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 الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
م2020و م2021يونيو  30في  ةأشهر المنتهي الستةلفترة   

 

 عـام  .1
بتاريخ  91قم تأسس بنك الرياض )البنك(، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء ر

سجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ        )الموافق 1377جمادى األول  1 صادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب ال هـ 1377ثاني ربيع ال 25ال

شـ       بكة فروعه البالغ عددها 1957نوفمـ       بر  18)الموافق  ً  341م( من خالل  ً  فرعـ       ا صا ً  341: م2020مارس 30) مرخ ً  فرعا صا ( في المملكة العربية مرخ

ً الس      عودية وفرعاً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوس      تن في الواليات المتحدة األمريكية،  العنوان  تمثيلياً في س      نغافورة. ومكتبا

 لمركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:ل المسجل

 A1برج  -واحة غرناطة 

  حي الشهداء –الرياض 

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم اعتمادها إس      المية تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المص      رفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مص      رفية 

 واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

القيام  القوائم المالية لبنك الرياض وش      ركاته التابعة المملوكة بالكامل: أ( ش      ركة الرياض المالية )تتولى إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تش      مل

ها هيئة السوق المالية(؛   بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظم

الرياض كة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وش  راء األص  ول العقارية للمالك أو للغير وللك لغرض التمويل(؛ ج( ش  ركة ب( ش  ر

(؛ د( ش    ركة عوديةومس    جلة في المملكة العربية الس     لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل ش    ركة تأمين رئيس    ية أخرى

دولة تحظى بصالحية المقاصة  –في جزر كايمان سجلة الرياض لألسواق المالية والمبروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان؛ هـ   ( شركة ستريت كيرزون 

ركة إس    ناد الرياض لات المس    ؤولية ش     و( وإعالن إفالس )وتختص الش    ركة بتنفيذ معامالت المش    تقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض(.

 "المجموعة". ـبمع البنك شركات مجتمعة ويشار إلى هذه ال ،إلى المجموعة البشريةخدمات الموارد تقديم المحدودة المسجلة في المملكة العربية السعودية ل
 

 أسس اإلعداد .2
"  – 34وفقاً لمعيار المحاس    بة الدولي م2021يونيو  30المنتهية في  ولفترة الس    تة أش    هرتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في 

 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من  " المعتمد في المملكة العربية السعودية المالي األولي التقرير

يجب أن تقرأ جنبا عليه المطلوبة في القوائم المالية الموحدة الس   نوية، و تواال فص   احامل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات تال تش   

 م.2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في في كماإلى جنب مع القوائم الموحدة السنوية للمجموعة 

 خانه في األلوف.تقريبها ألقرب تم عرض المعلومات المالية والموحدة بالريال السعودي ومالية تعرض القوائم ال

 

 

 أسس توحيد القوائم المالية .3
 محاسبية مماثلة.تخدام سياسات تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية للبنك باس

ستثمر فيها عندما تتعرض لمخا شأة الم سيطر المجموعة على المن سيطر عليها المجموعة. ت ستثمر فيها التي ت شآت الم شركات التابعة هي المن طر أو يكون لديها ال

من خالل س    يطرتها على المنش    أة تلك العوائد  فيحقوق في العوائد المتغيرة من خالل مش    اركتها في المنش    أة المس    تثمر فيها، ويكون لديها القدرة على التأثير 

 المستثمر فيها.

ى المجموعة، ويتوقف توحيد يتم توحيد القوائم المالية للش    ركات التابعة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بتاريخ انتقال الس    يطرة عليها إل

 هذه القوائم المالية بتاريخ توقف هذه السيطرة.

ة بين البنك وش  ركاته التابعة، وأي دخل أو مص  روف غير محقق قد ينش  أ من المعامالت المتداخلة بين ش  ركات المجموعة عند إعداد القوائم يتم اس  تبعاد األرص  د

س  ائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها اس  تبعاد المكاس  ب غير المحققة ط بقدر عدم وجود وللك فق المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم اس  تبعاد الخا

 دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

نافع االقتص  ادية تعمل المجموعة مديرا لعدد من ص  ناديق االس  تثمار. ولتحديد ما إلا كانت المجموعة تس  يطر على ص  ندوق اس  تثمار، يتم التركيز على تقويم الم

متوقعة(، وعلى حقوق المس  تثمرين في اقالة مدير الص  ندوق. وبناًء على للك،  دارةإتعاب أأو  مس  جلةموالت اإلجمالية للمجموعة في الص  ندوق )تتض  من أي ع

 تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .4

ولكن  ،2021لم تقم المجموعة مبكراً بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره، ويتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في عام 

 دة المالية المرحلية الموجزة الموح ليس لها تأثير على البيانات

( 39)ومعيار المحاسبة الدولي ( 9)على المعيار الدولي للتقرير المالي  لتعديالتاالمرحلة الثانية:  –إحالل سعر الفائدة المرجعي  -

 .(16) والمعيار الدولي للتقرير المالي( 4)والمعيار الدولي للتقرير المالي ( 7)والمعيار الدولي للتقرير المالي 

من المخاطر. مؤقتًا يعالج األثر على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خاليًا تقريبًا  عفاءً تقدم هذه التعديالت إ

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

رات في سعر مباشرة، كتغيي اإلحاللطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها وسيلة عملية تت -

 يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.  الفائدة المتغيرة بما

 التغطية دون توقف.تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق  -

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر  -

 فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر.

 حول هذه القوائم المرحلية الموحدة. ٢٠لمزيد من التفاصيل، انظر لإليضاح 
وبعد للك التاريخ.  م2021يناير  1 المحاس  بية الدولية بدص  دار المعايير المحاس  بية والتعديالت التالية، التي تس  ري على الفترات التي تبدأ فيالمعايير قام مجلس 

 جزة للمجموعة.وقد اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المو

 

 تصنيف المطلوبات المتداولة أو غير المتداولة – ١الدولي  على معيار المحاسبةتعديالت ال -

 1على معايير التقارير المالية الدولية وبعض التحسينات السنوية  37و  16و  3عددًا من التعديالت ضيقة النطاق على معايير التقارير المالية الدولية  -

 .16و  41و  9و 

 8ومعيار المحاسبة الدولي  2، بيان الممارسة  1تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  -

 " 2020، "عقود التأمين" ، بصيغته المعدلة في يونيو  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
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 المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية 
م2020و م2021يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة   

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5
ضات سات والتقديرات واالفترا سيا شى ال سبية تتما ستخدمة في إعداد القوائم المحا ستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك الم  الم

 (.4) في اإليضاح السياسات المحاسبية المعدلة المذكورة تطبيق م، باستثناء2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والمالية الموحدة السنوية 

 

 المشتقات. 6
مؤشراً على حجم  التي تعتبرإن المبالغ االسمية  .الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بهايبين 

اطر االئتمان المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتال ي فدن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخا

ا ال تعكس مخاطر السوق. التي تقتصر عادة على القيمة العادلاة اإليجابية للمشتقات، كما أنها  التي تتعرض لها المجموعة وا
 

 

 )غير مدققة(  م2020يونيو  30  )مدققة( م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(  م 2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت السعودية

 

القيمة 

العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية
 

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية
 

القيمة 

العادلة 

 االيجابية

القيمة 

العادلة 

 السلبية

المبالغ 

 االسمية

            مقتناة ألغراض المتاجرة:

(1,171,999) 1,277,156 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  54,015,537  1,436,648 (1,210,717) 46,191559  1,741,029 (1,501,457) 46,809,546 

 28,303,061 (44,848) 75,155  24,759,998 (78,021) 118,908  20,029,373 (32,687) 73,648 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

            

مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

            العادلة:

 3,395,315 (421,731) -  3,253,728 (352,196) -  3,108,297 (251,845) 1,460 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

التدفقات مقتناة لتغطية مخاطر 

 :النقدية

           

 - - -  925,000 - 3,401  925,000 (6,676) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 78,507,922 (1,968,036) 1,816,184  75,130,285 (1,640,934) 1,558,957  78,078,207 (1,463,207) 1,352,264 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   

 

 صافي االستثمارات، .7
 :ألوراق الماليةا نوع حسباالستثمارات 

 

 الدخلخالل قائمة  من العادلة بالقيمة استثمارات ـأ 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 بالتكلفة المطفأة، صافي استثمارات ـب 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 
 ، صافياآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمة استثماراتـ جـ 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

مليار  16:5م: 2020 يونيو 30مليار لاير سعودي و 16.7م: 2020ديسمبر  31لاير ) مليار 15.6صكوك قدرها ، م2021يونيو  30كما في تشتمل االستثمارات 

 لاير سعودي(.

مليون  16.1: 2020ديسمبر  31) 2021يونيو  30مليون لاير سعودي في نهاية  16.4مخصص الخسارة في االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة بلغ 

يونيو  30 مليون لاير سعودي( ويتعلق للك بتعرضات المرحلة األولى والثانية. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30.7: 2020 يونيو 30ولاير سعودي 

 التصنيف. انخفاضمليون لاير سعودي بسبب االنتقال المرحلي الناتج عن  8.0زادت مخصصات المرحلة الثانية بمبلغ  ،2021
 

 31) 2021يونيو  30في نهاية  مليون لاير سعودي 166.1االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صافي بلغ مخصص الخسارة على 

كانت الزيادة  ،2021يونيو  30مليون لاير سعودي(. خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  74.5: 2020 يونيو 30ومليون لاير سعودي  100.3: 2020ديسمبر 

في مخصصات  في حين بلغت الزيادة سعودي،مليون لاير  57.9والتي زادت بمقدار  الثانية،في مخصصات الخسارة بشكل رئيسي في مخصصات المرحلة 

 لاير سعودي على التوالي. مليون 4.5ومليون لاير سعودي  3.3المرحلتين األولى والثالثة 

 

 

 

 

 اإلجمالي دولية محلية  

 يونيو 30 

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020

صناديق 

 استثمار

 747,665  1,101,133 845,992 - - -  747,665  1,101,133 845,992 

 845,992 1,101,133  747,665  - - - 845,992 1,101,133  747,665  اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 يونيو 30 

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020

سندات 

بعمولة 

 ثابتة

26,426,931 24,925,136 24,445,060 334,613 935,799 654,649 26,761,544 25,860,935 25,099,709 

سندات 

بعمولة 

 متغيرة

6,682,910 7,178,921 7,770,959 - 250,219 - 6,682,910 7,429,140 7,770,959 

 32,870,668 33,290,075 33,444,454 654,649 1,186,018 334,613 32,216,019 32,104,057 33,109,841 اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 يونيو 30 

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020
 يونيو 30

 م2021

ديسمبر  31

 م2020

 يونيو 30

 م2020

سندات 
 بعمولة

 ثابتة

- - - 18,872,121 18,539,730 17,250,419 18,872,121 18,539,730 17,250,419 

 2,994,867 3,518,868 4,057,403 542,333 672,565 702,513 2,452,534 2,846,303 3,354,890 أسهم
 20,245,286 22,058,598 22,929,524 17,792,752 19,212,295 19,574,634 2,452,534 2,846,303 3,354,890 اإلجمالي

          
 53,961,946 56,449,806 57,121,643 18,447,401 20,398,313 19,909,247 35,514,545 36,051,493 37,212,396 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   

 

 القروض والسلف، صافي .8
 والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأةالقروض  8.1

 تتكون من اآلتي:التي       

            م2021 يونيو 30 

            )غير مدققة(

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 اإلجمالي

 205,683,893  507,947  131,082,270  68,115,568  686,103  5,292,005 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,854,318  1,663  2,786,545  728,519  21,157  316,434 قروض وسلف غير عاملة

 209,538,211  509,610  133,868,815  68,844,087  707,260  5,608,439 إجمالي القروض والسلف

 (4,795,675)  (1,128)  (3,761,022)  (802,014)  (31,685)  (199,826) مخصص االنخفاض في القيمة

 204,742,536  508,482  130,107,793  68,042,073  675,575  5,408,613 القروض والسلف، صافي

 

            م 2020ديسمبر  31 

            )مدققة(

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 اإلجمالي

 192,228,712  389,349  121,300,756  63,426,847  679,634  6,432,126 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 3,651,936  2,024  2,186,669  1,105,749  30,482  327,012 قروض وسلف غير عاملة

 195,880,648  391,373  123,487,425  64,532,596  710,116  6,759,138 إجمالي القروض والسلف

 (4,534,013)  (1,129)  (3,287,425)  (998,568)  (29,830)  (217,061) مخصص االنخفاض في القيمة

 191,346,635  390,244  120,200,000  63,534,028  680,286  6,542,077 القروض والسلف، صافي

 

            م2020يونيو  30 

            )غير مدققة(

 جاري مدين بآالف الرياالت السعودية

 

 بطاقات ائتمان

قروض  

 شخصية

 

 قروض تجارية

 

 أخـــــــــرى

 

 اإلجمالي

 189,468,847  519,763  119,472,452  61,118,479  673,286  7,684,867 إجمالي -قروض وسلف عاملة 

 1,943,328  2,259  1,341,003  372,863  -  227,203 قروض وسلف غير عاملة

 191,412,175  522,022  120,813,455  61,491,342  673,286  7,912,070 إجمالي القروض والسلف

 (3,761,509)  (4,175)  (2,458,885)  (1,047,518)  (37,064)  (213,867) مخصص االنخفاض في القيمة

 187,650,666  517,847  118,354,570  60,443,824  636,222  7,698,203 القروض والسلف، صافي

 

 

م: 2020ديسمبر  31)كما  2021يونيو  30سعودي كما في  لاير مليار 133.8 قدرها تقليدية غير مصرفية منتجات صافي والسلف، القروض تتضمن
 مليار لاير سعودي( 116.6م: 2020يونيو  30 سعودي ومليار لاير 122.9
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 

 ي )تتمة(القروض والسلف، صاف .8

 
 كاآلتي: للعمالء حركة مخصص االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة كانت 8.2

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الستةلفترة 

 يونيو 30المنتهية في 

 م2021

  )غير مدققة(

 31للسنة المنتهية في 

 م 2020ديسمبر 

 )مدققة(

أشهر  الستةلفترة 

 يونيو 30المنتهية في 

 م2020

 )غير مدققة(

 2,755,866 2,755,866   4,534,013  كما في بداية الفترة/ السنةالرصيد 

 1,153,016 2,319,696  314,664 السنة /لفترةا مجنب خالل

 ديون معدومة مشطوبة من المخصص

 خالل الفترة/ السنة
 (53,002) 

 

(541,549) (147,373) 

 4,795,675  4,534,013 3,761,509 

 

 

 

 :للقروض والسلف )تتمة( الخسائر الحركة في مخصصحليل ت 8.3

     

 (بآالف الرياالت السعودية) **تجاريةقروض 
 المرحلة 

 األولى

 المرحلة

 الثانية

 المرحلة

 اإلجمالي الثالثة

 4,534,013 2,562,180 945,452 1,026,381 م2021 يناير 1 في كما الرصيد

 - (129,657) (26,594) 156,251 شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 لات المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 المنخفض غير االئتماني المستوى
(6,847) 48,009 (41,162) - 

لات  المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 المستوى االئتماني المنخفض
(1,240) (38,227) 39,467 - 

 261,662 271,374 240,663 ((250,375 الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 
        

 4,795,675 2,702,202 1,169,303 924,170 م2021 يونيو 30 فيكما  الرصيد
         

     

 
 

    

 (السعوديةبآالف الرياالت ) **تجاريةقروض 
 المرحلة 

 األولى

 المرحلة

 الثانية

 المرحلة

 اإلجمالي الثالثة

 2,755,866 1,796,902 509,207 449,757 م2020 يناير 1 في كما الرصيد

 - (60,186) (39,992) 100,178 شهراً  12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 لات المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى محول

 المنخفض غير االئتماني المستوى
(13,793) 48,191 (34,398) - 

لات  المالية األدوات -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  محول

 المستوى االئتماني المنخفض
(3,768) (285,630) 289,398 - 

 1,005,643 252,086 357,454 396,103 الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 
        

 3,761,509 2,243,802 589,230 928,477 م2020 يونيو 30 فيكما  الرصيد
         

 

 من التالي: حلية الموحدة الموجزة، صافي، الظاهر في قائمة الدخل المروالموجودات المالية األخرىخسائر االئتمان  مخصص انخفاضيتكون    8.4

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بآالف الرياالت السعودية
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  يونيو

 
 م2021

 )غير مدققة(

 م2020 

 )غير مدققة(

 م2021 

 )غير مدققة(

 م2020 

 )غير مدققة(

 873,393  478,716  569,989  229,321 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

في قيمة الموجودات  مخصص االنخفاض

 المالية األخرى، صافي
8,305  42,096  5,692  

46,821 

 920,214  484,408  612,085  237,626 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(

م2020و م2021يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 

 ودائع العمالء .9
دائع العمالاء تشمل   اآلتي:وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون لاير  25,992: 2020ديسمبر  31) 2021يونيو  30كما في  مليون لاير سعودي 35,635ة مع أحكام الشريعة قدرها تتضمن الودائع ألجل ودائع متوافق

 مليون لاير سعودي( 21,916: 2020يونيو  30سعودي و 

 

 مصدرةالدين ال. سندات 10
مليار لاير سعودي، وبعمولة خاصة  3( بقيمة Tier 2نجح البنك في إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي من الشريحة الثانية )، 2021خالل شهر فبراير 

 سنوات قابلة لالسترداد في السنة الخامسة وفقاا لشروط وأحكام الصكوك. 10نقطة أساس ومدتها  150أشهر زائد هامش ربح بواقع  6سايبور لمدة 

 

   واألخرىالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان . 11
 يلي:تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما أ( 

 

  م2020يونيو  30  م 2020ديسمبر  31   م2021يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 7,719,068   9,073,317    10,690,874  اعتمادات مستنديه

 62,310,931   62,522,328    65,259,728  خطابات ضمان

 2,420,487   2,497,502    2,296,024  قبوالت

 11,407,099   12,435,189    15,370,804  التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 83,857,585   86,528,336    93,617,430  اإلجمالي

 كاآلتي:كل مرحلة  حسبالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان تفاصيل مخصص االنخفاض في  كانت ب(

 بأالف الرياالت السعودية

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهر 12مدى 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 –مدى العمر 

مستوى ذات 

غير  ائتماني

 منخفض

الخسائر 

ئتمانية اال

المتوقعة على 

 -مدى العمر 

ذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 284,753 220,780 17,898 46,075 )غير مدققة(م2021يونيو  30الرصيد كما في 
  285,384   198,864   39,174   47,346  )مدققة( م 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 255,985 139,543 45,694 70,748 م )غير مدققة(2020يونيو  30الرصيد كما في 

 

 مليون لاير سعودي 577م: 2020 ديسمبر 31) سعودي مليون لاير 571 قدرها احتياطيات مشطوبة على ،م2021 يونيو 30كما في  األخرىالمطلوبات  تشمل

 (.مليون لاير سعودي 581م: 2020يونيو  30و

 

 النقدية وشبه النقدية. 12
 :الموحدة الموجزة مما يليالمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 

 

  م2020يونيو  30  م 2020ديسمبر  31   م2021يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 المركزي السعوديالبنك نقدية وأرصدة لدى 

 باستثناء الوديعة النظامية
 30,360,799  

 
31,544,430 

 17,414,259 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
 6,888,818  

 
13,421,166 

 17,282,122 

 34,696,381  44,965,596  37,249,617 اإلجمالي

 م2020يونيو  30  م 2020ديسمبر  31  م2021 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 117,843,825  116,760,934   109,943,693  تحت الطلب

  878,971   1,054,476   1,222,480  ادخار

  56,497,088   67,075,543   72,873,615  آلجل

 24,766,724  18,148,383   18,413,208  أخرى

 199,986,608  203,039,336   202,452,996  اإلجمالي
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول 
م2020و م2021يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 13
 

 :واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

 سواق نشطة.  أمماثله في  ألدوات ماليةأسعار متداولة )غير معدلة( السوق:  سعراألول: المستوى  -

بحيث تستند جميع المدخالت  أخرى سواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييمأعار المتداولة في األس الثاني: المستوى -

  مالحظتها.بيانات السوق التي يمكن  إلىالهامة 

 يمكن مالحظتها. الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي المستوى -

 فيما يلي تحليالً باألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة: 

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
 

 م2021 يونيو 30

 )غير مدققة(  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,352,264 - 1,352,264 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 747,665 - -  747,665   الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

  22,467,563  - 461,961 22,929,524 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,463,207 - 1,463,207 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   

 

 م 2020ديسمبر  31

 )مدققة( السعوديةبآالف الرياالت 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  1,558,957  -  1,558,957  -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

  1,101,133  - -  1,101,133   الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

  21,603,888  
- 

 454,710   22,058,598  

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  1,640,934  -  1,640,934  -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   
 

 م2020يونيو  30

 مدققة(غير ) السعوديةبآالف الرياالت 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,816,184 - 1,816,184 -  القيمة العادلة االيجابية للمشتقات    

 845,992 - - 845,992  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  -  

 الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

 اآلخر

 19,858,773 - 386,512 20,245,285 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,968,036 - 1,968,036 -  القيمة العادلة السلبية للمشتقات   
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
م2020و م2021يونيو  30في  أشهر المنتهية الستةلفترة   

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .13

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الستةلفترة 

 30المنتهية في 

 م2021يونيو 

 )غير مدققة(

 

للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31

 م 2020

 )مدققة(

 الستةلفترة 

أشهر المنتهية 

يونيو  30في 

 م2020

 )غير مدققة(
     

     تسوية الحركة في المستوى الثالث 

 392,722 392,722  454,710 الرصيد االفتتاحي

     أو الخسائر  المكاسبإجمالي 

 (29) 16,399  (543) مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة  -

 (6,181) (1,218)  - الشامل اآلخرمدرجة في الدخل   -

 - 46,807  7,794 مشتريات

 386,512 454,710  461,961 الرصيد الختامي

 ال يوجد تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السابقة.

بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهرياُ عن  هض والسلف، واالستثمارات المقتناباستثناء القروإن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، 

والنقدية واألرصدة  ،القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القيم العادلة لودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة

المسجلة بالتكلفة والمطلوبات األخرى،  األخرى ، والموجوداتواألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية االخرى ،البنك المركزي السعوديلدى 

لية السائدة في المطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة الحا

، المالية المماثلة ال تختلف جوهرياً عن األسعار التعاقدية وللفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرىالسوق لألدوات 

 .والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى

ئتمان للوصول الى القيم العادلة للقروض تستخدم االدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل بهوامش مخاطر اال

 مليار لاير 201.5 م:2020ديسمبر  31)م 2021يونيو  30لاير سعودي في  مليار 214.6والسلف والسلف. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض 

  (.مليار لاير سعودي 195م: 2020يونيو  30وكما في  سعودي

بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير عند استخدامها ه المقتنا القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات تحدد

ديسمبر  31) م2021يونيو  30لاير سعودي في  مليار 33.9بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 (.مليو لاير سعودي 33.9: 2020يونيو  30و لاير سعودي مليار 33.3 م:2020

 

 القطاعات التشغيلية. 14

ً  تقديمها تم التي المعلومات إلى استناداً  التشغيلية القطاعات وعرض بتحديد المجموعة تقوم  الموارد تخصيص أجل من التشغيلي القرار صانع الى داخليا

 المجموعة تمارس. للمجموعة واإلدارية الداخلية المالية التقارير إعداد أنظمة أساس على منفصل بشكل التشغيلية القطاعات إدارة يتم. أدائها وتقييم للقطاعات

 لتعهداتوا والمطلوبات الموجودات إجمالي إن. ووكالة تمثيلي ومكتب واحد خارجي فرع إلى إضافة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها

بشكل كلي،  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال ونتائج

ً  التشغيلية المجموعة قطاعات بين المعامالت تقيد. مستقل بشكل عنها اإلفصاح يتم ونتيجة لذلك لم  إيرادات يوجد وال هذا .بالبنك التحويل أسعار لنظام وفقا

 . التشغيلية القطاعات بين جوهرية أخرى ومصاريف
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021يونيو  30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(. 14

 :8 للتقرير الماليقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقاً للمعيار الدولي بفيما يلي بيان 

 ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. األفراد: مصرفية

األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة  خدمات االستثمار والوساطة:

 المشورة وحفظ األوراق المالية.

يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية  الشركات: مصرفية

 المدينة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية الخزينة يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة وخدمات  زينة واالستثمار:الخ

 بالمجموعة.

ودخل يات، لجمالي دخل العمليات، وإجمالي مص       اريف العمإ، وم2020و م2021يونيو  30فيما يلي بيان بدجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: أشُهر المنتهية في للك التاريخ لكل قطاع  الستةلفترة  قبل الزكاة الفترة

 

 م2021يونيو  30

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات 

االستثمار 

 الشركات مصرفية والوساطة

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

  317,266,329   91,472,023   141,610,214   2,066,852   82,117,240  إجمالي الموجودات
  272,715,532   23,247,114   150,562,268   634,229   98,271,921  إجمالي المطلوبات 

  5,801,921   1,224,419   2,248,260   426,362   1,902,880  :صافي، منهالعمليات،  إجمالي دخل
  4,241,828   664,566   1,648,742   87,976   1,840,544  صافي دخل العموالت الخاصة  -
  971,328   2,019   568,812   328,822   71,675  عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

    -   98,599  (188,244)   84,888   4,757  ايرادات ما بين القطاعات
  2,544,170   156,397   1,090,116   113,363   1,184,294  : صافي، منهإجمالي مصاريف العمليات، 

  243,374   9,931   37,181   12,320   183,942  استهالك الممتلكات والمعدات   -
انخفاض خسائر االئتمان  مخصص  -

 صافي ،والموجودات المالية األخرى

 (127,895)  -     606,239   6,064   484,408  

، االستثماراتاالنخفاض في قيمة  مخصص  -

 صافي

 -     -     -     66,036   66,036  

 (19,535)  (19,535)     -     -     -  الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي
  3,238,216   1,048,487   1,158,144   312,999   718,586  دخل الفترة قبل الزكاة

      

  م2020يونيو  30

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات 

االستثمار 

 الشركات مصرفية والوساطة

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

  295,083,362   81,500,756   137,403,079   2,167,032   74,012,495  إجمالي الموجودات
  254,297,424   23,392,979   144,902,508   278,012   85,723,925  إجمالي المطلوبات 

  5,594,425   1,312,274   2,133,942   313,524   1,834,685  :صافي، منهإجمالي دخل العمليات، 
  4,105,070   716,808   1,571,003   82,334   1,734,925  صافي دخل العموالت الخاصة  -
  894,698   15,539   558,914   217,637   102,608  عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

    -   124,380  (276,381)   79,483   72,518  ايرادات ما بين القطاعات
  2,740,591   105,205   1,240,068   95,297   1,300,021  : صافي، منهإجمالي مصاريف العمليات، 

  238,595   6,843   34,662   11,028   186,062  استهالك الممتلكات والمعدات   -
خسائر االئتمان  )عكس( مخصص انخفاض  -

 صافي ، والموجودات المالية األخرى

 104,107   -     809,670   6,437   920,214  

، مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات  -

 صافي

 -     -     -     33,953   33,953  

  646   646     -     -     -  الحصة في ارباح الشركات الزميلة، صافي
  2,854,480   1,207,715   893,874   218,227   534,664  دخل الفترة قبل الزكاة
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 إدارة المخاطر المالية. 15

   مخاطر االئتمان

اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة االستثمارية. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن أنشطة تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن 

مات القروض ثل التزا مالي م مة المركز ال قائ خارج  ية  مال عةال تقوم. األدوات ال مانيبتقويم  مجمو خدام ل الموقف االئت باس      ت ظام ألطراف األخرى  ن

أنظمة تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية،  مجموعةستخدم الت. كما لها يوتحديد درجات التصنيف االئتمان تصنيف داخلي

وعدم ن، . تنش     أ خس     ائر االئتمان المحتملة لعدم وجود التحليل االئتماني المالئم للمالءة المالية للمقترض     ين وعدم قدرتهم على خدمة الديعند توفرها

 .وجود المستندات المناسبة وخالف للك

للس  يطرة على مخاطر االئتمان من خالل س  ياس  يات وإجراءات مراجعة طلبات االئتمان ومراقبتها للتعرض االئتماني بعد الص  رف  مجموعةس  عى الت

ن ووضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقييم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. يتم تصميم سياسات إدارة المخاطر بحيث تمك

ضع حدود مالئمه لها من تحديد مجموعةال ضات الفعلية التي تكما يتم مراقبة  .المخاطر وو ً  مجموعةتعرض لها الالتعر ضافة لمراقبة حدود  .يوميا باإل

التجارية وللك بدبرام اتفاقيات مقاص   ة رئيس   ة والدخول في ترتيبات ض   مان مع  ابددارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنش   طته مجموعةال تقوم ،االئتمان

ما  خاطر. ك حد من فترات التعرض للم مة وال ها لص       الح  مجموعةال تقوماألطراف األخرى في ظروف مالئ نازل عن عامالت أو الت فال الم يانا بدق أح

 راف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.أط

في  بالمش  تقات التكلفة المحتملة الس  تبدال عقود المش  تقات إلا اخفقت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكمتمثل مخاطر االئتمان الخاص  ة 

تبعها في تقييم أنش   طة خرى باس   تخدام نفس األس   اليب التي تبتقويم األطراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها المس   توى المخاطر التي يمكن ان ت

 . ااإلقراض الخاصة به

كاف  ألطراف  ئة عن التوزيع غير المت ناش       خاطر ال خاطر إلى الم جارية أخرى أو من التركيز في أخرى يش      ير تركيز الم قة ت مان أو عال في االئت

قتراض االقطاعات أعمال أو مناطق جغرافية. وفقاً لذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويل الى: )أ( 

ي مخاطر الفردي )التركز الفردي(، )ب( قطاع الصناعة/ قطاع الخدمات )تركز القطاع( و )ج( المناطق الجغرافية )التركز اإلقليمي(. يشير التركز ف

 .تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز مجموعةاالئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء ال

بددارة مخاطر االئتمان وللك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـ      ن العمالء في أماكن  مجموعةال تقوم

على ض  مانات إض  افية من األطراف  بالحص  ول مجموعةال تقومكما  .ئمأيض  اً بأخذ الض  مانات، حس  بما هو مال مجموعةال تقومكما  .أو أنش  طة معينة

 القروض والسلف لات العالقة. االنخفاض في قيمةد مالحظة مؤشرات تدل على األخرى بمجر

سوقية ضافية طبقا لالتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القيمة ال ضمانات إ ستمر وتطلب  شكل م ضمانات ب سوقية لل ضمانات  تراقب اإلدارة القيمة ال لل

إدارة  بانتظام بمراجعة س  ياس  ات وانظمة مجموعةال تقومالتي تم الحص  ول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخص  ص خس  ائر االنخفاض في القيمة. 

 المستجدة. الممارسات المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 والزكاة توزيعات األرباح. 16
توزيعات  . بلغتم2020عام لأرباح للمس  اهمين  ، على توزيعم2021مارس  23خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  المس  اهمونص  ادق 

 . م2021أبريل  6(. تم دفع توزيعات األرباح في للسهملاير سعودي  0.50مليون لاير سعودي ) 1,500األرباح هذه 

  لاير سعودي للسهم(.  0.50مليون لاير سعودي ) 1,500بمبلغ  2021عن توزيعات األرباح خالل النصف األول من عام  أعلن البنك

، حص    لت البنوك في المملكة العربية الس    عودية على ودائع طويلة األجل بدون 19-في إطار مبادرات دعم البنك المركزي الس    عودي المتعلقة بكوفيد

السعودي. تم تحديد الطبيعة الخاصة لهذه الودائع والغرض منها على أنها أداة للسياسة النقدية من الحكومة السعودية للبنوك  عمولة من البنك المركزي

 الخاضعة للزكاة بالنسبة للبنك لاألمواولقد تم استبعاد هذه الودائع من نطاق مصادر  في المملكة العربية السعودية.

 

 . أعالههيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ت، اعتمد2021 يونيو 30. خالل الفترة المنتهية 

مليون  315: 2020يونيو  30مليون لاير س  عودي ) 373بمبلغ  2021يونيو  30زكاة في الخص  ص مص  روف قدر البنك مبناء على اللوائح الجديدة، 

 لاير سعودي( 

 ألساسي والمخفض لسهم اربح . 17

عدد األس  هم  ىعل الزكاةبعد ص  افي دخل الفترة  بقس  مة م2020و م2021يونيو  30المنتهية في  للفترةتم احتس  اب الربح األس  اس  ي والمخفض للس  هم 

 مليون سهم. 3,000البالغ  القائمة
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 كفاية رأس المال. 18
للحفاظ على قدرة المجموعة  البنك المركزي الس      عوديها زام بمتطلبات رأس المال التي حددتتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلت

 على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وبناء قاعدة رأسمالية متينة.

البنك ها زل للرقابة المص  رفية والتي اعتمدتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وللك باس  تخدام المنهجيات والنس  ب المقررة من قبل لجنة با

البنك ض الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات النظامية لرأس المال كما هو محدد من قبل ، لغرالمركزي الس   عودي

 . المركزي السعودي

مال كاف  لتغطية  خاطر للتأكد من أن رأس ال حة للم مال ومس      توى الموجودات المرج عة قاعدة رأس ال كل دوري بمراج تقوم إدارة المجموعة بش      

لى جانب إبمراعاة خطط أعمال المجموعة خاطر المالزمة ألنش      طتها الحالية وخطط النمو المس      تقبلية. وعند القيام بهذه التقديرات، تقوم االدارة الم

 الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة األعمال. 

 ( والتي بدأ سريان مفعولها اعتباراً 3 اإلطار والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اإلصالحات الرأسمالية وفق معايير )بازل البنك المركزي السعوديها أصدر

سابم. وعليه فقد تم 2013يناير  1من  سب لات العالقة على  احت الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة للمجموعة وإجمالي رأس المال المؤهل والن

 (. 3 ى المجموعة وفق إطار )بازلأساس موحد على مستو

ل يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األس   اس   ي ورأس المال المس   اند ونس   ب كفاية رأس الما

 . بالبنكالخاصة 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2021 يونيو 30

  )غير مدققة(

 م 2020ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2020يونيو  30

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة للمخاطر

 244,210   245,887    258,264  الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 17,575   18,367    19,182  الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 4,678   3,880    3,071  الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 األولى للموجودات المرجحة المخاطر إجمالي الركيزة
 280,517             

268,134                   

 

 266,463 

      رأس المال المؤهل

 40,786   44,352    44,540  رأس المال األساسي

 6,720   6,779    9,700  رأس المال المساند

 47,506  51,131   54,240  اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

 %15.3  %16.5  %15.9 نسبة كفاية رأس المال األساسي %

 %17.8  %19.1  %19.3 إجمالي نسبة كفاية رأس المال %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  19/21   
Public 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2020و م2021 يونيو 30 المنتهية فيأشهر  الستةلفترة   

 البنك المركزي السعودي( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 19-)كوفيدالمستجد أثر فايروس كورونا  .19

 
من اإلصابات موجات متعددة ( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد  

حكومة المملكة العربية الس  عودية )"الحكومة"( قد  .وللك على الرغم من أنها كانت قد س  يطرت س  ابقا على تفش  ي الوباء من خالل اجراءات احترازية ص  ارمة

 .نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى اآلن

 

سيناريوهاتال  ضع الحالي من خالل إجراء  صل تقييم الو ضغط على التحركات  تزال المجموعة توا سعاراختبار ال صاد الكلي  المتوقعة أل النفط ومتغيرات االقت

تشمل الخطوات . ارة المخاطر األخرىباإلضافة إلى ممارسات إدواألداء، االئتمان الرئيسية والسيولة والتشغيل والمالءة المالية على مؤشرات  األخرى وتأثيرها

خسائر االئتمان المتوقعة على مستوى أكثر دقة مع التركيز بشكل خاص على قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة لاتخذتها اإلدارة مراجعة مستمرة  التي

مراجعة االئتمان تأخذ أن كما  محددة وحماية الض    مان واتخال إجراءات التص    نيف االئتماني المناس    بة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض، إلا لزم األمر.

 البنك المركزي السعودي.الحكومة و تأثير برامج ومبادرات دعم باالعتبار

 

خسائر االئتمان  تستلزم الظروف االقتصادية السائدة المتأثرة بشدة بالجائحة المستمرة من المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد

التي تستخدمها المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ومراجعات  االقتصاد الكلي المتوقعة، وهي تتمحور في المقام األول حول إما تعديل عوامل

 على عوامل االقتصاد الكلي والتصورات المرجحة.الت يالتعدم، أجرت المجموعة بعض 2020التصورات المحتملة التي تستخدمها حاليا المجموعة. وفي عام 

 

يتأثر بمتغيرات االقتص      اد الكلي والتص      ورات المرجحة. وكما هو الحال مع أي توقعات، فدن بالمجموعة  لخاصيزال نمولج خس      ائر االئتمان المتوقعة اوال

وتأثير هذه البيئة االقتص  ادية غير . توقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام جوهرية وش  كوك، وبالتالي فدن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن تلك المتوقعة

 .تقديري وستواصل المجموعة إعادة تقييم وضعها والتأثير لي الصلة بصورة منتظمة المؤكدة هو أمر

 

بالكامل ض   من حس   ابات نمولج الخس   ائر االئتمانية المتوقعة في هذه المرحلة، تواص   ل اإلدارة ممارس   ة خبرتها في  إدراجهاونظرا ألن بعض التأثيرات يتعذر 

وبناًء  في نمالج الكمية. دراجهاإلالمعقولة والداعمة غير الجاهزة تقدير المخاطر االئتمانية لتقدير الخس      ائر االئتمانية المتوقعة باألخذ بعين االعتبار المعلومات 

. وقد اس  تندت هذه المبالغ اإلض  افية إلى 2021 يونيو 30 مليون لاير س  عودي كما في 328.5ه مبلغ اض  افي لتمويل الش  ركات قدر بدثباتت المجموعة ليه، قامع

 التحليل القطاعي والتعديالت األخرى الالحقة على النمالج التي أجرتها المجموعة اعتمادا على المحافظ المتأثرة.

 

 البنك المركزي السعوديات دعم برامج ومبادر

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

لتقديم الدعم الالزم لقطاع الش      ركات  2020برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  البنك المركزي الس      عودي لمواجهة تفش      ي فيروس كورونا، أطلق

هـ    . 1438جمادى اآلخر  16وتاريخ  381000064902البنك المركزي السعودي رقم في تعميم  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعريفها الوارد

 يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:

 برنامج تأجيل الدفعات؛• 

 برنامج تمويل اإلقراض؛• 

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و• 

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.• 

 

، يتعين على البنك تأجيل اومع إعالن عدد من التمديدات للبرنامج الحقً  2020في مارس  ه البنك المركزي الس  عوديبرنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقكجزء من 

اط المس  تحقة ص  غيرة ومتوس  طة الحجم. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل س  داد األقس  متناهية األقس  اط على تس  هيالت القروض الممنوحة للش  ركات المؤهلة كمنش  آت 

بتفعيل إعفاءات تأجيل الس   داد وللك  المجموعة تبمثابة دعم للس   يولة قص   يرة األجل لمواجهة المش   كالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترض. وقد قام

عتقد أنه نظًرا تزال المجموعة تيالت. ال يادة في فترة التس  هز مع 2021 س  بتمبر 30حتى  2020مارس  14بتأجيل األقس  اط المس  تحقة الس  داد خالل الفترة من 

 لعدم وجود عوامل أخرى، ال يعتبر االشتراك في برنامج تأجيل الدفعات زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

 

 30إلى  2021يوليو  1لمدة ثالثة أش    هر إض    افية من عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات  2021يونيو  22ي في عالوة على للك، أعلن البنك المركزي الس    عود

. وأوضح البنك المركزي 19-التي ال تزال تتأثر باإلجراءات االحترازية لكوفيد لقطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالنسبة 2021سبتمبر 

قبل البنوك إلى المدى الذي ال تزال فيه هذه الجهات متأثرة باإلجراءات االحترازية الس   عودي أنه بالنس   بة لهذا التمديد، س   تخض   ع الجهات المس   تفيدة للتقييم من 

أجرت المجموعة تقييًما  .2021يونيو  23تأجيل الدفعات الصادر عن البنك المركزي السعودي في  ج، حتى تكون مؤهلة للتمديد وفقًا إلرشادات برنام19-لكوفيد

ستحق من  يل،للتأجلتحديد مجموعة العمالء المؤهلين  سط الم سعودي ومددت  321بمبلغ  2021سبتمبر  30إلى  2021يوليو  1وبناًء عليه أجلت الق مليون لاير 

 مليون لاير سعودي.  6.4فترة قروض قابلة للتطبيق دون أي تكاليف إضافية على العميل. نتج عن للك أن تعترف المجموعة بخسارة تعديل إضافية قدرها 

 

كتعديل في شروط الترتيب.  9محاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي تم تقييم األثر ال

أش   هر  س   تالتس   جيلها خالل فترة مليون لاير س   عودي تم  392س   عودي، منها مليون لاير  1,024قدرها  إجماليةتعديل  ئروقد نتج عن للك إثبات البنك لخس   ا

مليون  493 تحميلتم  ،2021 يونيو 30أش  هر المنتهية في  س  تل فترة الخالو. (مليون لاير س  عودي 335.8: 2020يونيو  30، )2021 يونيو 30المنتهية في 

 التعديل.مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل المتعلقة بدلغاء خسائر  157: 2020يونيو  30) لاير سعودي
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 )تتمة( البنك المركزي السعودي( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج 19-)كوفيدالمستجد أثر فايروس كورونا  .19
 

وفقاً لنظام تأجيل دفعات كتعديالت من حيث الترتيب.   IFRS9التأثير المحاس      بي أعاله على مدة التس      هيالت االئتمانية تم تقييمها ومعاملتها وفقاً لمتطلبات 

ه خالل الش  هور الس  تة األول مليون لاير س  عودي تم تس  جيل 392مليون لاير س  عودي منها  1,024من الخس  ائر بمبلغ قد انتجت التعديالت ما اجماله األقس  اط، 

 مليون لاير سعودي(335.8: 2020يونيو  30) 2021يونيو  30المنتهية في 

 االعتراف بها في قائمةمليون لاير س   عودي( تم 157: 2020يونيو  30مليون لاير س   عودي ) 439,  2021يونيو  30خالل الش   هور الس   تة األول المنتهية في 

  .خسائر التعديلمن  بالتخلصتعلق بما ي الدخل

 

حصل البنك م 2020تكبدها بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى، خالل  تتوقع المجموعةولتعويض التكاليف لات العالقة التي 

مؤهلة العتبارها منح حكومية. تبين وهي  بتواريخ استحقاق مختلفةمليار لاير سعودي  19.9 قدرهامن البنك المركزي السعودي عمولة على ودائع بدون 

يل المتكبدة نتيجة لإلدارة، بناًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعد

  وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.ة منتظمة بصوراألقساط. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة  تأجيل سداد

 

لاير  مليون 632، تم االعتراف بدجمالي الدخل البالغ 2020بحلول نهاية عام قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة أعاله.  

مليار لاير سعودي تم  9.3مليون لاير سعودي من وديعة خالية من األرباح بلغت  28شأ دخل منحة بمبلغ نسعودي في قائمة الدخل مع تأجيل المبلغ المتبقي. 

مليون لاير  275.4بلغ إجمالي المبلغ  ،2021يونيو  30. وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في 2021يونيو  30استالمها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

مليون لاير سعودي كما في  352مليون لاير سعودي( في بيان الدخل فيما يتعلق بالودائع لات الصلة بدجمالي دخل منح مؤجل  336: 2020 يونيو 30)سعودي 

 مليون لاير سعودي(. 335: 2020يونيو  30) 2021يونيو  30

  

 

في تمويل البنك المركزي السعودي لبرامج اإلقراض وضمانات القروض، وكان األثر المحاسبي خالل الفترة  المجموعة تشارك ،2021 يونيو 30كما في 

 غير جوهري. 

البنك المركزي السعودي نظير رسوم عمليات نقاط البيع  بدثبات تعويضالبنك  قام، م2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةعالوة على للك، خالل فترة 

  مليون لاير سعودي. 17لكترونية قدرها والتجارة اإل

 

 مليار لاير سعودي 50دعم السيولة من قبل البنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ  

 

 البنك المركزي السعودي بضخ خمسين مليار لاير سعودي من أجل: ت االستقرار النقدي والمالي، قاما مع صالحياشيً اتم

 لشركات القطاع الخاص؛ القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانيةتعزيز السيولة في • 

 الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛ إعادة جدولة التسهيالت االئتمانية• 

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛• 

 المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء. اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات• 

 

مليار لاير سعودي تستحق خالل سنة واحدة. تبين لإلدارة، بناًء  6.3قدرها بدون عمولة  وديعة 2020في هذا الصدد، استلم البنك خالل الربع الثاني من عام 

علق في األساس بدعم السيولة. تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي، أن هذه المنحة الحكومية تت

 97 قدرها األول. وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي مكاسب القيمة العادلة لليوم وبشكل منتظم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية

 .2021يونيو  30من قبل البنك حتى تاريخه، وتم سداد هذه الوديعة خالل الربع المنتهي في  والذي تم االعتراف به بالكاململيون لاير سعودي، 

 

 تحول معدل اإلقراض )إصالح معيار سعر الفائدة( .20

 
ولية بتعديل ارشاداته يتم حاليا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية في كافة انحاء العالم. يقوم مجلس معايير المحاسبة الد

 .من معدل اإلقراض بين البنوكمرحلتين لتسهيل عملية التحول على 

األدوات المالية: االثبات  39األدوات المالية، ومعيار المحاس      بة الدولي  9ر الدولي للتقرير المالي تعديالت على المعياالالمرحلة األولى من  - 1المرحلة 

الص    ادرة في  النهائية. تقدم التعديالت لمخاطراألمور المتعلقة بمحاس    بة تغطية ا عن اإلفص    احاألدوات المالية:  7 المالي للتقريروالقياس والمعيار الدولي 

إص   الح معدل اإلقراض بين م، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاس   بة تغطية المخاطر، إعفاءات من االثار المحتملة لعدم التأكد الناتج عن 2019س   بتمبر 

ين إص    الح معدل اإلقراض بوتعتبر إلزامية على كافة عالقات التغطية التي تأثرت مباش    رةً بعملية م 2020يناير  1تس    ري التعديالت اعتباًرا من  البنوك

 .البنوك

تسري تعديالت المرحلة الثانية للفترات السنوية التي تبدأ في  .المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطرتتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار  - 2المرحلة 

من تعديالت المرحلة الثانية، سيستكمل البنك تقييمه لتصورات االثار المحاسبية التي يتوقع مواجهتها  حاليًا . وحيث انه تم االنتهاءم م2021 يناير 1أو بعد 

تقدم تعديالت المرحلة  من أجل تسريع برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة.ألسعار الخالية من المخاطر اإلى أثناء عملية االنتقال من األسعار المرجعية 

اإلضافية، سيتعين على  لإلفصاحبالنسبة  .المالئمةوالسياسات المحاسبية  هالحوكم تطبيقلحكم ويتطلب للك من البنك التأكد من الثانية مجاالت جديدة ل

 عرض المعلومات المطلوبة.والبنك تقييم وتطبيق التحديثات المطلوبة في أنظمة وعمليات إعداد التقارير المالية لجمع 

 

 األعمال التجارية الجديدة توقعات واضحة للشركات الخاضعة للتنظيم إلزالة اعتمادها على ليبور في جميع داحدا  FCAهيئة الرقابية المالية البنك إنجلترا و

دة بين البنوك التحول بفاعلية من معدل الفائوالعقود، حيثما أمكن للك. الطريقة األساسية للمشاركين في السوق للتأكد من الشروط االقتصادية لعقودهم هي 

 .في لندن
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 تتمة()الفائدة( سعر  معيارتحول معدل اإلقراض )إصالح . 20

 

 المنظمة في المملكة المتحدة، أن جميع إعدادات ليبور لجميع العمالت إما(، الجهة FCA، أعلنت هيئة الرقابة المالية )2021مارس  5في 

 بعد التواريخ التالية:مباشرة  العمل بها كونها إعدادات نمولجية تمثيلية وإما سيتوقف سيتوقف العمل بها

الدوالر األمريكي  LIBORفي جميع الفترات، و الجنيه اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني LIBOR، إلعدادات 2021ديسمبر  31• 

 . وشهرينأسبوع  تال عدادا

 .شهًرا 12و أشهر 6و أشهر 3وبالدوالر األمريكي إلعدادات شهر واحد  ،2023يونيو  30• 

 (،ISDAوالخاص بالعمل مع العديد من الجهات القضائية، بما في للك الرابطة الدولية للمقايضة والمشتقات ) والقطاعين العامقامت السلطات التنظيمية 

ولجنة األسعار المرجعية  باليورو،والفريق العامل المعني بالمعدالت الخالية من المخاطر  المخاطر،ومجموعة عمل معدالت الجنيه اإلسترليني الخالية من 

.حيث تدرس مجموعات العمل هذه أيًضا كيفية دعم االنتقال إلى معدالت IBORsوقد تم مناقشة معدالت مرجعية بديلة لتحل محل  (،ARRC)البديلة 

 بديلة وتطوير منتجات جديدة قد تشير إليها.

مل بها حاليًا أو تختفي. لدى المجموعة من المتوقع أن تتسبب هذه اإلصالحات في أن بعض معايير أسعار الفائدة إما إلى أداء مختلف عن الطريقة التي تع

، بما في للك المقايضات التي ستنتقل 2021حاليًا عدد محدود من العقود التي تشير إلى ليبور الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني وتمتد إلى ما بعد عام 

 ISDAبموجب بروتوكوالت 

والموظفين القانونيين  والخزانة، المعلومات،وتقنية  والمخاطر،عضاء من أقسام المالية، ، أنشأ البنك لجنة توجيهية، مكونة من عدة أ2020خالل عام 

لإلشراف على خطة انتقال ليبور للمجموعة. وضعت هذه اللجنة التوجيهية مشروًعا انتقاليًا لتلك العقود التي تشير إلى  الخارجيين،واالمتثال والمستشارين 

LIBOR ب االقتضاء، بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال وتخفيف المخاطر التشغيلية والتنفيذية والخسائر المالية المحتملة. لنقلها إلى معايير بديلة حس

باإلضافة إلى إدارة اآلثار المحاسبية لات الصلة.  التقييم،يدرس مشروع التحول هذا التغييرات في األنظمة والعمليات والسياسات وإدارة المخاطر ونمالج 

تم تحديد التغييرات  ،2021يونيو  30تم االنتهاء من عدد وأنواع العقود التي تتطلب تحديثات كجزء من عملية االنتقال. اعتباًرا من  للك،على  عالوة

م اقتراح أو الموافقة ولكن لم يت المقابلة،المطلوبة على األنظمة والعمليات والسياسات والنمالج وتم تنفيذها جزئيًا. كانت هناك اتصاالت عامة مع األطراف 

 . حددت المجموعة أن مجاالت المخاطر األكثر أهمية الناشئة عن استبدال الدوالر األمريكيIBORعلى تغييرات محددة للعقود التي يتطلبها إصالح 

 علىوالتعديالت  يكي والجنيه اإلسترلينيرالعقود المرجعية ليبور بالدوالر األم تحتوي علىوالجنيه اإلسترليني ليبور هي: تحديث األنظمة والعمليات التي 

عدم التطابق في توقيت المشتقات والقروض التي تتحول من باإلضافة الى  متوقع؛أو البنود االحتياطية / االنتقالية الحالية التي ال تعمل كما هو  العقود،تلك 

 وتحديث تسميات التحوط. االقتصادية؛الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني ليبور والتأثير الناتج على إدارة المخاطر 

 التحول،يل الجديد وتقليل المخاطر الناشئة عن لضمان االنتقال المنظم إلى المعدل المرجعي البد الصناعة،تواصل المجموعة التعامل مع المشاركين في  

 .وستواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال ليبور الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني

المالية غير  للموجوداتمليار لاير سعودي  7.8بمبلغ  2023يونيو  30اطر ليبور بالدوالر األمريكي المستحقة بعد تعرض البنك لمخ 2021يونيو  30في 

 مليار لاير سعودي مبلغ نظري للمشتقات 25المشتقة )القيمة المرحلة( و
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 أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.

 

 اإلدارة مجلس موافقة - 22
 (.م2021 يوليو 28ق المواف) هـ1442 لو الحجة18 بتاريخوحدة من قبل مجلس اإلدارة اعتمدت هذه القوائم المالية الم
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