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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 م2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 عـام .1

 التأسيس  (أ

مارس  28هـ )الموافق 1427صفر  28 وتاريـخ 15المرسوم الملكي رقم م/ بموجب ،شركة مساهمة سعودية ،مصرف اإلنماء تأسس 

القرار  بموجبيعمل المصرف  .م(2006مارس  27هـ )الموافق 1427صفر 27 ( وتاريخ42رقم ) الوزراءار مجلس قر وبموجب  م(2006

 يقدم .م( 2008 مايو 26)الموافق  هـ1429 ىاالول ىجماد 21الصادر بتاريخ ( (1010250808السجل التجاري رقم و 173الوزاري رقم 

 )( 97)الخدمات المصرفية من خالل المصرف 
ً
  91 :م2019 مارس 31فرعا

ً
 عنوان المركز الرئيسن إ .( في المملكة العربية السعوديةفرعا

 :كما يلي هو للمصرف

 نماءمصرف اإل

 المركز الرئيس

 ك فهدطريق المل

  66674ص ب 

 11586الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

يشار إليها مجتمعة ) أدناهالمذكورة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة  الموجزة الموحدةالمرحلية تشمل القوائم المالية 

 :("المصرف"بـ

 النشاط الرئيسي تاريخ التأسيس حصة المصرف اسم الشركة التابعة

هـ  1430جمادى اآلخرة  7 % 100 نماء لالستثمارشركة اإل

 م( 2009مايو  31)الموافق 

وتقديم خدمات إدارة الموجودات والوساطة 

والحفظ في أعمال  والتعهد بالتغطية المشورة

 األوراق المالية

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

 م(2009أغسطس 

وإفراغ العقارات  مسكالشركة بغرض أنشئت 

 الممولة من المصرف 

شركة وكالة اإلنماء للتأمين 

 التعاوني

)الموافق  هـ 1435ربيع األول  29 100%

 م( 2014يناير  30

وكيل تأمين لشركة اإلنماء طوكيو مارين )شركة 

 زميلة(

 9هـ )الموافق 1440ذو القعدة  6 %100 شركة التقنية المالية

 م(2019يوليو 

ت ومنتجات التقنية المالية لمصرف تقديم خدما

 األخرى والجهاتاإلنماء 

 29هـ )الموافق 1440رمضان  24 %100 شركة إسناد

 م(2019مايو 

 االسناد الخارجي لمصرف اإلنماءتوفير موظفي 
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المذكوره  لصناديقاتلك فعلية على سيطرة  إلى أن لديهالمصرف إدارة  توصلتفقد باإلضافة إلى الشركات التابعة المذكورة أعاله، 

ا من تلك االمالية ل القوائمبدأت في توحيد فقد ، وعليه  أدناه
ً

 :عليهالممارسة السيطرة الفعلية  التواريخلصناديق اعتبار

حصة   الصندوق االستثماري

 المصرف

 النشاط الرئيسي الفعلي ةتاريخ السيطر  تاريخ التأسيس

صندوق اإلنماء 

 للصكوك

الستثمار في سلة من الصكوك ا 2020يناير  22 2020يناير  22 97.8%

 حكومة عنالصادرة  المحليةالسيادية 

 العربية السعودية المملكة

 اإلنماء صندوق

 األولية لإلصدارات

رأس المال على المدى الطويل تعزيز  2020يناير  1 2015أبريل  26 79.7%

من خالل االستثمار بشكل رئيسي في 

 يةشركات المساهمة السعود

 

النظام من خالل منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة واالستثمارية و جميع الخدمات المصرفية المصرف يقدم

 خرى ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.األنظمة األو مصرفاألساس لل

 الهيئة الشرعيةب(  

 من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة، ف
ً
هيئة شرعية لتخضع جميع أعمال ومنتجات المصرف  بتشكيلقد قام التزاما

 لمراجعتها وموافقتها.

 اد أسس اإلعد .2

  الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه تم إعداد
ً
المعايير و "التقرير المالي األولي" 34-معيار المحاسبة الدوليل طبقا

 .للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية واالصدارات األخرى المعتمدة من

 

ا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي ، كانت الزكاة تخصم من حقوق المساهمين  م 2019مارس  31خالل الفترات السابقة حتى 
ً

وفق

مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع البنوك في من قبل  م2019يوليو  17بتاريخ محدثة توجيهات  تر إلى أن صد، السعودي

وعليه فقد قام المصرف، بتغيير المعالجة المحاسبية ،  اة وضرائب الدخل ضمن قائمة الدخلمعالجة الزكلة السعودية المملكة العربي

 التقديرات المحاسبية في والتغيرات المحاسبية، السياسات " 8-للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

أثر هذا التغيير على القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية  االفصاح عن(، كما تم 3م )كما هو مبين في اإليضاح رق "واألخطاء

 .16في االيضاح رقم 

 

 القوائم في عنها اإلفصاح المطلوب واإليضاحات المعلوماتجميع ال تتضمن  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة هذه حيث

المالية  للسنةكما في و للمصرف السنوية الموحدة المالية القوائم مع باالقتران تقرأ أن يينبغعليه و الموحدة، السنوية المالية

 .م2019 ديسمبر 31 المنتهية في

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة قيام اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 

بية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في التقارير المالية، ومن المحتمل أن تطبيق السياسات المحاس

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
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 أسس القياس             ( أ

  الموجزة الموحدة المرحلية عداد القوائم الماليةم إت
ً
 العادلة بالقيمة مدرجةال ستثماراتالا عدا فيما لمبدأ التكلفة التاريخية وفقا

التي يتم  ومكافآت نهاية خدمة الموظفين الربح والخسارة، واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل من

 .الحالية لاللتزامات المتعلقة بهاقياسها بالقيمة 

 لة. تعرض قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة على أساس السيو 

 ( عملة العرض والعملة الوظيفية ب 

تم تقريب المعلومات يو ،فية للمصرفبالريال السعودي وهو العملة الوظي الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية تعرض

 .ما لم يرد خالف ذلكسعودي المالية ألقرب ألف ريال 

 ( أسس توحيد القوائم الماليةج 

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

 الفترة المالية للمصرف.
 

 عتبر ي.  السيطرة عليهاالشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمصرف القدرة على 
ً
 السيطرة على منشأة ماعلى  المصرف قادرا

 عندما 
ً
ا

َ
 في عوائد متغيرة لالستثمار ويكون له القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته ميأو  يكون معرض

ً
تلك حقوقا

 على المنشأة. 

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

 ويشمل ذلك:ير مدى وجود سيطرة على المنشأة، صلة لتقدفيتم مراعاة العوامل والظروف ذات ال

  المنشأة المستثمر بها. فيالترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت 

 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق تصويت المصرف الحالية والمتوقعة التي تنشأ عن أدوات حقوق ملكية مثل األسهم 

ما إذا كانت له سيطرة على المنشأة المستثمر بها وذلك عند وجود مؤشرات للتغير في عنصر أو أكثر من ويقوم المصرف بتحديد 

 عناصر السيطرة.

 

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للمصرف من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المصرف ويتم إيقاف 

، المستبعدة خالل الفترة، إن وجدتتدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو   يطرة عليها من المصرف.توحيدها من تاريخ انتقال الس

  قائمة الدخل المرحلية الموحدةضمن 
ً
 هو مالئم. من التاريخ الفعلي للشراء أو حتى التاريخ الفعلي للبيع، حسب ما اعتبارا

 

مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المصرف. ويتم إجراء تتوافق ابعة الشركات التقبل إن السياسات المحاسبية المتبعة من 

 للمصرف.الموحدة الموجزة المرحلية مع القوائم المالية  لتتوافقللشركات التابعة تعديالت، إن وجدت، على القوائم المالية 

بحصة  المرتبطة الموجوداتالدخل وصافي صافي  في الحصةستثمارية االصناديق الوحدات في المستحقة لمالك المبالغ التمثل 

قائمة الدخل بشكل منفصل في  وتعرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المصرف أو الشركات التابعة له التي ال يملكهاالملكية 

إلى  حقوق الملكية التي تعود، بمعزل عن ةالموحدقائمة المركز المالي المرحلية في  الملكيةحقوق وضمن المرحلية الموحدة 

 الشركة األم.المساهمين في 

 القوائم الماليةهذه  المتداخلة وكذلك االيرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعامالت عند إعداد "المصرف" يتم حذف أرصدة

  .الموجزة الموحدة المرحلية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

تبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات الم تتوافق

 .م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة 

 الزكاةأ (  

بي السعودي الصادرة م لتتوافق مع تعليمات مؤسسة النقد العر 2019 يونيو 30 في اإلعداد للفترة المنتهية أسسلقد تم تعديل 

 ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين2019يوليو  17بتاريخ 
ً
بموجب تعميم  الموحدة م، حيث كانت الزكاة تثبت سابقا

م.  بموجب التعليمات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 2017أبريل  11وتاريخ  381000074519المؤسسة رقم 

وعليه قام المصرف باحتساب أثر هذا التغيير في المعالجة  ،الموحدة يتوجب االعتراف بالزكاة ضمن قائمة الدخل م،2019يوليو  17

أثر التغيير المذكور أعاله على القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية ضمن عن  اإلفصاحتم كما  ،المحاسبية للزكاة بأثر رجعي

 .16االيضاح رقم 

 م2019 مارس 31المنتهية في أشهر  الثالثةلزكاة إلى تخفيض صافي دخل المصرف لفترة المحاسبية لسياسة الأدى التعديل في 

الموحدة المرحلية قائمة التدفقات النقدية  حقوق الملكية و مليون ريال سعودي، وال يوجد أي تأثير لهذا التعديل على 71بمبلغ 

 .م2019مارس  31للفترة المنتهية في 

 ألنظمةلزكاة ل يخضع المصرف
ً
 الهيئة العامة للزكاة الدخل، ويتم إثبات مصروفات الزكاة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة.  وفقا

 .لزكاةلمؤجلة احتساب ضريبة تختلف الزكاة عن ضريبة الدخل من حيث المبدأ، وعليه ال يتم 

 المنح الحكومية ب ( 

المنحة سيتم تلقيها وأن المصرف  بأن ةمعقولفي حال وجود تأكيدات الدخل، ب المتعاقةحكومية ال المنح يقوم المصرف بإثبات

على في السوق  العائدمعدالت عن تقل تكلفة ب ةالحكومي الوديعةتعامل اإلستفادة من  سيلتزم بالشروط المتعلقة بتلك المنحة. 

ا  اسوق وقياسهقل عن سعر التي تال الوديعةتلك إثبات يتم ل، وخبالد متعلقةأنها منحة حكومية 
ً

للمعيار الدولي للتقرير وفق

في السوق باحتساب الفرق  العائدمعدالت عن تقل  بتكلفة ةالحكومي المنح". يتم قياس اإلستفادة من دوات المالية"األ 9-المالي

 للمع ةالمحدد لمنحةلبين القيمة الدفترية األولية 
ً
تتم المحاسبة عن الفائدة  .لقاةالمت والمبالغ 9-للتقرير المالي الدولير ايوفقا

 عن تقل  بتكلفة ةالحكومي المنحةمن 
ً
"المحاسبة عن المنح  20-الدوليلمحاسبة المعايير معدالت الفائدة في السوق وفقا

فيها يثبت على مدى الفترات التي ثابت على أساس ة الموحدالمرحلية الدخل  في قائمةالمنح الحكومية إثبات يتم الحكومية"، و

 .المنح إلى التعويض عنهاتلك لتكاليف ذات الصلة التي تهدف االمصرف 

 التغيرات في األحكام واالفتراضاتج  ( 

تطبيق السياسات عند الهامة واالفتراضات األحكام اتخذت اإلدارة نفس ، الموجزةالموحدة القوائم المالية المرحلية عند إعداد هذه 

كانت موجودة هي نفسها التي عند وضع تلك التقديرات لعدم اليقين ألساسية كما أن العوامل ا المصرفعلى مستوى المحاسبية 

 :، باستثناء التقديرات الموضحة أدناهم2019ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في عند اعداد القوئم المالية 
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 االئتمانية المتوقعة رئالخسامخصصات قياس 

ر االئتمانية ئقياس الخسامحددة لافتراضات إضافية الموجزة قامت اإلدارة بوضع موحدة الهذه القوائم المالية المرحلية  إعدادعند  

الخسائر التقدير المستخدمة في قياس وأساليب المدخالت واالفتراضات اإلفصاح عن المزيد من التفاصيل حيال تم المتوقعة. 

 لوجودأنه إال . 17اإليضاح و 14اإلئتمانية المتوقعة في اإليضاح 
ً
، فإن أي تغيير 17اإليضاح مبين في كما هو عدم اليقين حالة من  نظرا

 على 
ً
 على األرصدة تتطلب تعديال  من الممكن أنيؤدي إلى نتائج األساسية قد االفتراضات والتقديرات قد يطرأ مستقبال

ً
جوهريا

 في الفترات المقبلة.  المطلوبات ذات الصلةأو الدفترية للموجودات 
ً
عدم اليقين مع حالة من متسارعة لألحداث  لوجود تطورات نظرا

 .على ضوء تلك التطورات المرتقبةها المستمر لآلثار تقييمفإن إدارة المصرف تواصل المستقبل، في  حول النتائج 

 المعايير الجديدة تطبيق(  ج

 1جبة التطبيق للسنوات المالية من الدولية التي تعتبر واوالتفسيرات الدولية معايير المحاسبية فيما يلي قائمة بالتعديالت على 

 :م والفترات التي تليها2020يناير 

 ،39-المحاسبة الدولير ايمعو، 9-الماليللقرير  ر الدوليايالمععلى تعديالت ال) الفائدةأسعار  معدل قياسإعادة تقويم  (أ

 (7-المالي للتقرير ر الدوليايوالمع

 ( 3-الماليللتقرير  الدولي رايتعديالت على المعالتعريف األعمال التجارية ) (ب

 ( 8-لمحاسبة الدولياار يمع 1-لمحاسبة الدوليار ايمع)التعديالت على  األهمية النسبيةتعريف  (ج

 .المالي المعايير الدولية للتقريرفي  الدولي المالي التقرير مفاهيم مراجع إطارالتعديالت على  (د

 

 .الموجزة المرحليةالمالية قوائم المصرف على  هاميس لها تأثير أن التعديالت المذكورة أعاله لالمصرف إدارة وفي تقدير 

 

 والتي سيكون التي تم نشرهاالمالي  للتقريرالدولية معايير اللقد اختار المصرف عدم التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات على 

 في فترات الحقة مستقبلية.
ً
 تطبيقها إلزاميا

 

 االستثمارات  .4

 إيضاح 

مارس  31

 م2020

  (مدققة)غير 

ديسمبر  31

 م2019

  )مدققة(

مارس  31

 م2019

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 14,688,223  17,543,045   18,508,092   استثمارات بالتكلفة المستنفذة

 3,747,627   3,628,656    3,745,152   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2,221,930   2,254,860   2,301,596  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ستثماراتا

 70,878   60,128    56,485  4.1 استثمار في شركة زميلة

 13,797   16,156    17,989  4.2 استثمار في مشروع مشترك 

 (14,490)  (25,185)  (7,943)  مخصص االنخفاض في القيمةيحسم منه: 

 20,727,965  23,477,660  24,621,371  االجمالي
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 31، وفي م2019 ديسمبر  31، وفي م2020مارس  31في والبالغة  الملكيةفي الشركة الزميلة حصة المصرف في  يمثل االستثمار  4.1

 .مليون ريال سعودي 300 مدفوع قدره رأسمال%( في شركة االنماء طوكيو مارين )شركة تأمين تعاوني( ب28.75): م2019مارس 

 31، وفي  م2019ديسمبر  31، وفي  م2020مارس  31والبالغة الملكية المشترك حصة المصرف في المشروع يمثل االستثمار في   4.2

   (. مؤسسة البريد السعوديمصرف اإلنماء ومشروع مشترك بين )إرسال للتحويالت المالية" شركة "%( في 50): م2019مارس 

 

 صافي  التمويل، .5

 

 م2020مارس  31

  (مدققة)غير 

 م2019ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2019مارس  31

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 16,118,077  19,766,197  20,511,041 األفراد

 70,810,722  75,777,225  77,798,968   الشركات

 86,928,799  95,543,422  98,310,009 التمويل العامل 

 1,306,903  1,842,734  2,471,448  غير العامل التمويل 

 88,235,702  97,386,156  100,781,457   اجمالي التمويل

 (2,358,636)   (2,584,758)  (2,997,912) مخصص االنخفاض في القيمة

 85,877,066  94,801,398  97,783,545 صافي التمويل،

 

 فاض في قيمة التمويلالتغيرات في مخصصات االنخ    5.1

 

 م2020مارس  31

  (مدققة)غير 

 م2019مارس  31

 (مدققة)غير 

 

 (السعودية لرياالتا)بآالف 

 )بآالف لرياالت(
 2,301,086  2,584,758 يناير  1في المخصص االفتتاحي 

 58,669  356,330 خالل الفترةالزيادة في المخصص 

   56,824 (2.17و  1.17)إيضاح  نقدية التعاقديةخسائر ناتجة عن التعديالت في التدفقات ال

 (1,119)     -                      مبالغ مشطوبة

 2,358,636  2,997,912 الرصيد في نهاية الفترة
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 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى .6

تستحق بعد ثالث سنوات بدون عوائد استثمارية  وديمؤسسة النقد العربي السعمن  ألجلوديعة مليون ريال ك 850مبلغ استلم المصرف 

للشركات الصغيرة والمتوسطة المملكة العربية السعودية حكومة  المقدمة من لتخفيف جزء من األعباء المترتبة على حزمة برامج الدعم 

ن ونتيجة لذلك، (، 17قم )يرجى الرجوع لاليضاح ر  ستة أشهر ها القائمة لفترةسداد أقساط قروضتأجيل سيقوم المصرف بالتي و
ّ

فقد تضم

مؤسسة يعة عن ود ناشئالللعائد القيمة العادلة  م2020مارس  31دخل من االستثمارات والتمويل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ال

 .  مليون ريال 50 وتبلغ  عوائد استثماريةبدون النقد ألجل لدى المصرف 

 

 ودائع العمالء .7

 إيضاح 

 م2020مارس  31

  (مدققةر )غي

 م2019ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2019مارس  31

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

 53,859,868   57,962,288    62,104,543     جارية وتوفير

 37,380,874   43,069,002    40,659,334   1.7 استثمارات ألجل

 1,020,340   1,031,545    1,110,549      تأمينات نقدية

 92,261,082   102,062,835   103,874,426  اإلجمالي

 

 .العمالءمع ومضاربة  وكالةومرابحة تمثل "استثمارات عمالء ألجل"    1.7

 

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  .8

 :المصرفلدى  باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهداتبيان ب يلي فيما (أ

 
 م2020مارس  31

  (ققةمد)غير 

 م2019ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2019مارس  31

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,946,971  2,884,336  3,042,496 اعتمادات مستندية

 9,588,708  10,514,834  11,111,529 خطابات ضمان

 250,186  338,540  656,519 قبوالت 

 256,496  417,788  280,232 التزامات لمنح ائتمان غير قابلة للنقض

 13,042,361  14,155,498  15,090,776  اإلجمالي

ن المطلوبات  (ب
ّ

 31مليون ريال سعودي في  182بمبلغ وااللتزامات المحتملة الئتمان متعلقة بارتباطات ااألخرى مخصصات تتضم

 ون ريال سعودي(.ملي 217: م2019مارس  31 ؛مليون ريال سعودي 180: م2019ديسمبر  31) م2020مارس 
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 ما يماثله النقد و .9

 :من اآلتي الموحدة المرحلية النقدية التدفقات قائمة في المدرج يماثله وما النقد يتكون

 

 

مارس  31

 م2020

  (مدققة)غير 

ديسمبر  31

 م2019

  )مدققة(

مارس  31

 م2019

 (مدققة)غير 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 2,354,284  2,579,168 نقد في الصندوق
 

2,271,642 

 114,975  125,514  47,679 النظامية الوديعة أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا

 
ً
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوما

 3,528,911  2,144,269  3,669,834 من تاريخ االقتناء

 5,915,528  4,624,067  6,296,681 اإلجمالي 

 

  القطاعات التشغيلية .10

 متخذيالمصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل  أنشطةتحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة ب يتم

 وتقييم القطاعات على الموارد لتوزيع وذلك ،بالمصرف المطلوباتو الموجوداتالرئيس التنفيذي وكذلك لجنة  تضموالقرار التنفيذيين 

  يمارس. أدائها
ً
لألحكام  المصرف نشاطه بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

  ومطلوبات تشغيلية.  موجودات فيغالبية موجودات ومطلوبات القطاعات  تتمثل من اإلدارة. المعتمدة لشروطوا

 

غير المباشرة  للمصاريفباإلضافة إلى أسس التوزيع لودائع الجارية تعديل آلية احتساب أنماط استحقاقات ا، تم م2020يناير  1اعتبارا من 

بصورة المقارنة أرقام لضمان اتساق المقارنة أرقام تعديل تم ، وعليه فقد تم مع أفضل الممارساتوافق بما يتاألعمال طاعات قعلى 

 . واقعية

 

 :يتم رفع التقارير بشأنهاالتي  القطاعاتفيما يلي 

 والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد. يشمل التمويل :األفراد قطاع (أ

والودائع والمنتجات والخدمات األخرى والخدمات المقدمة للشركات وكبار العمالء والمؤسسات  يشمل التمويل :الشركات قطاع (ب

  الصغيرة والمتوسطة.

 . األخرى وخدمات الخزينة وإدارة السيولة،ستثمار، االيشمل  :الخزينة قطاع (ج

 .والترتيب وخدمات الوساطة المالية والمشورة األوراق إدارة األصول وحفظاالستثمار ويشمل  :والوساطة االستثمار قطاع (د

 في المصرف الموال يحمل/يقيد الربح على القطاعات التشغيلية باستخدام نظام تسعير تحويل األ
ً
وهو مقارب لسعر تكلفة مطور داخليا

  األموال.
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 فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات ودخل ونتائج المصرف حسب القطاعات التشغيلية: 

 )غير مدققة( م2020 مارس 31

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع  
 قطاع االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

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

 115,242,468 201,208 31,540,321 5,659,005 77,841,934 المطلوبات  إجمالي

 1,395,092  19,117   240,407  399,653 735,915 الدخل من االستثمارات والتمويل 

 (273,937)     -  (132,568)  (15,112)  (126,257)  عائدات على استثمارات ألجل

  1,121,155   19,117   107,839   384,541   609,658  صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

  146,877   88,513  (75,153)   38,365   95,152   ودخل/)خسائر( العمليات األخرىأتعاب خدمات مصرفية 

  1,268,032   107,630   32,686   422,906   704,810  العمليات دخل إجمالي

  64,154   1,350   5,754   7,460   49,590  االستهالك واإلطفاء

 448,078 18,920  40,742   62,718   325,698  مصاريف العمليات االخرى

  342,585     -  (16,109)   360,923  (2,229)  مخصص االنخفاض في القيمة االئتمانية

 854,817 20,270  30,387   431,101   373,059  لياتالعم مصاريف إجمالي

 413,215 87,360  2,299  (8,195)   331,751  العملياتدخل/)خسائر(  صافي

 (1,809)     -  (1,809)     -     -   الشركة الزميلة والمشروع المشترك خسائرالحصة في 

 411,406 87,360  490  (8,195)   331,751  قبل الزكاة فترةال دخل/)خسائر(

 

 

 

 )غير مدققة( م2019 مارس 31

 السعودية الرياالت بآالف

 االفرادقطاع  
قطاع 

 الشركات
 قطاع الخزينة

 قطاع االستثمار

 والوساطة
 اإلجمالي

  121,794,424   1,278,849   35,065,655  69,854,930  15,594,990 الموجودات    إجمالي

  101,335,560   323,740   20,822,140  6,367,077   73,822,603 المطلوبات  إجمالي

 1,290,441  5,901   198,007  409,546  676,987  الدخل من االستثمارات والتمويل 

 (314,014)     -  (107,531)  (27,848)  (178,635)  عائدات على استثمارات ألجل

 976,427    5,901   90,476  381,698    498,352  صافي ،الدخل من االستثمارات والتمويل

 313,211  80,053   83,657  56,220  93,281   ودخل العمليات األخرىأتعاب خدمات مصرفية 

  1,289,638   85,954   174,133   437,918   591,633  العمليات دخل إجمالي

  66,726   1,195   6,005   7,784   51,742 االستهالك واإلطفاء

  446,561   28,125   38,757   60,193   319,486 ريف العمليات االخرىمصا

  65,398     - (5,878)   50,637   20,639 مخصص االنخفاض في القيمة االئتمانية

  578,685   29,320   38,884   118,614   391,867  العمليات مصاريف إجمالي

  710,953   56,634   135,249   319,304   199,766  دخل العمليات صافي

 (2,433)     -  (2,433)     -     -   الشركة الزميلة والمشروع المشترك خسائرالحصة في 

  708,520   56,634   132,816   319,304   199,766  قبل الزكاة فترةال دخل
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 )غير مدققة(م 2020 مارس 31

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات الفراداقطاع  أخرىمعلومات 

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      من: يراداتاإل

  1,268,032   107,630  (37,228)   955,184   242,446  نشاط خارجي      

    -     -   69,914  (532,278)   462,364  نشاط بين القطاعات      

  1,268,032   107,630   32,686   422,906   704,810  العمليات دخل جماليإ

 

 )غير مدققة( م2019 مارس 31

 السعودية الرياالت بآالف

 قطاع الخزينة قطاع الشركات االفرادقطاع  معلومات أخرى

 قطاع االستثمار

 اإلجمالي والوساطة

      من: يراداتاإل

  1,289,638   85,954   138,837   940,992   123,855  نشاط خارجي        

    -     -   35,296  (503,074)   467,778  نشاط بين القطاعات      

  1,289,638   85,954   174,133   437,918   591,633  العمليات دخل جماليإ
 

 

 السهم ربح .11

والبالغة  هم القائمةعلى المتوسط المرجح لعدد األس دخلال صافيمن خالل قسمة  لسهماألساسي والمخفض ل ربحال احتساب تمي

 .بعد خصم أسهم الخزينة( سهم مليون 1,490 م:2019مارس  31)م 2020مارس  31مليون سهم كما في  1,490

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية: .12

بين  ت نظامية تمتبموجب معامالمطلوبات  لسداد المدفوع أو موجودات مقابل بيع استالمه سيتم الذي السعر 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  -

 المطلوبات.  وأفي حال عدم وجود سوق اساسي متاح، ينظر في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات  -

 :عنها واإلفصاح المالية لألدوات العادلة القيمة تحديد عند التالية المستويات المصرف ستخدمي

 .)او إعادة تسعير تعديل بدون(  األداة لنفس النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار: األول المستوى

 كافة تحديد يتم أخرى تقييم طرق أو ثلةمما ومطلوبات لموجودات النشطة المالية األسواق في المتداولة األسعار: الثاني المستوى

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها

 .السوق في للمالحظة قابلة بيانات وفق الهامة مدخالتها من أي تحديد يتم لم تقييم طرقمن خالل : المستوى الثالث
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 جلة بقيمها العادلة:القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المس -) أ (  12

 حسب مستويات قيمتها العادلة:بالقيمة العادلة يشتمل الجدول اآلتي على تحليل األدوات المالية المسجلة 

 السعودية الرياالت بآالف 

 )غير مدققة( م2020 مارس 31

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 لة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العاد

 96,208 -  1,960  94,248 أدوات حقوق ملكية  -

 2,205,388  225,240  1,938,432 41,716 صناديق استثمارية  -

  الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  243,966   20,264  -  223,702  أدوات حقوق ملكية  -

  3,501,186  -  2,637,682   863,504  كصكو  -

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

 

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 (مدققة) م2019 ديسمبر 31

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار 

 59,648 - 1,960 57,688 أدوات حقوق ملكية  -

 2,195,212 216,512 1,899,880 78,820 صناديق استثمارية  -

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 222,240 16,646 - 205,594 أدوات حقوق ملكية  -

 3,406,416 - 2,615,852 790,564 صكوك  -

 5,883,516 233,158 4,517,692 1,132,666 جمالياإل

 

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 )غير مدققة( م2019مارس  31

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 53,019 - - 53,019 أدوات حقوق ملكية  -

 2,168,911 198,593 1,970,318 - صناديق استثمارية  -

  الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 124,844 - - 124,844 أدوات حقوق ملكية  -

 3,622,783 - 3,536,348 86,435 صكوك  -

 5,969,557 198,593 5,506,666 264,298 اإلجمالي
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تحديدها من باستخدام األسعار من المصادر الخارجية التي يتم  الثاني المستوىالسيادية المصنفة ضمن لصكوك لعادلة تحدد القيمة ال

 .واألدوات المالية المماثلة األدوات المالية" في هذه األوليين"المتعاملين  بينعروض األسعار النشطة خالل 

لتدفقات واثابت الدخل الباستخدام نموذج تسعير الثاني  المستوىضمن مصنفة الو ،األخرى غير المدرجة في السوقلصكوك اتقييم يتم 

 ألن . معدالت أرباح السوق ومعدالت هوامش األرباح االئتمانيةلاستخدام مدخالت بيانات السوق تتم بالتي عادة  المخصومة النقدية
ً
نظرا

 أنه يتم مراجعتها ، أي هذه األدوات المالية ذات عوائد متغيرة
ً
تقارب التي والقيم المستقرة ذات نها تعتبر من األدوات المالية إف، دوريا

   سمية.اإلالعادلة قيمتها ها تقيم

الثاني والثالث على أساس آخر المستوى ضمن صنفة الصناديق المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، والمتقييم يتم 

في األسواق تقييم االستثمارات المتداولة كما يتم   .المرحلي الموحد المركز المالياد إعدفي تاريخ الموجودات صافي أسعار معلنة ل

 تاريخ التقييم.سهم في األ هسعر إغالق السوق لهذعلى أساس 

 المرحليةالدخل قائمة في المثبتة القيمة العادلة فقط بالتغير في الفترة خالل المالية الثالث لألدوات مستوى الالحركة في تتعلق 

 ة.الموحد

 .تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترةويات القيم العادلة خالل الفترة، ولم يحدث أي لم يتم إجراء أي تحويالت بين مست

 مسجلة بقيمها العادلة:الالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير  -ب( ) 12

الت عوائد السوق  على أساسالحالية للتدفقات النقدية  نموذج القيمتستخدم اإلدارة 
ّ
للوصول إلى القيم العادلة لألدوات السائدة معد

 :  المستنفذةالمالية، ويوضح الجدول اآلتي القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة 

 )غير مدققة( م2020 مارس 31
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

  3,670,088   3,669,834  األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةأ

  18,598,650   18,508,092  (المستنفذة)بالتكلفة  استثمارات

  97,451,312   97,783,545  صافي تمويل،

   طلوباتمال

  7,581,327   7,585,946  األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

  104,045,319   103,874,426  العمالء ودائع

 

 )مدققة( م2019ديسمبر  مارس 31
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

 2,145,851 2,144,269 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 17,236,014 17,543,045 (المستنفذة)بالتكلفة  استثمارات

 94,373,405 94,801,398 صافي تمويل،

   طلوباتمال

  3,289,889   3,289,844  األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

  102,118,314  102,062,835  العمالء ودائع
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 )غير مدققة( م2019مارس  31
السعودية الرياالت بآالف  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية

   الموجودات

 4,157,373 4,160,625 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 14,476,387 14,688,223 (المستنفذة)بالتكلفة  استثمارات

 85,350,805 85,877,066 صافي تمويل،

   طلوباتمال

 3,948,751 3,947,769 األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 92,285,195 92,261,082 العمالء ودائع

السائدة يتم إعادة تقييمها حسب أسعار السوق قصيرة األجل بطبيعتها و هيبقيمها العادلة  المدرجةالمالية األخرى غير إن األدوات 

ر بشكل معقول عن قيمها العادلة.  الدفتريةباستمرار، وبالتالي فإن قيمها 
ّ
 تعب

 

 الموظفين أسهممج برا .13

 :الفترةفيما يلي أهم خصائص برامج أسهم الموظفين كما في نهاية 

 طبيعة البرنامج
مشاركة الموظفين 

 (ESPSباألسهم )

 ) أ ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 ) ب ( برنامج 

منح األسهم 

 (ESGS) فينموظلل

 1 1 1 عدد البرامج القائمة

 م2019ا مايو  م2019ا مايو  م 2019ا مايو  تاريخ المنح

 2022أبريل  30 2024أبريل  30 2022أبريل  30 تاريخ االستحقاق

 1,437,875 809,791 2,181,819 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(

 27 27 21.50 سعر التخصيص لألسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(

 27 27 27 ادلة للسهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي(القيمة الع

بقاء الموظف في  شروط االستحقاق

الخدمة، واستيفاءه 

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

الخدمة، واستيفاءه 

 معايير محددة لألداء 

بقاء الموظف في 

الخدمة، واستيفاءه 

 معايير محددة لألداء 

 م أسه أسهم  أسهم  طرق السداد

 سعر السوق سعر السوق سعر السوق طريقة التقييم المستخدمة

 سنوات 2.1 سنوات 4.1 سنوات 2.1 المتوسط المرجح للفترة التعاقدية المتبقية 
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  يلي فيما
ً
يل لسعر المرجح للمتوسط تحليال

ّ
 مشاركة الموظفين باألسهم: األسهم المتعلقة ببرنامج عدد في والحركة الخيار تفع

 

 

مشاركة الموظفين باألسهم 

(ESPS) 

 ) أ ( برنامج 

 (ESGS) فينموظمنح األسهم لل

 ) ب ( برنامج 

 (ESGS) فينموظمنح األسهم لل

 

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
ّ

 التفع

 ()بالريال

عدد خيارات 

األسهم في 

 البرنامج

المتوسط 

المرجح لسعر 

يل
ّ

 التفع

 ()بالريال

عدد خيارات 

األسهم في 

 البرنامج

متوسط ال

المرجح لسعر 

يل
ّ

 التفع

 ()بالريال

عدد خيارات 

األسهم في 

 البرنامج

 ( ة) غير مدقق 2020 مارس 31 

 1,437,875 27.00 809,791 27.00 1,937,017 21.50  الفترةرصيد بداية 

 - - - - - - الفترةممنوح خالل 

 - - - - (34,428) 21.50 متنازل عنه

ل/ انتهت مدته
ّ

 - - - - - - مفع

 1,437,875 27.00 809,791 27.00 1,902,589 21.50 الفترةرصيد نهاية 

       

يل بنهاية 
ّ

المتاح للتفع

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

 

السوق. ويبلغ تمنح هذه الخيارات فقط عند استيفاء شروط محددة لألداء والخدمة في المصرف وبدون مراعاة ألي عوامل مرتبطة ب

: م2019مارس  31مليون ريال سعودي ) 7.7الموحدة المرحلية المالية والمدرجة في القوائم المالية  الفترةإجمالي تكاليف البرنامج خالل 

 صفر(.

 إدارة المخاطر المالية .14

 مخاطر االئتمان:

تقليل من مخاطر إخفاق االطراف لتجاه المصرف. ل تنشأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية

المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم، يلتزم المصرف بإجراءات استباقية صارمة للموافقات االئتمانية لضمان مالئمة معامالت االئتمان التي 

ها منح االئتمان. تخضع جميع طلبات سيتم إنشاؤها مع سياسة المصرف لقبول المخاطر ولضمان أنها مستوفية للمعايير التي يتم بموجب

 االئتمان لدرجة عالية من العناية المهنية الواجبة بهدف تحديد جميع المخاطر المصاحبة لمنح االئتمان.

يتم  إضافة لذلك،. العمالءتعثر  ت( وهو مقياس الحتماالORR) المتعهدين مخاطرتقييم لنموذج تصنيف ائتماني داخلي  يستخدم المصرف

 أيالنظر 
ً
 اتمكونال منالسوق المستهدف يعتبر وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية، عند توفرها. التصنيفات االئتمانية من قبل في ضا

 في هذه العملية ة رئيسيال
ً
العالقات التي ال بفاظ تحأو االفي بدء الللمتطلبات المرتقبة والحالية لتجنب التحديد األولي يوفر ألنه  نظرا

مجموعة من المتغيرات التي  تمثل( RACمعايير قبول المخاطر )إن المخاطر. وسياساته المتعلقة بقبول  المصرفراتيجية استمع تناسب ت

السوق  تفي بمتطلباتأو الحفاظ على عالقة ائتمان مع كيان  /في على استعداد لبدء  يكون المصرفتشير إلى الشروط التي بموجبها 

االئتمانية وتقييمها  الطلباتعن إنشاء مسؤول ال األول يتسويقات األعمال يعتبر الخط الفي مجموعفريق العمل إن المستهدف. 

ا  االئتمانيةيتم منح الموافقات والتوصية بها. 
ً

االئتمان التي نة مجلس اإلدارة من خالل لجقبل  من تفويض الصالحيات المعتمدلجدول وفق

ا لسياسات االئتمان  منح االئتمانالرئيس التنفيذي. يتم و اطرورئيس مجموعة المخاألعمال  رؤساء مجموعاتتتكون من 
ً

لمجموعة وفق

ومسئولو  مدير عام االئتمان، نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر. تعمل إدارة المخاطر )ومجموعة التجزئة المصرفيةالمصرفية الشركات 
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المعتمدة، االئتمان سياسات والمراقب لهي المالك المخاطر  مجموعة إدارة إنائتمانيين مستقلين. ومعمدين ئتمان( كمراجعين مخاطر اال

معايير وفق  االئتماناالئتمانية لضمان إدارة مخاطر  المصرفسياسات وإرشادات وعمليات لمراجعة الدورية وتشمل مهام المجموعة ال

ا  مجموعة تعملقليل الخسائر المتعلقة باالئتمان. كما ولت المعتمدة في المصرفالمخاطر  قبول
ً

سياسات حديث تعلى إدارة المخاطر أيض

 .التشريعيةية، والسوقية واالقتصادتطورات الاالئتمان بما يتالءم مع 

في مزيج المحفظة  التركزيتم إدارة كما مختلفة لتحقيق التنوع المستهدف في المحفظة. الئتمانية االمحافظ الإدارة يقوم المصرف ب

 جذبمن خالل  يسعى المصرف إلى تنويع محافظه االئتمانيةوالمنتجات األساسية.  اتوالضمانمن حيث النشاط االقتصادي والجغرافي 

من خالل استهداف عمالء و، المملكةمن خالل الحضور الجغرافي في جميع أنحاء و، قتصاديةالعمالء عبر مختلف األنشطة الصناعية واال

مستوى التركز في العمالء والقطاعات المتنوعة لألفراد. تتم مراقبة  رفومن خالل خدمات المص، ركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرةالش

ل لمحافظاختبارات بإجراء بشكل منتظم  المصرف(. يقوم األموال)كبار مزودي األموال تمويل في تركزات باعتبارها 
ّ

االئتمانية بغرض  هتحم

 .و توزيع رأس المال ، والربحية ت، التقييم االئتمانيالموجودالعوامل السلبية على جودة الناتج من االتأثير المحتمل  تقييم

شمل يالظروف الراهنة. وفرضتها التي ات والتطور المتسارعة دارة المخاطر االئتمانية لمعالجة المخاطر المتعلقة بإسياساته المصرف عزز 

آثار الدعم كما يتم األخذ في االعتبار ، العمالءمستوى على ، والمنطقة، وةاالقتصاديات األساسية على القطاعذلك مستوى التركزات 

في الوقت المراجعة والتقييم االئتماني مؤسسة النقد العربي السعودي، وحماية الضمانات، وإجراءات من المقدم من الحكومة و

، التمويلأنواع ختلف لم، تشمل المؤشرات الرصد الدقيق بمحافظ تمويل األفراد. فيما يتعلق التمويل عند الحاجةالمناسب، وإعادة هيكلة 

الدعم  توقيتكذلك ، ووالتعثرات في السدادالبطالة والمستويات المتوقعة للضمانات، ومستويات أرباب العمل، والتركزات على مستوى 

 ل الحكومي
ً
 مؤثرا

ً
لجنة  من قبلهذه التدابير يتم مناقشة واعتماد جميع .  هذه الشريحةأداء مستويات حد كبير على الذي سيعتبر عامال

 .المخاطر

 :خسائر االئتمان المتوقعة

 درجات مخاطر االئتمان

ئتمانية االسياسات اليطبق المصرف إجراءات تقييم ائتماني واضحة ترتكز على معايير محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، و

ومراقبة حدود  الصارمةئتمانية والرقابة االدارة افة إلى اإلات إضموافقال ومنحئتمانية االمراجعة المهنية الالزمة عند العناية ال، والفاعلة

 .االئتمان

( ألغراض التقييم الداخلي للمخاطر، ويتم Moody’s Risk Analystيقوم المصرف باستخدام نظام موديز اآللي لتقييم وتحليل المخاطر )

ن  البنوك الرائدة على مستوىالمصارف واستخدام هذا النظام من قبل العديد من 
ّ
هذا العالمي وفي المملكة العربية السعودية. ويمك

السداد لمدة سنة واحدة  فيالتعثر  إلى احتماالتلمخاطر الداخلي لتصنيف اليشير و، لكل عميللمخاطر داخلي لتصنيف إعطاء من النظام 

(PD .) 10 إلى درجةفضل األباعتباره  1 درجةمستويات تبدأ ب 10من خالل هذا النظام يستطيع المصرف إعطاء درجة تصنيف للعمالء على 

التعثر في السداد. كجزء من  حتماالتتقييم أكثر دقة ال إلعطاء( -3 ،3 ،+3يستخدم التصنيف درجات فرعية )مثل  ، كمااألسوأباعتبارها 

. 6إلى  1ني تتراوح بين حصلوا على درجة عالية من التصنيف االئتماالذين يقوم المصرف بتمويل العمالء ، في المصرفالتمويل سياسات 

تصنيف وما مستويات الدرجات مع المعايرة نطاقات التقييم الداخلي للمخاطر بشكل منتظم للتحقق من سالمة بمراجعة المصرف يقوم 

طر إلى درجة مخا اتتخضع جميع المخاطر االئتمانية لرصد مستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرضتعثرات في السداد، كما يرتبط بها من 

 ائتمانية مختلفة 
ً
وااللتزام  المدققة،المالية القوائم محدد مثل التغييرات في بعميل كمية متنوعة مرتبطة  وأنوعية على عوامل  بناءا

 .ة والتغيرات في البيئة السياسية والتجاريةيإلدار لتغيرات اوا بالتعهدات

جدارة االئتمانية الفردية المستمدة من منصة تسجيل نقاط االئتمان يتم تقدير مخاطر االئتمان في محفظة التجزئة بناًء على درجات ال

 اآللية وال تخضع للتقييم عبر نظام موديز للتقييم الداخلي للمخاطر.
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 في فترة محددة تعثراحتماالت ال

بصياغة ثالثة المصرف . قام تاريخ االستحقاق حتىالفترة و السدادفي تعثر احتماالت الالعالقة بين  "التعثر تاحتماال"مصطلح  يصف

 أو المرتقبة لـتعثرات السداد  تمثل التقديرات) ات التعثر في السدادتقدير  الستنتاجسيناريوهات مستقبلية للدورة االقتصادية 
ً
صعودا

 ،
ً
 هبوطا

ً
تمر تصادية كانت البيئة االقمن المحتمل في حال فإنه ، ورة االقتصادية( على سبيل المثالعلى المراحل المختلفة للد استنادا

تحت المرحلة الثانية مع وجود عالمات واضحة لنقاط الضعف االئتماني. وعلى  للعميل المصنفيتدهور الوضع الطبيعي  أنحالة تذبذب، ب

 وضع العميل، فقد يتحسن انتعاشكانت البيئة االقتصادية في حالة في حال العكس من ذلك، 
ً
على هذا المفهوم، قام المصرف  . وبناءا

فترة زمنية لاالستمرار طويل األجل، والذي يؤشر إلى أنه في حال قدرة العميل على على المدى االستمرار فترة نموذج معدل لبتصميم 

 .تعثره تكون أقل تأطول، فإن احتماال

 جوهريتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 

ان قد زادت بشكل كبير منذ نشأتها، تنظر اإلدارة إلى التغير في مخاطر حدوث عند تقييم مخاطر االئتمان لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتم

 من التغيير في الخسائر االئتمانية المتوقعة. ويقارن المصرف مخاطر الت
ً
عثر التعثر في السداد خالل العمر المتوقع للتعرض االئتماني بدال

تعثر المتوقعة في تاريخ اإلنشاء، ويستند هذا التقييم في المقام األول مع مخاطر ال القوائم الماليةفي السداد كما في تاريخ إعداد 

ا في فترة زمنية محددة وعلى مدى عمر األصل. يجمع المصرف تعرضاته االئتمانية  12على منهجية تقدير التعثر في السداد لمدة 
ً

شهر

في مخاطر االئتمان في الوقت الجوهرية دات تحديد الزياتتبع ومخاطر االئتمان بهدف تسهيل المشتركة لخصائص العلى أساس 

 :خصائص مخاطر االئتمان المشتركةبأهم المناسب. فيما يلي قائمة 

 نوع التعرضات (أ

 التقييم االئتماني للعميل (ب

 الضماننوع  (ج

 الضمان قيمة (د

 ةمستقبلينظرة الالدورة االقتصادية وسيناريو ال (ه

 اإلنشاءتاريخ  (و

 لتاريخ االستحقاقالمدة المتبقية  (ز

 للعميل.قع الجغرافي المو (ح

 القطاع  (ط

ا لمنهجية المعيار الدولي ثالث  علىالمصرف موجوداته المالية  يوزع  
ً

 : ، كما يلي9- الماليللتقرير مراحل وفق

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

.شهر  12( لمدة PDالقيمة المتعلق بها على أساس احتماالت التعثر )في نخفاض االصص ويتم تسجيل مخ
ً
 ا

  منذ نشأتها. بشكل جوهري "الموجودات ضعيفة األداء": وهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية  – 2المرحلة

على خسائر االئتمان المتوقعة لساب تحذلك من اى وما يترتب عل 2لتصنيف الحسابات في إطار المرحلة  العامل األساسيإن 

 في ) على متأخرات السدادتستند عمر األصل مدى 
ً
ا 30 تأخر السداد لمدةتجاوزت غالبا

ً
، فإن أهم اعتبار لتصنيف ( ومع ذلكيوم

رير لتقل ر الدوليايتوجيهات المع وفققد تدهورت إلى الدرجة المحددة  االئتمانبأن جودة  االئتمانلجنة  رأيهو  2المرحلة 

ا عادة  30 التعثر في السداد لفترة تتجاوز، فإن للعمالء من األفراد. بالنسبة 9-المالي
ً

في العميل لتصنيف ما تكون المؤشر يوم

سيتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة ، ومخصص انخفاض القيمة على أساس مدى عمر االصل سيتم إثباتالمرحلة الثانية. 

 ساس.على هذا اال
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 يقوم المصرف بإثبات مخصص انخفاض القيمة المتعلق " عاملة(الالموجودات غير "الموجودات منخفضة القيمة ) 3مرحلة ال :

 ساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل.بها على أساس مدى عمر األصل وعلى أ

 تعريف "تعثر السداد"

الخاصة بتعثر السداد، بمعنى أن المتعثر في السداد "هو العميل الذي تخلف في سداد يها والمتعارف عليستخدم المصرف تعريفات بازل 

ا من تاريخ استحقاق. 90للمصرف ألكثر من  جوهريمستحقات المبلغ األساس أو الربح أو أي التزام 
ً

 يوم

 مخصص الخسائر

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات  قيمةفي نخفاض الالمخصص الرصيد الختامي مع  ياالفتتاحالرصيد  تسويةالتالي يوضح الجدول  

 :المتعلقة باالئتمان والتعهدات وااللتزامات المحتملة التمويل المالية األخرى، االستثمارات،

 

 

ن 
ّ

كخسائر ناتجة عن برنامج تأجيل الدفعات ليون ريال سعودي م  45.6 مبلغ عن تعديل التدفقات النقدية التعاقدية تجةالنا رئالخساتتضم

  11.2لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتناهية الصغر، ومبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي زمة مبادرات المقدمة من ضمن ح

 على التوالي(. 2.17وااليضاح  1.17يرجى الرجوع لاليضاح دعم قطاع الرعاية الصحية )برنامج عن ناتجة مليون ريال سعودي 

 

 

 

 

 

 ) غير مدققة (م 2020 مارس 31 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 القيمة غير منخفض

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 السعودية بآالف الرياالت 

 2,791,410 1,212,923 799,024 779,463  بداية الفترة الرصيد في 

 12 لفترة لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 
ً
 - (1,616) (6,759) 8,375 شهرا

 مدى على لمتوقعةا ئتماناال خسائر إلى المرحل

 - (3,744) 4,642 (898) القيمة منخفضة غير األصول عمر

 مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 - 158,065 (157,710) (355) القيمة منخفضة األصول عمر

423 86,466 216,805 68,314 المحمل خالل الفترة  ,585 

ات النقدية خسائر ناتجة عن التعديالت في التدفق

 56,824 - - 56,824 (2.17و  1.17)اإليضاحات  التعاقدية

 3,190,819 1,452,094 856,002 882,723 م 2020 مارس 31الرصيد في 
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 مخاطر السيولة

لسيولة المخاطر االستثمار وعزز رصده اليومي السيولة خالل هذه الفترة، وقد االستثمار وثيق على إدارة الالتركيز المصرف أهمية يدرك 

ومعالجة لتقييم وتخفيف في لجنة اإلستثمار ولجنة الموجودات والمطلوبات بين األعضاء األساسيين التنسيق  وكما تم تكثيف التواصل 

يدرك أهمية مبادرات مصرف فإن ال، إضافة لذلكالخزينة واالستثمارات في الوقت المناسب.  أنشطة الخسائر المحتملة والمتكبدة في 

تقديم الدعم والضمان لفي الوقت المناسب التي اتخذت الحكومية األخرى والجهات مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئات 

 لألسواق المالية.

 العملياتمخاطر 

لمتابعة التطورات  دوريةجتمعات إلدارة األزمات والذي يعقد إ داخليه الفريقحيث أنشأ ألزمة مواجهة الالمصرف سريعة  ةاستجابكانت 

لنسبة كبيرة من الموظفين والتي اتاحت لطوارئ اخطط فقد تم تفعيل ، إضافة لذلك.  أعمال المصرفعلى لتركيز على آثار الوباء وا

بط ذوي المهام األساسية الحضور لمكاتبهم لممارسة أعمالهم وفق ضوالموظفين كما أتيح لعدد محدد من االعمل من منازلهم.  

كما تم االستفادة من استثمارات المصرف في بنيته المبادئ التوجيهية الحكومية في جميع األوقات. وشروط احترازية تتفق مع 

خالل فترة بشكل مالئم  المصرففي مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للعمالء استخدام مرافق األساسية المتقدمة 

تم اتباع الضوابط واإلجراءات الرقابية الفعالية. بمستوى مالئم من ن تمكن الموظفون من العمل من منازلهم لفروع في حيلغالق اإل

 هذه الفترة. خاللالقائمة كالمعتاد 

 

 

 

 

 

 ) غير مدققة ( م2019 مارس 31 

 

سائر االئتمان خ

المتوقعة لفترة 

12  
 
 شهرا

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 غير منخفض القيمة

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

مدى عمر األصل، 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 السعودية بآالف الرياالت 

 2,527,661 956,863 771,127 799,671  بداية الفترة الرصيد في

 12 لفترة لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 
ً
 - (3,299) (11,283) 14,582 شهرا

 مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 - (6,200) 8,183 (1,983) القيمة منخفضة غير األصول عمر

 مدى على لمتوقعةا االئتمان خسائر إلى المرحل

 - 6,990 (6,595) (395) القيمة منخفضة األصول عمر

 65,398 68,677 42,977 (46,256) المحمل/)المعكوس( خالل الفترة 

 (1,119) (1,119) - - مبالغ مشطوبة

 2,591,940 1,021,912 804,409 765,619  م2019 مارس 31الرصيد في 
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 المال رأس كفاية .15

، بي السعوديتتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العر 

 والحفاظ على مقدرة المصرف في االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية، للحفاظ على وجود رأس مال قوي.

 

يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي من قبل إدارة المصرف، وتتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد 

أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة اجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات المرجحة العربي السعودي االحتفاظ بحد 

 %.  8المخاطر عند أو تزيد عن الحد االدنى كما توصي به لجنة بازل وهو 

ي، وبموجبها يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعود

يتم قياس مدى كفاية رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات الظاهرة في قائمة المركز المالي باستخدام االرصدة المرجحة 

 إلظهار مخاطرها النسبية.

 

 م2020 مارس 31

  (مدققة)غير 

ديسمبر  31

 م2019

 )مدققة(

 

 م2019 مارس 31

 (مدققة)غير 

 (يةالسعود الرياالت)بآالف  

 104,034,308  109,989,481  113,350,345 االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر
 8,188,122  9,267,525  9,560,939 العمليات للموجودات المرجحة المخاطر    مخاطر

 503,356  461,946  6,301,692 السوق للموجودات المرجحة المخاطر  مخاطر

 112,725,786  119,718,952  129,212,976 لموجودات المرجحة المخاطر الركيزة االولى ل إجمالي

 20,892,584  22,878,645  23,500,837 المال األساسي   رأس      

 1,300,429  1,374,869  1,416,879 المال المساند   رأس

 22,193,013  24,253,514  24,917,716 والمساند األساسي المال رأس إجمالي 

      % المال رأس كفاية نسبة

 19%  %19  %18 رأس المال األساسي 

 20%  %20  %19 رأس المال األساسي والمساند

 

 

 

 

 

 

     

 لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي 
ً
خالل فترة  المحاسبة والمعالجة التنظيمية لتدابير الدعم االستثنائي بخصوصووفقا

تطبيق مبادرات الدعم % من تأثير 100 يعادلمؤسسة للبنوك إضافة ما فقد أتاحت ال، م2020أبريل  26 الصادرة فيو تفشي وباء كورونا

عند احتساب كفاية راس المال  1إلى المستوى  9-الماليالتطبيق بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير اليوم األول من المثبتة في 

القسط على أساس ا تدريجيم، على أن يتم إطفاء مبلغ اإلضافة 2021العام و م2020القادمة سنتين اللفترة  )}اس المال األساسي(

 معدلحساب عند اأعاله ة المذكور االنتقالية  اتالترتيبوعليه فقد قام المصرف بتطبيق هذه الالحقة.  ثالثعلى مدى السنوات الـ الثابت

 .م2020مارس  31اعتبارا من للمصرف كفاية رأس المال 

رأس المال النظامي والتي سمحت للبنوك في اليوم األول باالنتقالية المتعلقة الترتيبات المصرف طبق م، 2019سمبر دي 31حتى تاريخ 

على مدى م( إطفاء أثر خسائر االئتمان المتوقعة عند التححول للمعيار 2018يناير  1)في  9-من التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي

ا لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم أثر التحول لعكس خاص ( سنوات باستخدام نهج 5)
ً

 ربيع 15 بتاريخ 391000029731وفق

 (.م2017ديسمبر,  3هـ )الموافق 1439األول 
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 إصدار أسهم منحة مقترح توزيعها 1.15

 بعد تاريخ 
ً
بنسبة مال المصرف ، بزيادة رأس م2020أبريل  8م إعتمدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 2020مارس  31الحقا

مليون سهم ليصل  500 أسهم المصرف بعددسيرتفع عدد ، حيث أسهم ثالثةلكل بمقدار سهم أسهم منحة إصدار من خالل % 33قدرها 

 ريال. مليون 20,000مليون ريال ليصل إلى  5,000بمقدار  المصرفمليون سهم، كما سيرتفع رأس مال  2,000إلى 

                                                                                                                                                                    الزكاة .16

رات في حقوق لتغياوقائمة المرحلية الموحدة فيما يلي بيان بأثر التعديل في المعالجة المحاسبية للزكاة على قائمة الدخل 

 :3كما هو مشار إليها في اإليضاح رقم  المرحلية الموحدة المساهمين

 

 م2019مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة كما في و

 )باآلالف الرياالت السعودية(                                                                                                                                  

 أثر التعديل  قبل التعديل المبلغ البند القائمة المتأثرة 

 المبلغ بعد

 التعديلا

 70,684 70,684 - زكاة الفترة الحالية قائمة الدخل 

 637,836 ( 70,684) 708,520 صافي دخل الفترة قائمة الدخل

 قائمة الدخل 

)األساسي  ربح السهم

 0.43 (0.05) 0.48 بالريال السعودي(والمخفض 

قائمة التغيرات في حقوق 

 المساهمين

زكاة الفترة الحالية )األرباح 

 - ( 70,684) 70,684 المبقاة(

 وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي( COVID-19إنتشار جائحة كورونا ) تأثير .17

انتشاره السريع في جميع عالمي إثر "( كوباء COVID-19كورونا )" ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروسم2020مارس  11بتاريخ 

 على  الجائحةأنحاء العالم. أثرت هذه 
ً
الحكومات في اتخذت المملكة العربية السعودية. ومن ضمنها مجلس التعاون الخليجي  دولأيضا

باتخاذ اإلجراءات االحترازية عودية على وجه الخصوص المملكة العربية السقامت وقد ، جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس

 .المملكةفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء كما االجتماعي،  للبعدإغالق الحدود، وأصدرت مبادئ توجيهية الالزمة ب

 شهدت  كما
ً
جائحة كورونا تفشي  لب الناشئ عنالطألسباب انخفاض فقط  تنحصرال أسعار النفط تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، أيضا

 الوباء. في السوق قبل تفشي العرض حجم ومستويات عالمية، ولكن أيضا بسبب ية اقتصادلعدة أنشطة إغالق  وما نتج عنه من

تأثيرها أسعار النفط وفي المتوقعة  التقلباتسيناريوهات الختبار  ظغط اتاختبار بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء  المصرفقام  لقد

 اإلجراءات األخرى المتخذه من قبل األداء الرئيسية باإلضافة إلى مؤشرات على مؤشرات االئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية و

المالي. األداء و تؤثر على العملياتقد والتي  COVID-19األعطال التجارية المحتملة بسبب تفشي للتعامل مع إدارة المخاطر إلدارة 

 الخطمن تتض
ً
مثل القطاعات  يات تفصيليةعلى مستو ةاالئتماني اتالتعرضزات تركمراجعة البدء في  وات التي اتخذتها اإلدارة أيضا

الوقت المناسب، راجعة التقييم االئتماني للعمالء في مووما إلى ذلك، وحماية الضمانات،  والعمالء اناالقتصادية والمناطق والبلد

وبرامج دعم مؤسسة النقد العربي  الحكومي الدعمفي االعتبار آثار برامج اإلجراءات . تأخذ هذه الحاجةند ع التمويلوإعادة هيكلة 

 السعودي.
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تحديد خسائر في بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة قيام المصرف بمراجعة الوباء تفشي هذا الضروف الحالية ولقد استدعت 

التي يستخدمها المصرف  تعديل سيناريوهات االقتصاد الكليإما في المقام األول حول  اجعةالمر وتمحورت هذه ، االئتمان المتوقعة

 في تقدير خسائر االئتمان الموقعة
ً
د لق. لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة أو مراجعة احتماالت حدوث السيناروهات التي تستخدم حاليا

أي عند احتساب . وكما هو الحال إلى خسائر االئتمان المتوقعةمليون ريال  148سيناريوهات االقتصاد الكلي إلى إضافة في أدى التعديل 

يقين، وبالتالي، فإن العدم أحكام قد تشوبها حالة كبيرة من حدوثها تستند إلى  تواحتماال هذه التوقعات، فإن توقعات مستقبلية

مازال في طور التقديرات واالحكام، االقتصادية غير المستقرة  إن األثر النتاج من هذه الحالة. التوقعاتالنتائج الفعلية قد تختلف عن 

  إعادة تقييم موقفه وما يتصل به من أثر على أساس منتظم.المصرف وسيواصل 

مؤسسة النقد العربي من الحكومة والمقدمة من دعم الالصحية وتدابير هذه الجائحة لمؤكدة آثار تحديد صعب ي، الوقت الراهنفي 

أي يتم إثبات إلى أنه من السابق ألوانه أن المصرف خلص  وعليه فقد. األخرى وغيرها من حزم التخفيفأجيل األقساط تالسعودي، مثل 

المبني على تحديد والتركيز على نموذج االقتصاد الكلي المراحل االئتمانية من خالل تطبيق معايير  ةئتمانيمحتمل في القيم االانخفاض 

تقييم المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الشركات بشكل فردي كلما توفرت بيانات المصرف . سيواصل د التعثراحتماالت التعثر والخسارة عن

خسائر االئتمان المتوقعة عند إعداد القوائم ما إذا كان هناك حاجة إلى أي تعديل في قوم المصرف بتحديد أكثر موثوقية، وبالتالي سي

 . فترات الالحقةالفي المالية 

 لألثالمصرف أعطى لك، فقد إضافة لذ
ً
 خاصا

ً
مع أحادي للشركات بشكل العالية تقييم المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا، وواصل ر ااهتماما

 .لخسائر اإلئتمان المتوقعةأي مبالغ إضافية من إثبات توافر بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى 

 

 ادرات مؤسسة النقد العربي السعوديإطالق برامج ومب 1.17

 
ً

مارس شهر برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مبادرات و، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي النتشار جائحة كورونااستجابة

ادر لتعريف الصالتي ينطبق عليها ا MSME)ومتناهية الصغر ) الصغيرة والمتوسطةالمنشآت لتقديم الدعم الالزم لقطاع  م2020

البرامج هذه المبادرات بشكل رئيس على مل تشتهـ. 1438جمدا الثاني  16بتاريخ  381000064902مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

 التالية:

  ؛ تأجيل األقساطمج ابر 

  اإلقراض؛  برامجتمويل 

  برنامج ضمان القروض؛ 

  نقاطبرنامج دعم رسوم "( البيعPOS)" التجارة اإللكترونية.ات خدمو 

 

التي للشركات التمويل الممنوحة تسهيالت للمدة ستة أشهر  التمويل تمديد فترةالمصرف ، يتعين على تأجيل األقساطكجزء من برنامج 

بمثابة دعم للسيولة على المدى القصير  التسهيالت المالية. تعتبر ومتناهية الصغر شركات الصغيرة والمتوسطةتندرج تحت إطار ال

من خالل تمديد مدة بهذه التسهيالت المالية من خالل  المصرفلقد ساهم . دى المقترضينالمحتملة لة النقدي اتفقالتدمشاكل لمعالجة 

. وقد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات  دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل الممنوح والذي تنطبق عليه الشروط التمويل

 لمتطالمحاسبة عنه وتمت من حيث التسهيالت االئتمانية 
ً
كونه تعديل على الترتيبات  9-يار الدولي للتقرير الماليلبات المعوفقا

 م2020مارس  31 كما فيمليون ريال سعودي   45.6بلغت عند التطبيق ر تعديل ئخساقيام المصرف بإثبات . وقد أدى ذلك إلى التعاقدية

خرى، األعوامل الغياب ظل وفي . ةالموحدالمرحلية الدخل قائمة لتمويل" في كجزء من "الدخل من االستثمارات واعرض تلك الخسائر وتم 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.تأجيل األقساط ال تعتبر المشاركة في 
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 لتعويض ، 6اإليضاح كما تم اإلفصاح عنه في 
ً
نتيجة للعمل ببرامج الدعم يتكبدها جميع التكاليف التي يتوقع المصرف أن فإنه سعيا

مليون ريال سعودي  850المصرف مبلغ تلقى فقد ، لمقدمة من قبل مؤسس النقد العربي السعودي والجهات الحكومية األخرىا

المحاسبة عن م ت. تم2020مارس  31كما في  ثالث سنواتتستحق بعد من مؤسسة النقد العربي السعودي عوائد بدون كوديعة ألجل 

 لمتطلبات ساس منتظم على هذا التمويل المدعوم  على أالعائد 
ً
دخل مجمل تحقيق  ذلك نتج عن .المنح الحكوميةعن محاسبة الوفقا

هذه المنح االعتراف بإيرادات  عندقد مارست اإلدارة أحكاما معينة ل .مباشرة م2020مارس  31في تم إثباته مليون ريال سعودي  50بلغ 

 وقياسها.الحكومية 

، كما أن األثر قراض وضمان القروضلإلمؤسسة النقد العربي السعودي برامج في صرف يشارك الم، لم م2020مارس  31تاريخ  حتى

 مصرف. المالية للالقوائم على ليس ذو أهمية نسبية نقاط البيع والتجارة اإللكترونية  اتبرامج رسوم خدمل

الدعم وتدابير لجة التنظيمية ل، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات حول المحاسبة والمعالم2020أبريل شهر خالل 

في لها التوجيهات وتقييم األثر المحاسبي وسيقوم المصرف باألخذ في االعتبار هذه  خالل فترة تفشي فيروس كورونا،االستثنائي 

 لذلك. م2020الربع الثاني من عام 
ً
 وفقا

 

 دعم قطاع الرعاية الصحية  2.17

 بالجهود الكبيرة التي يبذلها 
ً
 تفشيلمواجهة والمقيمين المواطنين للحفاظ على صحة  لون في مجال الرعاية الصحيةالعاماعترافا

في القطاع العام والخاص لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية أقساط التمويل تأجيل المبادرة ب المصرفقرر فقد ، فيروس كورونا

ماليين ريال  11.2تبلغ ر تعديل ئخساعن ذلك قيام المصرف بإثبات  نتج . لمدة ثالثة أشهرالمصرف الذين لديهم تسهيالت ائتمانية لدى 

ظل . في ةالموحدقائمة الدخل المرحلية "الدخل من االستثمارات والتمويل" في عرضها ضمن تم و، م2020مارس  31كما في سعودي 

 في مخاطر االئتمان. كبيرةخرى، ال يعتبر دعم قطاع الرعاية الصحية زيادة األغياب عوامل 

 

  أرقام المقارنة .18

التصنيف إعادة أو  التعديلولم ينتج عن أفضل.  لعرض األرقام بشكلحيثما كان ذلك ضروريا المقارنة أرقام تصنيف بعض إعادة أو  تعديلتم 

المتعلقة  16 واإليضاح رقم 9في اإليضاح رقم  شرحهما تم  ، فيما عداالمالية المرحلية الموحدةفي القوائم هامة لهذه األرقام تغيرات 

نكما التغيرات في السياسة المحاسبية بتغيير آلية االحتساب و
ّ
 ات .اإليضاحفي هذه  هو مبي

 

 التقرير فترة بعد حداثاأل .19

من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على بعد فترة التقرير أحداث الحقة أي ، لم تقع 17 اإليضاح و 6اإليضاح باستثناء األحداث المذكورة في 

ولفترة الثالثة أشهر  م2020مارس  31أشهر كما في فترة الثالثة لالموحدة الموجزة القواءم المالية المرحلية عنها في لمفصح االمبالغ 

 م. 2020مارس  31المنتهية في 

 

  المالية القوائم اعتماد .20

مايو  15الموافق )هـ 1441مضان ر  22 بتاريخمن قبل مجلس إدارة المصرف هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  اعتمدت

 .(م2020


