل التعرضــات االئتمانية

في التعرضـــــات  قيمة المعادل االئتماني للتعهدات وااللتزامات المحتملة يتم تضــــمينواســــتثمارات األســــهم والموجودات األخرى. 

 االئتمانية.

 

 االئتمان مخاطر - 27

تنشــــأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المصــــرف. للتقليل من مخاطر إخفاق االطراف 

المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم، يلتزم المصــرف بإجراءات اســتباقية صــارمة للموافقات االئتمانية لضــمان مالئمة معامالت االئتمان 

مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجبها منح االئتمان. تخضع  التي سيتم إنشاؤها

 االئتمان.جميع طلبات االئتمان لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح 

وهو مقياس الحتماالت التعثر. إضــــافة لذلك يتم  (ORR) العمالءيســــتخدم المصــــرف نموذج تصــــنيف ائتماني داخلي لتقييم مخاطر 

 في التصـــــنيفات االئتمانية من قبل وكاالت التصـــــنيف االئتماني الرئيســـــية، عند توفرها. يعتبر الســـــوق المســـــتهدف من 
ً
النظر أيضـــــا

 ألنه يقوم أوال بفرز وتنقية العمالء الحاليين وا
ً
لمســــتقبليين لتجنب البدء في أو الحفا  المكونات الرئيســــية في هذه العملية نظرا

تمثل  (RAC) بالعالقات التي ال تتناســـــب مع اســـــتراتيجية المصـــــرف وســـــياســـــاته المتعلقة بقبول المخاطر. إن معايير قبول المخاطر

ة مجموعة من المتغيرات التي تشــــير إلى الشــــروط التي بموجبها يكون المصــــرف على اســــتعداد للبدء في / أو الحفا  على عالق

ائتمان مع عميل تنطبق عليه متطلبات الســــوق المســــتهدف. إن فريق العمل في مجموعات األعمال يعتبر الخط التســــويقي األول 

ا لجدول تفويض الصــــالحيات 
ً
المســــؤول عن إنشــــاء الطلبات االئتمانية وتقييمها والتوصــــية بها. يتم منح الموافقات االئتمانية وفق

ن خالل لجنــة االئتمــان التي تتكون من رؤســــــــاء مجموعــات األعمــال ورئيس مجموعــة المخــاطر المعتمــد من قبــل مجلس اإلدارة م

ا لسياسات االئتمان لمجموعة الشركات المصرفية ومجموعة التجزئة 
ً
 المصرفية.والرئيس التنفيذي. يتم منح االئتمان وفق

وتشـــــــمل مهام المجموعة المراجعة الدورية  إن مجموعة إدارة المخاطر هي المالك والمراقب لســـــــياســـــــات االئتمان المعتمدة،

لسياسات وإرشادات وعمليات المصرف االئتمانية لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق معايير قبول المخاطر المعتمدة في المصرف 

ا على تحديث سياسات االئتمان بما يتال
ً
ءم مع التطورات ولتقليل الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما تعمل مجموعة إدارة المخاطر أيض

 والتشريعية.االقتصادية، والسوقية 

يقوم المصـــــــرف بإدارة المحافظ االئتمانية المختلفة لتحقيق التنوع المســـــــتهدف في المحفظة. كما يقوم بإدارة التركز في مزيج 

محافظه  المحفظة من حيث النشـــــاط االقتصـــــادي والجغرافي والضـــــمانات والمنتجات األســـــاســـــية، ويســـــعى المصـــــرف إلى تنويع

االئتمانية من خالل جذب العمالء عبر مختلف األنشطة الصناعية واالقتصادية، ومن خالل الحضور الجغرافي في جميع أنحاء المملكة، 

ومن خالل اســـــتهداف عمالء الشـــــركات الكبيرة والمتوســـــطة والصـــــغيرة، ومن خالل خدمات المصـــــرف المتنوعة لألفراد. تتم مراقبة 

مالء والقطاعات باعتبارها تركزات في تمويل األموال )كبار مزودي األموال(. يقوم المصـــرف بشـــكل منتظم مســـتوى التركز في الع

ل لمحــافظــه االئتمــانيــة بغرض تقييم التــأثير المحتمــل النــاتج من العوامــل الســـــــلبيــة على جودة الموجودات، 
 
بــإجراء اختبــارات تحمــ

 .والتقييم االئتماني، والربحية وتنويع المصادر
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 خسائر االئتمان المتوقعة 1.27
 

 درجات مخاطر االئتمان

يطبق المصـــرف إجراءات تقييم ائتماني واضـــحة ترتكز على معايير محددة للســـوق المســـتهدفة، والمخاطر المقبولة، والســـياســـات 

ية المهنية الالزمة عند المراجعة االئتمانية ومنح الموافقات إضـــــــافة إلى اإل بة االئتمانيـة االئتمانية الفاعلة، والعنا دارة والرقا

  .الصارمة والتحكم بحدود االئتمان

ألغراض التقييم الداخلي للمخاطر،  (Moody’s Risk Analyst) يقوم المصــــرف باســــتخدام نظام موديز اآللي لتقييم وتحليل المخاطر

وفي المملكة العربية الســعودية.  البنوك الرائدة على مســتوى العالمويتم اســتخدام هذا النظام من قبل العديد من المصــارف و

ن هذا النظام من إعطاء تصــنيف مخاطر لكل عميل، ويشــير تصــنيف المخاطر إلى احتماالت التعثر في الســداد في وقٍ محدد 
 
ويمك

  اثناولمدة 
ً
 1مســـتويات تبدأ بدرجة  10من خالل هذا النظام يســـتطيع المصـــرف إعطاء درجة تصـــنيف للعمالء على  .(PD) عشـــر شـــهرا

"( إلعطاء تقييم أكثر دقة 3-" و "3" و "3باعتبارها األســوأ، كما يســتخدم التصــنيف درجات فرعية )مثل "  10اعتباره األفضــل إلى درجة ب

الحتماالت التعثر في السداد. كجزء من سياسات المصرف، يقوم المصرف بتمويل العمالء الذين حصلوا على درجة عالية من التصنيف 

فأعلى، ويقوم المصـــــــرف بمراجعة التقييم الداخلي للمخاطر بشـــــــكل منتظم للتحقق من ســـــــالمة معايرة  6ة االئتماني من الدرج

نطاقات الدرجات مع مســـــــتويات التصـــــــنيف وما يرتبط بها من تعثرات في الســـــــداد، كما تخضـــــــع جميع المخاطر االئتمانية للمراقبة 

ئتمانية مختلفة بناًء على عوامل نوعية أو كمية متنوعة مرتبطة المســـــتمرة، مما قد يؤدي إلى نقل التعرضـــــات إلى درجة مخاطر ا

ــك التغيرات البيئيــة  ــة وكــذل ــالتعهــدات والتغيرات اإلداري ــة المــدققــة، وااللتزام ب ــل التغييرات في القوائم المــالي بعميــل محــدد مث

 .واالقتصادية والتجارية

لجدارة االئتمانية للفرد المســتمدة من منصــة تســجيل نقاط االئتمان يتم تقدير مخاطر االئتمان في محفظة األفراد بناًء على درجات ا

 موديز للتقييم الداخلي للمخاطر. اآللية وال تخضع للتقييم عبر نظام

 

 :للمصرفدرجات التصنيف االئتماني الداخلي 

 

 12نطاق استحقاق بازل 

 شهرا
 وصف التصنيف الداخلي

درجة التصنيف 

 الداخلي

 عامل تمويل   

 1 تقريبا خالية من مخاطر االئتمان 0.030%

 +2 تقريبا خالية من مخاطر االئتمان 0.030%

 2 تقريبا خالية من مخاطر االئتمان 0.030%

 -2 تقريبا خالية من مخاطر االئتمان 0.087%

 +3 مخاطر ائتمانية قوية بشكل استثنائي 0.088%

 3 مخاطر ائتمانية قوية بشكل استثنائي 0.090%

 -3 مخاطر ائتمانية قوية بشكل استثنائي 0.107%

 +4 مخاطر ائتمانية قوية بشكل استثنائي 0.248%

 4 مخاطر ائتمانية ممتازة 0.327%

 -4 مخاطر ائتمانية ممتازة 0.483%

 +5 جودة ائتمانية جيدة 0.862%

 5 جودة ائتمانية جيدة 1.398%

 -5 جودة ائتمانية جيدة 2.672%

ائتمانية مرضيةجودة  3.901%  6+ 

 6 جودة ائتمانية مرضية 5.733%

 -6 محدودةجودة االئتمان  9.371%

 7 منخفضةجودة االئتمان  31.424%

 عامل تمويل غير   

 8 عن السداد في تعثرالمرحلة األولى  100%

 9 / صعوبة كبيرة متعثر 100%

 10 معدومة 100%
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 م انخفاض قيمة الموجوداتيإطار مفاه

مع مخاطر التعثر المتوقعة في تاريخ اإلنشــاء، وفي  القوائم الماليةيقارن المصــرف مخاطر التعثر في الســداد كما في تاريخ إعداد 

 يتم نقل تصنيف العميل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية أو الثالثة، وعليه يتم  االئتمانيالتغير في التقييم  كان حال
ً
جوهريا

ا في فترة زمنية محددة إلى قياس تقدير التعثر في الســـداد على مدى  12تقدير التعثر في الســـداد من مدة تغيير منهجية 
ً
شـــهر

عمر األصل. يجمع المصرف تعرضاته االئتمانية على أساس الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان بهدف تحديد الزيادة الجوهرية في 

 :قائمة بأهم خصائص مخاطر االئتمان المشتركةمخاطر االئتمان في الوقٍ المناسب. فيما يلي 

 نوع التعرضات (أ

 التقييم االئتماني للعميل (ب

 نوع الضمان (ت

 قيمة الضمان (ث

 الدورة االقتصادية وسيناريو النظرة المستقبلية (ج

 تاريخ نشأتها (ح

 حتى تاريخ االستحقاقالمتبقية المدة  (خ

 .الموقع الجغرافي للعميل (د

 الصناعة (ذ

 

  

ا لمنهجية المعيار الدولي للتقرير المالي رقميوزع المصرف 
ً
 ، كما يلي:9-موجوداته المالية على ثالث مراحل وفق

 أو الجديدة  – 1المرحلة 
ً
لم والتي بتاريخ إعداد القوائم المالية "الموجودات العاملة": وهي الموجودات المالية الموجودة مسبقا

شهر الحتماالت  12مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بها على أساس  بإثباتصرف ويقوم الممنذ نشأتها.  مخاطرها االئتمانية تزد

 القادمة(. ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على  12)عبر تقدير احتماالت التعثر خالل فترة  في وقٍ محدد التعثر
ً
شهرا

 .أساس القيمة الدفترية اإلجمالية

 

"الموجودات ضعيفة األداء": وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل جوهري منذ نشأتها. عند  – 2المرحلة 

منذ اإلنشاء، يقوم المصرف بتقييم التغير، إن وجد، في مخاطر التعثر في السداد  ٍثحدتحديد ما إذا كان هناك مخاطر جوهرية قد 

 .يةعلى مدى العمر المتوقع لألصول المال

 

وما يترتب على ذلك من احتساب لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  2إن العامل األساسي لتصنيف أي حساب في إطار المرحلة 

 عند افتراض يعمر األصـــل 
ً
ا( ومع ذلك، فإن أهم عامل لتصـــنيف  30عن الســـداد لمدة  التأخرســـتند على تجاوز فترة الســـداد )غالبا

ً
يوم

المعيــار الــدولي للتقرير  ة االئتمــان بــأن جودة االئتمــان قــد تــدهورت إلى الــدرجــة المحــددة وفق توجيهــاتهو قرار لجنــ 2المرحلــة 

ا عادة ما تكون المؤشــــر لتصــــنيف العميل في  30. بالنســــبة للعمالء من األفراد، فإن التعثر في الســــداد لفترة تتجاوز 9-المالي
ً
يوم

على مدى عمر االصل بالرجوع بشأن خسائر االئتمان المتوقعة خفاض في القيمة إثبات مخصص االنب يقوم المصرفالمرحلة الثانية. 

(. ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك على مدى عمر األصـــــــلإلى احتماالت التعثر على مدى عمر األصـــــــل )عبر تقدير احتماالت التعثر 

 .الموجودات على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية

 

وهي الموجودات المــاليــة التي توجــد  ":لموجودات غير العــاملــة"ا ذات المســـــــتوى االئتمــاني المنخفض الموجودات – 3المرحلــة 

مؤشرات واضحة على انخفاض قيمتها: بالنسبة للموجودات منخفضة القيمة يقوم المصرف بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة 

 على احتماالت تعثر الســداد على مدى عمر األصــل كما هو الحال  بقدر الخســائر االئتمانية المتوقعة على  مدى
ً
عمر األصــل اســتنادا

 القيمة الدفترية.صافي .  ويتم إثبات األرباح المتعلقة بتلك الموجودات على أساس 2في المرحلة 

 

 "تعريف "تعثر السداد

ســـداد "هو العميل الذي تأخر في ســـداد مســـتحقات يتبع المصـــرف تعريفات بازل المتعلقة بتعثر الســـداد، بمعنى أن المتعثر في ال

ا من تاريخ االستحقاق. 90المبلغ األساس أو الربح أو أي التزام مادي للمصرف ألكثر من 
ً
 يوم

 

 المبالغ المشطوبة

 يقوم المصرف بشطب التعرضات للتمويل بشكل كلي أو جزئي، فقط في الحاالت التي يستنفد فيها المصرف جميع الجهود العملية

للتحصـــــــيل والمعالجة، وخلص إلى أنه ال يوجد أي احتماالت معقولة للتحصـــــــيل في المســـــــتقبل المنظور. يتم شـــــــطب المبالغ بعد 

الحصــول على الموافقات المطلوبة وال يؤدي شــطب المبالغ إلى إضــعاف جهود االســترداد والتحصــيل التي يقوم بها المصــرف، بما 

 .في ذلك المتابعات النظامية والقضائية
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 ةتقييم المراحل وتقدير خسائر االئتمان المتوقع -انخفاض القيمة 

( في كل فترة إعداد ECLيثبٍ المصـــرف مخصـــصـــات انخفاض القيمة على أســـاس ثابٍ من خالل احتســـاب خســـائر االئتمان المتوقعة )

ا م 9-قوائم المالية. إال أن متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقملل
ً
ا باألخذ في االعتبار خســـــائر االئتمااتبعٍ منهج

ً
ن ســـــتقبلي

 من الخسائر المتكبدة.ا
ً
 لمتوقعة بدال

وبموجب هذا النهج، فإن جميع الحسابات في محفظة تمويل المصرف تصنف في "المرحلة األولى" ما لم يوجد ما يستدعي تحويل 

القيمة إلى أحد المرحلتين إما "ضــــــعيف األداء"  مخصــــــصــــــات انخفاض ألثباتهذه الموجودات بموجب القواعد والمبادئ التوجيهية 

  )المرحلة الثانية(، أو "منخفض القيمة")المرحلة الثالثة(. فيما يلي وصف مختصر لمستويات مخاطر االئتمان:

 

 خسائر االئتمان

 
 

وصــــافي القيمة التدفقات النقدية التعاقدية المســــتحقة للمصــــرف  إجماليط تعرف خســــائر االئتمان بأنها الفرق بين بشــــكل مبســــ

ة ل
 
 المتوقعة ولتدفقات النقدية الحالي

 
 ، بمعدل العائد الفعلي المالئمضـــــة المنخف

ً
 العميللوجود ظروف معينة تؤثر على قدرة نظرا

فقات النقدية التعاقدية )خســارة ائتمانية كامل التدما يســاوي إلى  االئتمانيةســداد التزاماته األصــلية. قد يصــل حجم الخســائر على 

 .جزء من تلك التدفقات النقدية التعاقديةما يمثل ٪( أو إلى 100بنسبة 

 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل

عن  العميلالخســــــائر االئتمانية المتوقعة مدى عمر األصــــــل هي القيمة الحالية المتوقعة للخســــــائر التي قد تنشــــــأ في حال عجز 

الوفاء بالتزاماته خالل فترة وجود األصل المالي، وتقاس تلك الخسائر بما يعادل النقص في التدفقات النقدية التعاقدية، مع مراعاة 

  .احتماالت تعثر العميل في السداد في أي وقٍ خالل فترة عمر األصل المالي

 

 شهرا 12المتوقعة لفترة  االئتمانخسائر 

 جزء من الخســائر االئتمانية المتوقعة  12لفترة المتوقعة  نيةاالئتماالخســائر  تعتبر
ً
عمر األصــل والتي يتم حســابها  على مدىشــهرا

 التالية في إجمالي خســائر االئتمان )على  االثنابضــرب احتمال التعثر المتوقع في الســداد على األداة المالية خالل فترة 
ً
عشــر شــهرا

ر ذلك عن العجز النقدي المتوقع على مدار االثنا  مدى عمر األصــــــل( المتوقعة والتي قد تنتج
 
عن هذا التعثر في الســــــداد.  وال يعب

ا القادمة أو التوقعات في التعثر عن الســـداد خالل 
ً
ر عن الخســـارة االئتمانية الكاملة  االثناعشـــر شـــهر

 
 المقبلة، ولكن يعب

ً
عشـــر شـــهرا

 المقبلة. يتم تحويل األصـــــل من "المرحلة  ااالثنعلى أصـــــل مرجح باحتمال حدوث الخســـــارة عليه في فترة 
ً
" )الخســـــائر 1عشـــــر شـــــهرا

( إلى "المرحلة  12االئتمانية المتوقعة لفترة 
ً
" )الخســــائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصــــل( عند حدوث تدهور كبير 2شــــهرا

 على المدينين في جودته االئتمانية منذ االعتراف األولي. يتم تطبيق الخســــــائر االئتمانية المتوق
ً
عة على مدى عمر األصــــــل أيضــــــا

 ".3الذين تم تصنيفهم في المرحلة "

 

 التعثراحتماالت 

يمثل "احتمال التعثر" أحد أهم العناصر في تقييم مخاطر االئتمان، ويستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم  

(. يتم ربط كل تصــنيف ائتماني للمتمولين ائتماني)تصــنيف  المتمولينمخاطر "نماذج مخاطر االئتمان" لتحديد تصــنيف  اإلنماءمصــرف 

ا.  ويتم بعد  12مع احتماالت التعثر في الســــــداد في وقٍ محدد لتقدير احتماالت حدوث التعثر خالل فترة  المتمولينألي من 
ً
شــــــهر

اد لفترات متعددة، ومن ثم يتم اســتخدام هذه ذلك اســتخدام العوامل االقتصــادية الحتســاب التوقعات واحتماالت للتعثر في الســد

الفترات المتعددة )هيكلة احتماالت التعثر( في احتســاب الخســائر االئتمانية المتوقعة مدى عمر األصــل. قام المصــرف بصــياغة ثالثة 

 أو سيناريوهات مستقبلية للدورة االقتصادية الستنتاج تقديرات التعثر في السداد )تمثل التقديرات المرتقبة 
ً
ـــتعثرات السداد صعودا لـ

 على المراحل المختلفة للدورة االقتصـــادية( على ســـبيل المثال، فإنه من المحتمل في حال كانٍ البيئة االقتصـــادية 
ً
، اســـتنادا

ً
هبوطا

تمر بحالة تذبذب، أن يتدهور الوضـــــــع الطبيعي للعميل المصـــــــنف تحٍ المرحلة الثانية مع وجود عالمات واضـــــــحة لنقاط الضـــــــعف 

ئتماني. وعلى العكس من ذلك، في حال كانٍ البيئة االقتصادية تمر بحالة انتعاش، فقد يتحسن وضع العميل. يأخذ المصرف في اال

االعتبار عند احتســـاب احتماالت التعثر على مدى عمر األصـــل تعديالت القدرة على االســـتمرار والتي من شـــأنها الداللة على أنه في 

 .أقل يكونرار لفترة زمنية أطول، فإن احتمال تعثره حال قدرة العميل على االستم
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 الخسارة عند التعثر

( هي تقدير للخســـــارة الناتجة عن التعثر في الســـــداد، ويتم قياســـــها عبر احتســـــاب الفرق بين التدفقات LGDالخســـــارة عند التعثر )

 قيمة أي ضمانات.النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات التي يتوقعها المقرض، بما في ذلك 

 يستخدم المصرف "مصفوفة قواعد احتساب الخسائر عند التعثر" اآلتية:

-  
 

٪ كخســائر عند التعثر كحد أدنى الحتســاب خســائر االئتمان 50تبلغ  نســبةاإلنماء   مصــرف ات بدون ضــمانات، يحتســببالنســبة للتعرضــ

 ويشمل جميع المراحل الثالث. 9-المتوقعة بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

-  
 

ات بضــمانات، يتم أخذ الضــمانات المؤهلة في االعتبار ضــمن مصــفوفة قواعد احتســاب الخســارة عند التعثر لعمالء بالنســبة للتعرضــ

 :٪ كحد أدنى بالنظر إلى العوامل التالية20التجزئة والشركات بحيث يبدأ احتساب الخسائر عند التعثر بنسبة 

 بلية لتقدير قيمة الضمانات، بما في ذلك الخصومات المتوقعة عند البيع.التوقعات المستق 

 .)الوقٍ الالزم لالستفادة من الضمانات )وغيرها من المستردات 

 التكاليف الخارجية الالزمة لالستفادة من الضمانات. 

 

 تحليل الحساسية 

المؤشــرات االقتصــادية وفق ثالثة افتراضــات في المتوقعة عند التغيرات  االئتمانيةيوضــح الجدول اآلتي األثر على احتســاب الخســائر 

 :مختلفة يستخدمها المصرف

 

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

أرصدة لدى البنوك 

والمؤسسات المالية 

 التمويل االستثمارات األخرى

مخصص انخفاض قيمة 

  االرتباطات االئتمانية

 348,536 3,300,881 8,989 2,286 الحدوث(االفتراض االساسي )مرجح 

 345,011 3,267,106 8,767 2,286 افتراض االرتفاع

 354,176 3,334,107 9,188 2,286 االنخفاضافتراض 

 

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

أرصدة لدى البنوك 

والمؤسسات المالية 

 التمويل االستثمارات األخرى

مخصص انخفاض قيمة 

  االرتباطات االئتمانية

  179,937   2,584,758   25,185   1,530  االفتراض االساسي )مرجح الحدوث(

  179,933   2,583,733   25,185   1,530  افتراض االرتفاع

  184,807   2,633,771   27,889   1,626  االنخفاضافتراض 

 

 األســـــاســـــي النتيجة األكثر يمثل االفتراض 
ً
٪ لالفتراضـــــات األســـــاســـــية 50افتراض االرتفاع، تكون أوزان الترجيحات  في. للحدوثاحتماال

٪ 50 بنســــــبة الترجيحاتأوزان تكون افتراض االنخفاض، . في الســــــلبية٪ لالفتراضــــــات 40 نســــــبةو اإليجابية٪ لالفتراضــــــات 10نســــــبة و

 السلبية. ٪ لالفتراضات 50 بنسبةلالفتراضات األساسية و

 

 :19-عن جائحة كوفيد االعتبارات الناتجة

، فقد تم تقديم برامج دعم متعددة للعمالء عبر مبادرات طوعيه من قبل المصــرف أو 19-اســتجابة لاثار المترتبة عن جائحة كوفيد

اســـتجابة لمبادرات البنك المركزي الســـعودي، مثل تأجيل األقســـاط على العمالء المؤهلين بموجب برنامج تأجيل الدفعات )لمزيد 

، في حد 37التفاصيل مراجعة اإليضاح رقم من 
ً
(. إن االستفادة من خيار تأجيل الدفعات من قبل العميل ال يعتبرها المصرف مؤشرا

(، وعليه فقد تم احتســـــــاب األثر على خســـــــائر االئتمان المتوقعة لهؤالء SICRذاتها، على وجود تغير هام في مخاطر االئتمان )

 لي لمراحلهم االئتمانية. العمالء بناًء على التصنيف الحا
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ومع ذلك، وكجزء من إجراءات التقييم االئتماني لدى المصــــرف، يتم النظر على وجه الخصــــوص إلى الوضــــع االقتصــــادي الحالي 

واآلثار المترتبة بعد اإلغالق، ويقوم المصــــــرف بجمع المزيد من المعلومات من العمالء لفهم وضــــــعهم المالي وقدرتهم على 

المبالغ المترتبة عليهم، وفي حال مالحظة مؤشرات تدل على وجود تدهور كبير في الحالة االئتمانية، يتم تعديل التقييم سداد 

 االئتماني للعمالء وتصنيف مراحل التعرضات االئتمانية معهم، حيثما ينطبق ذلك.

 لم يطرأ أي تغيير على معايير التقييم لجميع أنواع التعرضات االئتمانية.

. 19-م ، تم تحديث افتراضــــــات الســــــيناريوهات لتعكس الوضــــــع الحالي خالل فترة تفشــــــي وباء كوفيد2020ديســــــمبر  31في  كما

واشتمل ذلك تقييم دعم اإلجراءات الحكومية ، واستجابة قطاع األعمال والعمالء )مثل تأجيل السداد(. يتم أخذ تلك العوامل في 

ط االقتصــادي المتوقع. قام المصــرف بتحديث المحددات المتغيرة للنظرة المســتقبلية االعتبار عند تحديد طول فترة وشــدة الهبو

 )العوامل االقتصادية الرئيسية( ، للمزيد من التفاصيل يراجع الجدول أدناه.

 أخذ المصـــــــرف في االعتبار أوزان االحتماالت لتقديم أفضـــــــل تقديرات للخســـــــائر المحتملة، وقام عند تحديدها بتحليل العالقات

 المتبادلة واالرتباطات )على المدى قصير األجل وطويل األجل( داخل المحافظ االئتمانية للمصرف.

 

يتم تحديد أوزان االحتماالت لكل ســـــــيناريو من قبل اإلدارة مع األخذ في االعتبار المخاطر والشـــــــكوك المتعلقة بســـــــيناريو الحالة 

. 19-ان االحتماالت في الفترة الحالية هو اســتمرار آثار تفشــي وباء كوفيداالقتصــادية األســاســية. إن االعتبار األســاســي لوضــع أوز 

باإلضـــافة إلى التوقعات المتعلقة بالحالة االقتصـــادية األســـاســـية والتي تعكس مدى التأثر االقتصـــادي الســـلبي مقارنة بالعام 

 على توقعات المصـــرف لمخاطر الســـابق نتيجة لتفشـــي الوباء ، فقد تم إعطاء أوزان أكبر الحتماالت الهبوط االقتصـــا
ً
دي تأســـيســـا

 االتجاه االقتصادي للهبوط ووضع احتماالت أقل للتعافي االقتصادي.

تم استنتاج العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية واحتماالت التعثر ومعدالت الخسائر على مختلف محافظ األصول المالية 

، استخدم المصرف التوقعات المدرجة أدناه  19-المحاسبة عن اآلثار المترتبة عن كوفيد بناًء على تحليل البيانات التاريخية. وألغراض

للحالة االقتصـــــادية األســـــاســـــية على المدى القصـــــير في نموذج الخســـــائر االئتمانية المتوقعة، والتي تســـــتند إلى المعلومات 

 المحدثة المتاحة في تاريخ إعداد القوائم المالية:

 

 المؤشرات االقتصادية

نموذج الخسائر االئتمانية سنوات التوقع المستخدمة في 

 2020لعام  المتوقعة
  

2021 2022 2023 

 1,863 1,785 1,695 الناتج المحلي اإلجمالي )بمليارات الرياالت السعودية(

 74,005 73,610 72,583 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ريال سعودي(

كنســـــــبـــة مئويـــة من النـــاتج المحلي  إجمـــالي اإلنفـــاق الحكومي

 34.24 35.01 37.02 اإلجمالي

إجمـــالي المـــدخرات الوطنيـــة كنســـــــبـــة مئويـــة من النـــاتج المحلي 

 24.61 24.46 24.14 اإلجمالي

 

ضات احتماالت التعثر تخضع نماذج
 
المتعثرة والخسائر عند التعثر لسياسة المخاطر النموذجية للمصرف والتي تنص على  والتعر

 العتبارات األهمية النسبية في 
ً
الرصد النموذجي الدوري وإعادة التحقق الدوري وتحديد إجراءات الموافقة والصالحيات وفقا

    النموذج.

ي منهجية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لتعكس عملية التقييم ف التالية هامةالتغييرات الخالل هذه الفترة، أجرى المصرف 

 التي يقوم بها المصرف: 

 تحديث المؤشرات والتطلعات المتعلقة باالقتصاد الكلي؛  .أ

 تحديث األوزان المرجحة الحتماالت التعثر؛ و، .ب

 .تجزئةلمحفظة ال تحديث المعايير المستخدمة في تحديد "الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان" .ج

 

 للتأثر عند تغير أي من االفتراضــــــات المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمه 
ً
ال يزال نموذج خســــــائر االئتمان المتوقعة للمصــــــرف قابال

باســــتمرار كجزء من أعمال التقييم المعتادة لتطوير النموذج بناًء على نتائج الفحص المســــتقل الذي يجرى على النموذج بشــــكل 

ألساسية للنموذج. كما هو الحال عند األخذ بأي توقعات، فإن احتماالت الحدوث تستند إلى افتراضات متعددة، دوري واالختبارات ا

 من ذوي الخبرة اإلدارية ويشوبها جزء من عدم اليقين، وبالتالي، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التوقعات.
ً
 وأحكاما
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 مخاطر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى:  تصنيف   1.1.27
 

 م2019 م2020 

 شهرا 12خسائر االئتمان المتوقعة لفترة  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  البنوك والمؤسسات المالية األخرى لدىاألرصدة 

 2,135,611 417,027 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 8,833 23,134 أقل من االستثمار درجة - 6إلى  5بالمستوى 

 1,355 5,127 بدون تصنيف ائتماني 

 2,145,799 445,288 اإلجمالي 

 (1,530) (2,286) مخصص انخفاض القيمة 

 2,144,269 443,002 الصافي 

 

 مخاطر االستثمارات في الصكوك والمرابحة:  تصنيف  2.1.27

 م2019 م2020 

 شهرا 12لفترة خسائر االئتمان المتوقعة  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

  بالقيمة المستنفذة  –و مرابحة  استثمارات صكوك

 1,912,152 4,905,571 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

  المستنفذة بالتكلفة – استثمارات صكوك

 15,574,417 17,790,240 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 56,476 56,480 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 17,846,720 15,630,893 

   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   –استثمارات صكوك 

 3,406,416 4,124,556 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 - 216,195 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 4,340,751 3,406,416 

   جمالياإل -السعودي و استثمارات صكوك  البنك المركزيمرابحة مع 

 20,892,985 26,820,367 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 56,476 272,675 درجة أقل من االستثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 20,949,461 27,093,042 اإلجمالي 

 (25,185) (8,989) مخصص انخفاض القيمة 

 20,924,276 27,084,053 الصافي 

 

 

إن التعرضات للمخاطر االئتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية واالستثمارات في الصكوك تعد ضمن نطاق "استثمارات من الدرجة 

لحد كبير، إلى االســــــتثمارات ذات نوعية مخاطر  االئتمان، وهي االســــــتثمارات الخالية من مخاطر االئتمانيةاألولى" من ناحية الجودة 

، وبناًء على ذلك يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لها لفترة  ائتمانية
ً
.  12جيدة جدا

ً
 شهرا
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 :معامالت تمويل العمالءمخاطر تصنيف    3.1.27

م 2020ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 جمالياإل

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 عمالء األفراد–بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 23,944,056 - 377,968 23,566,088 بدون تصنيف ائتماني

 256,327 256,327 - - تمويل منخفض القيمة

 24,200,383 256,327 377,968 23,566,088 إجمالي التمويل 

 (666,436) (140,371) (95,838) (430,227) مخصص انخفاض القيمة 

 23,135,861 282,130 115,956 23,533,947 

 عمالء الشركات –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 29,249,716 - - 29,249,716 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 55,993,580 - 3,876,914 52,116,666 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 2,456,110 - 2,456,110 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 2,596,651 2,596,651 - - تمويل منخفض القيمة

 90,296,057 2,596,651 6,333,024 81,366,382 إجمالي التمويل 

 (2,634,445) (1,364,883) (863,450) (406,112) مخصص انخفاض القيمة 

 80,960,270 5,469,574 1,231,768 87,661,612 

 اإلجمالي –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 29,249,716 - - 29,249,716 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 55,993,580 - 3,876,914 52,116,666 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 2,456,110 - 2,456,110 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 23,944,056 - 377,968 23,566,088 بدون تصنيف ائتماني 

 2,852,978 2,852,978 - - تمويل منخفض القيمة

 114,496,440 2,852,978 6,710,992 104,932,470 إجمالي التمويل 

 (3,300,881) (1,505,254) (959,288) (836,339) مخصص انخفاض القيمة 

 111,195,559 1,347,724 5,751,704 104,096,131 التمويل، صافي 
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م 2019ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 جمالياإل

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 عمالء األفراد–بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 (عمالء األفراد)بدون تصنيف ائتماني 

 340,493 340,493 - - تمويل منخفض القيمة

 20,106,690 340,493 311,686 19,454,511 إجمالي التمويل 

 (568,606) (216,421) (55,776) (296,409) مخصص انخفاض القيمة 

 19,158,102 255,910 124,072 19,538,084 

 عمالء الشركات –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 1,502,241 1,502,241 - - تمويل منخفض القيمة

 77,279,466 1,502,241 6,282,181 69,495,044 إجمالي التمويل 

 (2,016,152) (916,765) (692,353) (407,034) مخصص انخفاض القيمة 

 69,088,010 5,589,828 585,476 75,263,314 

 اإلجمالي –بالتكلفة المستنفذة  معامالت تمويل العمالء

 27,606,116 - - 27,606,116 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 46,694,019 - 4,805,091 41,888,928 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,477,090 - 1,477,090 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 19,766,197 - 311,686 19,454,511 (عمالء األفراد)بدون تصنيف ائتماني 

 1,842,734 1,842,734 - - تمويل منخفض القيمة

 97,386,156 1,842,734 6,593,867 88,949,555 إجمالي التمويل 

 (2,584,758) (1,133,186) (748,129) (703,443) مخصص انخفاض القيمة 

 94,801,398 709,548 5,845,738 88,246,112 التمويل، صافي 

 

يمثل: خالية من مخاطر االئتمان لحد كبير، جودة االئتمان قوية بشكل استثنائي، نوعية مخاطر  4-1للمخاطر من مقياس المصرف 

.
ً
 ائتمان ممتازة، نوعية مخاطر ائتمان جيدة جدا

 يمثل: جودة ائتمان جيدة إلى مرضية. 6-5مقياس المصرف للمخاطر من 

 .المالحظةيمثل: تحٍ  7مقياس المصرف للمخاطر 
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 تحليل أعمار معامالت التمويل )متأخرة السداد لكن غير منخفض القيمة(:    4.1.27

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جمالياإل الشركات األفراد

 3,361,523 2,902,087 459,436 يوم 30من يوم إلى 

 441,623 92,417 349,206 يوم 90يوم إلى  31من 

 - - - يوم 180يوم إلى  91من 

 467,186 467,186 - يوم 180أكثر من 

 4,270,332 3,461,690 808,642 جمالياإل

 

 

 

 

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 جماليإا الشركات األفراد

 1,368,252 744,922 623,330 يوم 30من يوم إلى 

 990,061 533,062 456,999 يوم 90يوم إلى  31من 

 25,956 25,956 - يوم 180يوم إلى  91من 

 929,883 929,883 - يوم 180أكثر من 

 3,314,152 2,233,823 1,080,329 جمالياإل

 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب تصنيف المخاطر   5.1.27

 

م  2020ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 جمالياإل

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة

 1,083,405 - - 1,083,405 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 7,018,764 - 1,159,708 5,859,056 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 7,661 - 7,661 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 754,811 - - 754,811 بدون تصنيف ائتماني

 411,224 411,224 - - منخفض القيمة

 9,275,865 411,224 1,167,369 7,697,272  المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني

 348,536 243,471 53,735 51,330 مخصص  االرتباطات االئتمانية
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م 1920ديسمبر  31   

 

 االئتمانخسائر 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على 

مدى عمر األصول 

غير منخفضة 

 القيمة

 االئتمانخسائر 

المتوقعة على مدى 

عمر األصول منخفضة 

 القيمة )غير عاملة(
 االجمالي

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة

 772,613 - - 772,613 درجة استثمار -  4إلى  1بالمستوى 

 6,041,438 - 249,027 5,792,411 أقل من درجة استثمار - 6إلى  5بالمستوى 

 1,303,221 - 1,303,221 - تحٍ المالحظة -  7بالمستوى 

 589,296 - 12,770 576,526 بدون تصنيف ائتماني

 106,532 106,532 - - منخفض القيمة

 8,813,100 106,532 1,565,018 7,141,550  المبلغ اإلجمالي بالمعادل االئتماني

 179,937 79,737 50,895 49,305 مخصص االرتباطات االئتمانية

 

 

 يلي بيان بتركزات مخاطر التمويل ومخصص االنخفاض في القيمة حسب القطاعات االقتصادية: فيما   2.27

 م 2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 غير عامل عامل

 خسائر االئتمان المتوقعة

على مدى العمر 

 للتمويل منخفض القيمة

 التمويل، الصافي

 10,044,622 - - 10,044,622 حكومية وشبه حكومية

 12,571,044 (694,557) 1,176,077 12,089,524 صناعية

 3,291,654 - - 3,291,654 الخدمات الصحيةوالغاز والمياه والكهرباء 

 6,441,826 (345,586) 831,978 5,955,434 اإلنشاءاتوالمباني 

 14,012,159 (13,823) 33,134 13,992,848 الخدمات

 1,900,119 - - 1,900,119 التعدين

 3,798,740 - - 3,798,740 الزراعة

 24,060,012 (140,371) 256,327 23,944,056 ستهالكي تمويل االال

 4,992,143 - - 4,992,143 المواصالت واالتصاالت

 9,796,014 (248,985) 349,025 9,695,974 التجارة

 14,841,571 (61,932) 206,437 14,697,066 العقارات

 7,241,282 - - 7,241,282 أخرى

 111,643,462 2,852,978 (1,505,254) 112,991,186 

 (1,795,627)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 111,195,559    التمويل، صافي
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 م 2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 غير عامل عامل

 خسائر االئتمان المتوقعة

على مدى العمر 

 للتمويل منخفض القيمة

 التمويل، الصافي

 5,800,169 - - 5,800,169 حكومية وشبه حكومية

 10,415,050 (318,437) 617,584 10,115,903 صناعية

 2,226,299 - - 2,226,299 الخدمات الصحيةوالغاز،والمياه والكهرباء 

 6,869,180 (217,219) 202,437 6,883,962 اإلنشاءاتوالمباني 

 7,724,478 (23,419) 30,000 7,717,897 الخدمات

 407,544 - - 407,544 التعدين

 3,330,798 - - 3,330,798 الزراعة

 19,890,269 (216,421) 340,493 19,766,197 ستهالكي تمويل االال

 5,130,399 - - 5,130,399 المواصالت واالتصاالت

 8,828,748 (292,144) 445,783 8,675,109 التجارة

 20,761,852 (65,546) 206,437 20,620,961 العقارات

 4,868,184 - - 4,868,184 أخرى

 95,543,422 1,842,734 (1,133,186) 96,252,970 

 (1,451,572)    متوقعة للتمويل العامل ائتمانخسائر 

 94,801,398    التمويل، صافي

 

 :الضمانات  3.27

يحتفظ المصرف، خالل نشاطاته االعتيادية، بضمانات كتأمين بغرض الحد من مخاطر االئتمان. تتكون هذه الضمانات، في الغالب، من 

بلغٍ الضمانات المحتفظ بها  م2020ديسمبر  31ودائع العمالء، وضمانات مالية، وأسهم، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. كما في 

 .مليون ريال سعودي( مقابل التمويل بضمانات 136,643: م2019ريال سعودي ) مليون 138,316لدى المصرف 

 :فيما يلي بيان بمبالغ الضمانات المالية المحتفظ بها كضمانات للتمويل والتي انخفضٍ قيمتها االئتمانية

 2019 2020 تغطية الضمان

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,061,209 972,815 %50أقل من 

 30,405 - %70إلى % 51من 

 751,120 1,880,163 %70أكثر من 

 1,842,734 2,852,978 اإلجمالي

 

لم تتغير سياسات المصرف المتعلقة بالحصول على الضمانات بشكل كبير خالل العام ولم يكن هناك تغيير كبير بالجودة اإلجمالية 

 للضمانات التي يحتفظ بها المصرف.

 : لتمويلا لدى المصرف مقابلاألنواع الرئيسية للضمانات المودعة  اآلتيالجدول يوضح 

 2019 2020 أنواع الضمانات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 99,139,557 98,857,438 عقارات وموجودات ثابتة

 4,194,732 12,714,069 أسهم

 33,308,205 26,744,148 أخرى

 136,642,494 138,315,655 اإلجمالي
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 يلي بيان بالتركز الجغرافي للموجودات المالية  والمطلوبات المالية والتعهدات وااللتزامات المحتملة: فيما   4.27

 م 2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الماليةالموجودات 

البنك المركزي نقد وأرصدة لدى 

 12,207,742 - - - 12,207,742 السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 443,002 293,447 140,566 8,989 - حسابات جارية

 - - - - - مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 22,743,302 - - 56,480 22,686,822 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 4,516,121 - 2,074 87,753 4,426,294 الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 2,185,553 270,033 - - 1,915,520 في قائمة الدخل

زميلة ومشروع  ةاستثمارات في شرك

 80,818 - - - 80,818 مشترك

 صافي  تمويل،

 23,533,947 - - - 23,533,947 األفراد

 87,661,612 2,895,657 - - 84,765,955 الشركات

 478,164 - - - 478,164 موجودات أخرى

 153,850,261 3,459,137 142,640 153,222 150,095,262 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 خرىاأل المؤسسات الماليةووالبنوك  السعوديللبنك المركزي  رصدةأ

 21,084 - - - 21,084 تحٍ الطلب

و مستحقات للبنك  استثمارات ألجل

 7,290,950 121,930 - 122,522 7,046,498 المركزي السعودي

 ودائع العمالء 

 69,275,251 - - - 69,275,251 ،توفير و أخرىودائع تحٍ الطلب

 50,179,027 - - - 50,179,027 استثمارات عمالء ألجل 

 5,165,953 - - - 5,165,953 مطلوبات أخرى

 131,932,265 121,930 - 122,522 131,687,813 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,206,196 - - - 2,206,196 اعتمادات مستندية 

 11,185,117 - - - 11,185,117 خطابات ضمان 

 461,108 - - - 461,108 قبوالت 

 69,441 - - - 69,441 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 وااللتزماتالتعهدات  إجمالي

 13,921,862 - - - 13,921,862 المحتملة

      

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( بفيمة المعادل االئتماني) يةئتماناال اتالحد األقصى للتعرض

 441,239 - - - 441,239 اعتمادات مستندية 

 8,359,629 - - - 8,359,629 خطابات ضمان 

 461,109 - - - 461,109 قبوالت 

 13,888 - - - 13,888 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 للتعرضاتالحد األقصى  إجمالي

 9,275,865 - - - 9,275,865 االئتمانية
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 م 2019

الرياالت السعودية()بآالف   

المملكة العربية 

 السعودية

 التعاون دول مجلس

 الخليجي االخرى

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق

      الموجودات المالية

البنك المركزي نقد وأرصدة لدى 

 8,039,748 - - - 8,039,748 السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 256,787 66,133 182,455 8,199    - حسابات جارية

 1,887,482    - 450,112 1,337,617 99,753 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 17,517,860    -    - 56,148 17,461,712 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3,628,656    - 753 88,434 3,539,469 الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 2,254,860 394,221    -    - 1,860,639 في قائمة الدخل

زميلة ومشروع  استثمارات في شركة

 76,284    -    -    - 76,284 مشترك

 صافي  تمويل،

  19,538,084     -     -     -   19,538,084  األفراد

 75,263,314  3,078,288     -     -  72,185,026 الشركات

 388,769    -     -     - 388,769 موجودات أخرى

 128,851,844  3,538,642   633,320   1,490,398  123,189,484 إجمالي الموجودات المالية

  المالية المطلوبات

 االخرى الماليةالمؤسسات و لبنوكلبنك المركزي السعودي وال رصدةأ

 65,071 22,287 55    - 42,729 تحٍ الطلب

 3,224,773 128,436    - 1,115,188 1,981,149 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 57,665,486    -     -     -  57,665,486 ،توفير و أخرىودائع تحٍ الطلب

 44,397,349    -     -     -  44,397,349 استثمارات عمالء ألجل 

  3,745,141     -     -     -   3,745,141  مطلوبات أخرى

  109,097,820   150,723   55   1,115,188   107,831,854 إجمالي المطلوبات المالية

 لتزامات المحتملةالتعهدات واال

 2,884,336    -    -    - 2,884,336 اعتمادات مستندية 

 10,514,834    -    -    - 10,514,834 خطابات ضمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قبوالت 

 417,788    -    -    - 417,788 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 وااللتزماتالتعهدات  إجمالي

 14,155,498    -    -    - 14,155,498 المحتملة

      

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة( المعادل االئتماني بفيمة) يةئتماناال اتالحد األقصى للتعرض

 576,867    -    -    - 576,867 اعتمادات مستندية 

 7,814,136    -    -    - 7,814,136 خطابات ضمان 

 338,540    -    -    - 338,540 قبوالت 

 83,557    -    -    - 83,557 التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض

 للتعرضاتالحد األقصى  إجمالي

 8,813,100 - - - 8,813,100 االئتمانية
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 انخفاض قيمة التمويل: اتفيما يلي بيان بالتوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص   5.27

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق االخرى

      صافي التمويل غير العامل،

 256,327 - - - 256,327 األفراد

 2,596,651 - - - 2,596,651 الشركات

 اإلجمالي
2,852,978 

- - - 
2,852,978 

      التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 666,436 - - - 666,436 األفراد

 2,634,445 - - - 2,634,445 الشركات

 3,300,881 - - - 3,300,881 اإلجمالي

 
 

 م2019

  )بآالف الرياالت السعودية(

المملكة العربية 

 السعودية

الخليجي  التعاون دول مجلس

 اإلجمالي دول أخرى أوروبا األوسط ومنطقة الشرق االخرى

      صافي التمويل غير العامل،

 340,493    -     -     -  340,493 األفراد

 1,502,241    -     -     -  1,502,241 الشركات

 1,842,734 - - - 1,842,734 االجمالي

      التمويل قيمةمخصص انخفاض 

 568,606    -     -     -  568,606 األفراد

 2,016,152    -     -     -  2,016,152 الشركات

 2,584,758    -     -     -  2,584,758 اإلاجمالي

 

 السوق مخاطر - 28

تمثل مخاطر الســـــــوق مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســـــــتقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في محددات 

الســوق مثل أســعار األســهم، معدل العائد، أســعار الصــرف األجنبي، أســعار الســلع. ويصــنف المصــرف تعرضــاته لمخاطر الســوق إلى 

 "مخاطر سوق تجارية" أو "مخاطر سوق غير تجارية".

 

 تجاريةسوق الالمخاطر 

م بشـــكل 
 
يتعرض المصـــرف لمخاطر ســـوق المتاجرة بنســـبة طفيفة على محفظة األســـهم المملوكة له بالعملة المحلية والتي تقو

 الموحدة.مستمر حسب أسعار السوق ويؤخذ أثر تقييم تلك األسهم كربح أو خسارة في قائمة الدخل 

 

 مخاطر السوق غير التجارية

 ولكن بحدود بســـــيطة نتيجة لتقلب أســـــعار العمالت األجنبية. 
ً
يتعرض وتنشـــــأ عادة من التغير في معدالت العوائد، وقد تنشـــــأ أيضـــــا

 االستثمارات المحتفظ بها " بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر".لمخاطر األسعار من ل أيضا المصرف
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 مخاطر معدل العائد   1.28

 للتغيرتنشأ تلك المخاطر 
ً
إما في القيم العادلة أو في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات  والتي تؤثرفي معدالت العوائد  تبعا

وقد قام المجلس بوضـــــــع حدود للفجوات في هامش الربح والتي يتم مراقبتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات  المالية،

 لطول مدد معامالت التمويل  وتعديل هوامش االعتباراألموال في  تكلفةانتظام وتقوم مجموعة الخزينة باحتســـــــاب ب
ً
األرباح تبعا

 ووضع السيولة في السوق.

 للتغيرات المعقولة والممكنة 
ً
يوضح الجدول اآلتي األثر على معدل العائد لعناصر قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين تبعا

ر المفترض في معدل العائد على صـــــــافي ف
 
ي معدالت العائد، مع ثبات باقي العوامل المؤثرة األخرى دون تغير، ويمثل أثر التغي

ئد على قاعدة الموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائـد  الدخل أو حقوق الملكية مقدار األثر على معدل العا

كما في تاريخ نشــر القوائم المالية للمصــرف بعد احتســاب ما يتعلق بها من اســتحقاقات ومراجعات والمقتناة لغير أغراض المتاجرة 

 لعدم وجود تعرضــــــات جوهرية، في ســــــجالت المصــــــرف لمخاطر تقلبات أســــــعار العمالت األجنبية المتعلقة 
ً
لهيكلة األســــــعار.  نظرا

يع التعرضــــات في ســــجالت المصــــرف تتم مراقبتها على أســــاس بالموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بمعدالت العائد فإن جم

 عملة النشر فقط. 

 الرياالت السعودية(بآالف األثر على حقوق الملكية ) م2020

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

+10 (16,316) 2,090 2,810 5,889 (174,808) (164,019) 

-10 16,316 (2,090) (2,810) (5,889) 174,808 164,019 

 
 

 الرياالت السعودية(بآالف األثر على حقوق الملكية ) م2019

الزيادة /النقص بنقاط 

 اإلجمالي سنوات 5اكثر من  سنوات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3 أشهر 3خالل  األثر على صافي الدخل األساس

 10 (15,532) 2,659 (5,137) 12,265 (144,698) (134,911) 

-10 15,532 (2,659) 5,137 (12,265) 144,698 134,911 

 
 
 

 األثر على العائد على بنود الموجودات والمطلوبات والبنود المدرجة خارج قائمة المركز المالي 

يقوم المصـــــرف بإدارة آثار مختلف المخاطر المصـــــاحبة للتقلبات في مســـــتويات معدالت العائد الســـــائدة في الســـــوق على مركزه 

المالي وتدفقاته النقدية. يســتخدم المصــرف معدالت العائد الســائدة بين البنوك في المملكة العربية الســعودية لعمليات التمويل 

الســـــــائدة بين البنوك في لندن لعمليات التمويل بالدوالر األمريكي وذلك كمعدل معياري بالريال الســـــــعودي، ومعدالت العائد 

لتواريخ االســـــــتحقاق المختلفة، وفي حال عدم توفر معدالت العائد المعيارية في عمليات تبادل فعلية في األســـــــواق، يتم أخذ 

ب معدالت الربح على أســــاس االســــعار الســــائدة بين معدالت تكلفة األموال المقدمة من مجموعة الخزينة. يقوم المصــــرف باحتســــا

 (.التمويل )يتطلب التمويل طويل األجل عادة معدل ربح أعلىالبنوك وعلى أساس استحقاق 

يلخص الجدول أدناه تعرض المصـــــرف لمخاطر معدالت العائد ويتضـــــمن الجدول القيمة الدفترية لألدوات المالية للمصـــــرف مصـــــنفة 

.حسب تواريخ تجديد األسع
ً
 ار أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال
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 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

البنك نقد وأرصدة لدى 

 المركزي السعودي
3,315,862 - - - 8,891,880 12,207,742 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 443,002 443,002 - - - - حسابات جارية

 - - - - - - مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 22,743,302 - 7,517,575 10,320,156 501,012 4,404,559 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

بالقيمة العادلة من استثمارات 

 4,516,121 175,370 2,629,692 1,633,990 37,742 39,327 خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

 2,185,553 2,185,553 - - - - العادلة في قائمة الدخل

استثمارات في شركة زميلة 

 80,818 80,818 - - - - ومشروع مشترك

 تمويل، صافي

 23,533,947 - 8,413,643 10,877,835 3,108,932 1,133,537 األفراد

 87,661,612 - 16,673,325 26,471,536 26,841,272 17,675,479 الشركات

 2,365,286 2,365,286 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,139,420 1,139,420 - - - - موجودات أخرى

 156,876,803 15,281,329 35,234,235 49,303,517 30,488,958 26,568,764 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرى والمؤسسات الماليةلبنوك لبنك المركزي السعودي واأرصدة ل

 21,084 21,084 - - - - تحٍ الطلب

و مستحقات  استثمارات ألجل

 للبنك المركزي السعودي
519,465 5,323,530 1,447,955 - - 7,290,950 

 ودائع العمالء

،توفير و ودائع تحٍ الطلب

 أخرى

5,360,542 - - - 63,914,709 69,275,251 

 50,179,027 - 3,132 1,102,035 21,699,684 27,374,176 استثمارات عمالء ألجل 

مبالغ مستحقة لمالك وحدات 

 في صناديق استثمارية

- - - - 110,381 110,381 

 5,571,323 5,571,323 - - - - مطلوبات أخرى

 24,428,787 24,428,787 - - - - حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 156,876,803 94,046,284 3,132 2,549,990 27,023,214 33,254,183 المساهمين 

أثر العائد على البنود داخل 

 - (78,764,955) 35,231,103 46,753,527 3,465,744 (6,685,419) قائمة المركز المالي

أثر العائد على البنود المدرجة 

 13,921,862 - 102,506 1,385,578 957,262 11,476,516 خارج قائمة المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

 - - 35,333,609 48,139,105 4,423,006 4,791,097 لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

 - - 92,686,817 57,353,208 9,214,103 4,791,097 العائد معدالت لمخاطر
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 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 3خالل 

 أشهر

3 - 12 

 شهر

1 - 5 

 سنوات

 5أكثر من 

 اإلجمالي بعوائد غير مرتبط سنوات

       الموجودات  

البنك نقد وأرصدة لدى 

 المركزي السعودي
- - - - 8,039,748 8,039,748 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  256,787   256,787     -     -     -     -  حسابات جارية

 1,887,482    -     -     -     -  1,887,482 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

استثمارات بالتكلفة 

 المستنفذة

4,995   -    10,357,876  7,154,989   -    17,517,860 

استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 

 3,628,656  222,240   2,254,693  1,151,723    -     -  اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة 

  2,254,860   2,254,860     -     -     -     -  العادلة في قائمة الدخل

استثمارات في شركة زميلة 

  76,284   76,284     -     -     -     -  مشتركومشروع 

 تمويل، صافي

 19,538,084    -   6,126,062  9,351,334  2,826,872   1,233,816  األفراد

 75,263,314    -   14,457,607 17,812,042 25,055,159  17,938,506  الشركات

  2,413,893   2,413,893     -     -     -     -  ممتلكات ومعدات، صافي 

  962,473   962,473     -     -     -     -  موجودات أخرى

 131,839,441  14,226,285  29,993,351 38,672,975 27,882,031 21,064,799 إجمالي الموجودات  

 المساهمين المطلوبات وحقوق

 االخرى والمؤسسات الماليةأرصدة للبنوك 

  65,071   65,071     -     -     -     -  تحٍ الطلب

  3,224,773     -     -     -     -   3,224,773  استثمارات ألجل

 ودائع العمالء

، توفير و ودائع تحٍ الطلب

 أخرى

 3,433,650   -     -     -    54,231,836 57,665,486 

 44,397,349    -   3,141   1,334,357   15,161,648 27,898,203 استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  مطلوبات أخرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات 

 131,839,441 80,783,669  3,141   1,334,357  15,161,648 34,556,626 وحقوق المساهمين 

العائد على البنود داخل أثر 

    -  (66,557,384)  29,990,210 37,338,618 12,720,383 (13,491,827) قائمة المركز المالي

أثر العائد على البنود 

المدرجة خارج قائمة المركز 

  14,155,498     -   51,189   3,414,011  7,396,619  3,293,679  المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة 

    -     -  30,041,399 40,752,629 20,117,002 (10,198,148) لمخاطر معدالت العائد 

 الخاضعةالفجوة التراكمية 

    -     -  80,712,882 50,671,483 9,918,854 (10,198,148) العائد معدالت لمخاطر
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 مخاطر العمالت:  2.28

إن إطار عمل وســـياســـة تقبل المخاطر في   العمالت.تنشـــأ مخاطر العمالت عند تغير قيم األدوات المالية نتيجة لتغير أســـعار صـــرف 

 ألرصـــــدةالمصـــــرف قد وضـــــعٍ 
ً
من ذلك فقد يتعرض المصـــــرف لمخاطر العمالت بحدود طفيفة  وعلى الرغم أجنبية،كل عملة  حدودا

 لكون موجودات المصـــرف 
ً
 نظرا

ً
األمريكي )بمســـتوى أقل( أو بعمالت أخرى  أو بالدوالربالريال الســـعودي  مطلوباته مقومةونســـبيا

 يرتبط سعر صرفها بالدوالر األمريكي.

 

 لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية كما في 
ً
 ديسمبر: 31يبين الجدول أدناه ملخصا

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الرياالت السعودية(الف آ)ب 

   الموجودات

  155,911  164,585 البنك المركزي السعوديلدى  نقد وأرصدة

  1,570,616  444,229 لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى  أرصدة

  539,028  607,118  ، صافياستثمارات

  3,265,853  3,083,237 تمويل، صافي 

  26,728  4,829 أخرى موجودات

 5,558,136 4,303,998 إجمالي مخاطر العمالت على الموجودات

   المطلوبات 

 المالية والمؤسسات لبنوكلبنك المركزي السعودي وال أرصدة

 االخرى

636,912  579,119  

  4,597,196  2,935,545 العمالء  ودائع

  217,237  267,537 أخرى مطلوبات

 5,393,552 3,839,994 إجمالي مخاطر العمالت على المطلوبات 

 164,584 464,004 موجودات -صافي موقف العمالت 

  

 ديسمبر : 31نها لمخاطر هامة كما في أدناه تحليال للعمالت التي يتعرض المصرف بشأيبين الجدول 

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 197,992 401,906 دوالر امريكي

 (53,048) 855 يورو

 5,398 33,794 درهم اماراتي 

 1,957 3,307 دينار بحريني 

 (75) 166 ريال قطري 

 12,360 23,976 أخرى

 164,584 464,004 اإلجمالي 
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 )بآالف الرياالت السعودية( 

ات بالعمالت األجنبية كما في 
 
ديسمبر  31التعرض

 م 2020

 

 التغير في

 %العملة 

األثر على صافي 

 الدخل

األثر على حقوق 

 المساهمين

    

 249± 249± %5± يورو 

 
 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

ات بالعمالت األجنبية كما في 
 
ديسمبر   31التعرض

 م2019

 

 التغير في

 %العملة 

األثر على صافي 

 الدخل

األثر على حقوق 

 المساهمين

    

 2,652± 2,652± %5± يورو 

 
 

 مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية  3.28
 

ر في المؤشـــــر 
 
تشـــــير مخاطر أســـــعار أدوات حقوق الملكية إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة للتغي

 .العام لسوق التداول واسعار أدوات حقوق الملكية

وفيما يلي توضــــيح لاثار المتوقعة على محفظة اســــتثمارات المصــــرف في أدوات حقوق الملكية المصــــنفة كاســــتثمارات بالقيمة 

 للتغيرات الممكنة و المعقولة في المؤشـــــــر العام لســـــــوق التداول، مع ثبات باقي 
ً
العادلة من خالل الدخل الشـــــــامل اآلخر، تبعا

 العوامل المؤثرة األخرى دون تغير:
 

المؤشر العام لسوق تداول أدوات حقوق 

 الملكية

 م2020

 الرياالت السعوديةبآالف 

 م2019

 الرياالت السعوديةبآالف 

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

االرتفاع/االنخفاض 

 في سعر السوق %

األثر على أدوات 

 حقوق الملكية

 20,559 ± %10± 15,740 ± %10± أثر التغير في سعر السوق 
 
 

 السيولة  مخاطر - 29

المصرف في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية التي تسدد عن طريق  قد يواجهاتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي 

في حاالت تخفيض ق أو اسوعدم استقرار األ قد تنشأ في حاالتمخاطر السيولة  إن موجودات مالية اخرى. عن طريقو أ النقد

بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قام المصرف بتنويع انخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما قد يؤدي إلى 

رصيد مالئم ب ، باإلضافة إلى االحتفا توفر السيولةمدى  االعتبار آخذة في موجوداتهإدارة ، كما تقوم إدارة المصرف بمصادر التمويل

يتولى فريق إدارة مخاطر السوق التابع لمجموعة إدارة المخاطر مهام المتابعة والرقابة الدورية لمخاطر  .نقد وما يماثلهمن ال

 السيولة في المصرف. 

 لنظام مراقبة البنوك 
ً
بوديعة نظامية البنك المركزي السعودي، يحتفظ المصرف لدى البنك المركزي عن  والتعليمات الصادرةوطبقا

 % من إجمالي استثمارات العمالء ألجل. 4% من إجمالي الودائع تحٍ الطلب و 7تعادل 

من النقد  االحتياطي% من التزامات ودائعه، ويكون هذا 20إضــافة للوديعة النظامية، يحتفظ المصــرف باحتياطي ســيولة ال يقل عن 

  والموجودات التي
ً
 .يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما

 

 الفترة المتبقية لالستحقاقات التعاقدية    المالية حسبأ( تحليل المطلوبات 

م على اساس 2018م و 2019ديسمبر  31الخاصة بالمصرف كما في  يلخص الجدول أدناه االستحقاقات المتعلقة بالمطلوبات المالية

يقوم المصرف بإدارة مخاطر السيولة المالزمة لها على أساس التدفقات النقدية  حيثالتعاقدية بقيم غير مخصومة  التزامات السداد

 المستقبلية وبقيم غير مخصومة. 

تم إدراج األرباح المدفوعة حتى تاريخ االستحقاق في الجدول، وعليه فإن إجمالي تلك المبالغ ال يتطابق مع المبالغ الظاهرة في 

 . ةالموحدقائمة المركز المالي 
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 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 لبنوك والمؤسسات المالية االخرىلبنك المركزي السعودي واأرصدة  ل

 21,084 - - - - 21,084 تحٍ الطلب

و مستحقات  ألجلاستثمارات 

 7,381,636 - - 1,507,792 5,354,215 519,629 للبنك المركزي السعودي

 ودائع العمالء

، توفير و ودائع تحٍ الطلب

 69,275,251 أخرى

- - - - 

69,275,251 

 50,418,039 - 3,930 1,203,073 21,807,280 27,403,756 استثمارات عمالء ألجل 

 5,681,704 5,681,704 - - - - مطلوبات أخرى

 132,777,714 5,681,704 3,930 2,710,865 27,161,495 97,219,720 المطلوبات إجمالي 

 

 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 المطلوبات 

 لبنوك والمؤسسات المالية االخرىلبنك المركزي السعودي وال أرصدة 

 65,071 - - - - 65,071 تحٍ الطلب

 3,226,090 - - - - 3,226,090 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء

، توفير و ودائع تحٍ الطلب

 57,665,486 - - - - 57,665,486 أخرى

 44,738,929 - 4,194 1,439,504 15,340,464 27,954,767 استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838 - - - - مطلوبات أخرى

 109,737,414 4,041,838  4,194   1,439,504   15,340,464   88,911,414  المطلوبات إجمالي 

 

 ادناه االستحقاقات للموجودات والمطلوبات: يوضح الجدولب( 

عكس تال وهي تم تحديد االســـــــتحقاقات للموجودات والمطلوبات على أســـــــاس الفترة المتبقية في تاريخ إعداد القوائم المالية 

 التاريخية.حسب الخبرة االستحقاق الفعلية تواريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 القوائم المالية الموحدة

 

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

من سنة إلى 

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5

بدون تاريخ 

استحقاق 

 اإلجمالي محدد

 الموجودات   

البنك المركزي لدى  وأرصدة  نقد

 12,207,742 - - - - 12,207,742  السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 443,002 - - - - 443,002 حسابات جارية

 - - - - - - مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 22,743,302 - 7,517,575 10,320,156 501,012 4,404,559 استثمارات بالتكلفة المستنفذة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 4,516,121 17,968 2,629,691 1,791,393 37,742 39,327 الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 2,185,553 - - - 2,185,553 - خالل قائمة الدخل

الشركة الزميلة  استثمارات في

 80,818 80,818 - - - -   روع المشتركالمشو

 تمويل ، صافي 

 23,533,947 - 8,413,643 10,877,835 3,108,932 1,133,537 األفراد

 87,661,612 - 24,794,526 35,630,383 17,430,974 9,805,729 الشركات

 2,365,286 2,365,286 - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

 1,139,420 1,139,420 - - - - موجودات أخرى 

 156,876,803 3,603,492  43,355,435  58,619,767  23,264,213   28,033,896  الموجودات جماليإ

 المطلوبات وحقوق المساهمين

األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لبنك المركزي السعودي واأرصدة ل  

  21,084  - -    -     -   21,084  تحٍ الطلب

مبالغ مستحقة للبنك و استثمارات ألجل

 1,447,955  5,323,530  519,465 المركزي السعودي

- - 

 7,290,950  

 ودائع العمالء 

 69,275,251    -     -     -     -  69,275,251 ، توفير و أخرىودائع تحٍ الطلب

 50,179,027    -   3,132   1,102,035   21,699,684  27,374,176 استثمارات عمالء ألجل 

مبالغ مستحقة لمالك وحدات في صناديق 

 110,381 110,381 - - - - استثمارية

 5,571,323 5,571,323 - - - - مطلوبات أخرى

 24,428,787 24,428,787 - - - - حقوق المساهمين

 156,876,803 30,110,491  3,132  2,549,990  27,023,214  97,189,976 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

 2,206,196 - 276 97 2,530 2,203,293 اعتمادات مستندية 

 11,185,117 - 99,750 1,385,481 885,291 8,814,595 خطابات ضمان 

 461,108 -  2,480     -     -   458,628  قبوالت 

 69,441 -    -     -  69,441    -  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
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 م2019

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خالل

 أشهر 3

 أشهر 3من 

 شهر 12إلى 

 5من سنة إلى 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

 الموجودات   

البنك المركزي نقد  وأرصدة لدى 

 8,039,748 - - - - 8,039,748 السعودي

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى 

 256,787 -  -  -  -  256,787 حسابات جارية

 1,887,482 -  -  -  -  1,887,482 مرابحات ووكاالت مع بنوك 

 استثمارات، صافي

 17,517,860 - 7,154,989 10,357,876 -  4,995 بالتكلفة المستنفذةاستثمارات 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3,628,656 16,646 2,254,693 1,357,317 -  -  الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 2,254,860 - -  -  2,254,860 -  خالل قائمة الدخل

الشركة الزميلة  استثمارات في

 76,284 76,284 -  -  - -    روع المشتركالمشو

 تمويل ، صافي 

  19,538,084     -   6,126,062   9,351,334   2,826,872   1,233,816  األفراد

 75,263,314    -  24,228,890  25,380,078  17,091,379 8,562,967 الشركات

  2,413,893   2,413,893  - - - - ممتلكات و معدات ، صافي 

  962,473   962,473  - - - - موجودات أخرى 

 131,839,441  3,469,296  39,764,634 46,446,605 22,173,111 19,985,795 الموجودات جماليإ

 المطلوبات وحقوق المساهمين

األخرىبنوك والمؤسسات المالية وال لللبنك المركزي السعودي أرصدة  

 65,071 -  -  -  -  65,071 تحٍ الطلب

 3,224,773 -  -  -  -  3,224,773 استثمارات ألجل

 ودائع العمالء 

 57,665,486    -     -     -     -  57,665,486 ، توفير و أخرىودائع تحٍ الطلب

 44,397,349    -   3,141   1,334,357   15,161,648  27,898,203 استثمارات عمالء ألجل 

 4,041,838 4,041,838    -     -     -     -  مطلوبات أخرى

 22,444,924 22,444,924    -     -     -     -  حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات و حقوق 

 131,839,441 26,486,762  3,141   1,334,357   15,161,648   88,853,533  المساهمين

المحتملة وااللتزامات التعهدات  

  2,884,336     -   267   108,072   1,432,839   1,343,158  اعتمادات مستندية 

  10,514,834     -   50,922   3,305,392   5,502,165   1,656,355  خطابات ضمان 

  338,540     -     -   547   43,827   294,166  قبوالت 

  417,788     -     -     -   417,788     -  التزامات منح ائتمان غير قابلة للنقض
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 التشغيلية المخاطر - 30

المخاطر التشــغيلية هي مخاطر الخســائر التي قد تنتج عن قصــور أو فشــل في اإلجراءات الداخلية، أو األنظمة اآللية، أو الموظفين، 

 أو بفعل عوامل خارجية أخرى، وقد تقع بأي جزء من المصرف أو خالل أي نشاط فيه. 

المخــاطر  ورقــابــة حــاالتمتــابعــة والتي تتولى اطر مجموعــة إدارة المخــ كجزء منفريق إلدارة مخــاطر التشـــــــغيــل  لمصـــــــرفدى الــو

مخاطر  قياس تنظيموبغرض  . وإطار العمل الخاص بها التشــغيل مخاطر بســياســة الوحدة . وتســترشــد هذهلمصــرففي االتشــغيلية 

اتي والتحكم قام المصــــرف بتأســــيس اطار عمل للرقابة الداخلية وبيئة األعمال من خالل القياس الذ ،من آثارها تخفيفالوالتشــــغيل 

( لجميع وحدات األعمال ودعم األعمال، ويتم مراقبة  KRIsالمخاطر األساسية ) ( باإلضافة إلى استحداث مؤشرات  RCSAبالمخاطر ) 

 بنجاح توثيق واختبار برنامج  المصــــرف  أكمل ذلك، إلى باإلضــــافةمقاييس المخاطر من قبل إدارة مخاطر التشــــغيل بشــــكل مســــتمر، 

 .الكوارث حاالت معالجة موقع و  األعمال استمرارية

 

 بالضوابط الشرعية االلتزامعدم  مخاطر - 31

عدم االلتزام بالضــوابط الشــرعية، وللتقليل من لمخاطر  المصــرف ، فقد يتعرضالمتوافقة مع الشــريعةكون المصــرف أحد المصــارف 

 وإدارة رقابة شرعية. لجنة إضافة إلى تشكيل بذلك،هذه المخاطر، قام المصرف بوضع سياسات وإجراءات شاملة لاللتزام 
ً
 شرعية

 

 السمعة مخاطر - 32

 .أعماله سالمة وأ كفاءته، وأ خدماته، وأ المصرف منتجات عن سلبية سمعة نتيجة المصرف علىقد تقع  عكسية تشمل أي آثار

 يلتزم بالضــــوابط واألحكام الشــــرعية في جميع اعماله فيعد 
ً
عدم االلتزام بذلك أحد أهم مســــببات مخاطر وكون المصــــرف مصــــرفا

شــــكاوى العمالء والعقوبات النظامية واالنطباعات الســــلبية عن موقف وقدرة المصــــرف  و الســــمعة، كما أن حاالت االحتيال الكبيرة

 لتلك المخاطر ويحرص على وضــع الضــوابط ال
ً
كفيلة بالحد المالية تعد مصــادر أخرى لمخاطر الســمعة. ويولي المصــرف اهتماما كبيرا

 بطاقات قياس األداء المتوازن ) منها ومنعها.
ً
( لتقييم مخاطر الســــــمعة، وتقوم مجموعة Scorecardsويســــــتخدم المصــــــرف حاليا

المخاطر في المصرف من خالل تلك األدوات بتجميع وتحليل نتائج قياس المخاطر من مجموعات األعمال الستنتاج المؤشرات العامة 

 .لمصرفلمخاطر السمعة على ا

 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة - 33

مطلوبات في الحاالت االعتيادية بين  لســـداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع اســـتالمه ســـيتم الذي الســـعر العادلة القيمة تمثل

 القياس، ويتم قياس القيمة العادلة على افتراض تحقق أي من: السوق في تاريخ المتعاملين في

  وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو 

  .في حال عدم وجود سوق اساسي متاح، ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات 

 إن القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشـــكل كبير عن قيمتها الحالية المضـــمنة في القوائم

 المالية الموحدة.

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف يستخدم

 .)أو تجديد تعديل بدون)األداة  لنفس النشطة المالية األسواق في ولةاالمتد األسعار األول: المستوى

 تحديد أخرى يتم تقييم أو طرق مماثلة ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في ولةاالمتد األسعار الثاني: المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها كافة

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم مييتق طرق: المستوى الثالث

 

 حظة لألدوات المالية بالقيمة العادلةالتقييم والمدخالت الهامه غير المال تقنيات

ديســـمبر  31في كما  3 ىوالمســـتو 2 ىالمســـتو لالســـتثمارات فيالقيم العادلة  لقياس متنوعةتقنيات تقييم  المصـــرفســـتخدم ا

 حظة.المستخدمة غير المال المدخالت الهامهباإلضافة إلى تحديد ، م2019ديسمبر  31  وم 2020

ق يداالصـــنمدراء .  ينشـــر مدراء الصـــناديقتقارير  المصـــرف، يســـتخدم االســـتثماريةات في الصـــناديق قييم االســـتثمار وفيما يتعلق بت

المصــنفة في  ةســاســياأل الموجوداتالمضــاعفات( لتقييم  ونماذج المخصــومةمختلفه )مثل نماذج التدفقات النقدية تقييم تقنيات 

التي يتم  المالحظةدوق المعني. تشــمل المدخالت الهامه غير من التســلســل الهرمي للقيمة العادلة للصــن 3و  2اطار المســتويين 

التســـويق  ىمعدالت الخصـــم المعدلة حســـب المخاطر، والقدرة علمدراء الصـــناديق التي يســـتخدمها التقييم في نماذج تضـــمينها 

 التحكم. وعواملوخصومات السيولة 

 التدفقات النقدية المخصومة.تقييم تقييم مثل أخرى للتقنيات  المصرف، يستخدم المتداولةالصكوك غير في ستثمارات االلتقييم 
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 أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة

 يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المثبتة حسب مستويات قيمتها العادلة:

 م2020

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 94,742 - 1,958 92,784 أسهم -

 2,090,811 200,780 1,793,211 96,820 صناديق استثمارية -

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 175,370 17,967 - 157,403 أسهم -

 4,340,751 - 3,144,663 1,196,088 صكوك -

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

2019 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

  قائمة الدخل من خاللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 59,648 - 1,960 57,688 أسهم -

 2,195,212 216,512 1,899,880 78,820 صناديق استثمارية -

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 222,240 16,646 - 205,594 أسهم -

 3,406,416 - 2,615,852 790,564 صكوك -

 5,883,516 233,158 4,517,692 1,132,666 اإلجمالي

 

ال يوجد أي تحويل بين  تمثل الحركة في المســـــــتوى الثالث لألدوات المالية الحركة الناشـــــــئة عن التغير في القيمة العادلة فقط.

 خالل العام.  3والمستوى  2، المستوى 1المستوى 

 

 ب ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بقيمتها العادلة

إدارة المصرف بتطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي لتقدير القيمة العادلة لألدوات قامٍ 

 المالية. يوضح البيان اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المستنفذة:

 بآالف الرياالت السعودية 

 م2019 م2020

 القيمة

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

القيمة 

 الدفترية

 القيمة

 العادلة

 الموجودات

 2,145,851 2,144,269 443,002 443,002 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

  1,913,983   1,912,152   4,973,438   4,905,571  السعودي البنك المركزيمرابحات مع  –استثمارات 

 صكوك بالتكلفة المستنفذة
 17,846,720   17,903,361   15,630,893   15,322,031  

 التمويل، صافي
111,195,559 110,668,600 94,801,398 94,373,405 

 المطلوبات

لبنوك والمؤسسات وا للبنك المركزي السعودي أرصدة

  3,289,889   3,289,844   7,341,092  7,312,034 المالية األخرى

  102,118,314  102,062,835  119,553,624 119,454,278 ودائع العمالء 
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 والمعامالت مع األطراف ذات العالقة رصدةاأل - 34

عالقة. تخضــــع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للنســــب المنصــــوص  ذاتيتعامل المصــــرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف 

 .البنك المركزي السعوديالصادرة عن   عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات

 

 باألرصدة الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في 
ً
 ديسمبر: 31فيما يلي بيانا

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

وكبار المساهمين  أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي االدارة

   والشركات المنتسبة لهم

 29,209 26,114 الرئيسيينة اإلدار  يتمويل موظف

 520,950 493,820 تمويل لألطراف ذات عالقة أخرى

 10,211,674 4,762,552 ودائع العمالء

 76,284 80,818 استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

   

   االستثمارية المصرفصناديق 

 1,678,486 1,665,653 في صناديق استثمارية استثمارات

 1,611,619 2,627,303 تمويل صناديق استثمارية

 692,303 1,474,818 صناديق استثمارية من ودائع

 100,633 - تمويل في صناديق استثمارية

 

 المنتسبة لهم وأعضاء مجلس اإلدارة.تشتمل ودائع العمالء بصورة رئيسية على الودائع من كبار المساهمين والشركات 

 

 باإليرادات والمصاريف  المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في قائمة الدخل الموحدة: (أ
 
 فيما يلي تحليال

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 96,315 125,129 الدخل من التمويل  

 93,117 135,805 العائد على استثمارات عمالء ألجل

 270,362 292,417 أتعاب خدمات مصرفية، صافي

 4,376 5,766 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 

 

 تتفق السلف والمصاريف الخاصة بالمدراء التنفيذيين مع شروط التوظيف االعتيادية.

 

 بإجمالي التعويضات  (ب
 
 المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:فيما يلي تحليال

       

     

 م2020

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

 م2019

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 66,530 98,278 مزايا موظفين قصيرة االجل  

 2,324 1,231 نهاية الخدمة مكافأة
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 رأس المال كفاية - 35 

، والحفا  البنك المركزي السعوديمن قبل  الصادرةتتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 

 على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية ، والحفا  على وجود رأس  مال قوي.

البنك المركزي  منيتم مراقبة كفاية رأس المال و استخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة  المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة 

اإلحتفا  بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات المرجحة  السعودي

 %.  8دنى المتفق عليه وهو األالمخاطر عند أو تزيد عن الحد 

السعودي،  وبموجبها يتم  البنك المركزييقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل 

قياس مدى كفاية رأس المال المؤهل مع الموجودات و االلتزامات الظاهرة في قائمة المركز المالي بإستخدام االرصدة المرجحة 

 إلظهار مخاطرها النسبية. 

 3إرشادات وإطار عمل لتطبيق إعادة تشكيل رأس المال حسب متطلبات لجنة بازل البنك المركزي السعودي  أصدر
ً
، والمطبقة إعتبارا

 إجمالي رأس المال والمعدالت ذات العالقة باستخدامووعليه فقد تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر،  م.2013يناير  01من 

 .3بازل  متطلبات

 لتوجيهات 
ً
خالل فترة تفشي وباء  المحاسبة والمعالجة التنظيمية لتدابير الدعم االستثنائي بخصوصالبنك المركزي السعودي وفقا

مبلغ أثر اليوم األول  % من100 يعادلللبنوك إضافة ما البنك المركزي السعودي  فقد أتاح، م2020أبريل  26 الصادرة فيو كورونا

 م2020القادمة سنتين اللفترة رأس المال األساسي إلى  9-الت التحول المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليلتعدي

 تدريجيم، على أن يتم إطفاء مبلغ اإلضافة 2021و
ً
وعليه فقد قام المصرف بتطبيق الالحقة.  ثالثعلى مدى السنوات الـ بمعدل ثابٍ ا

 .م2020مارس  31اعتبارا من للمصرف كفاية رأس المال  معدلساب تحعند اأعاله ة ذكور الماالنتقالية  اتالترتيبهذه 

الترتيبات االنتقالية المتعلقة برأس المال النظامي والتي سمحٍ للبنوك في اليوم األول من  المصرف يطبق كانفي السابق ، 

على مدى م( إطفاء أثر خسائر االئتمان المتوقعة عند التحول للمعيار 2018يناير  1)في  9-التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي

ا لأثر التحول لعكس خاص ( سنوات باستخدام نهج 5)
ً
األول  ربيع 15 بتاريخ 391000029731السعودي رقم  البنك المركزيتعميم وفق

 (.م2017ديسمبر,  3هـ )الموافق 1439

 

 بيان

2020 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب

2019 

 الف الرياالت السعودية(آ)ب 

 109,989,481 123,738,743 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 9,267,525 10,118,355 للموجودات المرجحة المخاطر    تشغيليةالمخاطر ال

 461,946 4,491,592 مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 119,718,952 138,348,690 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

   

 22,878,645 25,151,654 رأس المال األساسي  

 1,374,869 1,546,734 رأس المال المساند  

 24,253,514 26,698,388 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   نسبة كفاية رأس المال %

 %19 %18 رأس المال األساسي 

 %20 %19 رأس المال األساسي والمساند
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 االستثمار وخدمات الوساطة إدارة - 36

 من خالل شركته التابعة عبر صناديق استثمار ويبلغ إجمالي موجودات تلك الصناديقيقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه 

 مليون ريال سعودي(. 57,423: م2019مليون ريال سعودي )   70,047

 

 البنك المركزي السعوديبرامج ومبادرات  -37

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص  1.37

م 2020المركزي مبادرات وبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص في شـــــهر مارس لمواجهة آثار تفشـــــي وباء كورونا، أطلق البنك 

التي ينطبق عليها التعريف الصــادر من  MSME)لتقديم الدعم الالزم لقطاع المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة ومتناهية الصــغر )

 بشكل رئيس على البرامج التالية:هـ. تشتمل هذه المبادرات 1438جمادى الثاني  16بتاريخ  381000064902البنك المركزي رقم 

 برامج تأجيل الدفعات؛ 

 برامج تمويل اإلقراض؛ 

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ 

 "( برنامج دعم رسوم نقاط البيعPOS.وخدمات التجارة اإللكترونية )" 

 تســـــعة أشـــــهر مدة كجزء من برنامج تأجيل األقســـــاط الذي أطلقه البنك المركزي ، يتعين على المصـــــرف تمديد فترة التمويل ل

لمدة ثالثة أشــــهر( لتســــهيالت التمويل الممنوحة لفترة أخرى  )مدة الـــــــــــتأجيل األصــــلية كانٍ لفترة ســــتة أشــــهر وتم تمديدها 

للشركات التي تندرج تحٍ إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تعتبر التسهيالت المالية بمثابة دعم للسيولة 

. لقد ســاهم المصــرف بهذه التســهيالت المالية العمالءعالجة مشــاكل التدفقات النقدية المحتملة لدى على المدى القصــير لم

 تم ، وبعد ذلكستة أشهر   م لمدة 2020سبتمبر  14م وحتى 2020مارس  14من خالل تأجيل أقساط المستحقة خالل الفترة من 

بدون تمديد مدة التمويل  لمدة ثالثة أشــهر 2020ديســمبر  14إلى  2020ســبتمبر  15تأجيل األقســاط المســتحقة خالل الفترة من 

 لمتطلبات  الممنوح.
ً
لقد تم تقييم األثر المحاســــبي لهذه التغييرات من حيث التســــهيالت االئتمانية وتمٍ المحاســــبة عنه وفقا

 على الترتيبات التعاقدية.  9-المعيار الدولي للتقرير المالي
ً
  كونه تعديال

 

مارس  31حتى  تأجيل الدفعاتبتمديد برنامج  2020نوفمبر  29في  البنك المركزي الســــــعودي  ســــــبق ، قامباإلضــــــافة إلى ما 

بإعفاءات الســـداد دون فرض تكاليف إضـــافية على العمالء من خالل تأجيل األقســـاط المســـتحقة خالل الفترة  المصـــرف. قام 2021

. تم تقييم األثر المحاسـبي لهذه التغييرات من حيث ل الممنوحالتمويدون زيادة مدة  2021مارس  31إلى  2020ديسـمبر  15من 

ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
ً
 ونها ك 9التســــهيالت االئتمانية ومعاملتها وفق

ً
. نتج على الترتيبات التعاقدية تعديال

 مليون ريال سعودي. 15.28تعديل إضافية بمبلغ  إثبات خسارةعن ذلك 

 

 على وجود زيادة بوجه عام، يعت
ً
بر المصــــــرف أن تأجيل الدفعات في إطار الترتيبات مع العمالء لوجود صــــــعوبات مالية مؤشــــــرا

، وبمعزل 19-كبيرة في مخاطر االئتمان، إال أن تأجيل الدفعات في إطار حزم مبادرات الدعم الحالية خالل فترة تفشي وباء كوفيد

 
ً
 على وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. عن أي عوامل أخرى، ال يعتبر بحد ذاته مؤشرا

مليون ريال ســـعودي إضـــافي إلجمالي خســـائر االئتمان المتعلقة بمحفظة المنشـــآت المتناهية  170قام المصـــرف بإثبات مبلغ 

 مليون ريال سعودي. 4,441الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يبلغ إجمالي تعرضاتها مبلغ 

(، ســـيتم إثبات مخصـــصـــات خســـائر ائتمان 2( إلى المرحلة )1من المرحلة ) 19-فيدبكوالمتعلقة  في حال تحويل رصـــيد حزم الدعم

م بناًء على تقييم مســتوى التســهيالت االئتمانية والقدرة على ســداد األقســاط المســتحقة 2021متوقعة إضــافية خالل العام 

 بعد انتهاء فترة التأجيل .

 

ثب وإعادة تقييم مســتويات المخصــصــات مع تطورات األوضــاع المتعلقة بتفشــي يواصــل المصــرف مراقبة محافظ التمويل عن ك

. إضـــــافة لذلك، فقد قام المصـــــرف بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضـــــات المســـــتخدمة لتحديد خســـــائر االئتمان 19-وباء كوفيد

 المتوقعة. تتمحور المراجعات بشكل أساسي حول:

تي يســتخدمها المصــرف في نموذج قياس خســائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك تعديل عوامل / مدخالت االقتصــاد الكلي ال• 

 معدالت التعثر عن السداد المرصودة.

 مراجعة احتماالت تحقق االفتراضات. • 

ال للتعرضــــات التي حدثٍ مؤشــــرات• 
 
 عليها تنقيح معايير تصــــنيف المراحل في ضــــوء تدابير دعم البنك المركزي والتحديد الفع

 تستوجب احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى فترة التعرضات على الرغم من تأجيل السداد.

مليون  155نتج عن عوامل االقتصاد الكلي وتأثير تصنيف المراحل االئتمانية المذكورة أعاله خسائر ائتمان متوقعة إضافية بلغٍ 

 م.2020ديسمبر  31ريال سعودي للسنة المنتهية في 
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، وبهدف تعويض المصرف عن جميع التكاليف ذات الصلة التي يتوقع أن يتكبدها في إطار 10ما سبق اإلشارة إليه في االيضاح ك

 إجماليـا البنك المركزي الســـــــعودي برامج الدعم المقدمة من 
ً
وغيره من الجهات الحكومية، فقد اســـــــتلم المصـــــــرف مبلغا

ن خالل عدد من الودائع اســتلمٍ من البنك المركزي خالل العام المنتهي في مليون ريال ســعودي بعوائد صــفرية م 1,247 بلغ 

م وبمواعيد اســتحقاق مختلفة. لقد توصــلٍ اإلدارة، بناًء على التواصــل مع البنك المركزي إلى أن هذه المنح 2020ديســمبر  31

نتيجة تأجيل األقساط. تمٍ المحاسبة عن الحكومية ترتبط في المقام األول بالتعويض عن خسائر التعديل التي تكبدها المصرف 

 لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .
ً
 منافع هذا الدعم المالي وفق أسس منتظمة، وفقا

مليون ريال ســـــــعودي في قائمة   55.6مليون ريال ســـــــعودي، وتم إثبات جزء منها بلغ  83.5نتنج عن ذلك إجمالي دخل قدره 

مليون ريال ســـعودي يمثل عائدات مؤجلة. لقد مارســـٍ اإلدارة بعض األحكام عند  27.9ي والبالغ الدخل باعتبار أن المبلغ المتبق

مليون ريال ســـــعودي  10.9م، تم خصـــــم مبلغ 2020ديســـــمبر  31قياس وإثبات دخل المنح الحكومية. خالل العام المنتهي في 

 .اليوم األولفي قائمة الدخل تتعلق بعكس قيد المنافع الناتجة عن المنح المثبتة في 

 

 التسهيل:برنامج ضمانات 

المصرف . وقد تلقى للبنك المركزي السعوديفي برنامج ضمان التسهيالت التابع  المصرف، شارك م2020ديسمبر  31في كما 

 إلى المنشآت الصغ 361مبلغ  لبنك المركزي السعوديامن 
ً
 ميسرا

ً
والمتوسطة  يرةمليون ريال سعودي لتقديمه تمويال

 في إطار برنامج ضمان التسهيالت.  ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها الشروط 
ً
في إطار برنامج الكفالة  اتن الضمانأل ونظرا

 ت
ً
 شكل جزءا

ً
ٍ إطار السعودي الدعم المتعلق بها المستلم من البنك المركزي فإن وعليه من ترتيبات التمويل؛  أساسيا ال يندرج تح

ٍ المحاسبة عن منافع تم . 9-يلمطلبات المعيار الدولي للتقرير المامالي بموجب  كإلتزامعتراف به حكومية، ويتم االالمنح ال

ل المدعوم
 
االعتراف بمبالغ ذلك ، ونتج عن األدوات الماليةالمحاسبة عن وفقا لمتطلبات  ثابٍعلى أساس  معدالت أرباح التمو

 .م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في دخل في قائمة ال هاتم إثباتحيث مليون ريال،  5.9دخل بلغٍ 

 

 : برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة اإللكترونية

م بإثبات المبالغ المستردة من البنك المركزي 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في فقد قام المصرف ، إضافة لما سبق

مليون  111.6نحو التي بلغٍ قيمتها ونقاط البيع والتجارة اإللكترونية ات خدمرسوم والمتعلقة بإعفاء العمالء من  السعودي

 .ريال سعودي

 

 مليار ريال سعودي 50دعم السيولة من البنك المركزي السعودي  للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ    2.37

المركزي مبلغ خمسين مليار ريال في السوق انطالقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز االستقرار المالي، ضخ البنك 

 المصرفي بهدف:

  وره لتقديم التسهيالت االئتمانية لكافة عمالئه من القطاع دتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من االستمرار في

 الخاص؛

 إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية القائمة دون أي رسوم إضافية؛ 

 و تويات التوظيف في القطاع الخاص؛دعم خطط المحافظة على مس 

 .تخفيف أعباء اإلعفاءات المقررة على عدد من رسوم الخدمات المصرفية االلكترونية 

 لقدسنة واحدة. وائد صفرية تستحق خالل عكودائع بمليارات ريال  5مبلغ  م2020عام الخالل استلم المصرف ، السياقوفي هذا 

برامج في المقام األول ب ترتبطأن هذه المنحة الحكومية إلى ، البنك المركزيمن  ةالواردالتوضيحات على  اإلدارة بناًء توصلٍ 

 لمتطلبات المحاسبة ٍ المحاسبة عن منافع هذا الدعم المالي وفق أسس منتظمةدعم السيولة. تم
ً
الحكومية. عن المنح ، وفقا

في قائمة الدخل للسنة ماليين ريال سعودي  40.50ها بلغ بجزء منتم االعتراف ومليون ريال،  70.9 بلغذلك دخل إجمالي نتج عن 

 كإيرادات مؤجلة.المبلغ ومعالجة ما تبقى من ، م2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 دعم قطاع الرعاية الصحية  3.37

 ل
ً
لمواجهة والمقيمين المواطنين للحفا  على صحة  لجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحيةتقديرا

في القطاع لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية أقساط التمويل تأجيل المبادرة ب المصرفقرر فقد ، فيروس كورونا تفشي

ر تعديل ئخسا. نتج عن ذلك قيام المصرف بإثبات لمدة ثالثة أشهرالمصرف الذين لديهم تسهيالت ائتمانية لدى العام والخاص 

 الدخل من التمويل". صافي "عرضها ضمن تم و، م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في ين ريال سعودي مالي 11.2بلغٍ 
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شرت وتعتبر إلزامية وواجبة التطبيق عن السنة المحاسبية  فيما يلي قائمة بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتنقيحات
 
التي ن

 : أو أو بعد ذلك التاريخ 2021يناير  1للمصرف التي تبدأ في 

  االمتيازات المتعلقة بعقود اإليجار خالل فترة تفشي ڤيروس كورونا (: 16)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

 .أو بعد ذلك التاريخ 2020يونيو  1 من ابتداءعلى الفترة  تطبقالتي ( 19-كوڤيد)المستجد 

  2023يناير  1على الفترة التي تبدأ في " عقود التأمين( "17)يسري المعيار الدولي للتقرير المالي. 

  الفترة تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة، والقابلة للتطبيق على (: 1)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 .أو بعد ذلك التاريخ 2022يناير  1التي تبدأ في 

  والتي تطبق على الفترة ((37)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )تكلفة إتمام العقد  -العقود المثقلة بااللتزامات ،

 .2022يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

  ومعيار المحاسبة ( 9)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )المرحلة الثانية  -إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة

( 16)والمعيار الدولي للتقرير المالي ( 4)والمعيار الدولي للتقرير المالي ( 7)والمعيار الدولي للتقرير المالي ( 39)الدولي 

 .أو بعد ذلك التاريخ 2021يناير  1والقابلة للتطبيق على الفترة التي تبدأ في 

 والقابلة ((16)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )المتحصالت قبل االستخدام المقصود : معداتالممتلكات وال ،

 .أو بعد ذلك التاريخ 2022يناير  1للتطبيق على الفترة التي تبدأ في 

  والقابلة للتطبيق على الفترة التي ((3)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي ،

 .أو بعد ذلك التاريخ 2022يناير  1تبدأ في 

االمتيازات المتعلقة بعقود اإليجار خالل فترة تفشي ڤيروس كورونا (: 16)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي فيما عدا 

لهذه اإلصدارات، والتي لن يكون لها تأثير هام على القوائم المالية ، فقد اختار المصرف عدم التطبيق المبكر (19-كوڤيد)المستجد 

دة للمصرف
 
 .الموح

بموجب التعديالت  19-لقد طبق المصرف في وقٍ مبكر التعديالت المتعلقة باالمتيازات في عقود اإليجار خالل فترة تفشي كوفيد

قدم هذه التعديالت وسيلة عملية اختيارية لعقود اإليجار 2020مايو  28، والصادرة في 16-على المعيار الدولي للتقرير المالي
 
م. ت

 
ً
طلب من المصرف تقييم ما إذا كانٍ تسهيالت عقود  -التي يكون فيها المصرف مستأجرا

 
 تنطبق عليها المتطلبات، ال ي

ً
أي التي عمليا

. قام المصرف بتطبيق التعديالت بأثر رجعي. بشكل مباشر 19-اإليجار المؤهلة هي نتيجة تعديالت عقود اإليجار بسبب تفشي كوفيد

 .م2020يناير  1ليس للتعديالت أي تأثير على األرباح المبقاة في 

 التياإليجار  تسهيالت عقودالتغيرات في مدفوعات اإليجار الناشئة عن يمثل  الماليةالدخل للفترة  قائمةالمبلغ المعترف به في إن 

 تنطبق عليها المتطلبات ب
ً
ال : 2019مليون ريال سعودي ) 5 بلغٍ 19-عقود إيجار خالل فترة تفشي كوفيدلتسهيالت بارها اعتعمليا

 (.يوجد
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لعرض أفضـــل تم إعادة تبويب أو تصـــنيف بعض أرقام المقارنة في الحاالت التي تتطلب ذلك ، ولكن لم يتم إجراء أي إعادة تبويب أو 

 .المالية الموحدةتصنيف هام في هذه القوائم 
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