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ضاحات حول ال ة الموجزة الموحدةإ ة المرحل   (غ مدققة) قوائم المال
ة  ة  الستة لف   م2022يونيو  30أشهر المنته

  
  عـام . 1
  مقدمة  )أ

م  ة،  كة مساهمة سعود ف اإلنماء،  ـخ  15وجب المرسوم المل رقم م تأسس م موجب قرار 2006مارس  28ه (الموافق 1427صفر  28وتار م) و
ــــخ 42مجلس الوزراء رقم ( موجب القرار الوزاري رقم 2006مارس  27ه (الموافق 1427صفر 27) وتار ف  عمل الم  والسجل التجاري رقم 173م). 

ــــخ ) 1010250808( ة من خالل  2008 مايو 26ه (الموافق 1429جمادى األو  21الصادر بتار ف ف الخدمات الم قدم الم ع ( 105م).  يونيو  30ف
ة 100 :م2021 ة السعود ة الع :  .فرعا)  الممل ما  ف هو  س للم   إن عنوان المركز الرئ

ف اإلنماء   م

س   المركز الرئ

ق الملك فهد  ط

   66674ص ب 

اض    11586ال

ة الع ةالممل   ة السعود

ة الموجزة الموحدةشمل ال ة المرحل ة الس قوائم المال ة الع عة المذكورة أدناه والمسجلة  الممل اته التا ف اإلنماء و ة لم ةالقوائم المال  عود

ف"):  ـالم شار إليها مجتمعة " )  

عة كة التا ف  اسم ال س  حصة الم ــــخ التأس شاط الرئ   تار  ال

ثماركة اإل    هـ 1430جمادى اآلخرة  7  % 100  نماء لالس

  م)2009مايو  31(الموافق  

م المشورة  خدمات إدارة الموجودات والوساطة وتقد

ة تتاب والسم  واال

ر العقارة ان  24  % 100  كة التن   ه 1430شع

  م)2009أغسطس  15(الموافق 

ة تأس صكوك مل ة لالحتفاظ  س صفة رئ ست 

ف مولها الم  العقارات ال 

الة اإلنماء للتأم التعاو   كة و

ة)   (تحت التصف

  ه 1435ريع األول  29  100%

  م) 2014يناير  30(الموافق 

لة) كة زم ن ( كة اإلنماء طوكيو مار ل تأم ل  وك

ة ة المال   ه 1440 ذو القعدة 6  %100  كة التقن

  م)2019يوليو  9(الموافق 

ف  ة للم ة المال م خدمات ومنتجات التقن تقد

  والجهات األخرى

  ه 1440رمضان  24  %100  كة إسناد

  م)2019مايو  29(الموافق 

ف اإلنماء   توف موظ اإلسناد الخار لم

اإلنماء ذات األغراض الخاصة 

  المحدودة

100%   ه 1443جمادى اآلخرة  22 

  م)2022يناير  25(الموافق 

ذ  ات إعادة  تنف ة واتفاق معامالت المشتقات المال

ة.  اء مع البنوك الدول  ال
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ة ع الصناديق المذكورة أدناه، وعل طرة فعل ه س ف لد عة المذكورة أعاله، فقد خلصت اإلدارة إ أن الم ات التا دأت  اإلضافة إ ال  ه فقد 

د القوائم ال طرة عليها: توح ة لممارسة الس ــــخ الفعل ارا من التوار ة لتلك الصناديق اعت   مال

ثماري  ف الصندوق االس س  حصة الم ــــخ التأس طرة الفع   تار ــــخ الس  الغرض  تار

صندوق اإلنماء 

 للصكوك

 %63.7م 2022 يونيو  30ما  

سم  31( % ، 63.6 م: 2021د

  % )73.7 م: 2021 يونيو  30

ة  م2020يناير  22 م2020يناير 22 اد ثمار  سلة من الصكوك الس االس

ة  ة الصادرة عن حكومة الممل المحل

ة ة السعود  الع

 اإلنماء صندوق

ة لإلصدارات  األول

 %73.7م 2022 يونيو  30 ما 

سم  31( % ، 75.5 م: 2021د

  % )86.4 م: 2021 يونيو  30

ل 26 ل من  م2020يناير  1 م2015أب ز رأس المال ع المدى الط تع

ات  ل رئ   ش ثمار  خالل االس

ة  المساهمة السعود

ة من خالل منتجات مت ثمار ة واالس ف ف جميع الخدمات الم ف واألنظمة قدم الم عة والنظام األساس للم ام ال نوعة وأدوات متوافقة مع أح

ة.  ة السعود ة الع ف ألنظمة البنك المركزي السعودي (ساما).  األخرى ذات العالقة  الممل   خضع الم

ة ع   ب) الهيئة ال

ل هيئة   شك عة، فقد قام ب ام ال ف بتوافق أعماله مع أح اما من الم ف لمراجعتها وموافقتها. ال ة لتخضع جميع أعمال ومنتجات الم   ع

 أسس اإلعداد  .2

ة الموجزة الموحدةتم إعداد هذه ال ة المرحل ة الدو  قوائم المال ار المحاس قا لمع ر  34-ط ة، ا"التق ة السعود ة الع ما هو معتمد  الممل  " لما األو

. والمعاي واإلصدارات األخرى الصادر  ة للمراجع والمحاسب   ة من الهيئة السعود

  

ة الموجزة الموحدةإن هذه ال ة المرحل ة قوائم المال ة السن ضاحات المطلوب اإلفصاح عنها  القوائم المال  الموحدة، ال تتضمن جميع المعلومات واإل

ما  و  ف  ة للم ة الموحدة السن ان مع القوائم المال االق ة   أن تقرأ  ة المنته سم  31 وللسنة المال   م. 2021د

  

ة الموجزة الموحدةيتطلب إعداد ال ة المرحل اسات ا قوائم المال اضات ال تؤثر ع تطبيق الس ام والتقديرات واالف عض األح اتخاذ  ام اإلدارة  ة ق لمحاس

ات واإليرادات والمصارف المدرجة  ال الغ الموجودات والمطل ة عن هذه التقديرات. وم ة، ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعل   تقارر المال

اس               أ ) أسس الق

ة الموجزة الموحدةتم إعداد هذه ال ة المرحل مة  قوائم المال الق ة المدرجة  مة العادلة لألدوات المال الق اس  ما عدا الق ة ف لفة التارخ دأ الت وفقا لم
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة م الق ثمارات  اسها  ومنافعن خالل قائمة الدخل، واالس ة خدمة الموظف ال يتم ق استخدام وحدة نها

ة الدو االئتمان الم ار المحاس   . 19توقعة وفقا لمع

  بوجه عام ع أساس السيولة.  ة الموجزة الموحدةالمرحلتعرض قائمة المركز الما  

ة  ف   ب ) عملة العرض والعملة الوظ

ة الموجزة الموحدةتعرض هذه ال ة المرحل ال  قوائم المال ة ألقرب ألف ر ب المعلومات المال تم تق ف، و ة للم ف ال السعودي وهو العملة الوظ ال
  سعودي ما لم يرد خالف ذلك. 
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د  ة ج ) أسس توح   القوائم المال

ة الموجزة الموحدةشمل هذه ال ة المرحل ات الت قوائم المال ة لل عة له. يتم إعداد القوائم المال ات التا ف اإلنماء وال ة لم عة لنفس القوائم المال ا

ف.  ة للم ة المال   الف

طر  ف س كون للم ف.  طر عليها الم س ت ال  ش عة  الم ات التا ة من خالال كون معرَضا للعوائد المتغ ثمر فيها عندما  شأة المس ل ة ع الم

شأة.  طرته ع تلك الم كون له القدرة ع التأث ع تلك العوائد من خالل ممارسة س شأة أو    تعامله مع الم

ماثلها من ت أو ما  ة التص ف أقل من أغلب ثَمر فيها، فيتم مراعاة العوامل والظروف ذ أما  الحاالت ال تمثل فيها حقوق الم شأة مس ات حقوق  م

شمل ذلك:  شأة، و طرة ع الم   الصلة عند تقدير مدى وجود س

  .ثمر بها شأة المس ت  الم ة التص ة مع ذوي أحق ات التعاقد ت  ال

  .ة أخرى ات تعاقد  الحقوق الناشئة جراء ترت

  ة والمتو ف الحال ت الم ة مثل األسهم. حقوق تص شأ عن أدوات حقوق مل  قعة ال ت

ثمر بها وذلك عند وجود حقائق أو ظروف تدل ع حدوث تغ  عن  شأة المس طرة ع الم انت له س م ما إذا  عادة تقي ف ب قوم الم أو أ من  و

طرة.   عنا الس

عة مع القوائم المال ات التا ة لل د القوائم المال دها ميتم توح قاف توح تم إ ف و طرة عليها إ الم ــــخ انتقال الس ارا من تار ف اعت ــــخ ة للم ن تار

ف.  طرة عليها من الم عة   انتقال الس ات التا عدةتدرج نتائج ال ة، إن وجدت، ضمن قائمة الدخل  المستحوذ عليها أو المس ة خالل الف المرحل

ارا من التار  الموجزة الموحدة ــــخ الفع لالستحواذ ــــخ الفع اعت عاد أو ح التار عة من قلالس ة المت اسات المحاس ل ، حسب ما هو مالئم.  إن الس

الت،  تم إجراء التعد ف. و ل الم عة من ق ة المت اسات المحاس عة تتوافق مع الس ات التا عة عند الحاجةال ات التا ة لل تتوافق ل، ع القوائم المال

ة الموجزة الموحدةال مع ة المرحل ف.  قوائم المال   للم

ثمارة العائدة للحصص ال ال  ثمارة الحصة  صا موجودات الصناديق االس الغ المستحقة لمالك الوحدات  الصناديق االس فتمثل الم ها الم  مل

ة، وتعرض  ا ة أو غ م ا صورة م عة له،  ات التا ل مستقلأو ال ات  قائمة المركز الما  ش ة الموجزة الموحدةضمن المطل   . المرحل

ة يتم حذف األرصدة  ّ ن ف الناتجة عن المعامالت ات المجموعة داخلالب ات المجموعة، وكذلك اإليرادات والمصار ادلة ب  عند إعداد هذه  المت

ة الموجزة الموحدةال ة المرحل   . قوائم المال
  

اس . 3 ة الهامةوالتقديرات ات ملخص الس   المحاس

ة الهامة) أ اضات المحاس   التقديرات واالف

ة الموجزة الموحدةعند إعداد هذه  ة المرحل ة للالقوائم المال اسات المحاس ام الهامة ال أصدرتها اإلدارة  تطبيق الس انت األح ف،  والمصادر  م
ة  س قها ع   نفسها للتقديرات غ المؤكدة الرئ ةال تم تطب ة   القوائم المال سم  31الموحدة للسنة المنته   . م2021د

  

اسات  ةب) الس  الهامة المحاس

عة  إعداد  ة المت اسات المحاس ة الموجزة الموحدة تتوافق الس ة المرحل عالقوائم المال ة للالقوائم ة  إعداد مع تلك المت ة الموحدة السن فالمال  م
ة   سم  31للسنة المنته ثناء تطبيق م2021د اس دة المعاي ال،  ارا من والجد حها  م2022يناير  1سارة اعت قم الوال تم توض فأدناه. لم   م

كر ألتطبيق ال ل تم إصداره الم ار أو تفس أو تعد صو ي مع عد لم    . بح ساري المفعول 
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دةج  ) تطبيق المعاي الجد
ة ابتداًء من  ات التقارر السن ة التطبيق لف حت واج ة ال أص ات المحاس الت ع المعاي والتفس التعد ما  قائمة  ات م والف2022يناير  1ف

  ال تليها: 
ة الدو  ) أ ار المحاس الت ع مع الغ المستلمة من بيع "العقا 16تحظر التعد خصم الم ات أن تقوم  رات واآلالت والمعدات"، ع ال

دال من ذلك، س عداد تلك األصول لالستخدام المقصود منها.  كة ب ام ال لفة العقارات واآلالت والمعدات أثناء ق ف تع األصناف المنتجة من ت
لفة ذات الصلة  قائ عات والت عائدات هذه المب كة   مة الدخل. ال

ّح  )ب
ُ
ر الما ت ار الدو للتق الت ع المع ار إ اإلطار المفاه إلعداد التقارر الما3دث التعد ة دون ، "تجميع األعمال" المرجع  المع ل

ة لتجميع األعمال.  ات المحاس  تغي  المتطل
ة الدو  )ج ار المحاس الت المدخلة ع مع اماتوا "المخصصات 37تحدد التعد ف ال تدرجها  واألصول المحتملة الل ال المحتملة"، الت

ان العقد سيؤدي إ خسائر أم ال.  م ما إذا  كة عند تقي  ال
ر  )د ار الدو للتق ة ع المع نات السن ر الما ألول مر  " 1الما التحس ة للتق ار الدو ة"تطبيق المعاي الدول ر "، والمع  9 لما اللتق

ار المح" ة"، ومع ةاألدوات المال اإلضافة إ "الزراعة" 41الدو  اس ار الدو ،  ة للمع ة المصاح ح ر األمثلة التوض عقود " 16 الما للتق
جار".   اإل

ر الما د ة للتق ات الالحقة ع المعاي الدول ات  الف  ) التغي

الت ع ال التعد ما  قائمة  ة ابتداًء من إضافة لذلك، ف ات التقارر السن ة التطبيق ع ف ة ال ستصبح واج ات المحاس ناير ي 1معاي والتفس
ات ال تليها: 2023   م والف
ة الدو  ) أ ار المحاس ل مع ف االل - 1تعد دأ  مو متداولةأو غ  متداولةامات ع أنها "تص ة ال ت ات المحاس عد "، وهو مؤجل إ الف

 م،2024يناير  1أقصاه 
ة الدو  ار المحاس الت ذات النطاق المحدود ع مع امات تصنف إما ع أنها  1وتوضح هذه التعد ة"، أن االل  متداولة"عرض القوائم المال

رمتداولةأو غ  التق ة المشمولة  ة الف عا للحقوق الموجودة  نها   .، ت
ش ف بتوقعات الم وضحال يتأثر التص ل المثال، استالم تنازل أو عند حدوث نقض للعقد). و ر الما (ع س ــــخ التق عد تار  أة أو األحداث 

ة الدو  ار المحاس ه مع عن ضا ما  ل أ امات". تجدر اإلشارة إ أن المجلس الدو لمعاي المحا 1التعد ة االل س ش إ " ة قد عندما  س
د  وع عرض جد لأصدر م ات ع هذا التعد ح إدخال تغي  .ق

ر الما  )ب ار الدو للتق "، 17-المع الت الصادرة  شهر يونيو ف "عقود التأم التعد ات و م، 2020ما يتعلق  ة طبق ع الف دأ السن ال ت
ليها 2023يناير  1 من  . م وما 

ر الما  ار الدو للتق ار محل المع ث 4حل هذا المع غ  ح . س ة عن عقود التأم مجموعة واسعة من الممارسات  المحاس ا   سمح حال
ر الما  ار الدو للتق ل جذري المحا 17المع ة لدىش ات المشاركة  س ثمار مع م انات ال تصدر عقود التأم وعقود االس جميع ال

ة  .التقدي

ال  )ج قة النطاق تعد ة الدوت ض ار المحاس ان الممارسة  1- ع مع ة الدو  2و ار المحاس ات 8ومع طبق ع الف ة ، و دأ ال السن     ت
ليها 2023يناير  1  . م وما 

ات  التقد ة ع التمي ب التغ ة ومساعدة مستخد القوائم المال اسات المحاس الت إ تحس اإلفصاح عن الس  يراتوتهدف هذه التعد
ة والت ة. المحاس اسات المحاس ات  الس   غ

ة الدو  )د ار المحاس ل مع ة الم -12تعد ة ال ال ات السن األصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة، وتطبق ع الف ؤجلة المتعلقة 
عد  دأ  أو   م. 2023يناير  1ت

ة المؤجلة ع المعامال  ال اف  ات االع الت من ال ة من الفرو تتطلب هذه التعد ساو الغ م ، إ م اف األو ق ت ال تؤدي، عند االع
لة للخصم.  ة والقا   المؤقتة الخاضعة لل

ات  ) ه ل ضيق النطاق لمتطل ر الما  التحولتعد ار الدو للتق موجب المع دأ  أ17 عقود التأم  ة ال ت ات السن طبق ع الف و ، و
 م. 2023يناير  1عد 

د فقط يت ار الجد ات التأم إ المع انتقال  ل  ر الما وال يؤثر ع -علق التعد ار الدو للتق ات أخرى  المع ار 17 أي متطل .  إن المع
ر الما  ر الما  17الدو للتق ار الدو للتق عض   9والمع ة ل س ال ة مختلفة.  ات انتقال ة"، لها متطل مكن ات التأم "ألدوات المال  ،

انات المقارنة ال تقدمها  قوائ امات عقود التأم  ب ة وال ب هذه االختالفات عدم تطابق محاس مؤقت ب األصول المال س مها أن 
ر الما  ار الدو للتق ة عند تطبيق المع ر الما  17المال ار الدو للتق   ألول مرة.  9والمع

ساعد هذا ال ن وس ثم انات المقارنة للمس حسن فائدة ب التا س ات التأم ع تجنب أوجه عدم التطابق المحاس المؤقتة، و ل  تعد
 . ات التأم ة ل انات المقارنة حول األصول المال ار عرض ب تم ذلك من خالل إتاحة خ   وس
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س لها  الت المذكورة أعاله ل ف أن التعد ة و تقدير إدارة الم ف المال ة الموجزة الموحدةتأث هام ع قوائم الم   . المرحل

الت  كر للتعد ف عدم التطبيق الم ناتلقد اختار الم ر والتحس ة للتق ا   ع المعاي الدول قها إلزام كون تطب ها وال س ات  الما ال تم  ف
ة.  ل   الحقة مستق

ات سعر العرض ب البالتحول  )من مؤ ــح المرج   نوك (إحالل معدل ال

د العال مراجعة  ات سعر العرض المرج ب البنوكجري اآلن ع الصع لة شاملة لمؤ عادة ه ةقام . و ال الدو ب  مجلس معاي المحاس ت تعد
ر الما  ع مرحلت  وتوجيهات ار الدو للتق ة الدو  9-ع المع ار المحاس ر الوالم 39-ومع ار الدو للتق ر الما  7-ما ع ار الدو للتق  4والمع

ر الما  ار الدو للتق ات سعر العرض ب البنوك  16والمع لة مؤ ة جراء إعادة ه ل ال قد تؤثر ع التقارر المال غرض معالجة المشا لمرج اوذلك 
داله (آيبور) الحا  ل خا من المخواس د   اطر. معدل 

ف  ا تعمل إدارة الم ة حال م عمل سيق مع مختلف األطراف ذات المصلحة لتدع الت ما أنها تقوم  ف،  شطة التحول الشاملة للم م أ وع لتنظ ع م
ة.  ات الداخل د وسيؤثر ع المنتجات واألنظمة والعمل ث الحجم والتعق وع مهما من ح عت هذا الم ل منظم.  ش م، 2022يونيو  30ما     التحول 

ة معدالت مرجع ستخدم سعر ليبور  ة غ المشتقة ال  ة للموجودات المال مة الدف  2,799م: 2021 يونيو  30( مليون رال سعودي 2,607 لغت الق
  . مليون رال سعودي)

ثمارات، صا  . 4  االس

     
  يونيو 30

  م 2022
  (غ مدققة)

   
سم  31   د

  م 2021
  (مدققة)

   
  يونيو  30

  م 2021
  (غ مدققة)

ضاح    ة)  إ االت السعود الف ال )  

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ثمارات   2,324,664  2,365,750  2,533,934  1.4  اس
مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق ثمارات  اس

 6,207,722  7,412,625  9,535,988  2.4 اآلخر

نفذة لفة المس الت ثمارات   22,099,655  23,442,400  25,596,820   اس

مةحسم منه: مخصص ا  (9,310)  (9,886)  (10,036)  3.4 النخفاض  الق

نفذة، صا  لفة المس الت ثمارات مدرجة   22,090,345  23,432,514  25,586,784   اس
       

لة كة زم ثمار    57,050  53,910  54,256  4.4 اس

ك وع مش ثمار  م  19,609  12,770  12,479  5.4 اس

كة ز  ثمارات   كاس وع مش لة وم  76,659  66,680  66,735   م

 30,699,390  33,277,569  37,723,441  اإلجما 

مة العادلة من خالل قائمة الدخل 1.4  الق ثمارات   اس

 م (غ مدققة)2022يونيو  30    
ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ة    اس ثمارات دول   اإلجما      اس

ة   106,849    41,856    64,993    أدوات حقوق مل

ثمارات وأخرى   2,427,085    468,387   1,958,698    صناديق اس

    2,023,691    510,243    2,533,934  
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سم  31      م (مدققة)2021د
ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ة    اس ثمارات دول   اإلجما      اس

ة   124,005    23,478    100,527    أدوات حقوق مل

ثمارات وأخرى   2,241,745    375,553   1,866,192    صناديق اس

    1,966,719    399,031    2,365,750  

 
 م (غ مدققة)2021يونيو  30    
ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ث    اس ةاس   اإلجما      مارات دول

ة   125,953    25,211    100,742    أدوات حقوق مل

ثمارات وأخرى   2,198,711    363,791   1,834,920    صناديق اس

    1,935,662    389,002    2,324,664  

  
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 2.4 الق ثمارات   اس

 م (غ مدققة)2022يونيو  30    
ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ة    اس ثمارات دول    اإلجما     اس

  8,848,443    963,823    7,884,620    صكوك

ة   687,545    859   686,686    أدوات حقوق مل

    8,571,306    964,682    9,535,988  
 

 
سم  31   م (مدققة)2021د

ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ة    اس ثمارات دول   اإلجما      اس

  6,949,049    444,512    6,504,537    صكوك

ة   463,576    936   462,640    أدوات حقوق مل

    6,967,177    445,448    7,412,625  
 

 
 م (غ مدققة)2021يونيو  30 

ة)      االت السعود الف ال ) 

ة      ثمارات محل ة    اس ثمارات دول   جما اإل      اس

  6,034,499    56,362    5,978,137    صكوك

ة   173,223    2,048   171,175    أدوات حقوق مل

    6,149,312    58,410    6,207,722  

سم  31م و 2022يونيو  30ما    3.4 ثمارات الم جميع، م2021يونيو  30و  م2021د نفذة  درجةاالس لفة المس ة مصنفةالت  ع أنها تعرضات ائتمان
   . األومرحلة ضمن ال

الغة   4.4 ة وال ف  المل لة حصة الم كة زم ثمار   سم   31(  %28.75مثل االس كة اإلنماء  )%28.75م: 2021يونيو  30م، و 2021د  

)ط كة تأم تعاو لغ وكيو مارن ( كة المال  رأس، و ع قدره ال   . مليون رال سعودي 300مدف

ك  5.4 وع مش ثمار  م الغة  مثل االس ة و ال ف  المل سم   31( % 50حصة الم كة إرسال ) %50م: 2021يونيو  30م و 2021د " 

ك ب م  وع مش ة" وهو م الت المال د السعوديللتح لغف اإلنماء ومؤسسة ال ع  ، و كة المدف   مليون رال سعودي.  50رأس مال ال
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ة المشتقة . 5  األدوات المال

ا ع لخص الجد ة، وال توفر مؤ الغ األسم ة. إن الم الغها االسم ة المشتقة، وم ة لألدوات المال ة والسال م العادلة الموج امالت حجم المعول أدناه الق

ة،  ة الف الغ اال و القائمة  نها ، فإن هذه الم التا ة ذات الصلة. و ل ة المستق الغ التدفقات النقد ورة م ال اسا لتعّرضال تعكس  ة ال تعد ق ف سم ات الم

اسا لمخاطر السوق.  ة للمشتقات، إن وجدت، وال تعد ق م العادلة الموج  لمخاطر االئتمان، وال تقت بوجه عام ع الق
 
  م (غ مدققة)2022يونيو  30     

ة)       االت السعود الف ال )  

ة       مة العادلة الموج ة     الق مة العادلة السال ة     الق الغ األسم   إجما الم

غرض المتاجرة:                      مقتناة 
ضات أسعار العموالت     240,000      3,395      3,222     عقود مقا

ف األجن اآلجلة    424,807      156     -     عقود ال

 
سم  31        م (مدققة)2021د

ة)       االت السعود الف ال )  

      
ة مة العادلة الموج ة     الق مة العادلة السال ة     الق الغ األسم   إجما الم

غرض المتاجرة:                مقتناة 
ضات أسعار العموالت    60,000    -    1,121    عقود مقا

ف األجن اآلجلة   7,341    0.3    -    عقود ال

 
  م (غ مدققة)2021يونيو  30     

ة)       االت السعود الف ال )  

ة       مة العادلة الموج ة     الق مة العادلة السال ة     الق الغ األسم   إجما الم

غرض المتاجرة:                  مقتناة 
ضات أسعار العموالت   60,000  439   -    عقود مقا

ف األجن اآلجلة   187,570    20    -    عقود ال

 
ل، صا  . 6  التم

ة)      االت السعود الف ال )  

ل عامل    م ( غ مدققة)2022يونيو  30     تم
ل غ  تم

ل    عامل     إجما التم
مخصص 

مة انخف اض الق
ضاح    )1.6(إ

ل، صا      تم

  32,339,317    )513,210(    32,852,527    213,073    32,639,454    أفراد
  98,853,364    )3,347,123(    102,200,487    2,359,555    99,840,932    ات

  131,192,681    )3,860,333(    135,053,014    2,572,628    132,480,386    إجما 
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ة)    االت السعود الف ال )  

سم  31 ل عامل     م (مدققة)2021د     تم
ل غ  تم

  عامل
ل       إجما التم

مخصص 
مة  انخفاض الق

ضاح    )1.6(إ
ل، صا      تم

  27,506,935    )460,500(    27,967,435    148,958    27,818,477     أفراد
  98,764,556    )3,580,213(    102,344,769    2,133,063  100,211,706     ات

126,271,491    )4,040,713(    130,312,204    2,282,021  128,030,183     إجما 

 
ة)      االت السعود الف ال )  

ل عامل     ( غ مدققة) 2021يونيو  30     تم
ل غ  تم

  عامل
ل       إجما التم

مخصص 
مة  انخفاض الق

ضاح    )1.6(إ
ل، صا      تم

  25,857,106    )516,880(    26,373,986    164,918    26,209,068     أفراد
  93,765,493    )3,384,327(    97,149,820    2,627,904    94,521,916     ات

119,622,599    )3,901,207(    123,523,806    2,792,822    120,730,984     إجما 

 
ل مة التم ــــع المرح إلجما التعرض ومخصص االنخفاض  ق  .تب الجداول أدناه التوز

  م (غ مدققة)2022يونيو  30  

مةمخصص االنخفاض  ال    إجما التعرضات        ق

   
خسائر ائتمان 

ة   12متوقعة لف
  شهرا 

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 

األصول غ 
مة   منخفضة الق

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 
األصول 

مة   منخفضة الق

  إجما 
  التعرضات

خسائر ائتمان 
ة  متوقعة لف

  شهرا  12

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 
عمر األصول غ 

  منخفضة
مةا   لق

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 

عمر األصول 
  منخفضة

مة   الق

إجما مخصص 
االنخفاض  

مة   الق
   

ة)    االت السعود الف ال )  

  513,210  154,301  76,884  282,025  32,852,527  213,073  407,425  32,232,029  أفراد
  3,347,123  1,348,743  1,646,168  352,212  102,200,487  2,359,555  8,460,782  91,380,150  ات
  3,860,333  1,503,044  1,723,052  634,237  135,053,014  2,572,628  8,868,207  123,612,179  إجما 

 
سم  31     م (مدققة)2021د

مة  إجما التعرضات      مخصص االنخفاض  الق

   
خسائر ائتمان 

ة   12متوقعة لف
  شهرا 

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 

األصول غ 
مة   منخفضة الق

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 

عمر األصول 
مة   منخفضة الق

  إجما 
  التعرضات

خسائر ائتمان 
ة  متوقعة لف

  شهرا  12

خسائر ائتمان 
ة ع مدى متوقع

عمر األصول غ 
  منخفضة

مة   الق

خسائر ائتمان 
توقعة ع مدى م

عمر األصول 
  منخفضة

مة   الق

إجما 
مخصص 

االنخفاض  
مة   الق

   

ة)    االت السعود الف ال )  

  460,500  65,413  53,953  341,134  27,967,435  148,958  191,437  27,627,040  أفراد
  3,580,213  1,364,005  1,955,857  260,351  102,344,769  2,133,063  8,931,406  91,280,300  ات

  4,040,713  1,429,418  2,009,810  601,485  130,312,204  2,282,021  9,122,843  118,907,340  إجما 
 

   



 

 
 

 
17 / 33 

  م (غ مدققة)2021يونيو  30  
مة    إجما التعرضات        مخصص االنخفاض  الق

   
خسائر ائتمان 

ة   12متوقعة لف
  شهرا 

تمان خسائر ائ
متوقعة ع 
مدى عمر 

األصول غ 
منخفضة 

مة   الق

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 
األصول 

منخفضة 
مة   الق

التعرضات إجما  
خسائر ائتمان 
ة  متوقعة لف

  شهرا  12

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 

األصول غ 
منخفضة 

مة   الق

خسائر ائتمان 
متوقعة ع 
مدى عمر 
األصول 

منخفضة 
مة   الق

إجما 
مخصص 

االنخفاض  
مة   الق

   

ة)    االت السعود الف ال )  

  516,880  80,543  93,147  343,190  26,373,986  164,918  351,050  25,858,018  أفراد
  3,384,327  1,624,313  1,488,021  271,993  97,149,820  2,627,904  6,535,460  87,986,456  ات

  3,901,207  1,704,856  1,581,168  615,183  123,523,806  2,792,822  6,886,510  113,844,474  إجما 
  

ل    1.6 مة التم  حركة مخصص االنخفاض  ق

  م (غ مدققة)2022يونيو  30     

خسائر ائتمان       
ة   12متوقعة لف

  شهرا 

خسائر ائتمان    
متوقعة ع مدى 
عمر األصول غ 
مة   منخفضة الق

   

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 

عمر األصول 
مة   منخفضة الق

   

  اإلجما 

            

ة)       االت السعود الف ال )  

د المخصص اال ما  رص   4,040,713    1,429,418    2,009,810    601,485    م2022يناير  1فتتا 
                  

ة    -    )994(    )3,920(    4,914    شهرا  12المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة لف
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

مة   -    )30,912(    34,718    )3,806(    األصول غ منخفضة الق
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

مة   -    183,659    )183,139(    )520(    األصول  منخفضة الق

ة   376,469    478,722    )134,417(    32,164    صا المحّمل  (المعكوس) للف
ة الغ مشط   )556,849(    )556,849(    -    -    م

ما   د    3,860,333    1,503,044    1,723,052    634,237    م2022يونيو  30الرص
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سم  31        م (مدققة)2021د

خسائر ائتمان       
ة   12متوقعة لف

  شهرا 

خسائر ائتمان    
متوقعة ع مدى 
عمر األصول غ 
مة   منخفضة الق

   

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 

عمر األصول 
مة   منخفضة الق

   

  اإلجما 

            

ة)       االت السعود الف ال )  

د  ما  رص   3,265,690    1,505,254    958,044    802,392    م2021يناير   1المخصص االفتتا 
                  

ة    -    )9,760(    )93,156(    102,916    شهرا  12المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة لف
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

مة   -    )4,206(    51,859    )47,653(    األصول غ منخفضة الق
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

مة   -    9,313    )7,061(    )2,252(    األصول  منخفضة الق

ة   1,284,815    438,609    1,100,124    )253,918(    صا المحّمل  (المعكوس) للف
ة الغ مشط   )509,792(    )509,792(    -    -    م

ما   د  سم  31الرص   4,040,713    1,429,418    2,009,810    601,485    م2021 د

 

  (غ مدققة) 2021يونيو  30     

خسائر ائتمان       
ة   12متوقعة لف

  شهرا 

خسائر ائتمان    
متوقعة ع مدى 
عمر األصول غ 
مة   منخفضة الق

   

خسائر ائتمان 
متوقعة ع مدى 

عمر األصول 
مة   منخفضة الق

 

  اإلجما 

          

االت        الف ال ة)(   السعود

ما   د المخصص االفتتا    3,265,690    1,505,254    958,044    802,392    م2021يناير   1رص
                  

ة    -    )8,598(    )19,237(    27,835    شهرا  12المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة لف
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

  -    )3,588(    10,805    )7,217(    مةاألصول غ منخفضة الق
المحول إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر 

مة   -    15,429    )15,219(    )210(    األصول  منخفضة الق

ة   758,137    318,979    646,775    )207,617(    صا المحّمل  (المعكوس) للف
ة الغ مشط   )122,620(    )122,620(    -    -    م
ما   د    3,901,207    1,704,856    1,581,168    615,183    م2021يونيو  30 الرص
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ة األخرى . 7  األرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المال

     
  يونيو 30

  م 2022
  (غ مدققة)

   

سم  31   د
  م 2021

  (مدققة)
   

  يونيو  30
  م 2021

  (غ مدققة)

ة)       االت السعود الف ال )  

  2,890,628    6,990,223    10,240,632    أرصدة للبنك المركزي السعودي، صا 
ة أخرى   4,563,953    7,858,406    5,179,259    ودائع ألجل لبنوك ومؤسسات مال

ات جارة   170,238    391,162    32,299    حسا

  7,624,819    15,239,791    15,452,190    اإلجما 

ة م2022 يونيو  30 ما   متها االجمال لغت ق ة من البنك المركزي السعودي  عوائد صف ف ودائع قائمة  ار رال سعودي ( 6.9، يوجد لدى الم  31مل

سم  ار رال سعودي،  7.2م: 2021د ف ع تطبيق حزمة  2.9م: 2021يونيو  30مل جال استحقاق متفاوتة بهدف إعانة الم ار رال سعودي)،  مل

د ة لمواجهة تف جائحة "كوف ضاح رقم 19-برامج الدعم الحكوم ع لإل   ). 18" (ير الرج
 
 ودائع العمالء . 8

    
  يونيو 30

  م 2022
  (غ مدققة)

  
سم  31   د

  م 2021
  (مدققة)

  
  يونيو  30

  م 2021
  (غ مدققة)

ضاح    ة)  إ االت السعود الف ال )  

  70,201,402    71,323,060    83,830,518    ودائع تحت الطلب
  8,107,722    7,114,298    7,262,489    ادخار

ثمارات عمالء ألجل   46,390,912    41,390,005    37,951,638  1.8  اس
  1,178,080    1,233,188    1,331,317    أخرى

  125,878,116    121,060,551    130,375,962    اإلجما 

حة ومودائع مثل هذا البند    1.8 الة مع العمالء. مرا   ضارة وو

 

امات المحتملة  . 9   التعهدات واالل

ف:  )أ االئتمان لدى الم امات المحتملة المتعلقة  التعهدات واالل ان  ما  ب  ف

     
  يونيو 30

  م 2022
  (غ مدققة)

   
سم  31   د

  م 2021
  (مدققة)

   
  يونيو  30

  م 2021
  (غ مدققة)

ة)       االت السعود الف ال )  

ة ند   2,505,527    2,026,734    4,497,539    اعتمادات مس
ات ضم   10,893,130    11,061,063    13,541,934    انخطا

  325,554    344,962    403,652    قبوالت 
لة للنقض امات لمنح ائتمان غ قا   69,441    512,273    512,273    ال

  13,793,652    13,945,032    18,955,398    اإلجما 

 

امات  ) ب اطات االئتمان واالل ارت ات األخرى مخصصات متعلقة  لغ تتضّمن المطل م ة المحتملة  ما   482.6االئتمان  30مليون رال سعودي 

سم  31م (2022يونيو  ال سعودي).  288.5 م: 2021يونيو  30مليون رال سعودي؛  347.2م: 2021د  مليون ر
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 م (غ مدققة)2022يونيو  30 

  
خسائر االئتمان المتوقعة 

ة   شهرا  12لف
   

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع مدى 

عمر الموجودات، غ 
مة   منخفضة الق

 
متوقعة خسائر االئتمان ال

ع مدى عمر الموجودات، 
مة   منخفضة الق

  اإلجما    

ة)   االت السعود الف ال ) 

  347,179  234,714  75,037  37,428  م2022  يناير  1المخصص االفتتا  
ة  ة المتوقعة لف  - - )4,025(  4,025  شهرا  12المحول للخسائر االئتمان

ة ع م دى عمر الموجودات، المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان   -  -  -  -  غ منخفضة الق

ة ع مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان  - 177 )177(  -  منخفضة الق

ة ده)  المحّمل للف   135,378  )47,305(  188,522  )5,839(  صا (المعكوس ق
ما   د    482,557  187,586  259,357  35,614  م2022يونيو  30الرص
 

سم  31   م (مدققة)2021د

  
خسائر االئتمان المتوقعة 

ة   شهرا  12لف
   

خسائر االئتمان 
 المتوقعة ع مدى
عمر الموجودات، 

مة   غ منخفضة الق

 
خسائر االئتمان المتوقعة 

ع مدى عمر الموجودات، 
مة   منخفضة الق

  اإلجما  

ة)   االت السعود الف ال ) 

  348,536  243,471  53,735    51,330  م2021  يناير  1المخصص االفتتا  
ة  ة المتوقعة لف  - - )139(    139  شهرا  12المحول للخسائر االئتمان

ة ع مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان   -  -  4,818    )4,818(  غ منخفضة الق

ة ع مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان  - 298 )286(    )12(  منخفضة الق

ة ده)  المحّمل للف   )1,357(  )9,055(  16,909    )9,211(  صا (المعكوس ق
ما   د  سم  31الرص   347,179  234,714  75,037    37,428  م2021د

 
 م (غ مدققة)2021يونيو  30 

  
ر االئتمان المتوقعة خسائ

ة      شهرا  12لف

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع مدى 
عمر الموجودات، 

مة   غ منخفضة الق

   
خسائر االئتمان المتوقعة ع 

مدى عمر الموجودات، 
مة   منخفضة الق

  اإلجما    

ة)   االت السعود الف ال ) 

  348,536  243,471  53,735  51,330  م2021  يناير  1المخصص االفتتا  
ة  ة المتوقعة لف  - - -  -  شهرا  12المحول للخسائر االئتمان

ة ع مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان   -  -  15  )15(  غ منخفضة الق

ة ع مدى عمر الموجودات،  المحول للخسائر االئتمان
ة مة االئتمان  - - -  -  منخفضة الق

ة ده للف   )59,997(  )28,451(  )6,657(  )24,889(  صا المعكوس ق
ما   د    288,539  215,020  47,093  26,426  م2021يونيو  30الرص
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ماثله  .10  النقد وما 

ة  ماثله المدرج  قائمة التدفقات النقد ة الموجزة الموحدةيتكون النقد وما  :  المرحل   من اآل

  

  يونيو 30
  م 2022

  (غ مدققة)
   

سم  31   د
  م 2021

  (مدققة)
   

  يونيو  30
  م 2021

  (غ مدققة)

ة)    االت السعود الف ال )  
                  

  2,871,484     2,327,646     2,550,480  نقد  الصندوق
ة  عة النظام ما عدا الود   78,121     144,805     1,286,401  أرصدة لدى البنك المركزي السعودي ف

ــــخ  سع يوما من تار ستحق خالل  ة األخرى  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال
  552,223     738,073     827,543  االقتناء

  3,501,828     3,210,524     4,664,424  اإلجما 

 
حة األو .11   صكوك ال

ــــخ  ب متوافق م م2021يوليو  1بتار مة ومن خالل ترت ق حة األو ("الصكوك")  ف صكوك ال عة، أصدر الم ام ال ارات رال سعودي 5ع أح . مل

ف ة ومجلس إدارة الم ل الجهات الرقاب   . تمت الموافقة ع اإلصدار من ق

ة غ مقسمة لحام ال داد محددة وتمثل حصة مل ــــخ اس ة دائمة ال يوجد لها توار ث هذه الصكوك  أوراق مال صكوك  موجودات الصكوك، ح

ة ف مصنف ضمن حقوق المل وط وثانوي للم اما غ مضمون وم ل صك ال ل  داد الصكوك  . ش ي  اس ف الحق الح كون للم ومع ذلك، 

يح هذه ا ما ت ة الصكوك.  ام المنصوص عليها  اتفاق وط واألح ة محددة، وفقا لل ة زمن الغ أو استدعائها  ف ف شطب أي م ة للم ألوراق المال

عد أخذ موافقة البنك المركزي السعودي.  ا)  حالة عدم الجدوى  ا أو جزئ ل  مستحقة لحامليها (

ــح المطبق  لغ معدل ال ــــخ اإلصدار ح 4و ا من تار ل  م2026٪ سن خضع إلعادة التعي  ل . سنوات 5و ــح المطبق ع الصكوك  دفع ال ــع سنةُ  ر

ف وف جوز للم ث  ف، ح ل الم ار عدم السداد من ق ع حالة عدم سداد أو اخت ثناء عند وق اس ــــع دوري،  ــــخ توز ل تار ل متأخرات   قا لمطلق  ش

ار عدم الدف ار عدم إجراء أي توزعات. ال تعت حالة عدم الدفع هذه أو اخت وط وظروف معينة) اخت جب أن تقديره (وفقا ل ع هذا تخلفا عن السداد وال 

ة.  ل ة مع أي توزعات مستق ة أو مرك م الغ ترا الغ غ المدفوعة م تب عن الم  ي
 

ة .12 ل شغ    القطاعات ال
ل متخذي القرا انتظام من ق ف ال يتم مراجعتها  شطة الم أ ة المتعلقة  ة ع أساس التقارر الداخل ل شغ د القطاعات ال س وتضميتم تحد  ر الرئ

م أدائها.  ــــع الموارد ع القطاعات وتقي ف، وذلك لتوز الم ات  ذي وكذلك لجنة الموجودات والمطل س التنف   الرئ

وط المعتمدة ام وال ة وفقا لألح ل شغ ة. تتم المعامالت ب القطاعات ال ة السعود ة الع س  الممل ل رئ ش شاطه  ف  رة. من اإلدا مارس الم

ة.   ل شغ ات  ات القطاعات  موجودات ومطل ة موجودات ومطل   تتمثل غالب

شأنها:  ما  القطاعات ال يتم رفع التقارر    ف

ل قطاع األفراد:  ) أ  والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لألفراد.  شمل التم

ات:  )ب ل قطاع ال ة والودائع والمنتجات والخدمات  شمل التم ار العمالء والمؤسسات الصغ ات وك األخرى والخدمات المقدمة لل

 والمتوسطة. 
نة:  )ج نة األخرى.  قطاع الخ ثمارات، والودائع ب البنوك، وخدمات الخ  شمل االس
ثمار )د دارة األصول وخدمات الوساطة من خالل خدمات التعامل واإلدارة وال والوساطة:  قطاع االس ثمار و ب والمشورة وحفظ شمل االس ت

ة.   األوراق المال
استخدام نظام  ل حمّ  ة  ل شغ ــح ع القطاعات ال د ال ة لألموال.  سع ق لفة الهامش ف وهو مقارب للت ا  الم ل األموال المطور داخل   تح
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ة:  ل شغ ف حسب القطاعات ال ات ودخل ونتائج الم ل لموجودات ومطل ما  تحل   ف
 

ة) م (غ مدققة)2022يونيو  30 االت السعود الف ال )  

ات  فرادقطاع األ   نة  قطاع ال ثمار   قطاع الخ قطاع االس
  والوساطة

  اإلجما 

 184,621,810 2,870,286 51,509,014 98,853,363  31,389,147  إجما الموجودات

ات  153,154,661 776,296 36,037,899 24,365,658  91,974,808 إجما المطل

ل ثمارات والتم  3,126,769 45,803 623,591 1,096,019  1,361,356 الدخل من االس

ثمارات ألجل  (401,764) - (185,684) (76,473)  (139,607) عائدات ع اس

ل، صا  ثمارات والتم  2,725,005 45,803 437,907 1,019,546  1,221,749 الدخل من االس

ات األخرى ة ودخل العمل ف  1,014,742 319,987 371,358 170,600  152,797 أتعاب خدمات م

ات  3,739,747 365,790 809,265 1,190,146  1,374,546 إجما دخل العمل

 134,657 2,831 7,964 10,802  113,060 االستهالك واإلطفاء

ات األخرى  1,170,861 121,525 130,331 307,947  611,058 مصارف العمل

د) مخصص االنخفاض   مة  المحّمل ع  (عكس ق الق
ة  483,285 (5,494) 1,043 443,445  44,291 االئتمان

ات ف العمل  1,788,803 118,862 139,338 762,194  768,409 إجما مصار

ات  1,950,944 246,928 669,927 427,952  606,137 صا دخل العمل

ك وع المش لة والم كة الزم  55 - 55 -  - الحصة  خسائر ال

اة ل الز ة ق  1,950,999 246,928 669,982 427,952  606,137 دخل الف

 

ة م (غ مدققة)2021يونيو  30 االت السعود   الف ال

   
ات  قطاع األفراد نة  قطاع ال   قطاع الخ

ثمار  قطاع االس
  والوساطة

  اإلجما 

  164,056,557  2,276,815  43,041,895  93,765,493  24,972,354  إجما الموجودات

ات   138,857,625  564,436  32,792,784  18,985,835  86,514,570  إجما المطل

لالدخل من اال  ثمارات والتم   2,713,804  43,552  478,110  935,381  1,256,761  س

ثمارات ألجل   )275,734(  -  )164,493(  )12,453(  )98,788(  عائدات ع اس

ل، صا  ثمارات والتم   2,438,070  43,552  313,617  922,928  1,157,973  الدخل من االس
ات األخرى ة ودخل العمل ف   819,310  307,761  214,618  174,144  122,787  أتعاب خدمات م

ات   3,257,380  351,313  528,235  1,097,072  1,280,760  إجما دخل العمل

  121,804  2,899  7,282  9,767  101,856  االستهالك واإلطفاء

ات األخرى   937,723  110,778  89,158  194,393  543,394  مصارف العمل
د)  المحّمل ع مخصص االنخفاض مة    (عكس ق الق

ة   686,089  260  2,262  771,747  )88,180(  االئتمان

ات   1,745,616  113,937  98,702  975,907  557,070  إجما مصارف العمل

ات   1,511,764  237,376  429,533  121,165  723,690  صا دخل العمل
ك وع المش لة والم كة الزم   )4,161(  -  )4,161(  -  -  الحصة  خسائر ال

ل الزاةدخ ة ق   1,507,603  237,376  425,372  121,165  723,690  ل الف
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ة م (غ مدققة)2022يونيو  30 االت السعود   الف ال

  قطاع األفراد  معلومات أخرى
قطاع 

ات   ال
نة   قطاع الخ

قطاع 
ثمار  االس
  والوساطة

  اإلجما 

                 اإليرادات من: 

 3,739,747 365,790 660,778 2,010,190  702,989  شاط خار 

 - - 148,487 (820,044)  671,557 شاط ب القطاعات

ات  3,739,747 365,790 809,265 1,190,146  1,374,546 إجما دخل العمل

 
ة م (غ مدققة)2021يونيو  30 االت السعود   الف ال

  قطاع األفراد  معلومات أخرى
قطاع 
ات   ال

نة   قطاع الخ
قطاع 

ثمار  االس
  والوساطة

  إلجما ا

                 اإليرادات من: 

 3,257,380 351,313 444,605 1,797,216  664,246  شاط خار 

 - - 83,630 (700,144)  616,514 شاط ب القطاعات

ات  3,257,380 351,313 528,235 1,097,072  1,280,760 إجما دخل العمل

ــح السهم .13   ر

حة األو ع المتوسط المرجح لعدد األ  ف صكوك ال ال ــح األسا والمخفض للسهم من خالل قسمة صا الدخل المعدل بت ساب ال سهم يتم اح

الغة  ما   1,989.2القائمة وال ساب اللقد    . م2022 يونيو  30مليون سهم  من خالل قسمة  م2021 يونيو  30ما    ــح األسا والمخفض للسهمتم اح

ــح األسا للسهم.  1987.6صا الدخل ع  ساوي ال ــح المخفض للسهم  مة ال   مليون سهم. إن ق

 

م العاد .14 ةالق ات المال   لة للموجودات والمطل

مة تمثل لغ العادلة الق تم الذي الم ل بيع استالمه س ع أو موجودات مقا ة ب المتعامل   لسداد المدف اد موجب التعامالت االعت ات  السوق  مطل

ــــخ اض أن المعاملة تمت إما:  بتار مة العادلة ع اف اس الق تم ق اس، و   الق

ات، أو     وجود سوق أسا متاح للموجودات والمطل

ات.   حال عدم وجود سوق أسا متاح، ينظر  أفضل األسواق األخرى    المتاحة للموجودات أو المطل

ف ستخدم ات الم ة المست د عند التال مة تحد ة لألدوات العادلة الق  :عنها واإلفصاح المال

ة األسواق   المتداولة (غ المعدلة) : األسعاراألول المستوى شطة المال ة مماثلة.  لنفس ال ة أو أداة مال  األداة المال

خالف األسعار: المالثا  المستوى لة للمالحظة لموجودات المتداولة دخالت  ات المدرجة  المستوى األول، القا ة (م مماثلة ومطل ا قة م ط ثل إما 

ة (مثل المستمدة من األسعار) األسعار) ا قة غ م ط  .أو 

اناتالمستوى الثالث:  ند إ ب س ات ال  م المدخالت لموجودات أو مطل لة للمالحظة). السوق ال    كن مالحظتها (المدخالت غ القا

مة العادلة الق ة  لة للمالحظة لألدوات المال م والمدخالت الهامة غ القا   : نماذج التقي

م العادلة من المستوى  اس الق م متعددة لق ف نماذج تقي سم  31م، و2022 يونيو  30ما    3والمستوى  2ستخدم الم  و يوني 30م، و2021د

لة للمالحظة.  2021 اإلضافة إ استخدام المدخالت الهامة غ القا   م، 
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ستخدم مدراء الصناديق نماذج مت ف تقارر مدراء الصناديق.  و ستخدم الم ثمارة،  ثمارات  الصناديق االس م االس ما يتعلق بتقي ذج عددة (مثل نماوف

قة المضاعفات) ل ة المخصومة وط م أصول الصناديق المصنفة ضمن المست التدفقات النقد مة العادلة للصندوق  3و  2تقي سلسل الهر للق من ال

ستخدمها مدير الصندوق أسعار الخصم المعدلة حسب ال لة للمالحظة والمضّمنة  النماذج ال  شمل المدخالت الهامة غ القا . و مخاطر، المع

ق وخصومات السيولة و  س ة لل ل م. والقا   عالوات التح

ة المخصومة.  م أخرى مثل التدفقات النقد ف نماذج تقي ستخدم الم ثمارات الصكوك غ المتداولة،  م اس ما يتعلق بتقي   وف
  

م العادلة للموجو  -( أ )  14 اتالق مها العادلة دات والمطل ق ة المسجلة    المال
ة المسجلة  ل األدوات المال متها العادلة: يوضح الجدول اآل تحل ات ق مة العادلة حسب مست  الق

االت ا  ةالف ال  لسعود

  المستوى  م (غ مدققة)2022يونيو  30
  األول

  المستوى
  الثا 

  المستوى
  الثالث

  اإلجما 
               

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة مدرجة         موجودات مال
ة  -  106,849 13,537 -  93,312 أدوات حقوق مل
ثمارة   -  2,427,085 201,159 2,019,451  206,475 وأخرىصناديق اس

مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الق ة مدرجة        موجودات مال
ة  -  687,545 16,127 -  671,418 أدوات حقوق مل
 8,848,443 - 6,238,985  2,609,458 صكوك -

 12,069,922 230,823 8,258,436  3,580,663 اإلجما 
 

ة  االت السعود  الف ال

سم  31     م (مدققة)2021د
  المستوى

  األول
  المستوى

  الثا 
  المستوى
  اإلجما   الثالث

               

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة مدرجة         موجودات مال
ة  -  124,005 13,537 -  110,468 أدوات حقوق مل
ثمارة   -  2,241,745 225,853 1,827,813  188,079 وأخرىصناديق اس

مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الق ة مدرجة        موجودات مال
 463,576 16,204 -  447,372 ةأدوات حقوق مل  -
 6,949,049 - 4,747,216  2,201,833 صكوك -

 9,778,375 255,594 6,575,029  2,947,752 اإلجما 

 
ة  االت السعود  الف ال

  المستوى  م (غ مدققة)2021يونيو  30
  األول

  المستوى
  الثا 

  المستوى
  الثالث

  اإلجما 
               

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة مدرجة         موجودات مال
ة  -  125,953 7,498 1,958  116,497 أدوات حقوق مل
ثمارة   -  2,198,711 220,530 1,871,943  106,238 وأخرىصناديق اس

مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الق ة مدرجة        موجودات مال
ة  -  173,223 17,941 -  155,282 أدوات حقوق مل
 6,034,499 - 4,829,288  1,205,211 صكوك -

 8,532,386 245,969 6,703,189  1,583,228 اإلجما 
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مة العادلة  ة الق   للمستوى الثالثس

مة العدلة  المستوى الثالث د الختا للق د االفتتا إ الرص ة من الرص س  : يوضح الجدول اآل ال

مة العادلة  م (غ مدققة)2022يونيو  30 الق ة  موجودات مال
     من خالل قائمة الدخل 

مة العادلة  الق ة  موجودات مال
     من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ة    االت السعود   الف ال

د  الر   16,204   239,390  م2022يناير  1ص
دة ثمارات جد  -   39,360 اإلضافات اس

ة عادات خالل الف د واس  (19)   (62,701) رأس مال مس
مة العادلة (غ محقق)  (58)   (1,353) صا التغ  الق

د    16,127   214,696 م2022يونيو  30الرص

 

مة العادلة من  م (غ مدققة)2021يونيو  30 الق ة  موجودات مال
  خالل قائمة الدخل 

   
مة العادلة من  الق ة  موجودات مال

     خالل الدخل الشامل اآلخر 
ة    االت السعود   الف ال

د    17,967   200,780  م2021يناير  1الرص
دة ثمارات جد  -   7,498 اإلضافات اس

ة عادات خالل الف د واس  (26)   - رأس مال مس
مة العادلة (غ محقق)  -   19,750 صا التغ  الق

د    17,941   228,028 م2021يونيو  30الرص

الت ب  اتال توجد تح ة.  المست ة والثالثة خالل الف   األو والثان
  

م العادلة للم -(ب)  14 ات المالق مها العادلةوجودات والمطل ق ة غ المسجلة    ال

ة ة المصنفة ضمن المستوى  ستخدم اإلدارة نموذج التدفقات النقد م العادلة لألدوات المال ة للوصول إ الق استخدام منح العوائد الحال المخصومة 

نفذة:  لفة المس الت ة المسجلة  م العادلة لألدوات المال وضح الجدول اآل الق مة العادلة.  و سلسل الق  الثا من 

ة     االت السعود  الف ال

ة     م (غ مدققة)2022يونيو  30 مة الدف مة العادلة     الق   الق

          الموجودات
ة األخرى  827,500   827,543    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال

ثمارات  حة مع البنك الم -اس  904,880   909,991   السعوديركزي مرا
نفذة لفة المس الت  24,034,163   24,686,829   صكوك 

ل، صا   130,514,176   131,192,681   تم
       

ات       المطل
ة األخرى  15,443,739   15,452,190   أرصدة للبنك المركزي السعودي، والبنوك والمؤسسات المال

 130,049,442  130,375,962   ودائع العمالء
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ة     االت السعود  الف ال

سم  31 ة     م ( مدققة)2021د مة الدف مة العادلة     الق   الق
          داتالموجو 

ة األخرى  738,073   738,073    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال
ثمارات  حة مع البنك ال -اس  905,875   906,617   السعوديمركزي مرا

نفذة لفة المس الت  22,581,490   22,535,783   صكوك 
ل، صا   126,892,032   126,271,491   تم

       
ات       المطل

ة األخرىأرصدة للبنك ال  15,239,376   15,239,791   مركزي السعودي، والبنوك والمؤسسات المال
 121,135,509  121,060,551   ودائع العمالء

 
ة     االت السعود  الف ال

ة     م (غ مدققة)2021يونيو  30 مة الدف مة العادلة     الق   الق

          الموجودات
ة األخرى  733,700   733,698    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال

ثمارات  حة مع البنك ال -اس  901,690   902,679   السعوديمركزي مرا
لفة ال الت نفذةصكوك   21,308,346   21,196,976   مس

ل، صا   120,479,564   119,622,599   تم
       

ات       المطل
ة األخرى  7,627,456   7,624,819   أرصدة للبنك المركزي السعودي، والبنوك والمؤسسات المال

 126,062,234  125,878,116   ودائع العمالء

عتها، وعا طب ة األجل  مها العادلة  قص ق ة األخرى غ المسجلة  استمرار،إن األدوات المال ة  ها حسب أسعار السوق الحال سع  دة ما يتم إعادة 

مها العادلة.  ل معقول ق ش ة تقارب  مها الدف التا فإن ق   و
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ات األخرىا .15 اط  الحت
 

 
ثمارات  مة العادلة لالس ا الق احت
مة العادلة من خالل  الق المدرجة 

 الدخل الشامل اآلخر

ا برنامج  احت
  أسهم الموظف 

ا المشاركة  احت
ة   اإلجما   االجتماع

ة)  م (غ مدققة)2022يونيو  30 االت السعود الف ال )  

ما   د    155,366  85,457  43,293  26,616  يناير 1الرص
ثمارات  أدوات  مة العادلة لالس صا التغ  الق

مة العادلة من خالل الدخل  الق ة  حقوق المل
  )29,758(  -  -  )29,758(  الشامل اآلخر

مة العادلة ثمارات الصكوك  صا التغ  الق الس
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )159,004(  -  -  )159,004(  الق

ثمارات صكوك  اسب محققة من بيع اس صا م
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )993(  -  -  )993(  الق

ة  ثمارات  أدوات حقوق مل اسب بيع اس م
مة العادلة من خالل الدخل    305  -  -  305  الشامل اآلخرالق
ا برامج أسهم الموظف    13,466  -  13,466  -  احت

  )38,982(  -  )38,982(  -  األسهم المستحقة
ة   )4,799(  )4,799(  -  -  المستخدم خالل الف

ما   د    )64,399(  80,658  17,777  )162,834(  م 2022يونيو  30الرص

 

 
ثمارات  مة العادلة لالس ا الق احت
مة العادلة من خالل  الق المدرجة 

 الدخل الشامل اآلخر

ا  برنامج أسهم احت
  الموظف 

ا المشاركة  احت
ة   االجتماع

  اإلجما 

ة)  م (غ مدققة)2021يونيو  30 االت السعود الف ال )  

ما   د    177,046  61,564  33,852  81,630  يناير 1الرص
ثمارات  أدوات  مة العادلة لالس صا التغ  الق

مة العادلة من خالل ال الق ة  دخل حقوق المل
  20,546  -  -  20,546  الشامل اآلخر

ثمارات الصكوك  مة العادلة الس صا التغ  الق
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )16,800(  -  -  )16,800(  الق

ثمارات صكوك  اسب محققة من بيع اس صا م
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )209(  -  -  )209(  الق

اسب ب ة م ثمارات  أدوات حقوق مل يع اس
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )11,339(  -  -  )11,339(  الق

ا برامج أسهم الموظف    12,938  -  12,938  -  احت
  )15,343(  -  )15,343(  -  األسهم المستحقة

ة   )1,000(  )1,000(  -  -  المستخدم خالل الف
ما   د    165,839  60,564  31,447  73,828  م2021يونيو  30الرص
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ة .16   إدارة المخاطر المال
  خاطر االئتمانم ) أ

ل من مخاطر إخفاق األطراف المقا ف. للتقل ة تجاه الم اماته التعاقد ال ل  الوفاء  شأ مخاطر االئتمان عند إخفاق الطرف المقا لة  الوفاء ت

ة لضمان مالئمة معامالت االئتمان ا ة صارمة للموافقات االئتمان اق جراءات اس ف ب م الم ل اماتهم،  ف لقبال اسة الم شاؤها مع س تم إ ول ل س

ة ا ة المهن ة من العنا ات االئتمان لدرجة عال موجبها منح االئتمان. تخضع جميع طل ة للمعاي ال يتم  ة بهدف تالمخاطر ولضمان أنها مستوف د لواج حد

ة لمنح االئتمان.    جميع المخاطر المصاح

ف ائتما داخ ف نموذج تص م مخاطر المتعهدين (ستخدم الم ضا  ORR لتقي اس الحتماالت تع العمالء. إضافة لذلك، يتم النظر أ ) وهو مق

ة  هذه ا س عت السوق المستهدف من المكونات الرئ ة، عند توفرها.  س ف االئتما الرئ االت التص ل و ة من ق فات االئتمان ة نظرا التص نه أل لعمل

د األ اساته المتعلقةيوفر التحد ف وس ة الم ج ات ناسب مع اس العالقات ال ال ت دء  أو االحتفاظ  ة لتجنب ال ة والحال ات المرتق قبول  و للمتطل

دء RACالمخاطر. إن معاي قبول المخاطر ( ف ع استعداد لل كون الم موجبها  وط ال  ش إ ال ات ال    أو ) تمثل مجموعة من المتغ

س األول المسؤ  عت الخط ال ق العمل  مجموعات األعمال  ات السوق المستهدف. إن ف متطل ان   شاء الحفاظ ع عالقة ائتمان مع ك ول عن إ

ات المعتمد من ق ض الصالح ة وفقا لجدول تف ة بها. يتم منح الموافقات االئتمان مها والتوص ة وتقي ات االئتمان ة ل مجلس اإلدارة من خالل لجنالطل

ذي و االئتمان ال تتكون من  س التنف س الرئ اإدارة االئتمانرؤساء مجموعات األعمال ورئ اسات االئتمان لمجموعة ال ت . يتم منح االئتمان وفقا لس

ة.  ف ة ومجموعة التجزئة الم ف   الم

اسات   ات إن مجموعة إدارة المخاطر  المالك والمراقب لس رشادات وعمل اسات و شمل مهام المجموعة المراجعة الدورة لس االئتمان المعتمدة، و

االئتمان.  ل الخسائر المتعلقة  ف ولتقل ة لضمان إدارة مخاطر االئتمان وفق معاي قبول المخاطر المعتمدة  الم ف االئتمان ة ما تعمل مجموعالم

اسا ث س ضا ع تحد ة. إدارة المخاطر أ ع ة وال م ة والتنظ ة، والسوق ما يتالءم مع التطورات االقتصاد   ت االئتمان 

ث ــــج المحفظة من ح كز  م ما يتم إدارة ال ع المستهدف  المحفظة.  ة المختلفة لتحقيق التن دارة المحافظ االئتمان ف ب شاط  قوم الم ال

ة االقتصادي والجغرا والضمانات والمنتجات األسا شطة الصناع ة من خالل جذب العمالء ع مختلف األ ــــع محافظه االئتمان ف إ تن س الم ة.  س

ة، ومن خ ة والمتوسطة والصغ ب ات ال ة، ومن خالل استهداف عمالء ال ة، ومن خالل الحضور الجغرا  جميع أنحاء الممل الل خدمات واالقتصاد

ف المتنوعة لألفراد. تتم  جراء اختالم ل منتظم ب ش ف  قوم الم ل.  ارها تركزات  مخاطر التم اعت كز  العمالء والقطاعات  ة مستوى ال ارات مراق

ح ، وال م االئتما ة ع جودة الموجودات، والتقي م التأث المحتمل الناتج من العوامل السلب غرض تقي ة  ــــع رأس تحّمل لمحافظه االئتمان   ال. لماة وتوز

شمل ذ سارعة والتطورات ال فرضتها الظروف الراهنة. و ة لمعالجة المخاطر الم دارة المخاطر االئتمان اساته المتعلقة ب ف س لك مستوى عزز الم

ار اآلثار النا ما يتم األخذ  االعت لة (العمالء)،  ة، والمناطق، واألطراف المقا ة األساس كزات  القطاعات االقتصاد ودعم البنك  شئة عن الدعم الحكو ال

م ل عند الحاجة. ف لة التم عادة ه م االئتما  الوقت المناسب، و جراءات المراجعة والتقي ة الضمانات، و محافالمركزي السعودي، وحما ظ ا يتعلق 

كزات ل، وال اسات ع الرصد الدقيق لمختلف أنواع التم ز الس شتمل تع ل األفراد،  ات  تم طالة والمست ات ال ع مستوى أراب العمل، ومست

ات أداء هذه ال عت عامال مؤثرا لحد كب ع مست ت الدعم الحكو الذي س ات  السداد، وكذلك توق ة حة. يتم مناقشالمتوقعة للضمانات، والتع

ل لجنة   المخاطر.  واعتماد جميع هذه التداب من ق

  متوقعةسائر االئتمان الخ ) ب

  درجات مخاطر االئتمان

ة الفاع اسات االئتمان م ائتما واضحة ترتكز ع معاي محددة للسوق المستهدفة، والمخاطر المقبولة، والس ف إجراءات تقي ة طبق الم لة، والعنا

ة االئتمان ة ومنح الموافقات إضافة إ اإلدارة والرقا ة الالزمة عند المراجعة االئتمان ة حدود االئتمان. المهن   ة الصارمة ومراق
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استخدام نظام موديز  ف  شاء اآل  قوم الم د من المصارف والبنوك الرائدة عإل ل العد تم استخدام هذا النظام من ق م الداخ للمخاطر، و  التقي

ف داخ  مكن هذا النظام من إعطاء تص ة. و ة السعود ة الع ف الداخ للمخاطر إ المستوى العال و الممل ش التص ل، و ل عم  للمخاطر ل

ف للعمالء ع  ف إعطاء درجة تص ستطيع الم درجة  10احتماالت التع  السداد لمدة سنة واحدة. من خالل هذا النظام  دأ  ات ت اره  1مست اعت

ف درجات فرع 10األفضل إ درجة  ستخدم التص ما  ارها األسوأ،  م أ دقة الحتماالت التع  السداد. كجزء ) إلعطاء تقي-3، 3+، 3ة (مثل اعت

ل العمالء الذين حصلوا ع  ف بتم قوم الم ف،  ل  الم اسات التم م المخاطر  6-من س قوم الم أو أع  تقي م الداخ .  مراجعة التقي ف 

ل منتظم للتحقق من سالمة معايرة نطا ش ما تخضع جميع المخاطر للمخاطر  ات  السداد،  ط بها من تع ف وما يرت ات التص قات الدرجات مع مست

ط ة متنوعة مرت م ة أو  ة مختلفة بناًء ع عوامل نوع ة لرصد مستمر، مما قد يؤدي إ نقل التعرضات إ درجة مخاطر ائتمان ل محدد االئتمان عم ة 

ات  القوائم المال ة والتجارة. مثل التغي اس ئة الس ات  الب ات اإلدارة والتغ التعهدات والتغ ام    ة المدققة، واالل

ل نقاط االئتمان اآل سج ة المستمدة من منصة  ة الفرد ة وال تخضع يتم تقدير مخاطر االئتمان  محفظة التجزئة بناًء ع درجات الجدارة االئتمان ل

م ع نظام موديز للتق م الداخ للمخاطر. للتقي   ي

ة محددة   احتماالت التع  ف

نار اغة ثالثة س ص ف  ــــخ االستحقاق. قام الم ة ح تار " العالقة ب احتماالت التع  السداد والف ةصف مصطلح "احتماالت التع ل  وهات مستق

نتاج تقديرات  ة الس ة ال  التع (تمثل التقديراتاحتماالت للدورة االقتصاد نادا ع المر حتماالت الالمرتق ات السداد صعودا أو هبوطا، اس احل المختلفة ـتع

ذب، أن  حالة تذ ة تمر  ئة االقتصاد انت الب ل المثال، فإنه من المتوقع  حال  ة) ع س ل  احتماالت التع تدهور تللدورة االقتصاد غط تحت الضللعم

ة م ضمنالمصنف و  ة  حالة انتعاش،المرحلة الثان ئة االقتصاد انت الب . وع العكس من ذلك،  حال   ع وجود عالمات واضحة لنقاط الضعف االئتما

ل قد تتحسن فإن م نموذج معدل احتماالت التع لنفس العم ف بتصم ناًء ع هذا المفهوم، قام الم ة االستمرار ع المدى الحتماالت التع . و لف

ل األجل ه تكون أقل. ط ة أطول، فإن احتماالت تع ة زمن ل ع االستمرار لف   ، والذي يؤ إ أنه  حال قدرة العم

ل هام ش انت مخاطر االئتمان قد زادت  د ما إذا    تحد

شأتها، تنظر اإلدارة إ  ل هام منذ  ش انت مخاطر االئتمان قد زادت  د ما إذا  م مخاطر االئتمان لتحد سداد التغ  مخاطر حدوث التع  العند تقي

ما   ف مخاطر التع  السداد  قارن الم ً من التغي  خسائر االئتمان المتوقعة. و د ــــخ إعداد اخالل العمر المتوقع للتعرض االئتما  لقوائم تار

م   ند هذا التقي س شاء، و ــــخ اإل ة مع مخاطر التع المتوقعة  تار ة تقدير المال هرا  ش 12التع  السداد لمدة احتماالت المقام األول ع منهج

ة محددة وع مدى  ة زمن ف تعرّ الزم الحتماالت التع  عمر الف جمع الم كة لمخاطر االئتمان بهدف .  ة ع أساس الخصائص المش ضاته االئتمان

ادات الهامة  مخاطر االئ د ال بع وتحد ل ت كة: سه أهم خصائص مخاطر االئتمان المش ما  قائمة    تمان  الوقت المناسب. ف

ع التعرّ  ) أ   ضاتن

م ا )ب ل لمخاطر تقي   للعم

ع الضمان )ج   ن

مة الضمان )د   ق

ة ) ه ل و النظرة المستق نار ة وس   الدورة االقتصاد

شاء )و ــــخ اإل   تار

ــــخ االستحقاق )ز ة لتار ق   المدة المت

ل.  )ح  الموقع الجغرا للعم

 القطاع  ) ط

  



 

 
 

 
30 / 33 

ر الما    ار الدو للتق ة المع ة ع ثالث مراحل وفقا لمنهج ف موجوداته المال : 9- يوزع الم ما   ،  

  ة عند اإل "الموجودات العاملة" – 1المرحلة ة، : تمثل الموجودات المال ــــخ إعداد القوائم المال ة القائمة،  تار ات األو أو الموجودات المال ث

عادل خسائر وال لم ترتفع  ما  مة لها  ات مخصص خسائر انخفاض الق ث ف ب قوم الم شائها: و ل جوهري منذ إ ش ة  مخاطرها االئتمان

ة  ث يتم تقدير احتماالت التع  السداد ع مدى  12االئتمان المتوقعة لف ح استخدام معامل احتماالت التع  وقت محدد (  12شهرا 

لة). يتم ة شهرا المق ة اإلجمال مة الدف ات األراح المتعلقة بهذه الموجودات ع أساس الق  .إث

  فة األداء" – 2المرحلة شأتها.  : و الموجودات"الموجودات ضع ل جوهري منذ  ش ة  ة ال تدهورت جودتها االئتمان د ما المال عند تحد

مزادت الإذا  ف بتقي قوم الم ة،  دا ة منذ ال .  مخاطر جوه ، إن وجد،  مخاطر التع ع مدى العمر المتوقع لألصل الما امل إن العالتغ

ات  إطار المرحلة  ف الحسا ند ع  2األسا لتص س ساب لخسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر األصل  تب ع ذلك من اح وما ي

ا عند تجاوز تأخر السداد مدة  ف المرحلة يو  30متأخرات السداد (غال ار لتص أن جودة 2ما) ومع ذلك، فإن أهم اعت  هو رأي لجنة االئتمان 

ر الما  ار الدو للتق ات المع ة ل9-االئتمان قد تدهورت إ الدرجة المحددة وفق متطل س ال ة .  لعمالء من األفراد، فإن التع  السداد لف

ف 30تتجاوز  عادل الخسائر االئتما يوما عادة ما تكون المؤ لتص ما  مة  االنخفاض  الق ف  ف الم ع ة. و ل  المرحلة الثان ة العم ن

ات األراح المرت ة التع ع مدى عمر األصل). يتم إث استخدام حاالت التع ع مدى العمر (تقدير احتمال طة المتوقعة ع مدى العمر 

م ة. بهذه الموجودات ع أساس إجما الق  ة الدف

  مة 3المرحلة ات "الموجودات منخفضة الق ث ف ب قوم الم متها: و ة ع انخفاض ق ة ال يوجد دالئل موضوع : تمثل الموجودات المال

استخدام معامل احتماالت  عادل خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر األصل و ما  مة  مخصص خسائر االئتمان للموجودات منخفضة الق

ما هو مطبق ع المرحلة ا ة. 2لتع  مة الدف ات األراح المتعلقة بهذه الموجودات ع أساس صا الق  . يتم إث

ف "تع السداد"   تع

ل الذي تخلف  سداد مستحق مع أن المتع  السداد "هو العم ازل المتعارف عليها والخاصة بتع السداد،  فات  ف تع لغ ات الستخدم الم م

ف أل من  ام جوهري للم ــح أو أي ال ــــخ االستحقاق 90األساس أو ال   . "يوما من تار

  مخصص الخسائر ) ج

ة األخرى  مة األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المال د الختا لمخصص االنخفاض  ق د االفتتا مع الرص ة الرص س ، يوضح الجدول اآل 

ل، والتع ثمارات، والتم اواالس االئتمان: هدات واالل  مات المحتملة المتعلقة 

 (غ مدققة) م2022يونيو  30
خسائر االئتمان 
ة  المتوقعة لف

  شهرا  12

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع مدى 

عمر األصل، غ 
مة   منخفض الق

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع 

مدى عمر 
األصل، 

مة   منخفض الق

  اإلجما 

ة)       االت السعود الف ال )  

د    4,400,957 1,664,131 2,085,384  651,442  م2022يناير  1الرص

ة   - (994) (7,945)  8,939 شهرا  12المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة لف
المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر الموجودات غ منخفضة 

ة مة االئتمان  - (30,912) 34,718  (3,806) الق
مة المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر  الموجو  دات منخفضة الق

ة  - 183,836 (183,316)  (520) االئتمان

ة  513,489 431,419 54,912  27,158 إجما المحّمل للف

ة الغ مشط  (556,849) (556,849) -  - م

د    4,357,597 1,690,631 1,983,753  683,213 م2022يونيو  30الرص
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 م (غ مدققة)2021يونيو  30
خسائر االئتمان 
ة  المتوقعة لف

  شهرا  12

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع مدى 
عمر األصل، غ 
مة   منخفض الق

خسائر االئتمان 
المتوقعة ع 

مدى عمر 
األصل، منخفض 

مة   الق

  اإلجما 

االت ا       الف ال ة)(   لسعود
د    3,625,501 1,748,725 1,011,779  864,997  م2021يناير  1الرص

ة   - (8,598) (19,237)  27,835 شهرا  12المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة لف
المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر الموجودات غ منخفضة 

ة مة االئتمان  - (3,588) 10,820  (7,232) الق
مة  المرحل إ خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى عمر  الموجودات منخفضة الق

ة  - 15,429 (15,219)  (210) االئتمان

ة المّحمل للف ده)  700,662 290,526 640,699  (230,563) إجما (المعكوس ق
ة الغ مشط  (122,620) (122,620) -  - م

د    4,203,543 1,919,874 1,628,842  654,827 م2021يونيو  30الرص

  
ة األخرى" ) د ل والموجودات المال مة التم وف انخفاض ق ة "م   س

  م2021يونيو  30    م2022يونيو  30     

 (غ مدققة)   (غ مدققة)     

ة)      االت السعود الف ال ) 

ضاح  ل (إ مة التم وف انخفاض ق  758,137   376,469    )1.6م
ضاح  ة (إ اطات االئتمان مة المعامالت غ الممولة واالرت وف انخفاض ق د) م  (59,997)  135,378   )9المحّمل ع  ( عكس ق

ة األخرى المحّمل مة الموجودات المال وف انخفاض ق  2,522   1,642   ع مخصص م

الغ ديون معدومة سبق شطبها داد م ل اس ة ق وف للف  700,662  513,489   إجما الم
مة الموجودات األخرى  -   (7,734)   عكس مخصص انخفاض ق

الغ ديون معدومة سبق شطبها داد من م  (14,573)  (22,470)   اس

داد ة، صا من االس  686,089   483,285   إجما المحّمل للف

   

ة رأس المال .17   رأس المال وكفا

ل البنك المركزي السعودي، والحفاظ ع مقد ات رأس المال الصادرة من ق متطل ام  ف عند إدارة رأس المال  االل ف  تتمثل أهداف الم رة الم

ة.  ة صل قاعدة رأسمال دأ االستمرارة، واالحتفاظ  شطته وفقا لم   مواصلة أ

مات الصادرة عن البنك المركزي السعودي  ف، وتتطلب التعل ل إدارة الم ة رأس المال واستخدام رأس المال النظا من ق ة كفا ةاالحتفاظ يتم مراق س  ب

، وأن  إجما  من ة إجما رأس المال النظا إ الموجودات مرجحة المخاطر رأس المال النظا س اتلالحد األد المحدد  تتجاوز أو ساوي تكون   متطل

الغ  ازل  . %8وال

اس مدى كفا موجبها يتم ق ل البنك المركزي السعودي، و استخدام المعدالت المحددة من ق ة رأسماله وذلك  ة مدى كفا مراق ف  ة رأس قوم الم

ف المؤهل مقارنة رأس المال لمال ا سللم استخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها ال امات الظاهرة  قائمة المركز الما    ة. مع الموجودات واالل
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سم  31    م2022يونيو  30       م2021يونيو  30   م2021د

  (غ مدققة)     (مدققة)     (غ مدققة)      

ة)       االت السعود الف ال )  

 129,248,056  133,095,735   142,440,119    مخاطر االئتمان للموجودات مرجحة المخاطر
ات للموجودات مرجحة المخاطر  10,693,608  11,242,756   11,921,443   مخاطر العمل

 3,572,927  945,712   783,609   مخاطر السوق للموجودات مرجحة المخاطر

ة األو للموجودات مرجحة المخاطر  143,514,591  145,284,203   155,145,171   إجما الرك

         
 25,921,799  31,433,895   32,069,537   رأس المال األسا 
 1,615,601  1,663,697   1,780,501   رأس المال المساند

 27,537,400  33,097,592   33,850,038   إجما رأس المال األسا والمساند

             
ة رأس المال % ة كفا               س

ة رأس المال األسا    %18    %22    %21    س

ة رأس المال األسا والمساند   %19    %23    %22    س

 
ع   1.17 اح توز  ات أر

ــــع أراح ع م 2022يوليو  17مجلس اإلدارة   وافق ةتوز مة 2022عام النصف األول من عن  مرحل ق  695.7 : م2021مليون رال سعودي ( 896.1م 

نتجمليون رال سعودي لغ قدره  ). س ف 0.45عن ذلك دفع صا م ال سعودي للسهم الواحد لمساه الم دي للسهم رال سعو  0.35م: 2021( ر

ة عد  الواحد) ة الف  .نها

ح مجلس اإلدارة  اجتماعه المنعقد   سم  29اق ة عن عام 2021د ــــع أراح ختام مة 2021م توز ق م 2021مليون رال سعودي عن العام  795.1م 

ة العامة العاد 596.2م: 2020( ل الجمع ما تم إقرار تلك التوزعات من ق ــــخ مليون رال سعودي)،  ل  13ة بتار  ه). 1443رمضان  12م (الموافق 2022أب

لغ قدره  ف ( 0.40نتج عن ذلك دفع صا م ال سعودي للسهم الواحد لمساه الم   .رال سعودي للسهم الواحد) 0.30: م2020ر

شار جائحة كورونا ( .18 د تأث ان  ) 19كوف

ة لجائحة   د استجا ل الدفعات، أطلق البنك المركزي السع19-كوف م الدعم الالزم للمؤسسات الصغ 2020 مارس  ودي برنامج تأج ة والمتوسطة لتقد

م رقم 2والمرحلة  1المؤهلة (المرحلة  ما حددها البنك المركزي السعودي ع تعم ــــخ  381000064902)  ت  1438جمادى اآلخرة  16بتار ه. واعت

ة دعم سيولة قص  مثا ــــخ  اإلعفاءات  السداد  ل الدفعات بتار . انت برنامج تأج ض س مار  31األجل لمعالجة النقص المحتمل  التدفق النقدي للمق

2022 .  
  

ة الستة أشهر المنت ة  خالل ف ـ 2022يونيو  30ه اف  قائمة الدخل مليون رال سعودي)   64.7: 2021يونيو  30مليون رال سعودي ( 30.8، تم االع

ة ال طفاء دخل المنح ع الودائع ذات الصلةموجزة الموحدة المرحل ما يتعلق ب جما  ،ف ما  رال سعودي مليون  72.9ب يونيو  30دخل منح مؤجل 

سم  31( 2022 ة الستة 97.9: 2021د ة   مليون رال سعودي). خالل ف ت، تم 2022يونيو  30أشهر المنته يو يون 30مليون رال سعودي ( 15.4 اثا

ة الموجزة الموحدة مليون رال سعودي)  قائمة الدخل 17: 2021 ف  المرحل استهالك إيرادات المنح ع الودائع ذات الصلة. يواصل الم ما يتعلق  ف

اء.  ما  ذلك تأث ال م الوضع االقتصادي ال الحا    تقي
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  أرقام المقارنة  .19

عض أرقام ف  ب أو إعادة تص ة  تم إعادة ترت ف جوه ب أو إعادة تص ل أفضل. لم تجر إعادة ترت ش ورا لعرض األرقام  ان ذلك  المقارنة حيثما 

ة الموجزة الموحدةأخرى  هذه ال ة المرحل   . قوائم المال

ة عد األحداث .20 ر ف  التق

ما  ضاح  ف ة أحداث الحقة  تقع أيلم ، 1.17عدا ما تم اإلفصاح عن  اإل الغ المدرجة  القواالتقعد ف ل جوهري ع الم ش ئم ر من شأنها أن تؤثر 

ة  ما  ولف ة الموجزة الموحدة  ة المرحل ة  الستة المال   م. 2022يونيو  30أشهر المنته

ة  .21   اعتماد القوائم المال

ة الموجزة الموحدةاعتمدت هذه ال  ة المرحل ــــخ  قوائم المال ف بتار ل مجلس إدارة الم   .م)2022يوليو  26(الموافق  ه1443ذو الحجة  27من ق
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