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 الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
م2021و م2022 مارس 31في  ةأشهر المنتهي الثالثةلفترة   

 

 عـام  .1

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

م( من 1957نوفمـ  بر  18هـ   )الموافق 1377ثاني ربيع ال 25الصادر بتاريخ  1010001054م(. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23هـ   )الموافق 1377

ً  339خالل شـ    بكة فروعه البالغ عددها  ً  فرعـ    ا ً  341م: 2021مارس 31) مرخصا ً  فرعا ( في المملكة العربية السعودية وفرعاً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، مرخصا

 لمركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:ل العنوان المسجلإن تباً تمثيلياً في سنغافورة. ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومك

 A1برج  -واحة غرناطة 

  حي الشهداء –الرياض 

  22622ص ب 

  11416الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

اإلشراف عليها من تم اعتمادها و تم (متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد)إسالمية تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية 

 قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

 

 (: تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل )يشار إلى هذه الشركات التابعة مع البنك مجتمعة بـ "المجموعة"الموجزة إن القوائم المالية الموحدة 

مشورة، وحفظ األوراق المالية والتي الأ( شركة الرياض المالية )تتولى القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم 

 تنظمها هيئة السوق المالية( وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية.

مسجلة في المملكة العربية ب( شركة إثراء الرياض العقارية )والغرض منها االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك أو للغير وذلك لغرض التمويل( وهي 

 ية.السعود

 لمملكة العربية السعودية.ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى( وهي مسجلة في ا

 د البشرية إلى المجموعة. د( شركة إسناد الرياض وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات الموار

 هـ( شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان.

دولة تحظى بصالحية المقاصة وإعالن إفالس وهي تختص بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف  –و( شركة الرياض لألسواق المالية والمسجلة في جزر كايمان 

 الرياض.الدولية نيابة عن بنك 

 

 أسس اإلعداد .2

 
المالي  التقرير"  – 34وفقاً لمعيار المحاس      بة الدولي  م2022 مارس 31المنتهية في  أش      هر الثالثةولفترة تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في 

 . (SOCPA) نلمراجعين والمحاسبيلوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  " المعتمد في المملكة العربية السعودية األولي

ش صاحاة الموجزة على كافة المعلومات واإلمل القوائم المالية المرحلية الموحدتال ت سنوية، و تف  يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائمعليه المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ال

 .م2021ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في في كماالموحدة السنوية للمجموعة  المالية

 

 
 

 أسس توحيد القوائم المالية .3

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

طر أو يكون لديها حقوق في الش  ركات التابعة هي المنش  لت المس  تثمر فيها التي تس  يطر عليها المجموعة. تس  يطر المجموعة على المنش  أة المس  تثمر فيها عندما تتعرض لمخاإن 

 لك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها.ت فيالعوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، ويكون لديها القدرة على التأثير 

 

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

 بتاريخ توقف هذه السيطرة.

 

اد القوائم المالية المرحلية س  تبعاد األرص  دة بين البنك وش  ركاته التابعة، وأي دخل أو مص  روف غير محقق قد ينش  أ من المعامالت المتداخلة بين ش  ركات المجموعة عند إعديتم ا

س    ائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها اس    تبعاد المكاس    ب غير ال محققة وذلك فقط بقدر عدم وجود دليل على حدوث انخفاض في الموحدة الموجزة. كما يتم اس    تبعاد الخر

 القيمة.

 

ة اإلجمالية للمجموعة مديرا لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع االقتصاديكتعمل المجموعة 

دارة متوقعة(، وعلى حقوق المس     تثمرين في اقالة مدير الص     ندوق. وبناًء على ذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل إتعاب أأو  مس     جلةفي الص     ندوق )تتض     من أي عموالت 

 للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة .4
ولكن  ،2022في عام  المطبقة ألول مرةأدناه هناك العديد من التعديالت ليست سارية بعد، ، ومبكًرا لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره

  .للمجموعة الموجزة دةالمالية المرحلية الموح القوائمليس لها تأثير على 

 

 في تمديد الطريقة العملية 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد( 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي 2020(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 19-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

، نشر 2021مارس  31د تعدياًل لعقد اإليجار. في يع 19-وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد يقدم 16للتقرير المالي 

. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس 2022يونيو  30إلى  2021يونيو  30المجلس تعديالً إضافيًا لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 

. وفي حاالت عديدة، يؤدي ذلك إلى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في جارعلى عقد اإليالطريقة التي كانوا سيفعلون بها إذا لم تكن تعديالت 

 الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 

 

، وبعض التحسينات السنوية 37المحاسبة الدولي ومعيار  16ومعيار المحاسبة الدولي  3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  41ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  1على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير  3ة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ، "عمليات تجميع األعمال" اإلشار3تُحد 

 المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال. 

المبالغ المستلمة  -ت والمعدات من تكلفة بند الممتلكات واآلال -، "الممتلكات واآلالت والمعدات" على الشركة الخصم 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

والتكلفة ذات الصلة في قائمة  من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بتجهيز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً من ذلك، تقوم الشركة بإثبات عائدات المبيعات هذه

 الدخل. 

ات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا ، "المخصصات والمطلوب37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 كان العقد سيكون خاسًرا.

 9ر المالي : "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقري1تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 ، "عقود اإليجار".16: "الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي  41: "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي 

 

 ولكنها ليست سارية بعد.  صدرت معايير محاسبية

 تاريخ السريان  الوصف المعيار
التعديالت على معيار 

 – 1الدولي رقم المحاسبة 

عرض القوائم المالية 

بشأن تصنيف 

 المطلوبات.

"عرض القوائم المالية"،  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

أنه يتم تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة 

. التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقريرفي نهاية فترة التقرير.ال يتأثر 

 عندما يشير إلى "تسوية" التزام ما.  1يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 

مؤجل حتى الفترات 

 المحاسبية التي ال

يناير  1تبدأ قبل 

2024 

تعديالت ضيقة النطاق 

على معيار المحاسبة 

بيان  ،1الدولي رقم 

ومعيار  2الممارسة 

 .8المحاسبة الدولي رقم 

تهدف التعديالت إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي 

القوائم المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات 

 المحاسبية.

 

الفترات السنوية التي 

 1د تبدأ في أو بع

 2023يناير 

المالي  للتقريرالمعيار الدولي 

 "،"عقود التأمين ،17رقم 

 2020بصيغته المعدلة في يونيو 

". 

 

، والذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشكل  17المالي من الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي للتقرير 

أساسي طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشلت التي تصدر عقود التأمين وعقود االستثمار التي 

 يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية.

 

الفترات السنوية التي 

 1تبدأ في أو بعد 

 2023يناير 

تعديل ضيق النطاق على 

متطلبات التحول الواردة في 

 17لمالي المعيار الدولي للتقرير ا

 .عقود التأمين

 

يتعلق التعديل بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبات أخرى 

 .17في المعيار الدولي للتقرير المالي 

"األدوات المالية"  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

فة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد تؤدي هذه الفروقات إلى عدم تطابق متطلبات تحول مختل

محاسبي مؤقت بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في بيانات المقارنة التي تقدمها 

والمعيار الدولي للتقرير المالي  17في القوائم المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ة.ألول مر 9

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي، 

سيحسن فائدة بيانات المقارنة بالنسبة للمستثمرين. يحقق التعديل ذلك من خالل منح شركات 

 التأمين خيار عرض بيانات المقارنة عن الموجودات المالية.

 

الفترات السنوية التي 

 1بعد  تبدأ في أو

 2023يناير 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .5
المالية الموحدة  المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات

 .م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والسنوية 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة   

 
 المشتقات. 6

 
مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في  التي تعتبرإن المبالغ االسمية  .لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بها والسالبة الموجبةيبين الجدول أدناه القيم العادلة 

اط التي نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مخر ر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة ور

ا ال تعكس مخاطر السوق.تقتصر عادة على القيمة   العادلرة اإليجابية للمشتقات، كما أنهر

 

 )غير مدققة( م2021 مارس 31  )مدققة( م2021ديسمبر  31  )غير مدققة( م2022 مارس 31

  بآالف الرياالت السعودية

القيمة 

العادلة 

 الموجبة

القيمة 

العادلة 

 السالبة

  المبالغ االسمية
القيمة 

العادلة 

 الموجبة

القيمة 

العادلة 

 السالبة

المبالغ 

 االسمية
 

القيمة 

العادلة 

 الموجبة

القيمة العادلة 

 السالبة

المبالغ 

 االسمية

            مقتناة ألغراض المتاجرة:

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة

 1,239,989   (1,111,292)  76,268,417   
1,291,830 (1,176,314) 60,865,983  1,207,170 (979,175) 47,285,795 

عقود الصرف األجنبي 

 اآلجلة

 101,642   (34,501)  24,305,387   
96,035 (92,017) 24,057,318  77,388 (32,041) 29,378,446 

 عقود خيار العمالت
 4,251   (3,944) 192,641 

 191 (191) 113,149  - - - 

مقتناة لتغطية مخاطر 

 العادلة: القيمة
   

 
       

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة

 248,883   (43,751)  7,184,287   
26,459 (169,987) 5,283,720  4,245 (250,752) 3,108,297 

مقتناة لتغطية مخاطر 

 :التدفقات النقدية
   

 
       

مقايضات أسعار 

 العموالت الخاصة

 -     (79,610)  1,375,000   
- (21,635) 1,375,000  - (9,618) 925,000 

 اإلجمالي
 1,594,765   (1,273,098) 109,325,732  1,414,515 (1,460,144) 91,695,170  1,288,803 (1,271,586) 80,697,538 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021م و2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

 

 صافي االستثمارات، .7
 :ألوراق الماليةا نوع حسباالستثمارات 

 

 خالل قائمة الدخل من العادلة بالقيمة استثمارات ـأ 

 السعودية بآالف الرياالت

 

 بالتكلفة المطفأة، صافي استثمارات ـب 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 ، صافياآلخر الشامل الدخلخالل  منالعادلة  بالقيمة استثماراتـ جـ 

 بآالف الرياالت السعودية

 
م: 2021 مارس 31مليار لاير سعودي و 18.2م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) مليار 19.5صكوك تبلغ  على م2022 مارس 31تشتمل االستثمارات كما في 

 مليار لاير سعودي(. 16.0

مليون لاير  5.6: م2021ديسمبر  31) م2022 مارس 31 كما فيلاير سعودي  مليون 3.6 محتفظ بها بالتكلفة المطفأةمخصص الخسارة في االستثمارات البلغ 

 ،م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةمليون لاير سعودي( ويتعلق ذلك بتعرضات المرحلة األولى والثانية. خالل فترة  5.5: م2021 مارس 31وسعودي 

 مليون لاير سعودي. 2.5بمبلغ  انخفضت الثانية مخصصات المرحلةومليون لاير،  0.5االولى بمبلغ  مخصصات المرحلة انخفضت
 

ديسمبر  31) م2022 مارس 31في كما  مليون لاير سعودي 183.1ن خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات بالقيمة العادلة مصافي بلغ مخصص الخسارة على 

 انخفضت ،م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثمليون لاير سعودي(. خالل فترة  160.5: م2021 مارس 31ومليون لاير سعودي  138.0: م2021

 48.1في المرحلة الثالثة بمبلغ  ومليون لاير سعودي  34.2مليون لاير سعودي، وفي المرحلة الثانية بمبلغ  11.9في المرحلة األولى بمقدار مخصصات الخسارة 

 مليون لاير سعودي. 
 

 

 

  

 اإلجمالي دولية محلية  

 مارس 31 

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

 مارس 31

 م2022

31 

ديسمبر 

 م2021

 مارس  31

 م2021

 مارس  31

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

صناديق 

 استثمار
1,127,098 1,176,774 991,778 - - - 1,127,098 1,176,774 991,778 

 991,778 1,176,774 1,127,098 - - - 991,778 1,176,774 1,127,098 اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 مارس  31 

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

 مارس  31

 م2022

ديسمبر 31

 م2021

 مارس 31

 م2021

 مارس  31

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

سندات 

 بعمولة ثابتة
 32,568,323  28,866,331 24,974,319 1,161,536 699,258 412,167  33,729,859  29,565,589 25,386,486 

سندات 

بعمولة 

 متغيرة

 3,154,799  6,354,823 7,190,990 - - 250,753  3,154,799  6,354,823 7,441,743 

 32,828,229 35,920,412 36,884,658 662,920 699,258 1,161,536 32,165,309 35,221,154 35,723,122 اإلجمالي

 اإلجمالي دولية محلية  

 مارس 31 

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

 مارس 31

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

 مارس  31

 م2022

ديسمبر  31

 م2021

 مارس  31

 م2021

سندات 
 بعمولة

 ثابتة

- - - 16,733,824 17,466,355 19,258,784 16,733,824 17,466,355 19,258,784 

 3,855,498 4,073,645 4,289,025 663,192 757,086 764,610 3,192,306 3,316,559 3,524,415 أسهم

 23,114,282 21,540,000 21,022,849 19,921,976 18,223,441 17,498,434 3,192,306 3,316,559 3,524,415 اإلجمالي

          

 56,934,289 58,637,186 59,034,605 20,584,896 18,922,699 18,659,970 36,349,393 39,714,487 40,374,635 اإلجمالي
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
م2021م و2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   

 

 القروض والسلف، صافي .8
 بالتكلفة المطفأة ةالقروض والسلف المقتنا 8.1

 تتكون من اآلتي:التي       

            م2022 مارس 31

            )غير مدققة(

 اإلجمالي  أخـــــــــرى  قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  مدينجاري  بآالف الرياالت السعودية

  235,656,195    957,819    149,491,874    79,284,368    909,858    5,012,277  إجمالي -قروض وسلف عاملة 

  3,836,703    1,015    2,463,382    990,258    38,125    343,922  قروض وسلف غير عاملة

  239,492,898    958,834    151,955,256    80,274,626    947,983    5,356,199  إجمالي القروض والسلف

 (4,699,911)   (3,604)   (3,580,182)   (843,930)   (28,881)   (243,314)  مخصص االنخفاض في القيمة

  234,792,987    955,230    148,375,074    79,430,696    919,102    5,112,885  القروض والسلف، صافي

            م2021 ديسمبر 31 

            )مدققة(

 اإلجمالي  أخـــــــــرى  قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  جاري مدين بلالف الرياالت السعودية

  218,149,427    831,957    135,611,522    75,604,907    823,626    5,277,415  إجمالي -عاملة قروض وسلف 

  3,654,965    1,015    2,407,175    872,493    29,989    344,293  قروض وسلف غير عاملة

  221,804,392    832,972    138,018,697    76,477,400    853,615    5,621,708  إجمالي القروض والسلف

 (4,514,157)   (1,154)   (3,460,949)   (825,289)   (25,479)   (201,286)  في القيمةمخصص االنخفاض 

  217,290,235    831,818    134,557,748    75,652,111    828,136    5,420,422  القروض والسلف، صافي

            م2021 مارس 31 

            )غير مدققة(

 اإلجمالي  أخـــــــــرى  قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  جاري مدين بلالف الرياالت السعودية

  197,370,345    492,819    124,783,844    65,818,196    665,788    5,609,698  إجمالي -قروض وسلف عاملة 

  3,933,737    2,675    2,787,102    801,076    19,340    323,544  قروض وسلف غير عاملة

  201,304,082    495,494    127,570,946    66,619,272    685,128    5,933,242  إجمالي القروض والسلف

 (4,861,313)   (1,658)   (3,757,568)   (868,501)   (30,644)   (202,942)  القيمةمخصص االنخفاض في 

  196,442,769    493,836    123,813,378    65,750,771    654,484    5,730,300  القروض والسلف، صافي

 146.1م: 2021ديسمبر  31)كما  م2022 مارس 31سعودي كما في  لاير مليار157.9  قدرها تقليدية غير مصرفية منتجات صافي والسلف، القروض تتضمن

 مليار لاير سعودي( 129.0م: 2021 مارس 31مليار لاير سعودي و

 

 :للقروض والسلف الخسائر الحركة في مخصصحليل ت 8.2

 (بآالف الرياالت السعودية) اإلجمالي ،خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلف

 اإلجمالي  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  األولى المرحلة 

  4,514,156   2,413,141  1,472,071  628,944 م2022 يناير 1 في كما الرصيد

    -   (13,918)  (6,639)  20,557 شهرا   12 مدى على المتوقعة خسائر االئتمان إلى محول

 ذات المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعة خسائر االئتمان إلى محول

 المنخفض غير االئتماني المستوى
(16,583)  24,708  (8,125)   -    

ذات  المالية األدوات -المتوقعة على مدى العمر  خسائر االئتمانإلى  محول

 المستوى االئتماني المنخفض
(1,106)  (40,624)  41,730   -    

  185,755   158,953  91,132  (64,330) *الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

  4,699,911   2,591,781  1,540,648  567,482 م2022 مارس 31 كما في الرصيد
        

 

 وغيرها( العقاري ن والحسابات المدينة ومبالغ الرهتتضمن المبالغ المخصومة )القروض الشخصية وبطاقات االئتمان( والمبالغ المشطوبة )القروض التجارية، *

 

 

 اإلجمالي  الثالثة المرحلة  الثانية المرحلة  األولى المرحلة 

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

 -  (109,439)  (29,288)  138,727 شهراً  12 مدى على المتوقعةخسائر االئتمان   إلى محول

 ذات المالية األدوات - العمر مدى على المتوقعةخسائر االئتمان   إلى محول

 المنخفض غير االئتماني المستوى
(7,480)  52,149  (44,669)  - 

ذات  المالية األدوات -المتوقعة على مدى العمر خسائر االئتمان  إلى  محول

 المستوى االئتماني المنخفض
(411)  (76,658)  77,069  - 

 327,300  138,026  229,245  (39,971) *الخسارة مخصص قياس إعادة صافي

 4,861,313  2,623,167  1,120,900  1,117,246 م2021 مارس 31 فيكما  الرصيد
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(

م2021م و2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

  )تتمة( القروض والسلف، صافي .8

  

 حلية الموحدة الموجزة من التالي:صافي، الظاهر في قائمة الدخل المر ،األخرى والموجودات الماليةخسائر االئتمان  مخصص انخفاض يتكون 8.3

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ودائع العمالء .9 

دائع العمالرء  تتكون  اآلتي:من ور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م: 2021ديسمبر  31م )2022مارس  31كما في  مليون لاير سعودي 35,692قدرها  اإلسالمية ة مع أحكام الشريعةتتضمن الودائع ألجل ودائع متوافق

 مليون لاير سعودي( 24,788م: 2021مارس  31مليون لاير سعودي و 31,352

 
 

 . صكوك الشريحة األولى10
، نجح البنك في إصدار صكوك خضراء من الشريحة األولى إضافية مقومة بالدوالر األمريكي ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بقيمة 2022خالل فبراير 

الصكوك في  وتمثل ملكية غير مقسمة لحملة، ثابتمليار لاير سعودي(. هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة بدون تاريخ  2.8مليون دوالر أمريكي ) 750

ويجوز للبنك الحق الحصري في استرداد الصكوك وكل صك يمثل التزام غير مضمون ومشروط ومدعم ضمن للبنك ضمن حقوق الملكية.  تموجودا

الصكوك في كل م وفقًا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية الصكوك. يُدفع معدل الربح المطبق على 2027فبراير  16الصكوك أو طلبها ابتدأً من 

روط وأحكام معينة( تاريخ توزيع دوري باستثناء حدوث حالة عدم سداد أو اختيار عدم السداد من قبل البنك، وحيث يجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص )وفقًا لش

جب أن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو أن يختار عدم إجراء أي توزيعات. ال يعتبر عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع بمثابة أحداث تخلف بالدفع وال ي

 مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلالف الرياالت السعودية

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  مارس

 

 

 م2022

 )غير مدققة(

 م2021 

 )غير مدققة(

 

  249,395   147,659  مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

  (2,613)   38,725  قيمة الموجودات المالية األخرى، صافيفي  االنخفاض )عكس( مخصص

  246,782   186,384  اإلجمالي

 م2021 مارس 31  م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  126,653,489    116,255,002    125,183,900  الطلبتحت 

  1,162,515    1,348,523    1,405,435  ادخار

  45,386,101    75,032,396    81,210,600  جلأل

  25,396,180    19,042,376    24,615,935  أخرى

  198,598,285    211,678,297    232,415,870  اإلجمالي



 

Page 13 of 20 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(

م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

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

 

  م2021 مارس 31  م2021ديسمبر  31    م2022 مارس 31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

  9,021,657    9,067,781    10,186,780  اعتمادات مستندية

  62,935,345    71,270,076    73,893,653  خطابات ضمان

  2,396,113    3,226,822    3,145,626  قبوالت

  14,288,616    21,507,829    23,129,315  التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

  88,641,731    105,072,508   110,355,374 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 

ائتماني غير 

 منخفض

الخسائر 

ئتمانية اال

المتوقعة على 

 -مدى العمر 

ذات مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض 
         

 278,022 207,643 22,280 48,099 م )غير مدققة(2022 مارس 31الرصيد كما في 
  256,138   197,384   19,975   38,779  م )مدققة(2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

  266,280   197,723   14,343   54,214  م )غير مدققة(2021 مارس 31الرصيد كما في 

 

 مليون لاير سعودي 558م: 2021 ديسمبر 31) سعودي مليون لاير 574 قدرها احتياطيات مشطوبة على ،م2022 مارس 31كما في  المطلوبات األخرى تشمل

 (.مليون لاير سعودي 569: م2021 مارس 31و

 
 

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

 

  م2021 مارس 31  م2021ديسمبر  31    م2022مارس  31 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

باستثناء الوديعة النظامية البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى    13,419,900    15,259,413    23,857,700  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر

من تاريخ االقتناء       
 22,185,912    17,147,273    14,302,862  

 38,160,562  32,406,686  35,605,812 اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية. 13

 
 

 :واإلفصاح عنها القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد 

 سواق نشطة.  أفي  ةمماثل ألدوات ماليةالمستوى األول: أسعار متداولة )غير معدلة(  -

  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 -

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

 

 القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 
 

 م2022 مارس 31

 )غير مدققة(  بآالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,594,765 - 1,594,765 -  للمشتقات  الموجبةالقيمة العادلة  - 

 1,127,098 - - 1,127,098  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  - 

 21,022,849 536,374 - 20,486,475  اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,273,098 - 1,273,098 -  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة    

 

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة( بلالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  1,414,515     -   1,414,515     -   للمشتقات  الموجبةالقيمة العادلة  - 

  1,176,774     -     -   1,176,774   الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  - 

  21,540,000   537,534     -   21,002,466   اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  1,460,144     -   1,460,144     -   للمشتقات السالبةالقيمة العادلة    
 

 م2021 مارس 31

 مدققة(غير ) بلالف الرياالت السعودية

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,288,803 - 1,288,803 -  للمشتقات  الموجبةالقيمة العادلة  - 

 991,778 - - 991,778  الدخل قائمة خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات  - 

 23,114,282 454,167 - 22,660,115  اآلخر الشامل الدخل خالل منالعادلة  بالقيمةاستثمارات   - 

      مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

  1,271,586     -   1,271,586     -   للمشتقات السالبةالقيمة العادلة    
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة   

 

 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( .13

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الثالثةلفترة 

 مارس 31المنتهية في 

 م2022

 )غير مدققة(

للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 م2021

 )مدققة(

أشهر  الثالثةلفترة  

 31المنتهية في 

 م2021 مارس

 )غير مدققة(
      

      تسوية الحركة في المستوى الثالث 

  454,710    454,710    537,534  الرصيد االفتتاحي

      :، الصافيأو الخسائر المكاسبإجمالي 

 (543)   (1,028)   (850)  مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة  -

 مدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر المرحلية   -
 الموحدة الموجزة    

 (310)   (34,998)   -    

    -    118,850      -  مشتريات

 454,167  537,534  536,374 الرصيد الختامي

 

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

 الموجزةال تختلف جوهرياُ عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة  إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي

والنقدية واألرصدة  . كما أن القيم العادلة لودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة،باستثناء القروض والسلف، واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة

المسجلة بالتكلفة والمطلوبات األخرى،  األخرى ، والموجوداتوالمؤسسات المالية االخرى البنوكواألرصدة لدى  ،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

ً عن األسعار التعاقدية ولالسوق لألدوات ا ، لبنوك والمؤسسات المالية األخرىالفترة قصيرة األجل لألرصدة لدى لمالية المماثلة ال تختلف جوهريا

 .والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى

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

لاير سعودي  مليار  240.5 . بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلفمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3والتي تقع ضمن المستوى  ،والسلف

  (.سعوديلاير مليار  207.1م: 2021 مارس 31و سعودي مليار لاير 222.7: م2021ديسمبر  31) م2022 مارس 31في 

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

ديسمبر  31) م2022 مارس 31لاير سعودي في  مليار 36.7بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 

 (.سعودي لايرمليار 33.5: 2021 مارس 31و لاير سعوديمليار  36.1 :م2021

 

 القطاعات التشغيلية. 14

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

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

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

بشكل  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة التمثيلي والمكتب الدولي الفرع هذا أعمال ونتائج والتعهدات

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

 . التشغيلية القطاعات بين جوهرية أخرى ومصاريف
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(. 14

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

 الحجم. متوسطةالودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة  تشمل األفراد: مصرفية

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

 المشورة وحفظ األوراق المالية.

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

 الئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.المدينة والتسهيالت ا

 وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية بالمجموعة.الخزينة خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة وخدمات  تقدم الخزينة واالستثمار:

ودخل يات، لوإجمالي مص       اريف العمجمالي دخل العمليات، إ، وم2021و م2022 مارس 31فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

 -تشغيلي: لكل قطاع  بذلك التاريخ ينأشُهر المنتهي الثالثة في فترة قبل الزكاة الفترة

 

  م2022 مارس 31

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بآالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

  348,468,315   90,433,899   160,826,019   3,070,895   94,137,502  الموجوداتإجمالي 

  297,603,418   28,099,745   166,958,685   959,152   101,585,836  إجمالي المطلوبات 

  3,101,534   632,373   1,186,246   272,802   1,010,113  إجمالي دخل العمليات، صافي، منه:

  2,131,877   287,905   801,314   67,381   975,277  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  617,499   4,231   375,996   191,168   46,104  دخل األتعاب والعموالت، صافي    -

    -  (8,178)  (66,911)   61,923   13,166  ايرادات ما بين القطاعات

  1,288,445   102,401   390,607   67,627   727,810  إجمالي مصاريف العمليات، صافي، منه: 

 استهالك الممتلكات والمعدات وموجودات حق   -

 االستخدام   

 98,056   7,142   20,388   6,629   132,215  

مخصص انخفاض )عكس( خسائر االئتمان   -

 صافي ،والموجودات المالية األخرى

 47,647   -     138,634   103   186,384  

  68,413   68,413     -     -     -  مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات، صافي  -

 (68,607)  (68,607)     -     -     -  الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

  1,744,482   461,365   795,639   205,175   282,303  دخل الفترة قبل الزكاة

      

  م2021 مارس 31

 األفراد مصرفية )غير مدققة( بلالف الرياالت السعودية

خدمات االستثمار 

 والوساطة

 مصرفية

 الشركات

الخزينة 

 اإلجمالـي واالستثمار

  308,036,280   92,038,124   135,106,184   2,085,312   78,806,660  إجمالي الموجودات

  263,808,537   23,859,183   142,214,614   644,442   97,090,298  إجمالي المطلوبات 

  2,823,830   584,396   1,103,134   207,561   928,739  :صافي، منهإجمالي دخل العمليات، 

  2,095,804   316,439   826,020   39,135   914,210  صافي دخل العموالت الخاصة  -

  454,423   1,807   268,737   164,287   19,592  عموالت، صافي  التعاب واألدخل   -

    -   36,374  (77,008)   37,910   2,724  ايرادات ما بين القطاعات

  1,284,437   112,496   608,724   52,041   511,176  : صافي، منهإجمالي مصاريف العمليات، 

 وموجودات حق استهالك الممتلكات والمعدات   -

 االستخدام    

 93,272   5,825   17,860   6,900   123,857  

 خسائر االئتمان  )عكس( مخصص انخفاض  -

 صافي ،األخرىوالموجودات المالية    

 (157,354)  -     386,562   17,574   246,782  

  55,470   55,470     -     -     -  ، صافياالستثماراتمخصص االنخفاض في قيمة   -

 (10,776)  (10,776)     -     -     -  الحصة في ارباح الشركات الزميلة، صافي

  1,528,617   461,124   494,410   155,520   417,563  دخل الفترة قبل الزكاة
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 الموحدة الموجزة )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 

 إدارة المخاطر المالية. 15

   مخاطر االئتمان

اإلقراض التي تنتج عنها القروض والس   لف، وعن األنش   طة االس   تثمارية. كما تنش   أ مخاطر االئتمان عن أنش   طة تنش   أ مخاطر االئتمان بش   كل أس   اس   ي عن 

 تخدام نظام تصنيف داخليسألطراف األخرى بال الموقف االئتمانيبتقويم  مجموعةال تقوم. األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي مثل التزامات القروض

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

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

سات إدارة المخاطر بحيث تمكن الة ئطراف األخرى المحددة، وتقييم مالحدود للمعامالت مع األ سيا صميم  ستمرة. يتم ت صورة م من  مجموعةهذه األطراف ب

ً  مجموعةتعرض لها الالتعرض      ات الفعلية التي تكما يتم مراقبة  .تحديد المخاطر ووض      ع حدود مالئمه لها  تقوم ،اإلئتمانباإلض      افة لمراقبة حدود  .يوميا

التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاص   ة رئيس   ة والدخول في ترتيبات ض   مان مع األطراف األخرى في  ابإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنش   طته مجموعةال

ما  خاطر. ك حد من فترات التعرض للم مة وال عةال تقومظروف مالئ ها لص       الح أط مجمو نازل عن عامالت أو الت فال الم بإق نا  يا خاأح يل م طر راف أخرى لتقل

 االئتمان.

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

تبعها في تقييم أنش  طة اإلقراض الخاص  ة ت خرى باس  تخدام نفس األس  اليب التيبتقويم األطراف األ مجموعةال تقوم، مجموعةتحملها الالمخاطر التي يمكن ان ت

 . ابه

في االئتمان أو عالقة تجارية أخرى أو من التركيز في قطاعات أعمال أخرى يشير تركيز المخاطر إلى المخاطر الناشئة عن التوزيع غير المتكافئ ألطراف 

ية من خالل  مان ظة االئت خاطر في المحف لك، تتركز الم لذ قاً  ية. وف ناطق جغراف يل الى: )أ( أو م )التركز الفردي(، )ب(  األفرادعدم التوازن في توزيع التمو

ة النس  بية ألداء قطاع الص  ناعةق قطاع الخدمات )تركز القطاع( و )ج( المناطق الجغرافية )التركز اإلقليمي(. يش  ير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحس  اس  ي

 .تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز مجموعةال

ة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العمالء في أماكن أو أنشط مجموعةال تقوم

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

 ذات العالقة. الفردية والسلفأالقروض  االنخفاض في قيمةمالحظة مؤشرات تدل على 

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

إدارة المخاطر لتعكس  نظمةأبانتظام بمراجعة س ياس ات و مجموعةال تقومالحص ول عليها أثناء مراجعتها لمدى كفاية مخص ص خس ائر االنخفاض في القيمة. 

 المستجدة. الممارسات التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021و م2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

 توزيعات األرباح. 16
وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية غير  .2021لاير س   عودي لكل س   هم( لعام  0.54مليون لاير س   عودي ) 1,620تم اقتراح توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 

 . 2022أبريل  25تاريخ توزيع األرباح هو  .2022أبريل  12 بتاريخاجتماع الجمعية العمومية  العادية

توزيعات األرباح  . بلغتم2020عام لأرباح للمس    اهمين  ، على توزيعم2021مارس  23خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في  المس    اهمون وافق

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

 ربح السهم األساسي والمخفض. 17

ساب  سي والمخفض تم احت سا سهم األ سهم ربح ال سمة م2021و م2022 مارس 31المنتهية في  للفترةلل سهم  ىعلصافي دخل الفترة  بق البالغ  القائمةعدد األ

 مليون سهم. 3,000

 

 كفاية رأس المال. 18
للحفاظ على قدرة المجموعة على  المركزي الس      عوديالبنك  حددهاتتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي 

 االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وبناء قاعدة رأسمالية متينة.

 

البنك  اعتمدهاتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باس      تخدام المنهجيات والنس      ب المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المص      رفية والتي 

حدد من قبل كزي الس      عوديالمر ظامية لرأس المال كما هو م لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات الن قاعدة رأس مال قوية  البنك ، لغرض الحفاظ على 

 . المركزي السعودي

 

ية رأس المال من خالل  مقارنة تراقب المجموعة مدى كفاية رأس المال باس  تخدام النس  ب التي حددها البنك المركزي الس  عودي. تقوم هذه النس  ب بقياس كفا

لمخاطر التي رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات في قائمة المركز المالي وااللتزامات والقيم االس      مية للمش      تقات بالقيمة المرجحة التي تعكس ا

 .تتعلق به

 

سب كفاية رأس الما ساند ون سي ورأس المال الم سا صة يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األ ل الخا

 . بالبنك

 بماليين الرياالت السعودية

 م2022 مارس 31

  )غير مدققة(

 م2021ديسمبر  31

  )مدققة(

 م2021 مارس 31

 )غير مدققة(

      المخاطرالموجودات المرجحة 

  251,040    274,628    288,454  االئتمان

  18,732    19,649    19,813  التشغيلية

  4,838    4,197    4,947  السوق

  274,610    298,475    313,214  إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

      رأس المال المؤهل

  44,238    47,306    50,930  المال األساسيرأس 

  9,853    9,389    9,271  رأس المال المساند

  54,091    56,695    60,201  اجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

 %16.1  %15.8  %16.3 نسبة كفاية رأس المال األساسي %

 %19.7  %19.0  %19.2 إجمالي نسبة كفاية رأس المال %
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
م2021م و2022 مارس 31 المنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة   

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

 
العديد من المناطق الجغرافية  واجهتاألس    واق العالمية، حيث في تعطيل  (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيدم, تس    ببت 2021و 2020خالل عام 

ولقد لوحظ تحس  ن كبير في أرجاء العالم بعد تلقي العديد من الس  كان لقاح كورونا مما أدى إلى تقليل الحاالت النش  طة  موجات متعددة من اإلص  ابات

 .  (19-)كوفيدتخفيف كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا و

 

صاد الكلي بما في ذلك تأثير الجائحة وإجراءات الدعم الحكومية والمقدمة من البنك المركزي ا ضع الحالي لالقت صل المجموعة تقييم الو سعودي توا ل

على  مثل فترات اإلمهال في الس      داد وحزم التخفيف األخرى وتأثيرها على المحفظة التمويلية مع إجراء مراجعة على تركزات المخاطر االئتمانية

مس     توى أكثر دقة مع التركيز الخاص على القطاعات االقتص     ادية والمناطق واألطراف األخرى وحماية الض     مانات واتخاذ إجراءات التص     نيف 

 االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة القروض متى لزم األمر. 

 

 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

 بهدف تقديم الدعم الالزم 2020ي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس أصدر البنك المركز ،19-تأثيرات فيروس كوفيد لمواجهة

زي مرحلة األولى والمرحلة الثانية( لقطاع الش  ركات المتناهية الص  غر والص  غيرة والمتوس  طة حس  ب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم البنك المرك)ال

كما تعتبر برامج اإلعفاء من الدفعات كدعم قصير األجل للسيولة لمواجهة . هـ      1438جمادى اآلخر  16وتاريخ  381000064902ي رقم السعود

تم تقييم األثر المحاسبي للتغييرات المذكورة أعاله من حيث التسهيالت االئتمانية ومعالجتها وفقًا لمتطلبات مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترض. 

 .م2022رس ام 31. انتهى برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في من حيث الترتيب كتعديل 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 2020عام  ولتعويض التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برامج البنك المركزي الس     عودي والجهات العامة األخرى، خالل

 على ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي بتواريخ استحقاق مختلفة وهي مؤهلة العتبارها منح حكومية.  مجموعةال تحصلم 2021و

 

في قائمة الدخل, فيما مليون لاير س      عودي(  41.0م: 2021مارس  31) 2022مارس  31مليون لاير س      عودي كما في  29.0تم االعتراف بمبلغ 

 263.2م: 2021ديس     مبر  31م )2022مارس  31مليون لاير س     عودي كما في  234.2إجمالي دخل منح مؤجل بلغ يتعلق بالودائع ذات الص     لة ب

 مليون لاير سعودي(.

 

 

 تحول معدل اإلقراض )إصالح معيار سعر الفائدة( . 20

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

رقم لتقرير المالي ( والمعيار الدولي ل39)رقم ( ومعيار المحاسبة الدولي 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )مرحلتين، ارشاداته على 

 تفاديًا لمواجهة أي تغيرات قد تؤثر على البيانات المالية بعد (16) رقم عيار الدولي للتقرير المالي( والم4) رقم ( والمعيار الدولي للتقرير المالي7)

ر. أثرت تعديالت المرحلة الثانية بًا من المخاطة بديل خاليًا تقريسعر الفائدة بين البنوك بسعر فائد تبديلعند إصالح معيار سعر الفائدة، بما في ذلك 

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:م، و2021يناير  1في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

الذي ال ينتج عن طريق تحديث فعالية معدل الفائدة  صالح معيار سعر الفائدةالتغيرات المحاسبية في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إل

واألساس الجديد لتحديد  اإلصالح،نتيجة  ىعل مباشرعنه تأثير مباشر على الربح أو الخسارة. ينطبق هذا فقط عندما يكون التغيير ضروريًا بشكل 

معيار هي لتغطية مخاطر التخصيص والتوثيق كنتيجة إلصالح والتغيرات المسموحة ؛ األساس السابقالتدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديًا 

 دون التوقف عن تغطية المخاطر القائمة.   سعر الفائدة

 

األوراق المالية زة ، حياهيكلة نسبة الربح، كالصكوإصدارها من خالل ] للتعديلالخاضعة  أسعار الفائدة بين البنوك تتعرض المجموعة لمعدالت

 .والتغطية المتعلقة بها في حال انطبق ذلك[ األجنبية،والمنتجات المقومة بالعمالت  االستثمارية،

 

مليار لاير سعودي  13.9م بمبلغ 2023يونيو  30م تعرض البنك لمخاطر ليبور بالدوالر األمريكي المستحقة بعد 2022مارس  31كما في 

 .تقاتمليار لاير سعودي للمبالغ اإلسمية للمش38.9 للقروض والسلف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






