1
2

4

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

قائمة

المحتويات

6

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

10

مجلس اإلدارة

14

أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدارة العليا

األنشطة الرئيسة واالستراتيجة
واألهداف

ملخص اإلنجازات
لعام 2019م
قطاع مصرفية األفراد

12
16
18

26

المصرفية الماسية والذهبية

قطاع مصرفية الشركات

29

قطاع المصرفية الرقمية

31

الفروع الخارجية

28
31

قطاع الخزينة واالستثمار

33

حوكمة تقنية األعمال

35

قطاع رأس المال البشري

37

تقنية األعمال
إدارة االلتزام

36

قطاع التواصل وإثراء تجربة العمالء

المسؤولية االجتماعية

40

فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

42

مخاطر االئتمان

44

المصرفية اإلسالمية
إدارة المخاطر

قائمة الدخل الشامل الموحدة

113

قائمة الدخل الموحدة

112

قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين الموحدة

114

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اإلدارة العامة

اإلدارة اإلقليمية والفروع الدولية

116
118

192

41
43

مخاطر السوق والسيولة
المخاطر التشغيلية

45

مخاطر الجرائم المالية

45

مخاطر أمن المعلومات

46
46

اختبارات التحمل

46

اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر

55

النتائج المالية

قائمة المركز المالي الموحدة

111

39

44

اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة
من توصيات لجنة (بازل )3

تقرير مراجعي الحسابات

104

34

38

الجوائز

اآلفاق االقتصادية

90

البيانات المالية
لعام 2019م

28

المصرفية الخاصة

الحوكمة

60

46

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

7

اإلدارة

8

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

نبذة عن البنك
رؤيتنا

أن نكــون البنــك األكثــر ابتكاراً واألجدر بالثقة

رسالتنا

مســاعدة شــركائنا ومجتمعنــا فــي تحقيــق تطلعاتهم كوننا الشــريك المالي األكثــر موثوقية واهتماماً

قيمنا
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م .عبدالله محمد العيسى

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يســر أعضــــاء مجلــــس اإلدارة ،أن يضــــعوا بـيـــن أيديكــــم التقريــــر الســــنوي لعــام 2019م والــذي يبــرز أداء بنــك الريــاض خــال هــذا العــام ،الــذي تميــز
بالف ــرص والمتغي ــرات االقتصادي ــة الت ــي فرض ــت نفس ــها عل ــى مختل ــف القطاع ــات المالي ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وف ــي العال ــم ككل،
وكان لكف ــاءة االس ــتجابة لمث ــل ه ــذه الف ــرص دور ف ــي تحدي ــد مس ــار األداء ف ــي بن ــك الري ــاض وانعكاس ــه عل ــى النتائ ــج.
ولطالم ــا كان مجل ــس اإلدارة ،ي ــرى ف ــي التحدي ــات فرص ــاً للتمي ــز والتط ــور ،وتأكي ــداً لمتان ــة وكف ــاءة اس ــتراتيجية التح ــول  ،2022أت ــت النتائ ــج الت ــي
نس ــتعرضها ونضعه ــا بي ــن أيديك ــم ف ــي التقري ــر الس ــنوي للع ــام 2019م ،تأكي ــداً لتط ــور األداء كم ــاً ونوع ــاً ف ــي مختل ــف قطاع ــات وأنش ــطة البن ــك.
وعل ــى خط ــى التح ــول التاريخ ــي ال ــذي تش ــهده المملك ــة عل ــى الصعي ــد االقتص ــادي والسياس ــي واالجتماع ــي والثقاف ــي ،توافق ــاً م ــع «رؤي ــة
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية  ،»2030واص ــل بن ــك الري ــاض العم ــل عل ــى مواكب ــة رؤي ــة وطنن ــا الطموح ــة ،ف ــي تعزي ــز مس ــاهمته ف ــي مس ــيرة
التحـــول االقتصـــادي ،ورفـــع كفـــاءة الخدمـــات والمنتجـــات المقدمـــة وابتـــكار الحلـــول وتحفيـــز االســـتثمار وخلـــق فـــرص للتشـــغيل والتوظيـــف.
ومــن أجــل ذلــك ،أطلقنــا فــي 2019م مكتبــاً خاصــاً بـــ «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،»2030بهــدف تحديــد التوجهــات والخطــط االســتراتيجية
للبن ــك بمختل ــف قطاعات ــه والش ــركات التابع ــة ومواءمته ــا م ــع أه ــداف الرؤي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى مراجع ــة أداء القطاع ــات والش ــركات التابع ــة بش ــكل
دوري وقياســها وفــق اســتراتيجية البنــك ومعرفــة مــدى تحقيقهــا لألهــداف المطلوبــة.
وبالتناغــم مــع النمــو الــذي حققــه االقتصــاد الســعودي ،نتيجــة الرؤيــة الطموحــة لولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان
– حفظ ــه الل ــه  -وال ــذي أرس ــى قواع ــد التح ــول ف ــي اقتص ــاد المملك ــة نح ــو االقتص ــاد اإلنتاج ــي ،عب ــر توس ــيع خي ــارات تموي ــل الخزين ــة ،وابت ــكار
اقتصاديــات موازيــة القتصــاد النفــط ،مــن خــال تحفيــز االســتثمار ،ودعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وتعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص،
وتش ــجيع الس ــياحة الترفيهي ــة ،والعدي ــد م ــن الحل ــول االقتصادي ــة الت ــي تحاك ــي مس ــتقبل المملك ــة.
فق ــد بل ــغ إجمال ــي موج ــودات البن ــك  265,789ملي ــون ري ــال ف ــي نهاي ــة ع ــام 2019م .وارتفع ــت محفظ ــة الق ــروض بنس ــبة  %15.2بإجمال ــي بل ــغ
 173,982ملي ــون ري ــال ،وزادت ودائ ــع العم ــاء بنس ــبة  %14.54لتص ــل إل ــى  194,518ملي ــون ري ــال ،ونت ــج ع ــن ه ــذا النم ــو ارتفاع ــاً ف ــي صاف ــي
دخ ــل العم ــوالت بنس ــبة  %18.24بإجمال ــي بل ــغ  7,837ملي ــون ري ــال.
وكمحصلـــة لنتائـــج أعمـــال البنـــك الرئيســـية فقـــد تـــم تحقيـــق نمـــو اً فـــي األربـــاح بنســـبة  %81.2بإجمالـــي بلـــغ  5,602مليـــون ريـــال أرباحـــاً
صافيـــة لعـــام 2019م.
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كم ــا س ــجل بن ــك الري ــاض ف ــي ع ــام 2019م نش ــاطاً متمي ــزاً ف ــي عملي ــات تموي ــل المش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة م ــن خ ــال تقدي ــم ع ــروض
ائتماني ــة خاص ــة بش ــروط تناس ــب االحتياج ــات التمويلي ــة له ــذه المش ــاريع الحيوي ــة الهام ــة ،وذل ــك ف ــي س ــياق اس ــتجابتنا لـ«رؤي ــة المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية  »2030برف ــع مس ــاهمة القط ــاع الخ ــاص بدع ــم المش ــاريع الناش ــئة.
ول ــم تقتص ــر االنج ــازات هن ــا عل ــى األداء المال ــي ،ب ــل ش ــملت مح ــوراً آخ ــر مه ــم حي ــث حرصن ــا عل ــى تحقيق ــه بكف ــاءة وج ــودة عالي ــة ،وه ــو العناي ــة
بالعميـــل لتقديـــم مزايـــا ورفاهيـــة فريـــدة تواكـــب اســـتراتيجيتنا ،ليحافـــظ بنـــك الريـــاض علـــى مكانتـــه الرائـــدة ،وترســـيخ صدارتـــه لينفـــرد بمزايـــاه
المتفـــردة لخدماتـــه ونتائجـــه.
وعل ــى ذات المس ــتوى م ــن الكف ــاءة واالهتم ــام ،حرصن ــا عل ــى العناي ــة ببيئ ــة العم ــل ف ــي بن ــك الري ــاض والت ــي أس ــهمت بش ــكل فاع ــل ف ــي تتوي ــج
المنج ــزات ومضاعف ــة المكاس ــب ،ولم ــا يتمت ــع ب ــه موق ــع العم ــل م ــن دور مه ــم ف ــي تحفي ــز العاملي ــن بجمي ــع فئاته ــم لالبت ــكار واإلب ــداع ،ت ــم نق ــل
اإلدارة العام ــة للبن ــك إل ــى المبن ــى الجدي ــد ف ــي واح ــة غرناط ــة ،كم ــا ت ــم العم ــل عل ــى إيج ــاد مبن ــى مناس ــب ليجم ــع كاف ــة قطاع ــات وإدارات
البن ــك األخ ــرى ،ووق ــع االختي ــار عل ــى مبن ــى «قل ــب الري ــاض» ال ــذي يق ــع ف ــي العلي ــا قل ــب مدين ــة الري ــاض ،وحرصن ــا عل ــى تعزي ــز السياس ــات الكفيل ــة
بتعزي ــز األداء الوظيف ــي لموظف ــي البن ــك واالس ــتمرار ف ــي بن ــاء قدراته ــم العملي ــة ،وتعزي ــز التزامه ــم نح ــو عم ــاء البن ــك م ــن خ ــال  13,025فرص ــة
تدريبي ــة م ــن البرام ــج الداخلي ــة والخارجي ــة المتخصص ــة ،واس ــتمرار العم ــل عل ــى اس ــتقطاب أفض ــل المواه ــب والمحافظ ــة عليه ــم ،ونتيج ــة له ــذه
السياس ــة ،حص ــد قط ــاع رأس الم ــال البش ــري عل ــى جائ ــزة أفض ــل برنام ــج «لتنمي ــة المه ــارات القيادي ــة» ،وجائ ــزة التمي ــز ف ــي إدارة الم ــوارد البش ــرية
واس ــتقطاب المواه ــب ف ــي 2019م.
ـاء عل ــى أفض ــل الممارس ــات
وش ــهد الع ــام 2019م إط ــاق اس ــتراتيجية ش ــاملة لبرنام ــج المس ــؤولية االجتماعي ــة «بك ــرة» ،والت ــي ت ــم تطويره ــا بن ـ ً
وبمراجع ــة أح ــدث النم ــاذج المطبق ــة محلي ــاً وعالمي ــاً م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار المس ــاهمة ف ــي «رؤي ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية »2030
ومواءمته ــا أله ــداف األم ــم المتح ــدة للتنمي ــة المس ــتدامة.
كم ــا ش ــهد إط ــاق برنام ــج الش ــراكات الرقمي ــة وارتباط ــه بصن ــدوق اس ــتثماري بحج ــم  100ملي ــون ري ــال س ــعودي ،لنك ــون بذل ــك أول بن ــك ف ــي
المملك ــة يمتل ــك رأس م ــال ج ــريء لالس ــتثمار ف ــي التقني ــة المالي ــة «.»Fintech
وكان لبن ــك الري ــاض ف ــي ع ــام 2019م حض ــوراً الفت ــاً وبصم ــة ممي ــزة ف ــي المؤتم ــرات والمنتدي ــات المحلي ــة والعالمي ــة ،حي ــث ش ــارك ف ــي مؤتم ــر
القط ــاع المال ــي ،وف ــي مب ــادرة «مس ــتقبل االس ــتثمار» أو كم ــا تع ــرف بـــ «داف ــوس الصح ــراء» ،ومؤتم ــر ال ــزكاة والضريب ــة ف ــي مدين ــة الري ــاض.
كمــا تمــت المشــاركة فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي عــدد مــن دورات عــام 2019م فــي األردن والصيــن وجنيــف ،ومنتــدى أتــش أس بــي
ســي لمســتثمري األســواق الناشــئة الدولييــن ،ومنتــدى جــي بــي مورغــان الســعودي لالســتثمار فــي نيويــورك ،ومؤتمــر مورقــان ســتانلي الســعودي،
كمــا ُعقــدت مجموعــة لقــاءات علــى هامــش االجتماعــات الســنوية المشــتركة لصنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن التــي ُأقيمــت فــي واشــنطن.
وفــي مطلــع العــام الجديــد 2020م ،نؤكــد تفاؤلنــا بمــا يحملــه العــام الجديــد مــن فــرص واعــدة ،وبالنســبة لنــا فــي بنــك الريــاض ،فــإن مســيرة البنــك
س ــتحافظ عل ــى اتجاهه ــا نح ــو التق ــدم والنم ــو ،ويبق ــى هدفن ــا المحافظ ــة عل ــى موقعن ــا الري ــادي ومكتس ــباتنا والمض ــي قدم ــاً نح ــو آف ــاق جدي ــدة
تحاك ــي النم ــو الس ــريع ف ــي اقتص ــاد المملك ــة وف ــرص التط ــور الواع ــدة ،لتحقي ــق أفض ــل النتائ ــج بم ــا يلي ــق باس ــم وتاري ــخ بن ــك الري ــاض.
ونحــن علــى العهــد إن شــاء اللــه فــي ظــل القيــادة الرشــيدة بقيــادة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،وولــي عهــده
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان – حفظهمــا اللــه ووفقهمــا لمــا فيــه خيــر البــاد والعبــاد .-
فــي الختــام ،يســعدني أن أتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر ووافــر الثنــاء لألخــوة الزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة بمناســبة انتهــاء الســنة الماليــة 2019م،
مثمن ــاً حرصه ــم وتعاونه ــم واهتمامه ــم بمصال ــح البن ــك .وأتق ــدم بالش ــكر واالمتن ــان لمس ــاهمينا ولعمالئن ــا الك ــرام لموص ــول ثقته ــم ووالئه ــم،
والش ــكر موص ــول لمعال ــي محاف ــظ مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي ولكاف ــة إدارات المؤسس ــة ،لدوره ــم ف ــي تعزي ــز س ــامة ومتان ــة الجه ــاز
المصرف ــي ودع ــم مس ــيرة االقتص ــاد الوطن ــي .ونتق ــدم بواف ــر الش ــكر والتقدي ــر وبال ــغ الم ــودة لجمي ــع المس ــؤولين والموظفي ــن ،أعض ــاء أس ــرة بن ــك
الري ــاض وش ــركاته التابع ــة ،لجهوده ــم وص ــادق عطاءه ــم.

م .عبدالله محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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أعضاء مجلس
اإلدارة

م .عبدالله محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة-رئيس مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

م .معتز قصي العزاوي
نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيسلجنة الترشيحات والمكافآت-عضو اللجنة التنفيذية

أ .إبراهيم حسن شربتلي
عضو مجلس اإلدارة-عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

أ .جمال عبد الكريم الرماح

أ .طالل إبراهيم القضيبي
عضو مجلس اإلدارةرئيس اللجنة التنفيذيةعضو مجموعة التخطيط االستراتيجي-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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عضو مجلس اإلدارةرئيس لجنة المراجعة-عضو لجنة إدارة المخاطر

أ .عبدالرحمن أمين جاوه
عضو مجلس اإلدارةعضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي-عضو اللجنة التنفيذية

أ .محمد طالل النحاس
عضو مجلس اإلدارة-عضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجي

أ .محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس اإلدارةرئيس لجنة إدارة المخاطر-عضو اللجنة التنفيذية

أ .محمد عمير العتيبي
عضو مجلس اإلدارةعضو لجنة إدارة المخاطر-عضو لجنة المراجعة

أ .نادر إبراهيم الوهيبي
عضو مجلس اإلدارةعضو اللجنة التنفيذية-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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مـجـلـس
اإلدارة
م .عبدالله محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجموعة التخطيط اإلستراتيجيعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2007م ويتولــى حاليــاُ رئاســة مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2016م ،حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة والماجســتير فــي إدارة
المشــروعات الهندســية مــن جامعــة ســوثيرن ميثوديســت بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــاالت اإلدارة واالســتثمار وأنشــطة البنــوك.
يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة دور للضيافــة وشــركة أصيلــة لالســتثمار ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة اتحــاد االتصــاالت (موبايلــي) ،ورئيــس مجلــس المديريــن لمكتب عبدالله
محمد العيســى (مهندســون استشاريون).
كما يشغل عضوية مجالس إدارات عديد من الشركات منها الشركة السعودية للصناعات االساسية (سابك) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).

م .معتز قصي العزاوي
نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيسلجنة الترشيحات والمكافآتعضو اللجنة التنفيذيةعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة الحاســب اآللــي مــن جامعــة الملــك ســعود ،ولديــه خبــرة طويلــة تناهــز  22عامــاً فــي مجــال
األعمــال والتجــارة واالســتثمار فــي األســواق والمعامــات الماليــة.
يشــغل حاليــاً منصــب المديــر التنفيــذي وعضــو مجلــس المديريــن للشــركة الســعودية لإلنشــاءات الصناعيــة والمشــاريع الهندســية والشــركة الســعودية للتقنيــة والتجــارة المحــدودة وشــركة
الوســطاء للتنميــة.
كمــا يشــغل عضويــة مجالــس إدارات عديــد مــن الشــركات منهــا مجموعــة صافــوال وشــركة اســمنت العربيــة وشــركة هرفــي للخدمــات الغذائيــة وشــركة اتحــاد االتصــاالت (موبايلــي) وشــركة
صافــوال لألغذيــة والشــركة المتحــدة للســكر وشــركة عافيــة العالميــة  -الســعودية.

أ .إبراهيم حسن شربتلي
عضو مجلس اإلدارةعضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجيعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن كليــة التجــارة وإدارة األعمــال – برســتول – بريطانيــا ،ولديــه خبــرة واســعة فــي
مجــال التجــارة واالســتثمار والتطويــر العقــاري.
يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس المديريــن لشــركة المجموعــة األولــى الدوليــة لألعمــال التجاريــة ،نائــب رئيــس مجلــس المديريــن لمجموعــة النهلــة والشــركة الســعودية العربيــة للتســويق
والتوكيــات المحــدودة (ســاماكو) وشــركة األميــن المميــزة وشــركة تقنيــة الســيارات الســريعة (فاســت) وشــركة جــدة القابضــة للتطويــر ،كمــا يشــغل عــدة مناصــب تنفيذيــة وعضويــة مجالــس
إدارات عديــد مــن الشــركات.

أ .جمال عبد الكريم الرماح
عضو مجلس اإلدارةرئيس لجنة المراجعةعضو لجنة إدارة المخاطرعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م .حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة واالقتصــاد ،كمــا أنجــز برنامــج التنفيذييــن بجامعــة هارفــارد والعديــد مــن الــدورات والبرامــج
الماليــة واإلداريــة فــي داخــل وخــارج المملكــة ،كمــا أنــه عضــو فــي جمعيــة المهنييــن المالييــن .ولقــد شــغل منصــب األميــن الســابق لخزينــة أكبــر شــركة بتــرول فــي العالــم شــركة الزيــت
العربيــة الســعودية (ارامكــو) وتقاعــد مــن الشــركة بعــد خبــرة امتــدت أكثــر مــن  34عامــاً  .كمــا كان مســؤوال عــن إدارة المخاطــر الماليــة المختلفــة فــي أرامكــو الســعودية والحــد مــن أثارهــا
علــى الشــركة ،وإدارة واســتثمار أمــوال الشــركة والمعاشــات باإلضافــة الــى عــدد مــن الشــركات التابعــة ،وإدارة برامــج التأميــن للشــركة ،وإدارة برامــج التمويــل الداخليــة والخارجيــة للشــركة
والشــركات التابعــة لهــا والمشــاريع المشــتركة فــي المملكــة وخارجهــا .كمــا شــغل مناصــب قياديــة رئيســية فــي إدارة األعمــال اللوجســتية والماليــة منهــا المدقــق العــام إلدارة التدقيــق
الداخلــي و المراقــب العــام بالوكالــة لمراقبــة الحســابات والمديــر العــام لتمويــل وتطويــر المشــاريع المشــتركة فــي المملكــة وخارجهــا .وتحــت قيادتــه تــم تمويــل أكثــر مــن  25مليــار دوالر
وإصــدار صكــوك بقيمــة  3مليــار دوالر لتلــك المشــاريع .كمــا شــغل رئاســة مجلــس إدارة شــركة أرامكــو الســعودية للتأميــن (ســتيلر) وعضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات المملوكــة
لشــركة أرامكــو الســعودية والشــركات المشــتركة التابعــة لهــا ،داخــل المملكــة وخارجهــا باإلضافــة لمشــاركته بعضويــة العديــد مــن اللجــان االستشــارية والتنفيذيــة.
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أ .طالل إبراهيم القضيبي
عضو مجلس اإلدارةرئيس اللجنة التنفيذيةعضو مجموعة التخطيط االستراتيجيعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بورتالنــد الحكوميــة ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن جامعــة جنــوب
كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة االمريكيــة .لديــه خبــرة طويلــة تناهــز  30عامــاً فــي مجــال االســتثمار والبنــوك والمصرفيــة الدوليــة حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك الريــاض منــذ عــام
2002م إلــى 2016م ،كمــا شــغل عــدة مناصــب منهــا عضــو مجلــس المديريــن فــي الريــاض الماليــة ،وعضويــة بعــض مــن مجالــس إدارات المؤسســات الماليــة الخارجيــة.

أ .عبدالرحمن أمين جاوه
عضو مجلس اإلدارةعضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجيعضو اللجنة التنفيذيةـا لصنــدوق االســتثمارات العامــة .حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن جامعــة أوهايــو وبرنامــج
عضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،ممثـ ً
اإلدارة المتقدمــة فــي إدارة األعمــال مــن هارفــرد بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال أعمــال البنــوك واالســتثمار.
يشــغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشــركة الســعودية للعدد واألدوات (ســاكو).

أ .محمد طالل النحاس
عضو مجلس اإلدارةعضو مجموعة التخطيط اإلستراتيجيـا للمؤسســة العامــة للتقاعــد ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود وبرنامــج اإلدارة التنفيذيــة مــن
عضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ،ممثـ ً
جامعــة ميتشــغان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ولديــه خبــرة طويلــة تناهــز  32عامــاً فــي المجــال المصرفــي وتطويــر األعمال.
يشــغل حالياً منصب محافظ المؤسســة العامة للتقاعد ،كما يشــغل منصب رئيس مجلس إدارة شــركة االســتثمارات الرائدة وشــركة رزا والشــركة التعاونية لالســتثمار العقاري و اســما كابيتال
( ،)ASMA Capitalوعضو في مجالس إدارات عديد من الشــركات منها شــركة االتصاالت الســعودية ()STCوالشــركة الســعودية للصناعات األساســية (ســابك) والشــركة الســعودية للصناعات
الدوائية والمســتلزمات الطبية والمركز الوطني للتخصيص والمؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية.

أ .محمد عبدالعزيز العفالق
عضو مجلس اإلدارةرئيس لجنة إدارة المخاطرعضو اللجنة التنفيذيةعضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2004م ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ودرجــة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة ســانت إدوارد أوســتن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــاالت اإلدارة واالســتثمار.
يشــغل حاليــاً منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمجموعــة شــركات الحســين والعفالــق ،الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مــن الشــركات التابعــة لشــركة أهــداف القابضــة ،رئيــس مجلــس
المديريــن شــركة النجــاح التجاريــة ،عضــو مجلــس إدارة شــركة التجمــع الصحــي بمحافظــة االحســاء باإلضافــة إلــى عديــد مــن الشــركات وعــدد مــن الجمعيــات واللجــان االجتماعيــة.

أ .محمد عمير العتيبي
عضو مجلس اإلدارةعضو لجنة إدارة المخاطرعضو لجنة المراجعةـا لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة وســترن ميتشــغان ،برنامــج اإلدارة
عضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2016م ممثـ ً
المتقدمــة مــن هارفــرد ،برنامــج اإلدارة التنفيذيــة مــن جامعــة متشــغان بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ،وبرنامــج اإلدارة االســتراتيجية البنكيــة مــن إنترناشــونال دفلوبمنــت – إيرلنــدا ،لديــه خبــرة
طويلــة تناهــز  30عامــاً فــي قطاعــي النقــل والبنــوك.
كما يشغل عضوية مجالس إدارات عديد من الشركات منها شركة اليمامة للصناعات الحديدية والشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني.

أ .نادر إبراهيم الوهيبي
عضو مجلس اإلدارةعضو اللجنة التنفيذيةعضو لجنة الترشيحات والمكافآتممثــا للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف فــي التأميــن وإدارة المخاطــر
عضــو مجلــس إدارة بنــك الريــاض منــذ عــام 2011م
ً
مــن جامعــة أنديانــا الحكوميــة بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ودرجــة الماجســتير فــي أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة مــن جامعــة ماســترخت – هولنــدا ،ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال أعمــال
الشــركات والتخطيــط والتطويــر.
يشــغل حاليــاً منصــب مســاعد المحافــظ للشــؤون التأمينيــة فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ،كمــا يشــغل عضويــة مجالــس إدارات عديــد مــن الشــركات منهــا الشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك).
بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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اإلدارة العليا

طارق عبدالرحمن السدحان
-الرئيس التنفيذي

محمد عبدالله اليحيى
العمليات والتقنية والخدماتالمساندة

فهد محمد السماري
-االستراتيجية والتحول

عبدالله علي العريني
-المالية

محمد عبدالعزيز أبو النجا
-مصرفية الشركات

16

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

رياض عتيبي الزهراني
-مصرفية األفراد

نادر سامي الكريع
-الخزانة واالستثمار

مازن محمد خليفه
-رأس المال البشري

خالد وليد الخضير
-التواصل وإثراء تجربة العمالء

ستيفن روبيرت موناغان
-المصرفية الرقمية

بنك الرياض
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يسر مجلس إدارة بنك الرياض أن يقدم تقرير أدائه السنوي وأداء شركاته
التابعة للعام المنتهي في  31ديسمبر  2019إلى السادة المساهمين،
متضمناً معلومات حول أنشطته وأهم إنجازاته ونتائجه المالية وتقرير
مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة ،ومعلومات أخرى تهدف إلى تلبية أفضل
تطلعات قارئ هذا التقرير.

أنشطة البنك الرئيسة:
يمــارس بنــك الريــاض جميــع األعمــال المصرفيــة واالســتثمارية لحســابه أو لحســاب الغيــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ،ويقــدم
مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات المصرفيــة للشــركات واألفــراد ،وتمويــل كافــة األنشــطة والمشــاريع التجاريــة والصناعيــة ،ومشــاريع البنيــة
التحتيــة؛ مــن خــال شــبكة فروعــه البالــغ عددهــا  341فرعــاً داخــل المملكــة ،وفــرع لنــدن فــي المملكــة المتحــدة ،ووكالــة هيوســتن فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومكتــب تمثيلــي فــي ســنغافورة.
ويقــدم بنــك الريــاض أيضــاً مــن خــال ذراعــه االســتثمارية ،شــركة الريــاض الماليــة ،المملوكــة بالكامــل للبنــك؛ مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات
إدارة األصــول والمصرفيــة االســتثمارية ،وتوفيــر خدمــات الوســاطة فــي أســواق المــال ،إضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن خدمــات االســتثمار
والصناديــق االســتثمارية.
ويمارس البنك نشاطه من خالل القطاعات التشغيلية الرئيسة التالية:
قطــاع األفــراد :يقــدم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد ،عــن طريــق شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي المملكــة ،والمراكــز الخاصــة بالمصرفيــة
الماســية والذهبيــة والفضيــة ،كمــا يخــدم القطــاع عمــاء المصرفيــة الخاصــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
قطــاع الشــركات :يقــدم الخدمــات المصرفيــة للشــركات ،ويتعامــل بشــكل أســاس علــى تقديــم التســهيالت االئتمانيــة والحســابات الجاريــة
والودائــع الخاصــة بالشــركات وتقديــم القــروض والحســابات المدينــة والمنتجــات المشــتقة.
قطاع الخزانة واالستثمار :يقدم خدمات أسواق المال وخدمات المتاجرة ،وخدمات الخزانة وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية للمجموعة.
قطاع خدمات االســتثمار والوســاطة :يقدم خدمات إدارة االســتثمار ،وأنشــطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة ،والترتيب
وتقديم المشــورة وحفظ األوراق المالية.

بيان تأثير كل قطاع من قطاعات البنك في حجم األعمال ،وإسهامها في نتائج 2019م:
بآالف الرياالت

صافي الدخل قبل الزكاة

النسبة

القطاع
قطاع األفراد

1,556,289

%25

قطاع الشركات

2,056,542

%33

قطـــــاع الخزانة واالستثمار

2,250,604

%36

6,232,066

%100

قطـاع خدمات االستثمار والوساطة*
اإلجمالـي**

368,631

%6

*يمثل شركة الرياض المالية.

**تأثير الشركات التابعة األخرى في نتائج البنك غير جوهرية.
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االستراتيجية واألهداف
تتواصــل إســهامات بنــك الريــاض فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق مســتهدفات برامــج التنميــة الشــاملة ،مــن خــال أنشــطته
المصرفيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وفروعــه الخارجيــة فــي لنــدن وهيوســتن وســنغافورة والتــي تُ عــد رافــداً لتطويــر األنشــطة
التجاريــة فــي المملكــة.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات الحاليــة فــي البيئــة االقتصاديــة والتنافســية ،إال أن بنــك الريــاض يــرى فرصــاً واعــدة مــن منظــور «رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  »2030ومــا تحملــه مــن خارطــة طريــق اقتصاديــة طموحــة ،بالتركيــز علــى القطاعــات التــي أولتهــا الرؤيــة اهتمامــاً خاصــاً.
وشــهد عــام 2019م اســتمرار تفعيــل اإلجــراءات التنفيذيــة الســتراتيجية بنــك الريــاض  2022والتــي تهــدف إلــى أن يكــون بنــك الريــاض هــو الخيــار
األول للعمالء المســتهدفين.
وترتكز استراتيجية البنك على أربعة محاور رئيسية:
التركيــز علــى العمــاء :تقديــم منتجــات لألفــراد والشــركات بجميــع احتياجاتهــم ،حيــث ُي َعــد رضــا العمــاء مقيــاس النجــاح المشــترك لجميــع
إدارات البنــك
رفع اإلنتاجية :بما يساهم في إثراء تجربة العميل
		
االبتكار :بما يلبي احتياجات العمالء ،وتقديم خدمات مميزة لهم
التركيز على بيئة العمل :لضمان أفضل الممارسات التي تعود بالنفع على موظفي البنك وعمالئه
وتستهدف هذه المحاور تحقيق األهداف التالية لبنك الرياض:
• أن يصبح البنك الرقمي الرائد في المملكة.
• رفع اإليرادات من خالل رفع مبيعات قطاع األفراد والشركات.
• تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة لعمالء المصرفية الخاصة والمصرفية الماسية والقطاع الحكومي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير عمليات البيع الشامل بين كافة قطاعات البنك المختلفة.
• التركيز على خدمة العمالء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويتطلــع بنــك الريــاض إلــى تعزيــز مكانتــه فــي صــدارة القطــاع المصرفــي الســعودي ،وزيــادة حصتــه الســوقية ،ومضاعفــة نســب النمــو فــي
األربــاح وااليــرادات ،وتحســين خدماتــه ومنتجاتــه المصرفيــة ،ومواكبتهــا ألهــداف «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030مــن خــال
اســتراتيجية التحــول .2022
وســيواصل البنــك خططــه للتحــول الرقمــي ،وأتمتــة جميــع معامالتــه المصرفيــة ،وتوســيع انتشــاره فــي كافــة مناطــق المملكــة ،مــن خــال
أجهــزة الصــرف اآللــي والفــروع الرقميــة ،كمــا سيســعى إلــى توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن برامــج ومبــادرات خدمــة المجتمــع ،وتعزيــز
شــراكاته مــع المؤسســات والجمعيــات الخيريــة واإلنســانية.
أمــا موظفــو بنــك الريــاض ،فســيكون لهــم نصيــب وافــر مــن االهتمــام ،حيــث ســيواصل البنــك الســعي نحــو تطويــر مهاراتهــم ،وتعزيــز قدراتهــم،
وتحســين بيئــة العمــل ،كونهــم ثــروة البنــك الحقيقيــة التــي يوليهــا جــل اهتمامــه ،وقــد انعكــس هــذا االهتمــام علــى زيــادة اإلنتاجيــة وتحقيــق
نتائــج ماليــة ملموســة فــي عــام 2019م.
وباإلشــارة إلــى إعــان بنــك الريــاض فــي تــداول بتاريــخ  24ديســمبر 2018م ،عــن المناقشــات المبدئيــة مــع البنــك األهلــي التجــاري لدراســة
اندمــاج البنكيــن ،أعلــن البنــك الحقــاً بتاريــخ  16ديســمبر 2019م عــن اتفــاق مجلســي إدارة البنكيــن علــى إنهــاء المناقشــات المبدئيــة وعــدم
االســتمرار فــي دراســة اندمــاج البنكيــن .ويؤكــد مجلــس إدارة بنــك الريــاض بــأن رؤيتــه االســتراتيجية ســتمكنه بمشــيئة اللــه وتوفيقــه مــن
االســتمرار فــي تطويــر منتجاتــه وخدماتــه وتقنياتــه ،والتــي تخــدم مصلحــة عمالئــه ومســاهميه وموظفيــه ،وتعــزز مكانتــه الرياديــة والتنافســية.
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الشركات التابعة
القطاع

رأس المال
بالريال

إجمالي عدد
األسهم

نسبة
الملكية

النشاط الرئيسي

شركة الرياض المالية

200,000,000

20,000,000

%100

القيام بأنشطة التداول بصفة أصيل المملكة
ووكيل ،والتعهد بالتغطية ،وإنشاء العربية
السعودية
الصناديق والمحافظ االستثمارية
وإدارتها ،باإلضافة إلى ترتيب
وتقديم االستشارات ،وخدمات
الحفظ لألوراق المالية ،وإدارة
المحافظ والتداول.

المملكة
العربية
السعودية

شركة إثراء الرياض العقارية

10,000,000

1,000,000

%100

مسك وإدارة األصول المقدمة من
العمالء على سبيل الضمانات ،وبيع
وشراء العقارات لألغراض التمويلية
التي تأسست من أجلها الشركة.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

شركة الرياض لوكالة التأمين

500,000

50,000

%100

تعمل كوكيل بيع منتجات التأمين،
المملوكة والمدارة من قبل شركة
تأمين رئيسية أخرى.

المملكة
العربية
السعودية

المملكة
العربية
السعودية

2,000

%100

شركة مؤسسة لغرض خاص وذلك
المتالك العقارات.

جزيرة مان

المملكة
المتحدة

50,000

%100

القيام بمعامالت المشتقات
المالية ،واتفاقيات إعادة الشراء،
مع األطراف الدولية نيابة عن بنك
الرياض.

جزر كايمان

المملكة
العربية
السعودية

شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز 9,901
ليميتيد
شركة الرياض لألسواق
المالية

187,500

الدولة
محل
التأسيس

الدولة
محل
النشاط
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وفيما يلي تفصيل الشركات التابعة:

 - 1شركة الرياض المالية:

شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال مقــداره  200مليــون ريــال ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ،ومرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة لتقديــم
خدمــات التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل ومتعهــد بالتغطيــة والترتيــب واإلدارة وتقديــم المشــورة والحفــظ لــأوراق المالية ومقرها الرئيــس الرياض.
مــن أهــم أهدافهــا االبتــكار وتطويــر المنتجــات االســتثمارية التــي تلبــي احتياجــات شــرائح مختلفــة مــن عمالئهــا المســتثمرين ،وكانــت أهــم
إنجازاتهــا فــي عــام 2019م:
• إطالق خدمة التداول في عقود الفوركس في أبريل 2019م لتكون بذلك أول شركة مالية مرخصة في السعودية تقدم هذه الخدمة.
• االستمرار في إصدار منتجات عقارية عالمية في مواقع مميزة تلبي احتياجات عمالء الرياض المالية.

• حصــول صنــدوق «الريــاض لألســهم العالميــة» علــى جائــزة «ليبــر» ألفضــل صناديــق األســهم العالميــة فــي أســواق الشــرق األوســط
أداء خــال عشــر ســنوات.
وشــمال أفريقيــا ً

• رفع حجم األصول المدارة خالل عام 2019م بنسبة  %51مقارنة بعام 2018م.

• انضمام صندوق «الرياض ريت» إلى مؤشر «فوتسي إبرا  /ناريت لألسواق الناشئة» FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index
• حصول صندوق «الرياض لألسهم القيادية» في عام 2019م على جائزة أرقام التقديرية «الصندوق األعلى أداء لعام 2018م».

وتتميــز المصرفيــة االســتثمارية للشــركات لــدى «الريــاض الماليــة» بأنهــا تضــم الكفــاءات المتمرســة فــي مجــال تقديــم االستشــارات الماليــة
المتخصصــة التــي تغطــي كافــة النشــاطات ،ومنهــا إدارة طــرح الصكــوك ،والســندات ،وأســهم الشــركات ،باإلضافــة إلــى الخدمــات االستشــارية
فــي مجــال االندمــاج واالســتحواذ ،وعمليــات التمويــل المهيكلــة.
وقــد عملــت إدارة الوســاطة وخدمــات التوزيــع علــى توفيــر األدوات الالزمــة لتحليــل البيانــات ،التــي تســاعد المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهــم،
وأتاحــت اإلدارة مؤخــراً اســتقطاب عمــاء جــدد مــن المنصــة الرقميــة دون حاجــة إلــى زيــارة فــروع بنــك الريــاض أو مراكــز «الريــاض الماليــة» ممــا
يســاهم فــي تقديــم خدمــة أفضــل للعمــاء ،وفــي الوقــت ذاتــه تحســين الكفــاءة التشــغيلية.
علــى صعيــد خدمــات الوســاطة الدوليــة ،اســتمر األداء المتميــز لخدمــات تــداول األســهم الدوليــة وأضيفــت العديــد مــن الخدمــات ،كالبحــوث
والتحليــات البيانيــة ،حيــث تضاعــف عــدد العمــاء وتضاعــف صافــي الربــح المحقــق مــن هــذه الخدمــة باإلضافــة إلــى االبتــكار فــي المنتجــات
االســتثمارية التــي تقــدم للعمــاء وتلبــي احتياجاتهــم.
أمــا فــي مجــال خدمــات الوســاطة المحليــة ،فقــد اســتقطب منتــج التــداول بالهامــش الكثيــر مــن العمــاء ممــا أدى إلــى زيــادة عدد المســتثمرين
المســتفيدين مــن هــذا المنتــج ،كمــا اســتمر تعزيــز منتــج تــورق األســهم المحليــة بالتعــاون مــع بنــك الريــاض ،الــذي ســاهم بشــكل ملحــوظ فــي
تعزيــز ربحيــة خدمــات التــداول المحليــة ،وتقــدم «الريــاض الماليــة» أيضــاً خدمــات أميــن حفــظ جميــع األوراق الماليــة المحليــة والدوليــة.
وقــد عملــت إدارة الثــروات خــال 2019م علــى اســتمرار تعزيــز مفهــوم الثقافــة االســتثمارية لــدى عمالئهــا مــن خــال خدمــة االستشــارات
االســتثمارية التــي تقدمهــا الشــركة إلــى كبــار العمــاء عبــر ثالثــة مراكــز فــي الريــاض والخبــر وجــدة ،لمســاعدتهم علــى تحديــد خياراتهــم
االســتثمارية بدقــة وعنايــة ،ممــا كان لــه أثــر ملمــوس فــي نمــو نشــاط الشــركة فــي مجالــي إدارة األصــول وخدمــات الوســاطة.
وتقــدم شــركة الريــاض الماليــة خدماتهــا عبــر ( )9مراكــز اســتثمارية باإلضافــة إلــى خدمــات الهاتــف المجانــي وكذلــك عبــر القنــوات اإللكترونيــة
والتــي تشــمل «الريــاض الماليــة أون اليــن» و تطبيقــات الجــوال لخدمــات التــداول المحلــي و الدولــي و الفوركــس ،و هاتــف الريــاض الماليــة
التفاعلــي و الصــراف اآللــي لبنــك الريــاض .كمــا يتــم خدمــة عمــاء الريــاض الماليــة مــن خــال فــروع بنــك الريــاض.

 - 2شركة إثراء الرياض العقارية:

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ومســجلة فــي المملكــة ومقرهــا الرئيســي الريــاض ويبلــغ رأس مالهــا
المدفــوع عشــرة مالييــن ريــال موزعــة علــى عــدد مليــون ســهم بقيمــة إســمية للســهم عشــرة ريــاالت .وتهــدف الشــركة إلــى القيــام بخدمــات
مســك وإدارة األصــول المفرغــة للبنــك وللغيــر كضمانــات وبيــع وشــراء العقــارات لألغــراض التمويليــة التــي تأسســت مــن أجلهــا.

 - 3شركة الرياض لوكالة التأمين :

شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة بالكامــل لبنــك الريــاض ،ويبلــغ رأس مالهــا  500ألــف ريــال ،مدفوعــة بالكامــل ،وهــي مسـ ّـجلة فــي
المملكــة ،ومقرهــا الرئيســي الريــاض ،وتهــدف إلــى تســويق وبيــع منتجــات التأميــن التــي توفرهــا الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي إلــى بنــك
الريــاض وإلــى عمالئــه مــن األفــراد والشــركات ،مــع إمكانيــة توســيع أنشــطتها لتشــمل عمــاء ســوق التأميــن الســعودي.
وقعــت الشــركة اتفاقيــة تأميــن مصرفــي مــع الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي ،واتفاقيــة توزيــع منتجــات التأميــن مــع بنــك الريــاض ،وقــد
حصلــت علــى كافــة الموافقــات الالزمــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لمزاولــة نشــاطها.

 - 4شركة «كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد»

شركة مملوكة بالكامل لبنك الرياض ،ومؤسسة في جزيرة مان لغرض خاص ،وذلك المتالك العقارات في المملكة المتحدة.

 - 5شركة الرياض لألسواق المالية

شركة مرخصة في جزر كايمان ،وتختص بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض.
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ملخص اإلنجازات
لعام 2019م

24

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

25

ملخص ألعمال مجموعات وقطاعات األعمال للبنك:
ســعياً لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية التحــول  2022وتماشــياً مــع «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،»2030يواصــل بنــك الريــاض ترســيخ
كمــاً وافــراً مــن اإلنجــازات إلــى رصيــد نجاحاتــه المتواصلــة ،فــي ســعيه
قاعدتــه المصرفيــة وتوســيع نطــاق عمالئــه حــول المملكــة ،مضيفــاً ّ
الحثيــث إلــى تعزيــز ســهولة الوصــول واختصــار المســافات واألزمنــة نحــو االســتفادة مــن خدمــات بنــك الريــاض المصرفيــة.
كماً ونوعاً في مختلف قطاعاته وأنشطته الرئيسية ،كما يلي:
اإلنجازات التي حققها بنك الرياض في العام الماضي تجلّ ت وتتجلى ّ

قطاع مصرفية األفراد
اســتمر قطــاع مصرفيــة األفــراد فــي تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات الجديــدة والمتنوعــة بشــكل مبتكــر ومتواكــب مــع التطــور
التقنــي بشــكل يلبــي احتياجــات العمــاء المتزايــدة الحاليــة والمســتقبلية وتطلعاتهــم للحصــول علــى خدمــة مميــزة تماشــياً مــع رؤيــة البنــك بــأن
يكــون األكثــر ابتــكاراً واألجــدر بالثقــة مــع المحافظــة علــى قيمــه (نهتــم  -نتفــوق  -نعمــل معــاً ) .وقــد انعكــس تنفيــذ هــذه الرؤيــة بزيــادة عــدد
عمــاء مصرفيــة األفــراد لعــام 2019م وزيــادة حجــم التعامــل الــذي ســاهم فــي تعزيــز الحصــص الســوقية وتعظيــم األربــاح.
شــهدت محفظــة التمويــل العقــاري نمــواً بنســبة  %25.7فــي عــام 2019م مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة مــا قــام بــه البنــك مــن تطويــر
للمنتجــات والخدمــات التمويليــة مــن خــال الشــراكة القائمــة مــع برامــج اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقاريــة.
كمــا شــهدت محفظــة التمويــل الشــخصي لعــام 2019م نمــواً بنســبة  %5وذلــك مــن خــال تقديــم حلــول مبتكــرة ومميــزة لخدمــة العمــاء
وتحقيــق تطلعاتهــم مــن خــال:
• إطــاق «برنامــج تســهيل» لتلبيــة احتياجــات العمــاء الراغبيــن بالحصــول علــى تســهيالت ماليــة عاجلــة فــي حســاباتهم الجاريــة دون التــزام
بقــرض طويــل األجــل ،وبموافقــة فوريــة مــن الخدمــات الرقميــة لبنــك الريــاض دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع ،ممــا يعــد إنجــازاً فــي ســبيل تحســين
تجربــة العميــل.
• تقليص فترة منح القرض الشخصي من معدل  2.30يوم إلى  0.7يوم.
• االتفــاق مــع شــركة الريــاض الماليــة لتكــون وســيط للســلع المســتخدمة للتمويــل الشــخصي والبطاقــات االئتمانيــة اإلســامية والتمويــل
ـدال مــن المــورد الخارجــي ،ممــا ســاهم بتقليــل التكاليــف وتعظيــم األربــاح.
العقــاري بـ ً
وتتويجــاً لتوجــه بنــك الريــاض نحــو المصرفيــة الرقميــة ،فقــد تمكــن مــن نقــل كافــة خدمــات الحــواالت الدوليــة الســريعة عبــر شــبكة «ويســترن
يونيــون» إلــى أجهــزة الصــرف اآللــي و «أون اليــن الريــاض» ،إضافــة إلــى تدشــين تطبيــق «إيــزي ترانســفير» ،لتكــون خدمــة الحــواالت الدوليــة
الســريعة متوفــرة بيــن أيــدي العمــاء علــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان.
ولتحســين تجربــة العمــاء مــع برنامــج «حصــاد» للمكافــآت ،يجــري العمــل مــن أجــل اإلطــاق التجريبــي للنســخة المحدثــة مــن البرنامــج لتمكيــن
العميــل مــن اســتبدال النقــاط بشــكل فــوري وآلــي واالســتفادة منهــا مــن خــال األماكــن التابعــة للتجــار المشــاركين ومقدمــي الخدمــات
المدرجيــن فــي البرنامــج.
وفــي ســبيل تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء ومواكبــة التطــور التقنــي واالنتشــار الجغرافــي ولمســاعدة عمالئنــا علــى تحقيــق
تطلعاتهــم قــام البنــك بتركيــب أجهــزة الخدمــة الذاتيــة فــي  20فرعــاً موزعــة علــى كافــة أنحـــاء المملكـــة ممــا يســهل انجــاز العمليــات المصرفيــة
للعمــاء بشــكل ذاتــي ومباشــر علــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام األســبوع .كمــا أنــه يجــري العمــل حاليــاً علــى تركيــب عــدد  80جهــازاً إضافيــاً
للخدمــة الذاتيــة موزعــة علــى الفــروع فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.
أمــا أجهــزة الصــرف اآللــي ،فقــد تــم االنتهــاء مــن اســتبدال عــدد ( )350جهــازاً جديــداً لمشــروع تحديــث واســتبدال مكائــن الصــرف اآللــي لعــام
2019م ،ليبلــغ إجمـــالي أجهـــزة البنــك  2558جهــازاً فــي جميــع مناطــق ومــدن المملكــة مــن بينهــا عــدد  14جهــازاً خاصــاً بالعمــات األجنبيــة،
حيــث تتيــــح أجهــزة الصــرف اآللــي لعمــاء بنــك الريــاض وعمــاء البنـــوك األخــرى مــن حاملــي بطاقات مـــدى ،إنجـــاز معـــامالتهم المصـــرفية على
مـــدار  24سـاعـــة  ،كمـــا يحـــرص البنــك علــى التواجــد فــي العديــد مــن الفعـــاليات واألنشطـــة مــن خــال توفيــر أجهـــزة الصــراف المتنقلــة لتلبيــة
احتيـــاجات عمالئــه ومتطلباتهــم.
أمــا شــبكة الفــروع فقــد شــهدت إطــاق برنامــج «بالبيــع ننمــو وبالخدمــة نســمو» لمضاعفــة األهــداف البيعيــة بواســطة الخدمــات المميــزة،
وتــم فــي هــذا الصــدد اســتحداث عشــر وظائــف إلدارة جــودة الخدمــة فــي المناطــق والتعاقــد مــع الشــريك االســتراتيجي شــركة «فرانكلــن
كوفــي» لتقديــم دورات متخصصــة تعكــس أهــداف البرنامــج مــن أجــل إثــراء تجربــة العميــل فــي فــروع بنــك الريــاض.
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المصرفية الماسية والذهبية
يواصــل البنــك تلبيــة احتياجــات وتطلعــات عمــاء
المصرفية الماســية بشــكل مســتمر كونه الشــريك
ً
موثوقيــة واهتمامــاً ،حيــث قــام
المالــي األكثــر
بزيــادة المراكــز المخصصــة لعمــاء المصرفيــة
الماســية بنهايــة 2019م إلــى  25مركــزاً زودوا
بأرقــى الخدمــات المصرفيــة لعمــاء المصرفيــة
الماســية ،كمــا تــم زيــادة عــدد مديــري العالقــة
ليصــل عددهــم لنحــو  170مدير عالقة في معظم
فــروع البنــك لضمــان تقديــم أعلــى مســتويات
الخدمــة إلــى عمــاء المصرفيــة الماســية.
أمــا المصرفيــة الذهبيــة ،فتشــهد أيضــا توســعاً
متزايــداً فــي عــدد مكاتــب الخدمــة المخصصــة
لهــا وتجــاوزت بنهايــة العــام الماضــي  170مكتبــاً
لضمــان تقديــم أعلــى مســتويات الخدمــة إلــى
عمــاء المصرفيــة الذهبيــة.

المصرفية الخاصة
بذلــت المصرفيــة الخاصــة بالبنــك العديــد مــن
الجهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات التــي تلبــي
طموح شــريحة المصرفية الخاصة وإدارة ثرواتهم،
والتأكــد مــن تحســين مســتوى الخدمــة والجــودة
المقدمــة لهــم علــى مــدار الســاعة وفــق أفضــل
المعاييــر لمنافســة مثيالتهــا فــي البنــوك األخــرى
علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي .كمــا يجــري
العمــل علــى تقديــم مجموعــة مــن الحلــول
المصرفيــة المميــزة التــي تواكــب تطلعــات
وتوقعــات عمــاء هــذه الشــريحة.
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قطاع مصرفية الشركات
أداء مميــزاً خــال العــام 2019م ،حيــث واصــل البنــك تعزيــز مركــزه الريــادي فــي تمويــل الشــركات علــى مختلــف
حقــق قطــاع مصرفيــة الشــركات ً
ـداء مــن المنشــآت الصغــرى إلــى الكبــرى والماليــة وإدارة القــروض المشــتركة للتحالفــات والمشــاريع العمالقة.
الشــرائح ابتـ ً
وشــاركت مصرفيــة الشــركات بفعاليــة فــي تمويــل مبــادرات «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030مــع مختلــف القطاعــات
والجهــات الحكوميــة ،مثــل وزارة الماليــة والصنــدوق الصناعــي ووزارة التجــارة مــن خــال منشــآت ووزارة الحــج ووزارة التعليــم وغيــر
ـور مميــزٌ  ،حيــث شــاركت فــي تمويــل مشــاريع الرؤيــة العمالقــة مثــل البحــر األحمــر
ذلــك مــن الجهــات .ولقــد كان لتمويــل الشــركات حضـ ٌ
وأمــاال .كمــا تــم تمويــل العديــد مــن الشــركات الوطنيــة والتــي تعتبــر رافــد فــي تحقيــق أحــد أهــم أهــداف الرؤيــة وهــو تعزيــز المحتــوى
المحلــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة.
كمــا واصــل بنــك الريــاض تعزيــز ريادتــه الوطنيــة مــن خــال دعــم ورعايــة األنشــطة والفعاليــات المختلفــة فــي المملكــة مــن خــال مصرفيــة
الشــركات فــكان البنــك الشــريك االســتراتيجي لهيئــة الترفيــه فــي موســم الريــاض وإلدارة المــرور فــي معــرض الســامة المروريــة ،فقــام برعايــة
عــدد مــن ملتقيــات ومعــارض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال،
ونظــراً لمكانــة بنــك الريــاض العريقــة فــي توفيــر الحلــول المصرفيــة لتســهيل ممارســة األعمــال ،فقــد تــم توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات
التفاهــم مــع عــدة جهــات حكوميــة وخاصــة لبحــث ســبل تطويــر الحلــول الماليــة المتكاملــة مــع مــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج.
علــى صعيــد آخــر قامــت مصرفيــة الشــركات بعقــد ورش عمــل وحلقــات تثقيــف وتدريــب ألصحاب المنشــآت للتعــرف على المنتجــات والخدمات
البنكيــة المتوائمــة مــع أنشــطة منشــآتهم وكيفيــة اســتخدامها لتطويــر عملياتهــم الداخليــة ممــا يعــزز مــن فعاليــة إدارة منشــآتهم فــي مختلــف
القطاعــات الماليــة والبيعية.
كمــا قدمــت مصرفيــة الشــركات باقــات وحلــول مصرفيــة متكاملــة لموظفــي المنشــآت مــن خــال إدارات المــوارد البشــرية فــي تلــك المنشــآت
ـا معهــم.
ـواء الحكوميــة أوالخاصــة توطيــداً للعالقــة وتكامـ ً
سـ ً
إن بنــك الريــاض مــن خــال مصرفيــة الشــركات يســعى للمشــاركة فــي تحقيــق أهــداف «رؤيــة المملكــة العربية الســعودية  »2030مثل تســهيل
ممارســة األعمــال وتمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم القطــاع الخــاص وتعزيــز اهتمــام الشــركات باســتدامة االقتصــاد الوطنــي ورفــع
نســبة المحتــوى المحلــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة وزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي االقتصــاد وتعزيــز ودعــم ثقافــة
االبتــكار وريــادة األعمــال والتــي بدورهــا تصــب فــي تحقيــق مؤشــرات برامــج الرؤيــة المختلفــة مثــل برنامــج التحــول الوطنــي وبرنامــج تطويــر
القطــاع المالــي وبرنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي وبرنامــج الشــراكات االســتراتيجية.
ونتيجــة لتميــز مصرفيــة الشــركات ،حصــل بنــك الريــاض هــذا العــام علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة مــن قبــل برنامــج
كفالــة وجائــزة أفضــل بنــك فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة العاملــة فــي القطاعــات المســتهدفة للتنميــة مــن قبــل «رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية .»2030
وفيما يلي استعراض ألهم االتفاقيات واألنشطة التي رعاها بنك الرياض عن طريق مصرفية الشركات في عام 2019م:

أهم االتفاقيات والمشاريع:
• توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية لتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية والتحــول الرقمــي عــن طريــق االســتفادة مــن
خدمــات بنــك الريــاض.
• اتفاقية برنامج دعم استدامة الشركات مع وزارة المالية.
• اتفاقية برنامج تمويل االعتمادات لعمالء صندوق التنمية الصناعي.
• اتفاقية وكالة تمويلية لبرنامج دعم المشاريع مع وزارة المالية.
• مشروع العمرة اإللكترونية حصريا مع بنك الرياض من ضمن ثالث بنوك فقط.

بنك الرياض
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قطاع مصرفية الشركات (تتمة)
أهم االتفاقيات والمشاريع (تتمة):
• بطاقة نثريات المدارس الحكومية مع وزارة المالية ووزارة التعليم.
• شراكات مختلفة مع عدة شركات تقنية مالية.
• تنفيذ مدفوعات مقدمي خدمة الحجاج للسنة الثالثة على التوالي حصرياً مع بنك الرياض.

• تقديم خدمات حلول العمليات الشــاملة لمشــاريع «رؤية المملكة العربية الســعودية  »2030بشــكل حصري مع بنك الرياض مثل مشــروع البحر
األحمــر وأمــاال وموســم الرياض.
• توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلطالق  4منتجات تمويلية خاصة بالمنشآت الصغيرة.
• اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لالنضمام لبوابة التمويل.
• اتفاقية مع غرفة الشرقية لرعاية مجلس شباب األعمال ،وكذلك تقديم الدعم التمويلي والمعرفي لرواد األعمال.
• برنامج التمويل غير المباشر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تجديد مذكرة تفاهم مع اس ام بي سي تخص تعاون البنكين لدعم الشركات اليابانية القادمة للمملكة.

أهم الرعايات والملتقيات والمعارض:
• موسم الرياض.
• الراعي الرسمي لمؤتمر السالمة المرورية.
• ملتقى «بيبان حائل» والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ملتقى تمويل المقاولين للشركات الصغيرة والمتوسطة بالرياض.
• رعاية المؤتمر األول لتمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بالرياض والمنظم من قبل «برنامج كفالة».
• رعاية ملتقى ثقة لتحفيز ودعم سيدات األعمال بجدة.
• رعاية ملتقى «بيبان الشرقية» والذي نظمته هيئة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
• رعاية ملتقى إندوفر لريادة األعمال بالرياض.
• رعاية ملتقى «راد لريادة األعمال بالمنطقة الشرقية»
والذي نظمته غرفة الشرقية.
• رعاية مجلس شباب األعمال بالمنطقة الشرقية.
• رعاية «منتدى األحساء لالستثمار».
• المشاركة في ندوات عن تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في عدة مناطق من المملكة.
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الفروع الخارجية
يحــرص بنــك الريــاض مــن خــال فروعــه فــي مدينــة لنــدن وهيوســتن ،ومــن خــال مكتبــه التمثيلــي فــي مدينــة ســنغافورة ،علــى توفيــر الحلــول
المصرفيــة لعمالئــه وتلبيــة احتياجاتهــم فــي مناطــق وجودهــم.
تقــدم هــذه الفــروع استشــاراتها للمســاهمة فــي خلــق فــرص اســتثمارية داخــل المملكــة بمــا
ّ
يعــزز البيئــة التجاريــة المحليــة وينهــض بهــا ،كمــا ترعــى هــذه الفــروع مصالــح عمــاء
البنــك االســتثمارية فــي الخــارج.
ويوفــر فــرع لنــدن لعمالئــه فــي المملكــة ولفروعهــم الخارجيــة خدمــات
صممــت خصيصــاً لدعــم االســتثمارات األوروبيــة فــي
مصرفيــة ّ
مجــال الصناعــة والقطاعــات االســتثمارية الخاصــة ،وينفــرد
بنــك الريــاض بتقديــم خدماتــه المصرفيــة على مســتوى
البنــوك الســعودية فــي القارتيــن األمريكيتيــن مــن
خــال وكالــة هيوســتن.
أمــا المكتــب التمثيلــي فــي ســنغافورة،
فيتولــى مســاعدة العمــاء علــى
اســتغالل الفــرص االســتثمارية فــي
قــارة آســيا ،وتطويــر العالقــات مــع
المراســلين والشــركات اآلســيوية
التــي تملــك أنشــطة تجاريــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.

قطاع المصرفية الرقمية
يواصــل بنــك الريــاض ســريعاً تطويــر واجهتــه الرقميــة وقنواتهــا المتعــددة لتعزيــز ســهولة الوصــول إلــى خدماتــه المصرفيــة وتحقيــق رؤيتــه بــأن
يكــون البنــك األكثــر ابتــكاراً واألجــدر بالثقــة ،وهنــا نرصــد بعــض المؤشــرات التــي تحققــت خــال عــام 2019م:
«بســطناها» اســتقطاباً فــاق التوقــع ،حيــث مكنــت العميــل الجديــد مــن إنشــاء حســابه خــال دقيقتيــن وبأســلوب رقمــي
• حققــت خدمــة ّ
كامــل دون حاجــة إلــى زيــارة الفــرع.
• ارتفعت مبيعات البنك عبر القنوات الرقمية بنسبة  %58ومايزال هذا الرقم يواصل االرتفاع.
• زادت الحســابات اإلضافيــة المنشــأة بواســطة «أون اليــن الريــاض» أو «موبايــل الريــاض» بنســبة  %80.3للحســابات الجاريــة و %52.9
لحســابات االدخــار.
• سجلت بطاقات االئتمان المباعة بالقنوات الرقمية نمواً بلغ .%52.5
• زاد عــدد المســتخدمين النشــطين عبــر القنــوات الرقميــة بنســبة  %33.2عــن 2018م ،وذلــك بفضــل الحمــات الترويجيــة التــي نفذهــا البنــك
لتشــجيع العمــاء علــى التســجيل واســتخدام قنواتــه الرقميــة.
في نفس االتجاه ،أطلق بنك الرياض عدداً من الخدمات الرقمية لتحسين تجربة العميل ومضاعفة العوائد من القنوات الرقمية للبنك ،منها:
 .1خدمــة «تســهيل» للحصــول الفــوري علــى قــرض عاجــل ال يتجــاوز  %25مــن قيمــة صافــي الراتــب الشــهري مــن خــال «أون اليــن الريــاض»
و«موبايــل الريــاض».
 .2تمكيــن رواد األعمــال مــن إصــدار «البطاقــة الرقميــة» بشــكل فــوري مــن «أون اليــن الريــاض» (بحــد أقصــى خمــس بطاقــات) الســتخدامها
فــي التســوق اإللكترونــي.
 .3إمكانية تقديم طلب «تمويل شخصي» و«إعادة تمويل» و«بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع» من «أون الين الرياض» و«موبايل الرياض».
 .4تطويــر خدمــة «االتصــال التلقائــي» لتكــون علــى نحــو يســتبق توقعــات العميــل ويبــادر فــي عــرض خدمــات مثــل «التمويــل الشــخصي» أو
«إعــادة التمويــل» أو «البطاقــة االئتمانيــة» عنــد تأهلــه للحصــول علــى واحــدة منهــا ،ويمكنــه مــن تقديــم الطلــب فــوراً فــي نفــس االتصــال،
كمــا تذكــر الخدمــة العميــل بصــدور فواتيــره وتمكنــه مــن تســديدها فــي نفــس االتصــال.
 .5إطالق خدمة «أبل باي» و «ويسترن يونيون» عبر القنوات الرقمية للبنك.
بنك الرياض
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قطاع المصرفية الرقمية (تتمة)
باإلضافــة إلــى ماســبق ،أطلــق البنــك الواجهــة الجديــدة لتطبيــق «موبايــل الريــاض» وجهــاز «خدمــة الريــاض الذاتيــة» لتحســين تجربــة العميــل
الرقميــة ،ورافــق ذلــك افتتــاح الفــرع الرقمــي للبنــك داخــل أحــد مراكــز التســوق التجاريــة الكبــرى ،وتــم تحديــث جميــع القنــوات الرقميــة لتعكــس
هويــة العالمــة التجاريــة لبنــك الريــاض علــى نحــو أفضــل.
كذلــك أصبــح بإمــكان العمــاء تقديــم طلبــات االعتــراض علــى عمليــات بطاقــة االئتمــان أو جهــاز الصــرف اآللــي وتقديــم طلــب إصــدار بطاقــة
الصــرف اآللــي وإدارة خدمــات البطاقــة ،مثــل تنشــيط وإيقــاف البطاقــة والشــراء اإللكترونــي وأثيــر وإعــادة تعييــن الرقــم الســري ذاتيــاً بواســطة
العميــل نفســه عبــر قنــاة «هاتــف الريــاض» وقنــاة «أون اليــن الريــاض».
وتصــب جميــع هــذه اإلنجــازات فــي ســبيل تفعيــل القنــوات الرقميــة لخدمــة عمــاء بنــك الريــاض وتفريــغ وقــت وجهــد موظفــي الفــروع لتقديــم
ـاال علــى تطويــر الخدمــات المصرفيــة لبنــك الريــاض علــى المســتوى الكمــي والكيفــي.
الخدمــات النوعيــة إلــى العمــاء ،ممــا ينعكــس إجمـ ً
ولحــرص بنــك الريــاض علــى مواكبــة آخــر التوجهــات واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات فــي القطــاع المصرفــي محليــاً وعالميــاً  ،أطلــق
البنــك عــدة مبــادرات فــي إطــار تحقيــق «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030وتمكيــن رواد األعمــال ودعــم قطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ،ومــن هــذه المبــادرات:
• صنــدوق اســتثمار فــي رأس المــال الجــريء تبلــغ قيمتــه  100مليــون ريــال ليكــون بنــك الريــاض األول ســعودياً فــي امتــاك رأس مــال جــريء
لالســتثمار فــي التقنيــة الماليــة الواعــدة (.)Fintech
• برنامــج شــراكة اســتراتيجية مــع رواد األعمــال فــي المجــال الرقمــي لتقديــم حلــول مبتكــرة فــي التقنيــة الماليــة وخلــق فــرص جديــدة فــي
المجــال الرقمــي.
• منصــة ( )API SANDBOXالتــي تســمح للمشــاريع ورواد األعمــال المســتثمرين فــي التقنيــة الماليــة بالتشــارك التقنــي مــع أنظمــة البنــك
الداخليــة فــي خطــوة إضافيــة نحــو نمــوذج العمــل المســتقبلي (.)Open Banking
• خلــق آليــة عمــل وبيئــة لالبتــكار الرقمــي داخــل البنــك لتحفيــز التحــول الرقمــي فــي النواحــي التاليــة( :تمكيــن الموظفيــن – تحســين تجربــة
العميــل – تطويــر الخدمــات والمنتجــات – تســهيل اإلجــراءات الداخليــة).
ـدد مــن رواد األعمــال المحلييــن والدولييــن،
ومــن أجــل تفعيــل هــذا االتجــاه وتحقيــق أهــداف التحــول الرقمــي ،يعمــل بنــك الريــاض مــع عـ ِ
باإلضافــة إلــى كونــه شــريكاً اســتراتيجياً مــع المنصــات العالميــة لالبتــكار ومواكبــة التطــور الرقمــي المســتمر علــى نطــاق دولــي.
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قطاع الخزانة واالستثمار
يديــر القطــاع احتياجــات الســيولة للبنــك بكفــاءة عاليــة ،وذلــك
باســتقطاب ودائــع العمــاء بتكلفــة تنافســية والحفــاظ علــى
مســتويات عاليــة منهــا ،مــع التركيــز علــى الودائــع المتوســطة
والطويلــة األجــل مــن خــال منتــج الودائــع والمرابحــات لتنويــع
مصــادر الســيولة.
فــي عــام 2019م ،تمكــن قطــاع الخزانــة واالســتثمار مــن تحســين
قائمــة المركــز المالــي للبنــك ،وإدارة برامــج إصــدار الصكــوك
المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية لتوفيــر الســيولة
بالريــال الســعودي والعمــات األجنبيــة بتواريــخ اســتحقاق
ـا عــن تنويــع مصــادر التمويــل وتحســين
مختلفــة ،فضـ ً
نســبة مــاءة رأس المــال.

ونجــح القطــاع فــي تنويــع الخدمــات المقدمــة إلــى العمــاء لتغطــي طيفــاً واســعاً مــن قطاعــات الســوق ،األمــر الــذي ينتــج منــه خفــض مخاطــر
التركيــز علــى فئــة واحــدة مــن العمــاء ،وأطلقــت مبيعــات الخزانــة منتجــات حديثــة أدت إلــى جــذب مزيــد مــن الفــرص وبالتالــي تحســين تجربــة
العمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم الماليــة.
وقــدم القطــاع منتجــات تحــوط مبتكــرة مــن شــأنها توفيــر حلــول ماليــة مناســبة للشــركات وكبــار العمــاء ،بهــدف الحمايــة مــن تقلبــات أســعار
الفوائــد والعمــات األجنبيــة والســلع .وتماشــياً مــع اســتراتيجية البنــك للتطويــر الرقمــي ،أطلــق القطــاع خدمــة تنفيــذ بيــع وشــراء العمــات
األجنبيــة للشــركات رقميــاً مــن أجــل أتمتــة دورة العمــل وزيــادة الكفــاءة والقــدرة التنافســية.
وخــال عــام 2019م ،تمكــن قطــاع الخزانــة واالســتثمار مــن تحقيــق أداء متميــز للعــام الثالــث علــى التوالــي ،ونجــح فــي توطيــن إدارة حصــة
كبــرى مــن اســتثماراته الخارجيــة ،التــي كان يديرهــا مديــرو المحافــظ الدولييــن ،ليتــم إدارتهــا اآلن داخليــاً مــن قبــل القطــاع.
ونتــج عــن هــذا اإلنجــاز تحســين عوائــد االســتثمار وزيــادة فعاليــة إدارة الســيولة باســتخدام اتفاقيــات إعــادة الشــراء ،وتعزيــز التحكــم والمراقبــة
إضافــة إلــى خفــض تكاليــف الرســوم المخصصــة إلدارة المحافــظ .وقــام القطــاع أيضــاً بتنويــع االســتثمارات فــي األســواق الرئيســية وفئــات
األصــول والقطاعــات ،مــا أدى إلــى زيــادة الفــرص وانخفــاض المخاطــر اإلجماليــة للمحافــظ.
يضــاف إلــى مــا ســبق ،الــدور المســتمر لقطــاع الخزانــة واالســتثمار فــي إدارة متطلبــات الســيولة وتمويــل مختلــف األنشــطة المصرفيــة بكفــاءة
عاليــة وتكلفة تنافســية.
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تقنية األعمال
قطــاع تقنيــة األعمــال هــو محــور االرتــكاز فــي تنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي لبنــك الريــاض ،وفــي عــام 2019م ،واصــل القطــاع جهــوده
الحثيثــة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة للبنــك وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع خطــط وأهــداف قطاعــات خدمــة العمــاء ،وشــمل ذلــك تطويــر
العديــد مــن األنظمــة والخدمــات بمــا يواكــب متطلبــات ســوق األعمــال ويدعــم اســتراتيجية البنــك .2022
وشــهد عــام 2019م أيضــا انطــاق العمــل فــي عــدة مشــاريع لمواصلــة نهــج بنــك الريــاض فــي تحســين أعمالــه بمــا ينعكــس علــى جــودة
الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئــه ،ومنهــا:
 .1مشــروع أتمتــة العمليــات اليدويــة فــي جميــع القطاعــات باســتخدام تقنيــة الروبــوت التــي تســاعد فــي ســرعة اإلنجــاز وزيــادة اإلنتاجيــة
وتقليــل مســتوى الخطــأ فــي التنفيــذ ،وقــد تــم إنجــاز المرحلــة األولــى والثانيــة فــي قطــاع تقنيــة األعمــال وقطــاع العمليــات.
 .2اكتمــال المشــروع التجريبــي للعملــة الرقميــة «عابــر» بمشــاركة بنــوك مختــارة مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتحــت إشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والبنــك المركــزي اإلماراتــي.
 .3اكتمال مشروع تحديث العالمة التجارية وتجديد واجهات األنظمة الرقمية.
 .4إطالق نظام خدمات األفراد المصرفية الجديد للهواتف الذكية ،الذي يتمتع بمميزات متطورة تواكب احتياجات العمالء.
 .5إطــاق خدمــة المدفوعــات االليــة لربــط مكاتــب العمــرة الداخليــة مــع وكالءهــم خــارج المملكــة عــن طريــق ربــط أنظمــة البنــك مــع نظــام
وزارة الحــج والعمــرة (ســجل) وتحصيــل المبالــغ فــي حســاب الــوزارة لــدى البنــك.
كمــا تــم خــال عــام 2019م العمــل علــى ترقيــة العديــد مــن أنظمــة البنــك ،وذلــك لالســتفادة مــن ميزاتهــا الجديــدة فــي تقديــم خدمــات أفضــل
وبكفــاءة عالية.
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حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات
يرتكــز مفهــوم حوكمــة تقنيــة المعلومــات علــى ضمــان االســتخدام الفعــال والمؤثــر لتقنيــة المعلومــات ،إلتاحــة الفرصة للبنــك لتحقيق أهدافه
مــن خــال تحقيــق االنســجام بيــن اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات واســتراتيجية األعمــال .ويســاهم مفهــوم حوكمــة تقنيــة األعمــال فــي
الحــد مــن المخاطــر التقنيــة ،ويعــزز المرونــة التقنيــة الســتمرارية أعمــال البنــك بكفــاءة ،وســرعة التعافــي مــن االنقطاعــات ،وفــي الوقــت نفســه
التقليــل مــن احتمــال وقــوع حــوادث تؤثــر علــى اســتمرارية النشــاط.
ومن أهم إسهامات إدارة حوكمة تقنية األعمال وأمن المعلومات في عام 2019م:
 .1التطبيــق الناجــح لمشــروع التعافــي مــن الكــوارث التقنيــة ،وبذلــك تــم اإليفــاء بجميــع المتطلبــات التنظيميــة مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي فــي هــذا الصــدد ورفــع كفــاءة القــدرة التقنيــة للبنــك للعمــل تحــت كافــة الظــروف.
 .2إنجــاز مشــروع «تحليــل أثــر األعمــال البنكيــة» بعقــد  300ورشــة عمــل مــع كافــة قطاعــات وأقســام ووحــدات البنــك ،تــم خاللهــا رصــد أهــم
األعمــال البنكيــة ،وتحليــل أثــار االنقطــاع عليهــا ،وإيجــاد الحلــول البديلــة .وهــذا المشــروع بيــن الركائــز الرئيســية حســب اإلطــار العــام الســتمرارية
األعمــال الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
 .3التطبيــق الناجــح لمشــروع «نمــوذج تشــغيل التكنولوجيــا» الــذي ُيحــدد اإلطــار الســليم لعمــل تقنيــة المعلومــات وأمنهــا وحوكمتهــا،
والتأكــد مــن التكامــل التــام مــع بقيــة خطــوط الدفــاع فــي البنــك ،مثــل إدارتَ ـ ْـي المخاطــر والمراجعــة الداخليــة ،وبالتالــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية
مــع خفــض المخاطــر التقنيــة.
 .4إنجاز اختبارات إدارة استمرارية األعمال بتنفيذ اختبارات بلغ عددها  42في كافة القطاعات واألقسام الحيوية في البنك.
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إدارة االلتزام
يســعى بنــك الريــاض باســتمرار إلــى تعزيــز ثقافــة االلتــزام والمحافظــة علــى قيمــه ومعاييــره المهنيــة علــى مختلــف األصعــدة واألنشــطة
وتشــمل هــذه المعاييــر المتطلبــات النظاميــة المحليــة والدوليــة ولوائــح العمــل المثلــى ومبــادئ الســلوك والممارســات األخالقيــة والمهنيــة
التــي يعمــل بهــا البنــك.
تهتــم إدارة االلتــزام بســامة بيئــة ضوابــط االلتــزام وتطبيــق برنامــج التــزام فعــال يشــمل أعمــال المراقبــة وتقديــم النصــح والمشــورة
فضــا عــن مراقبــة االلتــزام ومراقبــة العمليــات البنكيــة لمكافحــة غســل
وإدارة الشــؤون التنظيميــة والتوعيــة بمفاهيــم االلتــزام،
ً
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
كمــا تعمــل اإلدارة ،بالتــوازي مــع رحلــة البنــك نحــو تحقيــق رؤيتــه وأهدافــه وقيمــه ،مــن أجــل تحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة وتطبيــق أفضــل
الممارســات فــي كل مــا يخــص تحديــد مخاطــر عــدم االلتــزام ،وتقديــم الخدمــات االستشــارية إلــى قطاعــات األعمــال وممارســات التوعيــة
والتثقيــف بمــا يخــص مواضيــع االلتــزام ومكافحــة غســل االمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
ونفــذت خطــة مراقبــة ومتابعــة بنيــت علــى تحديــد وتقييــم المخاطــر التــي تمــت الموافقــة عليهــا
وخــال عــام 2019م ،وضعــت إدارة االلتــزام ّ
مــن لجنــة المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.
وانطالقــاً مــن ســعي البنــك نحــو تعزيــز ثقافــة االلتــزام ،ومــن منطلــق قيــم االلتــزام «نحــن نهتــم ،نحــن نلتــزم» ،واصــل البنــك حمــات التوعيــة
التــي تقــدم مــن خــال شــخصية االلتــزام «ممتثــل» ،وشــملت التوعيــة مختلــف مواضيــع االلتــزام ومبــادئ الســلوك األخالقــي والمهنــي
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،مــن خــال اســتخدام عــدة وســائل توعويــة تضمــن الوصــول إلــى منســوبي البنــك ،إضافــة إلــى
توفيــر قنــوات التواصــل المناســبة لممارســة الموظفيــن لواجباتهــم ومســؤولياتهم تجــاه االلتــزام.
وتســعى إدارة االلتــزام دومــاً إلــى ضمــان وفــاء البنــك المســتمر بالمتطلبــات النظاميــة الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة ،كاألنظمــة والتعاميــم
الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وغيرهــا مــن الجهــات التشــريعية ومــا يســتجد مــن متطلبــات ،مثــل التعليمــات الصــادرة
بشــأن قانــون الرهــن العقــاري وقانــون التأجيــر التمويلــي ،والتعليمــات الخاصــة بالتحديــث الخامــس لقواعــد فتــح وتشــغيل الحســابات البنكيــة
بالبنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،والتعديــات علــى قواعــد حوكمــة الشــركات .وتلتــزم اإلدارة ببــذل الجهــود لالمتثــال أليــة
لوائــح وأنظمــة صــادرة عــن أي جهــات إشــرافيه أخــرى.
وفــي هــذا الصــدد ،تقــوم إدارة االلتــزام بتحليــل ودراســة متطلبــات اللوائــح واألنظمــة المحدثــة والمســتحدثة ،باإلضافــة إلــى تقييــم المخاطــر
ـا عــن مواصلــة البنــك الســعي لاللتــزام بتوصيــات اللجنــة الماليــة الدوليــة لمكافحــة
لرصــد آثــار هــذه التحديثــات علــى البنــك وضوابطهــا ،فضـ ً
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وقواعــد مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة ،مــن أجــل مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة
تمويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
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قطاع رأس المال البشري
شــهد عــام 2019م تطبيــق اســتراتيجية قطــاع رأس المــال البشــري بمــا ينســجم مــع
التوجهــات المســتقبلية للبنــك مــن أجــل تحقيــق اســتراتيجية  ،2022التــي تتضمــن تطويــر
السياســات واإلجــراءات واألنظمــة الكفيلــة بتعزيــز األداء الوظيفــي لموظفــي البنــك
واالســتمرار فــي بنــاء قدراتهــم العمليــة.
فــي هــذا الســياق ،تــم تطبيــق برنامــج التعويضــات الشــاملة للموظفيــن ،وتطويــر الهيــكل
التنظيمــي للبنــك وبرامــج القيادييــن ،كمــا قــام القطــاع بتعزيــز قيــم بنــك الريــاض والوصــول
إلــى جميــع موظفيــه فــي كافــة أنحــاء المملكــة ،مــن خــال برنامــج «قيمنــا رحلتنــا» الــذي
مــن خاللــه تواصــل البنــك مــع  5,000موظــف وموظفــة.
واســتمر القطــاع فــي تكريــس جهــوده لتحســين
الخدمــة المقدمــة لعمــاء البنــك مــن خــال
 13,025فرصــة تدريبيــة مــن البرامــج الداخليــة
والخارجيــة المتخصصــة ،واســتمر العمــل علــى
اســتقطاب أفضــل المواهــب والحفــاظ عليهــا،
وحافــظ البنــك  -فــي نفــس الوقــت  -علــى
تـصــــدر أعـلـــــى مـؤشــــرات تـوطـيـــــن الـوظــائــــف
فــي القطــاع المصرفــي فــي المملكــة ،حيــث
بلغــت نســبة التوطيــن  ,%94وبلغــت نســبة
الموظفــات  %25مــن مجمــوع منســوبي البنــك
جميعهــن ســعوديات.
ونتيجــة لهــذا الجهــد الحثيــث ،حصــد قطــاع رأس
المــال البشــري عــدداً مــن الجوائــز التقديريــة فــي
مجــال اســتقطاب المواهــب وتطويــر القيــادات
علــى مســتوى دول الخليــج العربــي.

البرامج التحفيزية للموظفين والحركة التي حصلت على كل منها خالل عام 2019م:
االدخار االستثماري (ألف ريـال)

البيان
حصة الموظف

حصة البنك

اإلجمالي

الرصيد كما في بداية العام

41,248

14,290

55,538

المضاف خالل عام 2019م

12,895

4,440

17,335

المستبعد خالل عام 2019م

()11,852

()3,365

()15,217

الرصيد نهاية العام

42,291

15,365

57,656
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قطاع التواصل وإثراء تجربة العمالء
فــي عــام 2019م ,عمــل قطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة العمــاء علــى مواكبــة التحــوالت واإلنجــازات التــي حققهــا البنــك بالتغطيــة عبــر مختلــف
القنــوات واألنشــطة التواصليــة داخــل البنــك وخارجــه ،بهــدف ترســيخ الصــورة اإليجابيــة لبنــك الريــاض وتعزيــز تنافســيته الرياديــة فــي القطــاع
المصرفــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
وتعــد حملــة #حنا_وطــن_ 2030المشــروع األبــرز الــذي نفــذه البنــك فــي عــام 2019م ،بهــدف تســليط الضــوء علــى الــدور الوطنــي لبنــك
الريــاض فــي مواكبــة أهــداف «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030علــى الصعيــد المالــي وذلــك بالكشــف عــن  205مبــادرة يرعاهــا البنــك
وتنــدرج فــي إطــار تحقيــق الرؤيــة .باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن الحمــات التســويقية تفاعــل معهــا أكثــر مــن  2,590,000عميــل ،ممــا ســاهم
فــي رفــع مبيعــات المنتجــات واالســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة.
وعــزز القطــاع فــي العــام 2019م الحضــور الرقمــي لبنــك الريــاض عبــر موقعــه اإللكترونــي ومنصــات التواصــل االجتماعــي المتعــددة ،وقــد
أســفرت الجهــود المســتمرة علــى مــدار العــام الماضــي عــن زيــادة معــدل زيــارة موقــع بنــك الريــاض بنســبة  25فــي المئــة ،مــن  11.6مليــون
زائــر فــي عــام 2018م إلــى  15.6مليــون فــي 2019م .كمــا رافــق ذلــك زيــادة ملحوظــة فــي حضــور المحتــوى التواصلــي للبنــك عبــر حســابات
مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي ،بلغــت نســبتها .%52
كمــا عمــل القطــاع أيضــاً  ،علــى مواكبــة أنشــطة بنــك الريــاض بالتغطيــة اإلعالميــة البــارزة ،ونقــل إنجازاتــه المتعــددة إلــى الجمهــور الداخلــي
والخارجــي للبنــك ،بهــدف تعزيــز صورتــه الذهنيــة والتأكيــد علــى موقعــه الريــادي علــى خارطــة القطــاع المصرفــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
وللقطــاع دور بــارز فــي تعزيــز قيــم التواصــل واالنتمــاء بيــن منســوبي بنــك الريــاض بتنفيــذه عــدد واســع مــن المناســبات الترفيهيــة علــى
مســتوى البنــك ،بهــدف تعزيــز االنتمــاء والــوالء وترســيخ هويــة البنــك بيــن الموظفيــن .وحــرص القطــاع فــي عــام 2019م علــى تطويــر تجربــة
ثريــة تضمــن تلبيــة احتياجــات العمــاء .وذلــك مــن خــال سلســلة مــن اختبــارات المحــاكاة لرحلــة العميــل فــي فــروع البنــك وقنواتــه الرقميــة،
وقيــاس قابليــة االســتخدام ورفــع نتائــج التحليــل إلــى إدارات البنــك المعنيــة.
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الجوائز
• جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة.
• جائزة أفضل برنامج «لتنمية المهارات القيادية».
• جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية واستقطاب المواهب.
• جائزة البنك األسرع نمواً في عام 2019م.
• جائزة المركز األول في تمويل القطاعات المستهدفة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية .»2030
• شهادة األيزو في نظام إدارة استمرارية األعمال.
• جائزة البنك األكثر ابتكاراً في التحول الرقمي.
• شهادة «.»Tier III Certification of Constructed Facility
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المسؤولية االجتماعية
شــهد العــام 2019م وضــع اســتراتيجية البنــك الشــاملة وبعيــدة المــدى لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة والتــي أطلــق عليهــا اســم «بكــرة»،
ـاء علــى أفضــل الممارســات وبمراجعــة أحــدث النمــاذج المطبقــة محليــاً واقليميــاً وعالميــاً  ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
حيــث تــم تطويرهــا بنـ ً
المســاهمة فــي «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030وموائمتهــا ألهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،وذلــك بعــد إعــداد
دراســات تحليليــة لمــا تــم فــي األعــوام الســابقة وعقــد عــدد مــن االجتماعــات مــع عــدد كبيــر مــن المعنييــن ،بهــدف تحديــد العوامــل المهمــة
وأخذهــا فــي االعتبــار للتأكــد مــن وضــع اســتراتيجية مالئمــة وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة.
وتقــوم االســتراتيجية علــى أربــع ركائــز رئيســة وهــي« :البيئــة والمجتمــع واالقتصــاد والمعرفــة» ،وتهــدف إلــى ابتــكار مبــادرات تلبــي متطلبــات
التنميــة المســتدامة فــي المملكــة بمختلــف أنواعهــا وأبعادهــا الفنيــة والرياضيــة والثقافية وبرامــج أنماط الحياة الصحيــة والتنمية االقتصادية.
وخــال عــام 2019م ،أعلــن البنــك عــن تأســيس لجنــة المســؤولية االجتماعيــة برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة وعضويــة الرئيــس التنفيــذي
وممثليــن لقطاعــات البنــك وإدارة المســؤولية االجتماعيــة بقطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة العميــل ،وذلــك للعمــل علــى المبــادرات والبرامــج
المقدمــة ،وإقــرار
المقدمــة ومراجعــة البرامــج والمشــاريع القائمــة والتأكــد مــن اســتمراريتها ،باإلضافــة إلــى دراســة المبــادرات واالقتراحــات ُ
وتحديــد المعاييــر.
وبالتزامــن مــع إعــان االســتراتيجية أيضــاً تــم اإلعــان فــي شــهر رمضــان المبــارك عــن البرنامــج التطوعــي لتوزيــع  20,000وجبــة إفطــار شــارك
تطوعــاً فــي توزيعهــا أكثــر مــن  140مــن منســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض بعــدد ســاعات بلغــت  30ســاعة خــارج أوقــات العمــل الرســمية،
ليصــل إجمالــي عــدد ســاعات العمــل التطوعــي فــي مختلــف الفعاليــات واألنشــطة إلــى  655ســاعة.
كمــا تــم فــي نفــس العــام وضمــن مبــادرات برنامــج «بكــرة» إطــاق مبــادرة إعــادة التدويــر بصفــة تجريبيــة فــي قطــاع التواصــل وإثــراء تجربــة
العميــل واســتمرت حتــى نهايــة شــهر نوفمبــر ،حيــث بلــغ مــا تــم تجميعــه خــال المبــادرة أكثــر مــن  120كيلوغــرام مــن الــورق والبالســتيك،
لالســتفادة مــن إعــادة تدويرهــا ،ومــن المقــرر تعميــم هــذه المبــادرة فــي جميــع مبانــي وفــروع بنــك الريــاض.
ومــن بيــن المبــادرات التــي عمــل عليهــا البنــك بالتعــاون مــع قطــاع الخدمــات المســاندة «مبــادرة توفيــر الطاقــة» ،والتــي تهــدف إلــى اســتخدام
اإلضــاءات الموفــرة للطاقــة والصديقــة للبيئــة واســتخدام مــواد مســتدامة فــي التنظيــف واســتخدام إجــراءات فعالــة لتوفيــر الميــاه فــي
مبانــي البنــك ومــا تــزال التجربــة فــي مراحلهــا األولــى ومــن المقــرر تطويرهــا والعمــل عليهــا فــي جميــع المبانــي.
كمــا شــارك بنــك الريــاض فــي مبــادرة «فرجــت» التــي أطلقتهــا وزارة الداخليــة عبــر المديريــة العامــة للســجون مــن خــال المســاهمة فــي
الســداد عــن الموقوفيــن فــي قضايــا ماليــة بعــد التأكــد مــن جهــة االختصــاص بصحــة البيانــات والتأكــد مــن حســن التزامهــم .وتعــد هــذه
المشــاركة مــن المشــاركات والمبــادرات التــي القــت استحســان المجتمــع لمــا لهــا مــن أثــر فعــال.
مــن ناحيــة أخــرى ،أطلــق بنــك الريــاض حملــة التبــرع بالــدم بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن
منســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض وشــركة الريــاض الماليــة ،ليصــل إجمالــي مــا تــم التبــرع بــه  40.05لتــر.
كمــا نظمــت إدارة المســؤولية االجتماعيــة حملــة توعويــة تحــت عنــون «#عســاه_حس_ماينطفي» واشــتملت علــى رســائل توعويــة وجلســة
تثقيفيــة للشــهر العالمــي لمرضــى الزهايمــر بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية الخيريــة لمــرض الزهايمــر بهــدف زيــادة الوعــي بالمــرض وتخفيــف
آثــاره االجتماعيــة.
كمــا أطلقــت إدارة المســؤولية االجتماعيــة حملــة «ال تنتظريــن األعــراض» تزامنــاً مــع شــهر أكتوبــر وهــو شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي لرفــع
الوعــي بالمــرض مــن خــال توعيــة منســوبات بنــك الريــاض بأهميــة إجــراء الفحــوص المبكــرة والدوريــة .كمــا تعــاون بنــك الريــاض مــع هيئــة
الهــال األحمــر الســعودي فــي «يــوم الهــال األحمــر العالمــي» بهــدف إلقــاء محاضــرة توعويــة لمنســوبي ومنســوبات بنــك الريــاض وشــركة
الريــاض الماليــة فــي مبنــى اإلدارة العامــة ،وشــرح كيفيــة التعامــل مــع المصابيــن وطريقــة عمــل اإلســعافات األوليــة لهــم.
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المصرفية اإلسالمية
خــال عــام 2019م تواصلــت مســيرة بنــك الريــاض فــي ابتــكار وتصميــم المنتجــات والحلــول المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة،
ويتســع نطــاق هــذه المنتجــات والحلــول ليشــمل المعامــات المصرفيــة اليوميــة ،والحلــول التمويليــة واالســتثمارية الموجهــة إلــى كافــة فئــات
وشــرائح العمــاء األفــراد والشــركات.
ورافــق أداء البنــك فــي هــذا المجــال االســتمرار فــي تطويــر الكفــاءات البشــرية المعنيــة بابتــكار خدمــات ومنتجــات المصرفيــة اإلســامية مــن
خــال برامــج تأهيــل متخصصــة اســتهدفت تعريــف موظفــي البنــك بصناعــة
المصرفيــة اإلســامية إلــى جانــب التقييــم الــدوري المســتمر ألداء
فــروع المصرفيــة اإلســامية التابعــة للبنــك.
وفــي ســبيل اعتمــاد المنتجــات والحلول التمويليــة المتوافقة
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،عقــد بنــك الريــاض تســع
اجتماعــات مــع الهيئــة الشــرعية للمصرفيــة اإلســامية فــي
البنــك ،وتــم اعتمــاد العديــد مــن االتفاقيــات واإلجــراءات
الشــرعية ،منهــا:
• اتفاقيــة برنامــج ضمانــات التمويــل العقــاري
مــع صــنــــدوق الـتـنــمـيـــة العقاريــة وكافــة
المالحــق الخاصــة بــه.
• االتفاقيــة اإلطاريــة الموحــدة الســتصناع
الــوحـــدات السكـنـيـــة تـحــــت االنـشـــــاء مــــع
المطوريــن العقارييــن.
• اتفاقيــة ترتيــب صفقــات شــراء ســيارات
مــع الــوكالء بغــرض تأجيرهــا لعمــاء البنــك.
• اإلجــراءات الشــرعية والعقــود الالزمــة
لعمليــات منــح العمــاء تمويــل متوافــق مــع
أحكام الشــريعة ،بغرض االكتتاب في أســهم
الشــركات المطروحــة لالكتتــاب العــام.
• اعتمــاد إجــراءات واتفاقيــة االســتثمار
بالمرابحــة فــي الســلع لعمــاء البنــك
الراغبيــن فــي اســتثمار أرصــدة حســاباتهم
الجاريــة لــدى البنــك.
• اتفاقيــات ومســتندات التمويــل اإلســامي
لقطــاع مصرفيــة الشــركات.

فــي ذات الســياق ،تــم اعتمــاد عــدد مــن

الحلــول االســتثمارية المقدمــة مــن شــركة
الريــاض الماليــة ،ومنهــا:
 .1اتفاقيــة الوســاطة بيــن الشــركة والبنــك
لتنفيــذ عمليــات التــورق بالســلع الدوليــة لعمــاء
بنــك الريــاض.
 .2تحديــث ضوابــط أدوات االســتثمار لصناديــق
الــشــركــــة الـمــتــوافـقــــة مـــع أحــكــــام الـشـــريعة
اإلســامية.
 .3عــدد مــن الحلــول الشــرعية المقدمــة مــن
شــركة الريــاض الماليــة بمــا يلبــي تطلعــات
العمــاء.
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فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
ـا للرقابــة الداخليــة ،للتأكــد مــن وجــود نظــام فعــال يغطــي الضوابــط واالرشــادات الرقابية الصــادرة من الجهات
وضــع بنــك الريــاض إطــاراً متكامـ ً
الرقابيــة ويتضمــن السياســات واإلجــراءات التــي وضعتهــا اإلدارة التنفيذيــة  -تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة  -إلنجــاز أهدافــه االســتراتيجية
وحمايــة موجوداتــه وضمــان تنفيــذ جميــع العمليــات وفقــاً للسياســات واإلجــراءات واجبــة التطبيــق.
وتشــمل هــذه الضوابــط حوكمــة الشــركات التــي تحــدد األدوار والمســؤوليات المنوطــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الفرعيــة .وتقــوم
اإلدارة التنفيذيــة واللجــان المنبثقــة منهــا بممارســة مهامهــا فــي ظــل هــذه الضوابــط ،التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال األمــور الرقابيــة
ومعالجــة المخاطــر الرئيســية المتعلقــة باالســتراتيجية واألداء المالــي وتقنيــة المعلومــات وإدارة الموجــودات والمطلوبــات والســيولة
واالئتمــان والعمليــات والجوانــب القانونيــة والمتطلبــات التنظيميــة وأمــن المعلومــات.
كمــا تبــذل جميــع الجهــات المعنيــة فــي بنــك الريــاض كافــة الجهــود الحثيثــة والمتكاملــة لزيادة كفــاءة وفعالية البيئــة الرقابية ،من خــال المراجعات
المســتمرة وضمــان تناســق وتكامــل اإلجــراءات ،لمعالجــة نقــاط القصــور التــي قــد تحــدث فــي البيئــة الرقابيــة ،والتــي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــال
التقييــم الذاتــي للمخاطــر والضوابــط الرقابيــة التــي تطبقهــا الجهــات المعنيــة داخليــا ،أو مــن خــال المراجعين الداخلييــن والخارجيين.
ويتضمــن نطــاق عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة تقييــم مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وكفاءتــه ،مــع ضمــان تطبيــق جميــع السياســات
واإلجــراءات واجبــة التطبيــق وضمــان االلتــزام بهــا .وتتولــى إدارة االلتــزام مهمــة التأكــد مــن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ،وتتم المراجعة بصفة
دوريــة منتظمــة مــن أجــل التقييــم المســتمر لفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة واكتشــاف مــا قــد يعتريــه مــن قصــور فــي التطبيق العملــي ،ولمعالجة
أوجــه القصــور التــي قــد تنشــأ نتيجــة لتغير الظــروف.
ويتــم رفــع كافــة النتائــج واإلجــراءات التصحيحيــة الجوهريــة التــي يتــم كشــفها مــن قبــل اإلدارات المختصــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ولجنــة
المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ،والتــي تراقــب بدورهــا كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بصــورة مســتمرة ،للتأكــد مــن اتخــاذ كافــة
اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن المخاطــر التــي تــم رصدهــا.
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إدارة المخاطر
يتعــرض البنــك فــي أعمالــه االعتياديــة إلــى أنــواع متعــددة مــن المخاطــر المالزمــة ألنشــطته المصرفيــة ،لذلــك يعمــل بنــك الريــاض باســتمرار
مــن أجــل الحــد مــن آثــار هــذه المخاطــر والتحكــم بهــا بمــا يــوازن معادلــة األداء مــع المخاطــر ،وذلــك مــن خــال وجــود هيــكل واضــح للحوكمــة
يضمــن مراقبــة اإلدارة الفعالــة للمخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لتحييدهــا .وتعتمــد لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس
اإلدارة إطــار عمــل المخاطــر فــي بنــك الريــاض وخططــه وأهدافــه ،التــي تتضمــن وضــع حــدود لتقبــل المخاطــر ووضــع إجــراءات مراقبــة فعالــة.
لتحمــل المخاطــر والموافقــة عليهــا ،وتعريــف
ويتــم التأكــد مــن أن جميــع المخاطــر المرتبطــة باألعمــال تقــع ضمــن نطــاق الحــدود المقبولــة
ّ
المخاطــر وتحديــد مســتويات قبولهــا ،إضافــة إلــى وســائل قياســها وإدارتهــا ،ووضــع الضوابــط الالزمة ألنــواع المخاطر المحددة والمســتهدفة،
والتأكــد مــن إدارتهــا بشــكل اســتباقي ووقائــي باســتخدام مجموعــة مــن األدوات والوســائل والكفــاءات المهنيــة المناســبة التــي تعمل على وضع
سياســات شــاملة تحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة الجهــات المعنيــة ،مــع نشــر ثقافــة مواجهــة وإدارة المخاطر علــى كافة مســتويات إدارات البنك.
وتطبيقــاً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولجنــة بــازل ،فــإن إطــار حوكمــة قطــاع إدارة المخاطــر فــي بنــك الريــاض يضمــن
اســتقاللية مهامــه لضمــان الشــفافية المســتمرة ،حيــث تــم وضــع ثــاث خطــوط رئيســية للدفــاع علــى مســتوى إدارات البنــك ،وتشــترك
وحــدات األعمــال مــع إدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة فــي اإلدارة لرصــد وتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة وأســاليب الحــد منهــا.
ويغطــي بنــك الريــاض أنــواع المخاطــر المختلفــة ومنهــا -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :-مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة
والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر أمــن المعلومــات .وتــم وضــع سياســات خاصــة لــكل أنــواع المخاطــر المشــار إليهــا فــي إطــار شــمولي علــى
مســتوى البنــك.
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مخاطر االئتمان
تعــرف مخاطــر االئتمــان بأنهــا مخاطــر الخســائر الماليــة الناتجــة عــن تعثــر المقتــرض فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة المتعاقــد عليهــا ،لهــذا وضع بنك
الريــاض سياســات مختلفــة إلدارة مخاطــر االئتمــان لتغطيــة كافــة برامجــه التمويليــة ،بمــا يضمــن المحافظــة علــى جــودة المحفظــة االئتمانيــة
وتقليــص الخســائر الناجمــة مــن أنشــطة التمويــل.
ويعمــل بنــك الريــاض وفقــاً إلطــار محكــم مــن السياســات واإلجــراءات االئتمانيــة ،التــي تخضــع لمتابعــة دوريــة مســتمرة تأخــذ فــي الحســبان
اإلجــراءات وآخــر التحديثــات والقواعــد المنظمــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك لوضــع حــدود ائتمانية مالئمة لمســتوى المخاطر
وصممــت
وضمــان تنويــع أنشــطة اإلقــراض ،لتالقــي التركيزفــي المخاطــر الخاصــة بأفــراد أو شــركات فــي مواقــع جغرافيــة أو قطاعــات أعمــال،
ّ
أدوات مختلفــة لقيــاس المخاطــر التــي قــد تنشــأ نتيجــة عــدم ســداد االلتزامــات القائمــة.
تمكنه من الموائمة مع التصنيفات التي
ويطبق البنك نظاماً متقدما للتصنيف االئتماني وفقاً للمعايير الدولية ،مع تطوير أدوات قياس موحدة َ
تصدرهــا هيئــات التصنيــف الخارجيــة مــع التصنيــف الداخلــي للبنــك ،ممــا يعطــي صــورة شــاملة لجــودة أصــول البنــك وتوزيعهــا على جــدول التصنيفات
الداخلي ،وبالتالي احتساب معدالت كفاية رأس المال الخاصة بها وفقا للطرق المتقدمة ،وكذلك قياس احتماالت التعثر التي تعد أحد المتطلبات
األساسية الحتساب خسائر االئتمان وفقا للمعايير المحاسبية.
والتــزم بنــك الريــاض بكافــة متطلبــات «بــازل» لقيــاس معــدل كفايــة رأس المــال الــازم لتغطيــة مخاطــر االئتمــان وفــق الطريقــة المعياريــة
( )Standardized Approachكأحــد متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،ثــم انتقــل إلــى معيــار التقييــم الداخلــي لمخاطــر االئتمــان
( )Internal Rating Based/IRBبعــد نجاحــه فــي تطويــر قــدرات نمــاذج التصنيــف االئتمانــي بمــا ينســجم مــع متطلبــات «بــازل» ،واســتطاع أن
يطــور نظــام خــاص للتحقــق مــن صحــة واكتمــال تلــك النمــاذج وتدقيقهــا ،إذ أجــرى الحقــا العديــد مــن االختبــارات الدوريــة المســتقلة ،للتأكــد مــن
صحــة نتائــج نمــاذج التصنيــف االئتمانــي وجوانبهــا الكميــة والنوعيــة.
وتزامــن ذلــك مــع قيــام البنــك بإنشــاء البنيــة التحتيــة األساســية الالزمــة لتطويــر واســتخدام النمــاذج فــي صنــع القــرار االئتمانــي ،وذلــك مــن خــال
االعتمــاد علــى قيــاس دقيــق للمخاطــر والعائــد المرجــح لهــا ،مــع إجراء مراجعة متزامنة لسياســات المخاطر المعتمدة في البنك لبيــان مدى توافقها
وأنظمــة التصنيــف االئتمانــي ،فــي ظــل تطبيــق معيــار التقييــم الداخلــي لمخاطــر االئتمــان.
بديال عن (معيار المحاســبة الدولي
وســعياً منــه لمواكبــة التطــورات الماليــة ،عمــل بنــك الريــاض علــى إحالل (المعيــار الدولي إلعداد التقارير المالية )9
ً
 ،)39اعتبــاراً مــن بدايــة عــام 2018م ،حيــث أجــرى مزيــداً مــن التحديــث والتطويــر ألنظمــة التصنيــف االئتمانــي لتعظيــم االســتفادة منهــا فــي أغــراض
احتســاب معــدالت احتماليــة التعثــر لآلجــال قصيــرة وطويلــة األمــد ،باعتبارها أحد المكونات الرئيســة الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعة.
وسعى بنك الرياض إلى تحديث وتطوير ومواءمة قواعد وضوابط األعمال المتعلقة باحتساب معدالت احتمالية التعثر االئتماني ،وتعديل أسس
تقييــم األصــول وتدفقــات األنشــطة وهيــكل الحوكمــة المالئــم لذلــك ،إذ تبنــى البنك البرامج واآللية والحلول التكنولوجية الالزمة الحتســاب خســائر
االئتمــان المتوقعــة واإلقــرار عنهــا وفقــاً لـــ (المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  )9وطبقــاً لتوجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وقــد
خضعــت هــذه البرامــج والحلــول لعــدة اختبــارات كميــة ونوعيــة ســابقة والحقــة علــى تطبيــق المعيــار الجديــد ،للتأكــد مــن ســامة ودقــة العوامــل
المســتخدمة فــي احتســاب احتمــاالت التعثــر وخســائر االئتمــان.
علــى صعيــد تمويــل األفــراد ،أولــى بنــك الريــاض أهميــة خاصــة لمنتجــات تمويــل األفــراد بمــا يواكــب تطــور هــذا القطــاع الحيــوي ،وطـ ّـور معاييــر
التقييــم االئتمانيــة الداخليــة بمــا يتناســب مــع األطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ويتوافــق مــع متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
ويمكّ ــن مــن تطبيــق مبــادرات وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة العقــاري .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم توظيــف النمــاذج الكميــة الخاصــة بقيــاس
معــدالت التعثــر والتحصيــل ،الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة واإلقــرار عنهــا وفــق (المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة .)9

مخاطر السوق والسيولة
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات والتقلبــات فــي أســعار الســوق ،مثــل أســعار العمــوالت الخاصــة وأســعار
األســهم وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة ،وأيــة تغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات واألوراق الماليــة التــي يحتفــظ بهــا البنــك.
ويعمــل بنــك الريــاض باســتمرار علــى قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســوق ومخاطــر األصــول وااللتزامــات الناجمــة مــن التذبــذب فــي القيــم العادلــة أو
التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار الســوق ،باســتخدام هيكل وحــدود تقبل المخاطــر ومقاييس معتمدة
مــن لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وتراقبهــا إدارة مخاطــر الســوق والســيولة.
وتعمــل اإلدارة علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســيولة والربحيــة لجميــع العمليــات ،مــع الحفــاظ علــى موقــف قــوي للســيولة لزيــادة ثقــة المتعامليــن
وتحســين تكلفــة التمويــل ،وإعــداد تقاريــر دوريــة حــول مخاطــر الســيولة وتقديمهــا إلــى لجنــة إدارة األصــول والمطلوبــات ولجنــة إدارة المخاطــر
وااللتــزام ،ويتــم رفــع تقاريــر بهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.

44

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

ويطبــق البنــك معيــار القيمــة المعرضــة للمخاطــر والــذي يرصــد تغيــر وتذبــذب أســعار الســوق وعالقــة التغيــرات ببعضهــا البعــض كمعيار أساســي
لقيــاس مخاطــر الســوق ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المعاييــر المتقدمــة لتحســين القــدرات التحليليــة فــي إدارة مخاطــر الســوق بمــا فيهــا اختبارات
التحمل وتحليل الحساســية.
ويواصــل البنــك بشــكل دائــم العمــل علــى تطويــر عملياتــه وأنظمتــه إلدارة مخاطــر الســوق والســيولة لتطبيــق أحــدث المتطلبــات التنظيميــة
بحســب متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

مخاطر الجرائم المالية
تُ شــكّ ل الجرائــم الماليــة خطــراً وتحديــاً كبيــراً علــى المؤسســات الماليــة وموظفيهــا ،ويــدرك بنــك الريــاض خطــورة تلــك الجرائــم واآلثــار الناجمــة
منهــا ،لــذا اتجهــت الجهــود إلــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة ذات طابــع اســتراتيجي لمكافحــة الجرائــم الماليــة والوقايــة منهــا ،ممــا ســاهم إلــى درجــة
كبيــرة مــن الحــد مــن تلــك الجرائــم.
وانطالقــاً مــن تلــك المبــادئ ،حــرص البنــك خــال عــام 2019م علــى تضميــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي تطبيــق اســتراتيجية مكافحــة
ومراقبــة العمليــات المشــتبه بهــا ،لتتضمــن ضوابــط تهــدف إلــى مكافحــة االختــاس واالحتيــال المالــي ومراقبــة الحســابات البنكيــة.
ً
اســتجابة للمخاطــر الجديــدة وتقنيــات الصناعــة المصرفيــة ،كمــا يتــم عمــل
وتخضــع تلــك االســتراتيجية لمراجعــة دوريــة وتحديــث ســريع
مراجعــة لتقييــم المخاطــر بصفــة دوريــة لتشــمل الوظائــف واإلدارات والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة مخاطــر االحتيــال الداخلــي
والخارجــي ،وتحديــد مســتوى وطبيعــة تلــك المخاطــر ،وتخضــع جميــع المنتجــات والخدمــات الماليــة الجديــدة لعمليــة تقييــم مخاطــر قبــل
طرحهــا علــى العمــاء.
وحــرص بنــك الريــاض علــى رفــع مســتوى وعــي موظفيــه مــن خــال إطــاق برنامــج توعــوي علــى مــدار العــام ،لزيــادة الوعــي وتعزيــز االلتــزام
بمكافحــة الجرائــم الماليــة ،ويلعــب العميــل واألطــراف ذات العالقــة دوراً هامــاً فــي مســاعدة البنــك علــى كشــف عمليــات االحتيــال ،وبنــاء عليــه
يتــم نشــر الوعــي والحمــات اإلعالنيــة الطــاع العمــاء علــى أشــكال االحتيــال التــي ربمــا تواجــه البنــك أو عمالئــه وأســاليب اكتشــافها.
ويســتمر البنــك فــي تفعيــل دوره الرقابــي مــن خــال اســتقبال كافــة البالغــات الواردة ،ســواء من موظفيــه أو عمالئه ،وإجراء عملية التحليل والفحص
ـتقبال.
والتقييم العاجل ،ورصد كافة المخالفات ،وتحديد أســباب الحوادث ومواطن الخلل ،ووضع الخطط المناســبة لضمان عدم تكرارها مسـ
ً

المخاطر التشغيلية
المخاطــر التشــغيلية هــي الخســائر الناتجــة عــن أخطــاء أو عــدم كفــاءة تنفيــذ العمليــات الداخليــة ،أو عــدم اتبــاع السياســات واإلجــراءات ،أو خلــل فــي
األنظمــة أو بســبب االحــداث الخارجيــة .وتنشــأ المخاطــر التشــغيلية فــي جميــع األنشــطة التــي تقــوم بهــا مختلــف قطاعــات األعمــال ووظائــف
الدعم ،ويعد تحديدها وتحليلها من العوامل الهامة التي تســاعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح ،إضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياســات
وإجــراءات البنــك.
وقــد طــور بنــك الريــاض سياســات ومعاييــر محكمــة ،إضافــة إلــى معــادالت تحليليــة معقــدة لتحليــل المخاطــر ،ويتــم مراقبــة تلــك المخاطــر بصــورة
فعالــة مــن خــال مجموعــة مــن الطــرق واألســاليب المختلفــة ،منهــا تدريــب الموظفيــن فــي البنــك على طرق الكشــف عــن المخاطر ووضــع برنامج
لمنــع حدوثهــا ،إضافــة إلــى وجــود نهــج متكامــل قائــم علــى المخاطــر يتناســب مــع أنشــطة البنــك ويتضمــن:
 .1تحديــد المخاطــر التشــغيلية بمــا فــي ذلــك المخاطــر الناشــئة مــن خــال تحســين األدوات المختلفــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية التــي تشــمل
عمليــات األعمــال والدعــم بشــكل اســتباقي وتســجيلها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر.
 .2قياس المخاطر التشغيلية باستخدام منهجية موحدة لتقييم المخاطر بالتعاون مع إدارات خط الدفاع الثاني.
 .3تقييم المخاطر التشغيلية وتأثيرها على األهداف االستراتيجية والتنفيذية بالبنك.
 .4مراقبة فعالية المخاطر التشغيلية باستمرار لضمان تحديد األولويات في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمواجهة المخاطر.
 .5تقديــم تقاريــر دوريــة لــإدارة التنفيذيــة ولجنــة المخاطــر وااللتــزام حــول حــاالت المخاطــر التشــغيلية الهامــة للحصــول علــى التوجيــه والموافقــات
حســب الحاجة.
 .6صياغــة وتنفيــذ خطــة ســنوية متكاملــة إلدارة المخاطــر التشــغيلية تأخــذ فــي الحســبان سياســة حوكمــة الرقابــة الداخليــة والخطــط الســنوية
للجهــات الرقابيــة فــي البنــك.
 .7التعرف على الممارسات الرائدة ومشاركتها مع اإلدارة وأصحاب الصالحية في إدارة المخاطر.
 .8تعزيز الوعي والمعرفة عن المخاطر داخل البنك.
ويســعى بنك الرياض باســتمرار إلى اكتشــاف مواطن المخاطر التشــغيلية من خالل فحص العمليات والممارســات الجارية ،والتأكد من إتمام تلك
المهمــة بصــورة أكثــر فعاليــة عبــر قطــاع الرقابــة الداخليــة ومخاطــر الســوق وذلــك باتخــاذ التدابيــر الوقائيــة واإلجــراءات المالئمــة إلدارة وضبط هذه
المخاطــر وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة ،مــن أجــل خفض التعرض للخســائر المحتملة أو تجنبهــا والتحوط لها.
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مخاطر أمن المعلومات
يشــير مصطلــح مخاطــر أمــن المعلومــات إلــى المخاطــر الناجمــة مــن احتماليــة اختــراق التدابيــر التنظيميــة والفنيــة واإلجرائيــة الالزمــة لحمايــة
المعلومــات التابعــة للبنــك مــن الدخــول غيــر المصــرح بــه ،أو إفشــاء المعلومــات أو النســخ غيــر المرخــص أو منــع االســتخدام أو التعديــل
والتحويــل أو الفقــدان أو الســرقة أو إســاءة االســتخدام ،بصــورة متعمــدة تخريبيــة أم عارضــة غيــر مقصــودة.
ويقــوم بنــك الريــاض بــإدارة مخاطــر أمــن المعلومــات ،مــن خــال إطــار عملــي شــامل يتــم بــه تطبيــق حوكمــة أنظمــة أمــن المعلومــات وتنظيــم
اإلجــراءات العمليــة وتســهيل تنفيــذ المتطلبــات التنظيميــة والقواعــد الالزمــة بمــا يضمــن حمايــة أصــول البنــك المعلوماتيــة مــن أجــل تقليــل
المخاطــر المختلفــة ألمــن المعلومــات.
كمــا يتــم تطبيــق التشــريعات المتعلقــة بأمــن المعلومــات الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة ،إضافــة إلــى المراقبــة المباشــرة والكاملــة علــى
جميــع األنشــطة مــن الجانــب المتعلــق بأمــن المعلومــات ،والتقييــم المســتمر والمتابعــة لألنظمــة ،بهــدف تحديــد المخاطــر األمنيــة واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن تلــك المخاطــر بشــكل فــوري.
ويعمــل بنــك الريــاض بصــورة مســتمرة علــى تصميــم وتنفيــذ برامــج توعويــة ،لرفــع مســتوى الوعــي بهــذا النــوع مــن المخاطــر لــكل مــن يتعامــل
مــع أصــول البنــك المعلوماتيــة ،موظفيــن كانــوا أم شــركات متعاقــدة أم عمــاء.

اإلفصاحات بموجب الركيزة الثالثة من توصيات لجنة (بازل )3
تتطلــب الركيــزة الثالثــة مــن توصيــات لجنــة بــازل ( )3المعدلــة نشــر عــدد مــن اإلفصاحــات الكميــة والنوعيــة ،ويتــم نشــر هــذه اإلفصاحــات علــى
موقــع بنــك الريــاض االلكترونــي  www.riyadbank.comتنفيــذاً لتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،علمــاً بــأن هــذه اإلفصاحــات
ال تخضــع للفحــص أو المراجعــة مــن قبــل مراجعــي البنــك الخارجييــن.

اختبارات التحمل
يطبــق بنــك الريــاض اختبــارات التحمــل « »Stress Testingلكافــة أنــواع المخاطــر ،التــي تشــمل جميــع األنشــطة المصرفيــة التــي يمارســها
البنــك ومــدى تأثرهــا بالمتغيــرات الماليــة واالقتصاديــة ،وتطبيــق سياســات وأطــر وقواعــد الحوكمــة الخاصــة بهــذا االختبــار ،وكل ذلــك تحــت
إشــراف مجلــس اإلدارة.
فــي هــذا اإلطــار ،يراقــب المســؤولون فــي قطــاع إدارة المخاطــر مناهــج الجهــد ومــا يتبعهــا للحفــاظ علــى كفاءتهــا ،ويتــم إعــداد اختبــارات
الجهــد باســتخدام عــدد كبيــر مــن االفتراضــات والســيناريوهات التــي تســاعد بنــك الريــاض علــى إجــراء التقييــم والوصــول إلــى فهــم عميــق
للمخاطــر المحتملــة التــي تواجههــا أصولــه ومحافظــه المختلفــة ،مــا يمكنــه مــن التحــوط لهــا بتخصيــص وتحديــد مســتويات مناســبة مــن رأس
المــال تتعــدى معــدالت الكفايــة المطلوبــة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة.

النتائج المالية
حقــق بنــك الريــاض  5,602مليــون ريـــال كأربــاح صافيــة لفتــرة االثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،بارتفــاع نســبته %81.2
عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق والتــي بلغــت  3,092مليــون ريـــال .وفــي ظــل المتغيــرات والتحديــات االقتصاديــة الراهنــة اســتمر بنــك
الريــاض فــي التركيــز علــى األنشــطة المصرفيــة الرئيســة والمحافظــة علــى مركــزه المالــي ،حيــث بلغــت االســتثمارات  53,361مليــون ريـــال
مقارنــة بمبلــغ  47,993مليــون ريـــال ،وذلــك بارتفــاع قــدره  .%11.2وعلــى الجانــب اآلخــر ســجل صافــي القــروض والســلف ارتفاعــاً بلغــت نســبته
 %15.2حيــث بلغــت  173,982مليــون ريـــال مقابــل  151,025مليــون ريـــال للعــام الســابق ،وبلغــت ودائــع العمــاء  194,518مليــون ريـــال
مقابــل  169,822مليــون ريـــال للعــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%14.5فيمــا بلغــت الموجــودات  265,789مليــون ريـــال مقابــل 229,900
مليــون ريـــال للعــام الســابق وذلــك بارتفــاع قــدره .%15.6
وبلــغ إجمالــي دخــل العمليــات  10,717مليــون ريـــال خــال االثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،مقابــل  8,967مليــون ريـــال
للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق بارتفــاع قــدره .%19.5
وتأكيــداً لمتانــة أصــول بنــك الريــاض وتنــوع منتجاتــه التمويليــة واالســتثمارية اســتطاع بنــك الريــاض تحقيــق ارتفــاع فــي صافــي دخــل العمــوالت
ـهرا المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م مقابــل  6,628مليــون ريـــال عــن الفتــرة
الخاصــة التــي بلغــت  7,837مليــون ريـــال خــال االثنــي عشــر شـ ً
المماثلــة مــن العــام الســابق ،وذلــك بارتفــاع قــدره  ،%18.2كمــا بلغــت ربحيــة الســهم خــال نفــس الفتــرة  1.87ريـــال مقابــل  1.03ريــال للعــام
السابق.
ويعــزى ارتفــاع صافــي أربــاح بنــك الريــاض لالثنــي عشــر شــهراً المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،إلــى ارتفــاع إجمالــي دخــل العمليــات بنســبة
 %19.5والــذي قابلــه جزئيــاً ارتفــاع إجمالــي مصاريــف العمليــات بنســبة  .%7.8كمــا انخفضــت مصاريــف الــزكاة مقارنــة بالســنة الســابقة بنحــو
 %61.2حيــث أن العــام 2018م يتضمــن مبالــغ التســوية للــزكاة للســنوات الســابقة إلــى 2017م.

46

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

ويعــود ارتفــاع إجمالــي دخــل العمليــات بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة وصافــي دخــل األتعــاب والعمــوالت وصافــي
مكاســب االســتثمارات المقتنــاه لغيــر أغــراض المتاجــرة .أمــا ارتفــاع إجمالــي مصاريــف العمليــات ،فيرجــع إلــى ارتفــاع صافــي مخصــص االنخفــاض
لخســائر االئتمــان والموجــودات الماليــة األخــرى ومصاريــف رواتــب الموظفيــن ومــا فــي حكمهــا والمصاريــف العموميــة واإلداريــة األخــرى
ومصاريــف العمليــات األخــرى ،قابلــه جزئيــاً االنخفــاض فــي صافــي مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات.
بدايـ ًـة مــن الربــع المنتهــي فــي يونيــو 2019م ،ووفقــاً مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،قــام البنــك بتغييــر سياســته المحاســبية إلثبــات الــزكاة ،حيــث قــام البنــك بإثبــات الــزكاة فــي قائمــة
الدخــل للعــام 2019م وتعديــل العــام 2018م .وفــي الســابق ،كان يتــم إثبــات الــزكاة فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين.
خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2018م ،توصــل البنــك إلــى اتفاقيــة تســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة
للفتــرات الماليــة الســابقة وحتــى نهايــة العــام 2017م ،مقابــل دفــع مبلــغ  2,970مليــون ريــال ســعودي .كمــا تتضمــن قائمــة الدخــل المعدلــة
للعــام 2018م أثــر هــذه التســوية ،حيــث أن قائمــة الدخــل المعدلــة تتضمــن األثــر الناتــج عــن اتفاقيــة التســوية بانخفــاض صافــي الدخــل المعلــن
عنــه للعــام 2018م بنحــو  1,624مليــون ريــال ســعودي ،وانخفــاض ربحيــة الســهم مــن  1.57ريــال ســعودي إلــى  1.03ريــال ســعودي.
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

مليون ريال

البيان*

2019م

2018م** (معدلة)

التغيرات

نسبة التغير%

صافي الدخل بعد الزكاة

5,602

3,092

2,510

%81.2

صافي دخل العموالت الخاصة

7,837

6,628

1,209

%18.2

إجمالي الموجودات

265,789

229,900

35,889

%15.6

صافي القروض والسلف

173,982

151,025

22,957

%15.2

إجمالي دخل العمليات
ربحية السهم

صافي االستثمارات

10,717

8,967

1.87

1.03

53,361

ودائع العمالء

1,750

47,993

169,822

194,518

%19.5

%81.6

0.84

%11.2

5,368

%14.5

24,696

*أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
**تتضمن أثر تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة.

ملخص لنتائج بنك الرياض المالية خالل السنوات الخمس الماضية

أ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة*:
البيان

2019م

2017م

2018م

مليون ريال

2015م

2016م

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنوك
ومؤسسة النقد
القروض والسلف ،صافي
االستثمارات ،صافي

ممتلكات ومعدات وعقارات
أخرى
موجودات أخرى

33,924

27,352

27,876

25,829

29,839

173,982

151,025

138,838

142,909

145,066

2,435

1,927

1,987

2,107

2,153

2,086

1,603

1,211

1,617

1,493

53,361

46,370

47,993

44,765

45,157

إجمالي الموجودات

265,789

229,900

216,282

217,619

223,316

أرصدة لدى البنوك

13,124

8,581

7,056

8,837

4,500

ودائـع العمــالء

194,518

169,822

154,366

156,684

167,853

مطلوبات أخرى

17,575

14,723

16,237

15,126

14,668

حقوق المساهمين

40,571

36,774

38,623

36,973

36,295

المطلوبات

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.

إجمالي الموجودات والقروض والسلف ،صافي
260,000

265,789
229,900

225,000
القروض والسلف ,صافي
إجمالي الموجودات

190,000
155,000

173,982

151,025

120,000

216,282
138,838

217,619
142,909

223,316
145,066

85,000
50,000
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2019

2018

2017

2016

2015

ودائـع العمــالء
200,000

194,518

190,000
180,000
169,822

170,000
160,000
150,000

2019

2018

167,853

154,366

156,684

2017

2016

2015

حقوق المساهمين
42,000
40,571

40,000

38,623

38,000

36,973

36,774

36,295

36,000
34,000
32,000
30,000

2019

2018

2017

2016

2015

ب ) فيما يلي تحليل ألهم بنود قائمة الدخل الموحدة*:
مليون ريال
2015م

البيان

2019م

2018م**

2017م

2016م

إجمالي دخل العمليات
وصافي حصة البنك في
أرباح الشركات الزميلة

10,870

9,018

8,148

7,738

8,005

إجمالي مصاريف العمليات

4,638

4,302

4,202

4,395

3,956

صافي الدخل بعد الزكاة

5,602

3,092

3,446

2,542

3,799

1.87

1.03

1.15

0.85

1.27

ربح السهم (ريـال سعودي)

* أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
**تتضمن أثر تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة.
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صافي الدخل بعد الزكاة
6,000

5,602

5,000
4,000
3,446

3,092

3,000

3,799

2,542

2,000

2019

2017

2018

2015

2016

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك والشركات التابعة

بلــغ إجمالــي اإليــرادات للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م مــن عمليــات داخــل المملكــة مبلــغ  14,058مليــون ريـــال ،ومــن خــارج
المملكــة مبلــغ  1,905مليــون ريـــال.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك وشركاته التابعة من داخل المملكة:

مليون ريال

داخل المملكة العربية
السعودية
السنة

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى*

المنطقة الشرقية

إجمالي اإليرادات من
داخل المملكة

2019م

2,353

9,768

1,937

14,058

*يتضمــن المبلــغ المحــدد للمنطقــة الوســطى إيــرادات اســتثمارات مركزيــة تخــص قطــاع االســتثمار والخزانــة بلغت  5,085مليون ريـــال وليســت
مرتبطــة بقطــاع جغرافــي محــدد داخــل المملكــة ،كمــا يتضمــن إيــرادات ذات صلــة بمناطــق أخــرى ال يمكــن فصلهــا.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات البنك وشركاته التابعة من خارج المملكة:

مليون ريال

خارج المملكة العربية
السعودية
السنة

دول مجلس
التعاون
ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبا

2019م

684

404

أمريكا الشمالية
جنوب شرق آسيا
والالتينية
674

مناطق أخرى

إجمالي اإليرادات
من خارج المملكة

97

1,905
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توزيعات األرباح
يلتزم البنك باألنظمة السارية ذات العالقة ،ويتبع السياسات التالية عند توزيع األرباح على المساهمين:
أ) يقتطــع مــا نســبته  %25مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي .ويجــوز وقــف االقتطــاع متــى مــا بلــغ مجمــوع االحتياطــي مقــدار
رأس المــال المدفوع.
بناء على توصيات مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة ،توزع األرباح المقررة على المساهمين من األرباح الصافية كل حسب عدد أسهمه.
ب) ً
ج) تحدد توجهات البنك االســتراتيجية توزيعات األرباح المرحلية والســنوية وتظهر األرباح المقترحة للنصف الثاني ضمن حقوق المســاهمين ،إلى
أن تقر الجمعية العامة توصيات مجلس اإلدارة.
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وقد أوصى مجلس اإلدارة بأن تكون توزيعات األرباح كما يلي:
األرباح المبقاة من عام 2018م

414,556

صافي الربح بعد الزكاة لعام 2019م

5,602,066

المجمـــــوع

6,016,622

(ألف ريال)

يتم تخصيصها وتوزيعها كالتالي:
بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()13,881

األرباح النقدية الموزعة على المساهمين عن النصف األول لعام 2019م

()1,560,000

األرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م

()1,650,00

المحول إلى االحتياطي النظامي

()1,400,517

1,392,224

األرباح المبقاة لعام 2019م

وكان البنــك قــد قــام بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين بتاريــخ  24يوليــو 2019م عــن النصــف األول بواقــع  52هللــة للســهم الواحــد .أمــا الجــزء
المتبقــي مــن األربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2019م بواقــــع  55هللــة للســهم الواحــد ،فسيتـــم
توزيعــه فــي حــال إقــراره مــن الجمعيــة العامــة ،ليبلــغ بذلــك إجمالــي التوزيعــات عــن كامــل العــام 2019م مبلــغ  3,210مليــون ريـــال ،بواقــع
 1.07ريــال للســهم الواحــد وبمــا يعــادل  %10.7مــن القيمــة اإلســمية للســهم ،وذلــك بعــد خصــم الــزكاة.

التصنيف االئتماني للبنك
وكالة التصنيف

طويل األجل

قصير األجل

النظرة المستقبلية

فيتش

BBB+

F2

مستقرة

كابيتال انتليجنس

A+

A1

مستقرة

ستاندرد أند بورز

BBB+

A-2

مستقرة

التمويل وسندات الدين المصدرة
يقــوم البنــك مــن خــال تعامالتــه العاديــة بتبــادل تمويــل واقتــراض األمــوال مــع البنــوك ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،وذلــك حســب
معــدل العمولــة المتعــارف عليهــا فــي الســوق ويتــم إثباتهــا علــى نحــو مالئــم فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.
وبتاريــخ  24يونيــو 2015م ،طــرح البنــك إصــداراً خاصــاً لصكــوك ثانويــة بقيمــة  4مليــار ريـــال ســعودي ،ولفتــرة اســتحقاق (عشــر ســنوات) قابلــة
لالســترداد بعــد مضــي خمــس ســنوات وتبلــغ التكلفــة علــى الصكــوك ســايبور ســتة أشــهر  115+نقطــة .ويهــدف البنــك مــن هــذه اإلصــدارات
إلــى تنويــع مصــادر التمويــل ومــدد اســتحقاقاتها ودعــم مصــادر التمويــل.
وقــد أعلــن البنــك فــي  22ينايــر 2018م عــن عزمــه تأســيس برنامــج إلصــدار ســندات وصكــوك أوليــة وثانويــة فــي جــزء واحــد أو عــدة أجــزاء
وعلــى عــدة مراحــل مــن خــال سلســلة مــن اإلصــدارات ،وطرحهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا بالريــال الســعودي والــدوالر
األمريكــي أو بــأي عملــة أخــرى.
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تنويــع مصــادر التمويــل ومــدد اســتحقاقها وتعزيــز القاعــدة الرأســمالية للبنــك ،ممــا يدعــم التوســع فــي أعمالــه
االئتمانيــة ودعــم قيامــه بأنشــطته المصرفيــة ،حيــث ســيتم تأســيس البرنامــج والبــدء باإلصــدار بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات النظاميــة،
وذلــك حســب حاجــة البنــك وظــروف الســوق فــي حينــه.
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التمويل وسندات الدين المصدرة (تتمة):
كما يؤكد البنك مايلي:
• ال توجد أدوات دين مصدرة من قبل الشركات التابعة.
• ال يوجد قروض آلجل مستحقة على الشركات التابعة.
• لم يقم البنك أو أي من شركاته التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
• لم يصدر أو يمنح البنك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة خالل 2019م.
• لــم يصــدر أو يمنــح البنــك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل ،أو أوراق ماليــة تعاقديــة ،أو مذكــرات حــق
اكتتــاب ،أو أي حقــوق مشــابهة خــال 2019م.

اإلفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل البنك وتفاصيل استخداماتها
ال يحتفظ البنك بأي أسهم خزينة.

معايير المحاسبة المتبعة
يقــوم بنــك الريــاض بإعــداد قوائمــه الماليــة ،ويتــم مراجعتهــا مــن قبــل مراجعــي حســابات بنــك الريــاض طبقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي
وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ «المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية») ،وتماشــياً مــع نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الشــركات بالمملكــة والنظــام األساســي للبنــك .وال توجــد هنالــك
أي اختالفــات جوهريــة عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

المدفوعات النظامية
ال توجد على البنك مدفوعات نظامية نهائية مستحقة السداد عن عام 2019م عدا ما يرد بالبيان أدناه:

بيان

المسدد

2019م

آالف الرياالت
المستحق

الزكاة الشرعية – الهيئة العامة للزكاة والدخل (ما يخص العام المالي 2019م)*

-

( 630,000تقديري)

ضرائب تحملها البنك نيابة عن بعض الجهات غير المقيمة (حسب شروط التعاقد)

15,053

( 1,338تقديري)

ضرائب مستحقة على فروع البنك الخارجية لصالح الجهات الرسمية خارج المملكة

29,400

-

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

96,907

13,762

تكاليف تأشيرات وجوازات

3,426

-

أي مدفوعات نظامية أخرى**

7,388
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* سيتم سداد الزكاة الشرعية عن عام 2019م بحد أقصى  30أبريل 2020م.
** رسوم حكومية.

كمــا أعلــن البنــك فــي  20ديســمبر 2018م عــن أنــه قــد تــم االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة
للســنوات الماليــة الســابقة وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م مقابــل دفــع مبلــغ قــدره  2,969,722,864ريــال ،وقــد تــم ســداد دفعــة
مقدمــة مــن هــذه التســوية خــال العــام الســابق بواقــع  %20والباقــي ســيتم ســداده علــى عــدد خمــس أقســاط متســاوية خــال خمــس
ســنوات تبــدأ فــي  1ديســمبر 2019م وتنتهــي فــي  1ديســمبر 2023م ,تــم ســداد القســط األول فــي تاريــخ  25نوفمبــر 2019م حســب
االتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

العقوبات والجزاءات النظامية
يطبــق البنــك خــال ممارســة أعمالــه اليوميــة جميــع األنظمــة المصرفيــة واللوائــح والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن الجهــات اإلشــرافية،
ويحــرص البنــك علــى الحــد مــن حــدوث أي مخالفــات والقيــام باإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة حــال حدوثهــا.
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قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الجزائية:
السنة المالية 2019م
موضوع المخالفة

عدد القرارات
الجزائية

السنة المالية 2018م

إجمالي مبلغ الغرامات عدد القرارات
الجزائية
المالية بالريال السعودي

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

15

3,496,000

15

1,469,500

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل
العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

1

200,000

-

-

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية
العمالء

4

25,000

5

2,776,000

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل
العناية الواجبة

1

5,000

-

-

اإلجمالي

21

3,726,000

20

4,245,500

العقوبات والجزاءات النظامية المفروضة من الجهات اإلشرافية أو التنظيمية أو القضائية األخرى:
الجهة

تصنيف المخالفة

عدد الغرامات

أمانات وجهات حكومية
أخرى

رسوم غرامات لوح ورخص مواقع أجهزة صرف آلي،
وغرامات أخرى

إجمالي مبلغ الغرامات
المالية بالريال السعودي

125

1,882,960

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يوضــح البيــان التالــي األرصــدة الناتجــة عــن معامــات األطــراف ذات العالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م والتــي تمــت خــال دورة أعمــال
البنــك العاديــة ،وفقــاً لتعريــف األطــراف ذات العالقــة فــي المــادة األولــى مــن الئحــة حوكمــة الشــركات:

آالف الرياالت
البيان

اإلجمالي

قروض وسلف

7,470,182

ودائع العمالء

33,508,496

المشتقات (بالقيمة العادلة)

172,374

التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)

7,465,724

دخل عموالت خاصة

300,979

مصاريف عموالت خاصة

579,457

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

344,237

مصاريف تشغيلية متنوعة

88,075

بنك الرياض
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تتضمــن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مجموعــة مــن األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب البنــك والتــي يمتلــك
فيهــا الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
طبيعة العقد

اسم الطرف ذي العالقة

المالك

إيجار عدد خمس أدوار في
ابراج العليا (قطاع تقنية
المعلومات)  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020.09.09م

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة
سابقاً  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2020.12.16م

إيجار موقعين صراف آلي في
أبراج العليا – الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2020.12.24م

إيجار مقر فرع شارع الستين
 286للمعارض رقم ()1,2,3,5
 -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

2021.09.10م

إيجار مقر مبنى اإلدارة العامة
(واحة غرناطة)

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
نادر إبراهيم الوهيبي يعمل
لدى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

مركز غرناطة االستثماري
(المملوك للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

2022.08.14م

28,244,040

تقديم خدمات الشبكة
االفتراضية الخاصة ببروتوكول
االنترنت

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2020.12.17م

9,434,880

تقديم خدمات وحلول
االتصاالت وتقنية المعلومات
الذكية والمتكاملة

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2020.12.31م

1,772,600

إيجار موقعين صراف آلي
بمبنى شركة االتصاالت
السعودية  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة األستاذ
محمد طالل النحاس عضو
بمجلس إدارة الشركة

شركة االتصاالت السعودية

2022.05.31م

80,000

شركة محمد إبراهيم العيسى
وأوالده

2021.02.20م

إيجار موقع صراف آلي بفندق
أم القرى مكارم  -مكة
المكرمة

األستاذ محمد إبراهيم
العيسى والد رئيس مجلس
إدارة البنك المهندس عبدالله
محمد العيسى

عقد تقديم CONNECTIVITY
 SERVICESلمبنى اإلدارة
العامة  -غرناطة

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى والمهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
عقد تقديم خدمة اتصال مزود
العيسى والمهندس معتز
الخدمة الثاني لشبكة SJN
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

برنامج حماية لتوفير تقنية
()DWDM

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى والمهندس معتز
قصي العزاوي أعضاء بمجلس
إدارة الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

إيجار موقع صراف آلي فندق
الماريوت  -الرياض
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رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله محمد
العيسى رئيس مجلس إدارة
الشركة

شركة إتحاد االتصاالت  -موبايلي

شركة دور للضيافة

2020.02.17م

2020.07.24م

2021.05.31م

2020.11.22م

7,568,954

3,750,000

50,000

700,000

18,000

485,000

26,676

1,098,000

30,000

اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 -1اإلفصاح النوعي:
التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
تم تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريفات مؤسسة النقد العربي السعودي.

المبــادرات التــي اتخذهــا بنــك الريــاض لدعــم هــذه المنشــآت ،إضافــة إلــى عــدد الموظفيــن ومبــادرات التدريــب وورش

العمــل المقدمــة للعمــاء والموظفيــن لعــام 2019م هــي كالتالــي:
2019م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

القطاع الذي تتبعه

مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

مصرفية الشركات

اإلدارة التي تتبعها

شبكة الفروع

األعمال الناشئة

المصرفية التجارية

عدد الموظفين الذين يخدمون الشريحة

14

80

69

عدد الموظفين الذين تم منحهم دورات تدريبية

14

80

59

عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين

54

254

154

عدد العمالء الذين تم منحهم دورات تدريبية

5,278

224

114

عدد ورش العمل التي تم تقديمها للعمالء

4,616

126

88

عدد أيام التدريب المقدمة للعمالء

602

82

25

عدد المراكز أو الفروع التي تقدم الشريحة فيها
خدماتها للعمالء

جميع فروع بنك الرياض
في جميع مناطق
المملكة تخدم شريحة
رواد األعمال.

مراكز خدمة عمالء المنشآت الصغيرة
التالية :ثالث مراكز في مدينة جدة،
ثالثة مراكز في مدينة الرياض ،أربعة
مراكز في المنطقة الشرقية ،ومركز
في كل من :تبوك والقصيم وحائل
وخميس مشيط ومكة المكرمة
والجبيل والمدينة المنورة واألحساء.

 .1خمس مراكز ،في كل
من :الرياض ،مكة ،الشرقية،
القصيم ،المدينة.

باإلضافة إلى جميع فروع بنك الرياض
والقنوات اإللكترونية.

 .2إحدى وعشرون فرع
شركات في عدد من مناطق
المملكة وثالث مراكز
خدمات عمالء.
 .3القنوات االلكترونية.
 .4جميع فروع بنك الرياض
تخدم شريحة المنشآت
المتوسطة.
 .5القنوات اإللكترونية.
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (تتمة)
 -1اإلفصاح النوعي (تتمة):
الجوائز التي حصل عليها البنك في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خالل العام 2019م:
• جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل برنامج كفالة.
• جائــزة أفضــل بنــك فــي دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي القطاعــات المســتهدفة للتنميــة مــن قبــل «رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية .»2030

المبادرات التي اتخذها بنك الرياض لدعم هذه المنشآت
أ .طرح وتطوير المنتجات:
المنشآت متناهية الصغر:
• تقديم الحلول في التجارة اإللكترونية للمنشآت من خالل (زد) لدعم المبيعات.
• التمويل التأجيري للمركبات حتى ثالث مركبات أو مبلغ تمويل قيمته  500ألف ريال.

المنشآت الصغيرة:
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة :التمويل مقابل متحصالت نقاط البيع.
• المنشآت الصغيرة والمتوسطة :التمويل العقاري الخاص بالعقارات التجارية المستخدمة لألنشطة الخدمية والصناعية.

ب .البرامج واالتفاقيات:
المنشآت الصغيرة:
• توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلطالق  4منتجات تمويلية خاصة بالمنشآت الصغيرة.
• اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لالنضمام لبوابة التمويل.
• اتفاقية مع غرفة الشرقية لرعاية مجلس شباب األعمال ،وكذلك تقديم الدعم التمويلي والمعرفي لرواد األعمال.
• برنامج التمويل الغير مباشر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ج .الرعايات والمشاركة في المعارض:
المنشآت الصغيرة:
• ملتقى “بيبان حائل” والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ملتقى تمويل المقاولين للشركات الصغيرة والمتوسطة بالرياض.
• رعاية المؤتمر األول لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض والذي نظمه “برنامج كفالة”.
• رعاية ملتقى ثقة لتحفيز ودعم سيدات األعمال بجدة.
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• رعاية ملتقى “بيبان الشرقية” والذي نظمته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• رعاية ملتقى إندوفر لريادة األعمال بالرياض.
• رعاية ملتقى “راد لريادة األعمال بالمنطقة الشرقية” والذي نظمته غرفة الشرقية.
• رعاية مجلس شباب األعمال بالمنطقة الشرقية.
• رعاية “منتدى األحساء لالستثمار”.

د .المشاركة في الندوات والمؤتمرات:
المنشآت الصغيرة:
المشاركة في ندوات عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل من:
• الغرفة التجارية بالرياض.
• الغرفة التجارية باألحساء.
• الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
• الغرفة التجارية بالرس.
• الغرفة التجارية بحائل.
• الغرفة التجارية بأبها.
• الغرفة التجارية بحفر الباطن.
• الغرفة التجارية بتبوك.
• جامعة حائل.
• جامعة اليمامة.
• مجلة الرجل.
• المؤتمر السعودي للقانون بالرياض.

المنشآت المتوسطة:
• المشــاركة فــي نــدوة حــول دور البنــوك فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالتنســيق مــع “البنــوك الســعودية” فــي الغرفــة
التجاريــة بالريــاض.
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اإلفصاح عن بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (تتمة)
 -2اإلفصاح الكمي:

بآالف الرياالت السعودية
متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

2019م

640,422

1,947,213

9,122,526

11,710,161

741,316

1,795,588

6,754,409

9,291,313

%0.36

%1.10

%5.16

%6.63

%0.87

%2.10

%7.90

%10.87

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

4,059

11,001

13,093

28,153

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,663

2,439

1,065

6,167

21

4,993

1,079

6,093

1,809

1,373,124

783,128

2,158,061

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل
الميزانية

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج
الميزانية (القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة من إجمالي القروض خارج الميزانية

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)

بآالف الرياالت السعودية
2018م

متناهية الصغر

الصغيرة

المتوسطة

اإلجمالي

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود داخل الميزانية

787,196

1,595,815

6,290,672

8,673,683

625,636

1,749,923

6,236,971

8,612,530

%0.51

%1.04

%4.10

%5.65

%0.73

%2.04

%7.25

%10.02

عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)

3,895

9,575

12,241

25,711

عدد عمالء القروض (داخل وخارج الميزانية)

2,328

2,143

995

5,466

عدد القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج الميزانية)

14

4,474

151

4,639

2,003

1,067,816

136,233

1,206,052

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – بنود خارج الميزانية
(القيمة اإلسمية)

القروض داخل الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة
من إجمالي القروض داخل الميزانية

القروض خارج الميزانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة
من إجمالي القروض خارج الميزانية

إجمالي القروض المضمونة من برنامج "كفالة" (داخل وخارج
الميزانية)
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الحوكمة
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
مجلس إدارة البنك:
يتولــى إدارة البنــك مجلــس إدارة مؤلــف مــن عشــرة أعضــاء ،تنتخبهــم الجمعيــة العامــة كل ثــاث ســنوات .ويضــم مجلــس اإلدارة فــي دورتــه
الحاليــة ســتة أعضــاء مســتقلين واربعــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وفقــاً للتعريفــات الــواردة بالمــادة األولــى مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة .وبلــغ عــدد جلســات مجلــس اإلدارة خــال عــام 2019م ســبع جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات ،%100
واضعيــن فــي االعتبــار مــن حضــر وكالـ ًـة عــن غيــره ،وبلغــت نســبة الحضــور أصالـ ًـة .%92.86

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه
اسم العضو*

الفترة من 2019.10.31م إلى 2022.10.30م

الفترة من 2016.10.31م إلى 2019.10.30م

التمثيل

تصنيف
العضوية

المنصب

التمثيل

تصنيف
العضوية

المنصب

عبـــدالله محمــد العيســـى

-

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

-

مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

معتز قصـــــي العــــزاوي

-

مستقل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

إبراهيم حســن شربتلــــي

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

شركة النهلة
للتجارة والمقاوالت

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

جمال عبدالكريـم الرمـــاح

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

-

مستقل

طالل إبراهيــــم القضيبــي

-

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

-

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

صندوق االستثمارات
العامة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

شركة حصانة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحــــمن أمين جــاوه
محمـــــد طــــالل النحــاس
محمـد عبد العزيز العفالـق
محمــد عميــر العتيبــــــي
نادر إبراهيـــم الوهيبــــي

صندوق االستثمارات
العامة
المؤسسة العامة
للتقاعد
-

صندوق
االستثمارات العامة
المؤسسة العامة
للتقاعد
-

صندوق
االستثمارات العامة

المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

*جميع أعضاء مجلس اإلدارة منتخبون بمن فيهم ممثلي الجهات االعتبارية.

اجتماعات مجلس اإلدارة في عام 2019م:
ً
ً
ووكالة الجتماعات المجلس عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء مجلس اإلدارة
األعضــــــاء

2019.01.30

2019.02.19

2019.03.19

2019.05.22

2019.09.30

2019.12.16

عبـــدالله محمــد العيســـى
معتز قصـــــي العــــزاوي
إبراهيم حســن شربتلــــي
جمال عبدالكريـم الرمـــاح
طالل إبراهيــــم القضيبــي
عبدالرحــــمن أمين جــاوه
محمـــــد طــــالل النحــاس

وكالة
وكالة

وكالة

وكالة

محمـد عبد العزيز العفالـق
محمــد عميــر العتيبــــــي
نادر إبراهيـــم الوهيبــــي
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وكالة

2019.12.23

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يفــوض مجلــس إدارة بنــك الريــاض بعــض مهامــه مــن خــال اللجــان الرئيســة المكونــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ،فيمــا عــدا لجنــة المراجعــة
التــي تضــم فــي تكوينهــا عضويــن مــن مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى ثالثــة أعضــاء مــن خــارج المجلــس ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت والتــي
تضــم فــي تكوينهــا ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى عضويــن مــن خــارج المجلــس.
وفيما يلي توضيح للمهام الرئيسة للجان مجلس إدارة البنك:

 -1اللجنة التنفيذية:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بممارســة الصالحيــات االئتمانيــة والمصرفيــة والماليــة واإلداريــة فــي البنــك والتــي يتــم منحهــا مــن قبــل مجلــس
اإلدارة .وتتكــون اللجنــة التنفيذيــة فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات اللجنــة التنفيذيــة خــال عــام 2019م عشــر جلســات،
وبلغــت نســبة حضــور الجلســات  ،%100واضعيــن فــي االعتبــار مــن حضــر وكالـ ًـة عــن غيــره ،وبلغــت نســبة الحضــور أصالـ ًـة .%94

اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 2019م

ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية
األعضاء

طبيعة
العضوية

طالل
إبراهيم
القضيبي*

رئيس

عبدالرحمن
أمين
جاوه**

عضو

محمد
عبدالعزيز
العفالق

عضو

معتز قصي
العزاوي

عضو

نادر
إبراهيم
الوهيبي

عضو

2019.01.14

2019.02.18

2019.03.18

وكالة

2019.04.30

2019.06.23

وكالة

2019.07.29

2019.09.08

2019.10.22

2019.11.24

2019.12.18

وكالة

*رئيس اللجنة التنفيذية من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.

**رئيس اللجنة التنفيذية من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.

 -2لجنة المراجعة:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف الرقابــي علــى العمليــات الخاصــة بالتقاريــر الماليــة والعمليــات الخاصــة بااللتــزام واالمتثــال للقوانيــن واألنظمــة
ذات الصلــة ،ومراقبــة مــدى فاعليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة والتوصيــة باختيــار مراجعــي الحســابات ،ودراســة ومراجعــة القوائــم الماليــة
المرحليــة والســنوية والتوصيــة بشــأنها لــدى مجلــس اإلدارة.
وتتكــون لجنــة المراجعــة فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء ،منهــم ثالثــة أعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة وهــم الدكتــور عبــد الــرؤوف ســليمان
باناجــة واألســتاذ عبــد العزيــز عبــد اللــه الدعيلــج واألســتاذ عبــد اللــه عبــد اللطيــف الســيف الــذي انتهــت عضويتــه بتاريــخ 2019.10.30م
واألســتاذ طــارق عبداللــه القرعــاوي الــذي انضــم للجنــة بتاريــخ 2019.10.31م.
وقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة فــي 2019.09.30م .وبلــغ عــدد جلســات لجنــة المراجعــة خــال عــام 2019م ثمــان
جلســات وبلغت نســبة الحضــور .%92.5
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اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2019م
اجتماعات لجنة المراجعة في عام 2019م
طبيعة
العضوية

األعضاء
جمال عبدالكريم
الرمـاح

رئيس

محمد عميــر
العتيبـــي

عضو

عبد العزيز
عبدالله الدعيلج

عضو

عبدالله
عبداللطيف
السيف

عضو

عبد الرؤوف
سليمان باناجة

عضو

طارق عبدالله
القرعاوي

عضو

2019.01.09

X

2019.01.28

2019.02.06

2019.04.22

2019.07.10

2019.07.24

2019.10.23

2019.12.24

X

X

 -3لجنة إدارة المخاطر:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة إدارة المخاطــر بمســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بمســؤولياته مــن خــال اإلشــراف الكامــل علــى اســتراتيجية المخاطــر بالبنــك
ومراجعــة مســتويات المخاطــر المقبولــة ،ووضــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة ،ومراقبــة التــزام اإلدارة التنفيذيــة بحــدود المخاطــر المعتمــدة
مــن مجلــس اإلدارة ومــدى اتســاقها مــع المســتويات التــي اعتمدهــا المجلــس .ولهــا فــي ذلــك االطــاع علــى كافــة جوانــب المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا البنــك بأنواعهــا المختلفــة ومراجعــة مــدى التــزام اإلدارة التنفيذيــة بالضوابــط الرقابيــة الخاصــة بــإدارة هــذه المخاطــر ومــدى كفايــة
اإلجــراءات المتخــذة للتحــوط لهــا .وتتكــون لجنــة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن ثالثــة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات لجنــة إدارة المخاطــر خــال
عــام 2019م أربــع جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة ووكالـ ًـة .%100

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء لجنة إدارة المخاطر
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األعضاء

طبيعة العضوية

محمد عبدالعزيز العفالق

رئيس

جمال عبدالكريم الرمـــاح

عضو

محمد عميـر العتيبــي

عضو
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2019.02.18

2019.04.30

2019.09.08

2019.12.22

 - 4لجنة الترشيحات والمكافآت:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســاندة مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص حوكمــة المجلــس ،واقتــراح سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ومســؤولي اإلدارة العليــا ،ومراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة سياســة المكافــآت والتعويضــات والحوافــز
بصفــة دوريــة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ،وتقييــم طــرق وأســاليب دفــع المكافــآت ،ومراجعــة التــزام سياســة المكافــآت بقواعــد
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
كمــا تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بوضــع سياســة الترشــح واالختيــار لعضويــة مجلــس اإلدارة ،والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األعضــاء
طبقــا لألنظمــة ذات العالقــة .وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي البنــك مــن خمســة أعضــاء،
للمتطلبــات النظاميــة لعضويــة المجلــس ً
منهــم عضويــن مــن خــارج مجلــس اإلدارة وهــم الدكتــور تيموثــي جــون ميلــر واألســتاذ محمــد نــزال الخالــدي والذيــن انتهــت عضويتهــم بتاريــخ
2019.10.30م  ،والمهنــدس خالــد صالــح الطريــري والمهنــدس أحمــد محمــد الفالــح الذيــن انضمــا للّ جنــة بتاريــخ 2019.10.31م .وبلــغ عــدد
جلســات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال عــام 2019م ســت جلســات ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة .%93.33

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات اللجنة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
طبيعة العضوية 2019.01.14

األعضــــــاء
معتــــــز قصي العــزاوي

رئيس

طــالل إبراهيم القضيبــي

عضو

نـادر إبراهيــم الوهيبـي

عضو

محمد نزال الخالدي

عضو

تيموثي جون ميلر

عضو

أحمد محمد الفالح

عضو

خالد صالح الطريري

عضو

2019.02.17

2019.07.08

X

2019.09.16

2019.11.24

2019.12.12

X

 -5مجموعة التخطيط االستراتيجي:
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
تقــوم مجموعــة التخطيــط االســتراتيجي باإلشــراف علــى إعــداد التوجهــات االســتراتيجية للبنــك ومتابعــة وتقييــم الخطــوات التــي تتخذهــا
إلنجــاز أهدافهــا .و تقــدم المجموعــة الدعــم الــازم لمجلــس اإلدارة بشــأن عمليــات التخطيط االســتراتيجي واألمور ذات األهمية االســتراتيجية
بمــا فــي ذلــك تنميــة األعمــال والتوســع بهــا  ،والتعامــات الجوهريــة والتقنيــة ،وتعتبــر المجموعــة أيضــاً مســؤولة عــن مراقبــة تقــدم البنــك
فــي تحقيــق أهدافــه الماليــة واالســتراتيجية طويلــة األجــل .وتتكــون المجموعــة مــن خمســة أعضــاء ،وبلــغ عــدد جلســات مجموعــة التخطيــط
االســتراتيجي خــال عــام 2019م جلســة واحــدة ،وبلغــت نســبة حضــور الجلســات أصالـ ًـة ووكالـ ًـة .%100

اجتماعات مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام 2019م
ً
ً
ووكالة الجتماعات المجموعة عام 2019م
أصالة
سجل حضور السادة أعضاء مجموعة التخطيط االستراتيجي
األعضاء

طبيعة العضوية

عبـــدالله محمـد العيســى

رئيس

إبراهيــم حسن شربتــلي

عضو

طــالل إبراهيم القضيبـي

عضو

عبـــــدالرحمن أمين جــاوه

عضو

محمد طــالل النحـاس

عضو

2019.11.25
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم

اسم العضو
عبدالله محمد العيسى

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

شركة دور للضيافة  -رئيس

رئيس مجلس اإلدارة -

شركة أصيلة لالستثمار

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

إسمنت العربية

ماجستير إدارة المشروعات

شركة اتحاد االتصاالت

رئيس مجلس المديرين

رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة

مجلس اإلدارة

(موبايلي)  -نائب رئيس

مجلس اإلدارة

الشركة السعودية

للصناعات األساسية

(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

شركة التعدين العربية

السعودية (معادن) -عضو

مجلس اإلدارة

 -مكتب عبدالله محمد

الوطنية للرعاية الطبية

الهندسية

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

العيسى لالستشارات

رئيس مجلس المديرين -
شركة أمياس القابضة

رئيس مجلس المديرين -
شركة أمياس العقارية

رئيس مجلس المديرين -
شركة الخدمات للشحن
والسفر المحدودة

صناعات منتجات اإلسمنت

الرئيس التنفيذي  -شركة أصيلة

لالستثمار

الرئيس  -الشركة السعودية

للمقاوالت اإلنشائية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

جدوى لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

السعودية للفنادق والمناطق

السياحية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الخليج للمناطق السياحية

عضو مجلس اإلدارة  -مدارس

الملك فيصل

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية لنقل الكيماويات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

تبوك للفنادق

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

الرياض للفنادق والترفيه
المحدودة

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية السعودية للنقل

البحري
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الهندسية  -جامعة سوثيرن

ميثوديست  -الواليات

المتحدة األمريكية

بكالوريوس الهندسة

الصناعية  -جامعة سوثيرن
ميثوديست  -الواليات

المتحدة األمريكية

اسم العضو
معتز قصي العزاوي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

مجموعة صافوال  -عضو
مجلس اإلدارة
شركة إسمنت العربية -
عضو مجلس اإلدارة
شركة هرفي للخدمات
الغذائية  -عضو مجلس
اإلدارة

شركة اتحاد االتصاالت
(موبايلي)  -عضو مجلس
اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عضو مجلس اإلدارة -
شركة صافوال لألغذية

عضو مجلس اإلدارة  -ميرل
لينش  -المملكة العربية
السعودية

بكالوريوس هندسة الحاسب
اآللي  -جامعة الملك سعود

عضو مجلس اإلدارة -
شركة عافيه العالمية
عضو مجلس اإلدارة -
الشركة المتحدة للسكر
– شركة تابعة لمجموعة
صافوال
رئيس مجلس اإلدارة -
شركة اسمنت القطرانة
 االردنعضو مجلس اإلدارة -
شركة الباطون الجاهز
والخدمات اإلنشائية -
االردن
عضو مجلس اإلدارة -
الشركة المتحدة للسكر
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة عافيه العالمية
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة االسكندرية للسكر
 مصرعضو مجلس اإلدارة -
شركة الملكة للصناعات
الغذائية  -مصر
عضو مجلس اإلدارة -
شركة الفراشة للصناعات
الغذائية – مصر
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -الشركة
السعودية لإلنشاءات
الصناعية والمشاريع
الهندسية
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -الشركة
السعودية للتقنية والتجارة
المحدودة
عضو مجلس المديرين
والمدير التنفيذي  -شركة
الوسطاء للتنمية
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اسم العضو
إبراهيم حسن شربتلي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

نائب رئيس مجلس
المديرين  -مجموعة
النهلة

عضو مجلس اإلدارة  -االتحاد
التجاري للتامين التعاوني

بكالوريوس إدارة األعمال -
كلية التجارة وإدارة األعمال
 -برستول  -بريطانيا

نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة النهلة
للتجارة والمقاوالت
نائب رئيس مجلس
المديرين  -الشركة
السعودية العربية
للتسويق والتوكيالت
المحدودة (ساماكو)
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة النهلة
للتطوير العمراني
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة
األمين المميزة للتطوير
العمراني
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة األمين
المميزة لالستثمار
العقاري
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة تقنية
السيارات السريعة
المحدودة (فاست)
نائب رئيس مجلس
المديرين  -الشركة
السعودية العربية
للتسويق و التوكيالت
والمقاوالت
نائب رئيس مجلس
المديرين  -شركة جده
القابضة للتطوير
عضو مجلس اإلدارة
 سمايل لالتصاالت -افريقيا
عضو مجلس اإلدارة -
جولدن كوست  -مصر
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اسم العضو
جمال عبدالكريم الرماح

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

برنامج التنفيذيين اإلداريين

“ستيلر”

المتحدة األمريكية

أرامكو السعودية للتأمين

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
أرامكو السعودية إلدارة

االستثمارات (سيامكو)

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

فوجيان ريفايننق آند بتروكيمكل
كومباني ،وإس – أويل

 -جامعة هارفارد  -الواليات

بكالوريوس في اإلدارة
واالقتصاد

عدد من برامج اإلدارة

والمالية في العديد من

الجامعات والمؤسسات

الدولية والمحلية

عضــو مجلس اإلدارة  -شــركة

قارد

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
باندلوود كوربوريشن أن.في

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

موتور أويل هيالس

عضو مجلس اإلدارة  -شركة جدة

لتكرير الزيت

أمين الخزينة  -شركة الزيت

العربية السعودية “ارامكو”
رئاسة لجان التعويض والتوثيق
لعدد من الشركات التابعة

والمشتركة لشركة الزيت العربية
السعودية (أرامكو)

عضو ورئيس لجان في شركة

أرامكو وفي عدة شركات

تابعة لشركة أرامكو السعودية

والشركات المشتركة داخل وخارج

المملكة
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
طالل إبراهيم القضيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

الرئيس التنفيذي  -بنك الرياض

ماجستير اقتصاد  -جامعة

وظيفية في البنك منذ انضمامه

المتحدة األمريكية

وقبل ذلك تقلد عدة مناصب
إليه عام 1983م

رئيس مجلس اإلدارة  -رويال

آند صن آالينس للتأمين (الشرق

االوسط)  -البحرين

عضو مجلس المديرين  -شركة
الرياض المالية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

التصنيع الوطنية

عضو مجلس اإلدارة  -البنك

السعودي االسباني

عضو مجلس اإلدارة  -بنك

الخليج  -الرياض

عضو مجلس اإلدارة  -يوباف -

هونج كونج

عضو مجلس اإلدارة  -بنك

الرياض أوروبا
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جنوب كاليفورنيا  -الواليات

بكالوريوس إدارة األعمال -

جامعة بورتالند الحكومية -

الواليات المتحدة األمريكية

اسم العضو
عبدالرحمن أمين جاوه

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الشركة السعودية للعدد
واألدوات (ساكو)  -رئيس
مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية
-

الوظائف السابقة

المؤهالت

مستشار لتطوير األعمال  -بنك
الرياض

برنامج اإلدارة المتقدمة إدارة
أعمال  -جامعة هارفارد -
الواليات المتحدة األمريكية
(برنامج تدريبي)

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
الشيكات السياحية السعودية
رئيس مجلس اإلدارة  -بنك
بيمو السعودي الفرنسي

بكالوريوس إدارة أعمال
دولية  -جامعة أوهايو -
الواليات المتحدة األمريكية

نائب رئيس مجلس اإلدارة -
السعودي الفرنسي كابيتال
عضو مجلس اإلدارة – شركة
اليانز السعودي الفرنسي
للتأمين التعاوني
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
كام السعودي الفرنسي
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الفرنسي تداول
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
سوفينكو
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
السعودي للتأمين
عضو مجلس اإلدارة  -شركة
األمثل للتمليك
عضو مجلس اإلدارة  -البنك
السعودي الفرنسي
نائب العضو المنتدب  -البنك
السعودي الفرنسي
المدير اإلقليمي للمنطقة
الوسطى  -البنك السعودي
الفرنسي
نائب مدير الفرع الرئيسي
بالرياض  -البنك السعودي
الفرنسي
مدير عام  -مؤسسة هشام
التجارية
مساعد مدير  -البنك السعودي
لالستثمار
مساعد مدير  -فيرست
ناشيونال سيتي بنك  -الرياض
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اسم العضو
محمد طالل النحاس
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العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

محافظ المؤسسة العامة
للتقاعد

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
طيبة القابضة

الشركة السعودية
للصناعات األساسية
(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة -
شركة االستثمارات الرائدة

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
الشيكات السياحية السعودية

برنامج اإلدارة التنفيذية -
جامعة ميتشغان  -الواليات
المتحدة االمريكية

عضو مجلس اإلدارة
 المؤسسة العامةللتأمينات االجتماعية

مدير عام مصرفية الفروع -
مصرف االنماء

شركة االتصاالت
السعودية -عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
 شركة أعمال المياهوالطاقة الدولية (أكوا باور)

الشركة السعودية
للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية -
رئيس مجلس اإلدارة

المدير اإلقليمي لفروع المنطقة
الوسطى  -مجموعة سامبا
المالية

رئيس المعامالت المصرفية
وفروع التحويالت السريعة -
رئيس مجلس اإلدارة -
الشركة التعاونية لالستثمار مجموعة سامبا المالية
العقاري
نائب مدير عام الموارد البشرية -
مجموعة سامبا المالية
رئيس مجلس اإلدارة -
أسما كابيتال
مدير أول للمنتجات  -مجموعة
سامبا المالية
رئيس مجلس اإلدارة -
شركة رزا
مسؤول منتج/مدير  -مجموعة
سامبا المالية
عضو مجلس اإلدارة -
المركز الوطني للتخصيص

بكالوريوس في المحاسبة -
جامعة الملك سعود

اسم العضو
محمد عبدالعزيز العفالق

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس مجلس المديرين -

ماجستير ادارة أعمال جامعة

الحسين والعفالق

والعفالق

 -مجموعة شركات

الرئيس التنفيذي -

مجموعة شركات الحسين

سانت إدوارد  -أوستن

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

بكالوريوس في اإلدارة

شركة األحساء للتبريد

االحساء للصناعات الغذائية

أهداف القابضة

مدير عام المشاريع الصناعية

 -شركة تابعة لشركة

الرئيس التنفيذي -

شركة مجمعات التموين
 -شركة تابعة لشركة

أهداف القابضة

الواليات المتحدة االمريكية

الصناعية  -جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن

 مجموعة شركات الحسينوالعفالق

مدير إداري  -شركة مخابز

االحساء االتوماتيكية

الرئيس التنفيذي  -لي
لي سويت للوحدات

السكنية المفروشة فرع

شركة مجمعات التموين
 -شركة تابعة لشركة

أهداف القابضة

مسؤول اإلدارة العليا -
شركة أهداف القابضة

رئيس مجلس المديرين -
شركة النجاح التجارية
عضو مجلس إدارة -

شركة التجمع الصحي
بمحافظة األحساء
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عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة المدرجة األخرى (داخل المملكة) ،ومؤهالتهم وخبراتهم (تتمة)

اسم العضو
محمد عمير العتيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
شركة اليمامة للصناعات

الحديدية  -عضو مجلس
اإلدارة

الشركة السعودية إلعادة

التأمين التعاوني  -عضو
مجلس اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

رئيس مجلس المديرين

شركة الغاز والتصنيع األهلية -

ماجستير في إدارة األعمال

 شركة زمين للتسويقاإللكتروني

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

الشرق االوسط إلدارة السفن
 -دبي

االمريكية

برنامج اإلدارة المتقدمة -
جامعة هارفارد  -الواليات

عضو مجلس اإلدارة NSCSA -

األمريكية

برنامج اإلدارة التنفيذية -

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

البحري لنقل البضائع السائبة
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

العربية المتحدة للزجاج المسطح
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية لنقل الكيماويات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة

عبدالله سعد أبومعطي

للمكتبات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
بتردك لتجارة ونقل الغاز

عضو مجلس اإلدارة  -شركة
 ISREللتأمين  -لوكسمبورج

عضو مجلس اإلدارة West of -

 Englandللتأمين  -لوكسمبورج
نائب الرئيس التنفيذي للمالية -

الشركة الوطنية السعودية للنقل

البحري
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المتحدة األمريكية

 -بالتيمور  -الواليات المتحدة
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 -جامعة وسترن ميتشغان

جامعة ميتشغان الواليات

المتحدة األمريكية

برنامج اإلدارة االستراتيجية
البنكية  -إيرلندا

بكالوريوس لغة إنجليزية

 -جامعة اإلمام محمد بن

سعود اإلسالمية

اسم العضو
نادر إبراهيم الوهيبي

العضويات في الشركات
المساهمة المدرجة
(داخل المملكة)
الشركة السعودية

للصناعات األساسية

(سابك)  -عضو مجلس
اإلدارة

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

مساعد المحافظ للشؤون

عضو مجلس اإلدارة  -شركة جرير

ماجستير سياسات الحماية

التأمينية  -المؤسسة
العامة للتأمينات

للتسويق

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة

الوطنية للرعاية الطبية

مدير عام التخطيط والتطوير

 -المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية  -جامعة

ماسترخت  -هولندا

بكالوريوس تأمين -جامعة

أنديانا الحكومية  -الواليات
المتحدة األمريكية

االجتماعية

األمين العام – مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية

مستشار  -إدارة المعاشات -
المؤسسة العامة للتأمينات

االجتماعية
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين
الوظائف السابقة

المؤهالت

أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية
صندوق البناء المالئم للعقارات

عضو مجلس اإلدارة  -مجموعة
متبولي المتحدة

الدكتوراه في االقتصاد  -جامعة

عبدالرؤوف سليمان باناجة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

عضو لجنة المراجعة  -شركة صافوال

الماجستير في االقتصاد  -جامعة

سدكو كابيتال المرن لألسهم
السعودية

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق
سدكو كابيتال ريت

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

سدكو كابيتال للدخل العقاري 1

رئيس مجلس اإلدارة  -صندوق

لألغذية

عضوية مجلس إدارة صناديق

األسهم  -البنك األهلي التجاري
مستشار مستقل
مدير إدارة تمويل الشركات  -األول

للخدمات المالية

سدكو كابيتال للدخل العقاري 2

نائب رئيس أول وعضو اللجنة

عضو لجنة المراجعة  -مجموعة

لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

صافوال

عضو لجنة المراجعة  -شركة بنده
للتجزئة

عضو لجنة المراجعة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

عضو لجنة المراجعة – شركة كنان
الدولية للتطوير العقاري

التنفيذية  -الشركة السعودية

المدير اإلقليمي  -الشركة السعودية

لالقتصاد والتنمية (سدكو)  -مصر

مساعد مدير عام  -مدير المصرفية

الدولية البنك األهلي التجاري

مدير إقليمي  -بنك الخليج الدولي -
الشرق األوسط  -البحرين

مستشار نائب المحافظ  -مؤسسة
النقد العربي السعودي

مساعد المدير العام  -مصرفية

الشركات  -بنك ساب

مدير قطاع االئتمان  -بنك ساب
مستشار اقتصادي  -وزارة المالية
أستاذ مساعد  -رئيس قسم التحليل
الكمي  -جامعة الملك سعود
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كاليفورنيا

كاليفورنيا  -الواليات المتحدة

األمريكية

البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء
 -جامعة الرياض

أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عبدالعزيز عبدالله الدعيلج

رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة بن
الدن العالمية القابضة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة عبر
المستقبل لالستثمار الصناعي

البكالوريوس في اإلدارة الصناعية -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عضو مجلس اإلدارة  -شركة طيبة
القابضة
عضو مجلس اإلدارة  -شركة رافال
للتطوير العقاري
الرئيس التنفيذي  -شركة
اإللكترونيات المتقدمة

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة األولى
الشرق األوسط للتطوير العقاري -
دبي
رئيس مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية للصناعات المتطورة

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة
السالم للطائرات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة ثبات
للتطوير العقاري

عضو مجلس اإلدارة  -شركة خدمات
النفط المحدودة  -البحرين
عضو مجلس اإلدارة  -شركة األولى
لإلنشاءات

عضو مجلس اإلدارة  -شركة األولى
العالمية  -الكويت

عضو مجلس اإلدارة  -شركة أعيان
كابيتال المالية

عضو مجلس اإلدارة  -الشركة األولى
لتطوير العقارات
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألسماك
عضو مجلس اإلدارة  -شركة دويتشه
الخليج للتمويل
عضو مجلس اإلدارة  -شركة إعمار
الشرق األوسط
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية للطباعة والتغليف
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألبحاث والنشر
عضو مجلس اإلدارة  -الشركة
السعودية لألنابيب
رئيس مجلس المديرين  -شركة
األولى الصناعية  -مصر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي -
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي -
الشركة األولى لتطوير العقارات
الرئيس التنفيذي  -شركة الشرق
األوسط للكابالت المتخصصة
الرئيس التنفيذي  -شركة عدوان
للصناعات الكيماوية
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

عبدالله عبداللطيف السيف

عضو مجلس اإلدارة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

رئيس مجلس اإلدارة  -إسمنت
القصيم

الماجستير في الهندسة الصناعية -
جامعة والية أريزونا

عضو مجلس اإلدارة  -السعودية
للطباعة

البكالوريوس في الهندسة الصناعية
وهندسة التعدين  -جامعة واشنطن
 -الواليات المتحدة األمريكية

محمد نزال الخالدي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة الغاز
والتصنيع األهلية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة حصانة
االستثمارية
عضو مجلس اإلدارة  -المختبرات
الخاصة
الرئيس التنفيذي  -المختبرات الخاصة

-

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
شركة االستثمارات الرائدة

البكالوريوس في إدارة األعمال
تخصص إدارة وتنظيم الموارد البشرية
 -جامعة الملك عبدالعزيز

مستشار موارد بشرية  -المؤسسة
العامة للتقاعد

تيموثي جون ميلر

يشغل حالياً عضوية غير تنفيذية في
مجالس إدارة العديد من الشركات
منها عضو في مجلس إكوينيتي
للخدمات المالية المحدودة وبورصة
تورونتو لألوراق المالية وأكاديمية
سانت مارتن

الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية
 -جامعة اليمامة

عضو مجلس اإلدارة  -بنك ستاندرد
تشارتر

الدكتوراة في إدارة األعمال  -جامعة
نوتنغهام
الماجستير في إدارة األعمال  -جامعة
ستيرلنغ
الماجستير في اآلداب  -جامعة
ستيرلنغ
البكالوريوس في التاريخ واالقتصاد -
جامعة ستيرلنغ  -المملكة المتحدة
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أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

طارق عبدالله القرعاوي

عضو لجنة المراجعة  -شركة
صافوال لألغذية

عضو لجنة المراجعة  -شركة أسماك تبوك

الماجستير في المحاسبة  -جامعة
جورج واشنطن  -الواليات المتحدة
األمريكية

نائب رئيس  -االلتزام وضمان
الجودة  -شركة تطوير المباني
عضو مجلس إدارة صناديق
 شركة أصول وبخيتاالستثمارية
عضو مجلس المديرين  -شركة
ابتكارات الرقمية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  -شركة
سالمة للتأمين
المؤسس والرئيس التنفيذي  -مكتب إضفاء
لالستشارات اإلدارية

البكالوريوس في المحاسبة  -جامعة
الملك سعود

المدير اإلقليمي  -مجموعة مصرفية الشركات
 بنك البالدمدير االستراتيجية والتخطيط  -بنك البالد
استشارات خاصة
مدير عالقة أول  -مصرفية الشركات  -بنك ساب
مدير  -المصرفية االسالمية  -مصرفية
الشركات  -بنك ساب
مسؤول عالقة – مصرفية الشركات  -البنك
السعودي لالستثمار
مسؤول عالقة – مصرفية الشركات  -البنك
السعودي لالستثمار

خالد صالح الطريري

مدير عام المشاريع الخاصة
 الموارد البشرية  -الشركةالسعودية للصناعات
األساسية (سابك)

عضو مجلس اإلدارة  -شركة حديد (سابك)
عضو مجلس اإلدارة  -معهد ريادة األعمال
الوطني

البكالوريوس في علوم وهندسة
الحاسب اآللي  -جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

مدير عام التعلم والتطوير  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام المزايا والتعويضات  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام الشرق األوسط  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام خدمات الموظفين  -الموارد البشرية
 الشركة السعودية للصناعات األساسية(سابك)
مدير عام تقنية المعلومات  -الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك)
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجان الخارجيين (تتمة)
أسماء أعضاء اللجان

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

أحمد محمد الفالح

عضو مجلس اإلدارة  -شركة هرفي
للخدمات الغذائية

عضو مجلس المديرين  -شركة سيل
المتقدمة

البكالوريوس في الهندسة المدنية -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -
شركة هرفي للخدمات الغذائية

عضو مجلس اإلدارة  -شركة منتجات
األلمنيوم – ألبكو

عضو مجلس اإلدارة  -موسى
عبدالعزيز الموسى وأوالده

عضو مجلس المديرين  -شركة
التسهيالت القابضة

عضو مجلس المديرين  -الشركة
المتحدة لألعمال التقنية

عضو مجلس المديرين  -شركة سهل
للنقل

عضو مجلس المديرين ومدير عام -
شركة التمثيل الرائدة التجارية

مستشار  -شركة التسهيالت
للتسويق

استشارات فنية ،تعاقدية ،تحكيم

مدير عام  -شركة التسهيالت
للتسويق
الرئيس  -مجموعة شركات المشرق
مدير عام  -شركة المشرق
للمقاوالت
مدير عام  -شركة العليان للخدمات
الغذائية
الرئيس  -شركة تينيه الدولية
نائب الرئيس  -شركة الرياض العالمية
ماكدونالدز
نائب الرئيس للشؤون المالية
واإلدارية  -الشركة السعودية
للتشغيل والصيانة
مهندس مشاريع  -وزارة الصحة
مهندس مشروع  -شركة ابن البيطار
(سابك)

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
اســتعان مجلــس اإلدارة بجهــة خارجيــة لتقييــم أداء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه خــال عــام 2019م ،وذلــك مــن خــال مشــاركة األعضــاء
فــي اســتبيانات مكثفــة وشــاملة بنيــت علــى أفضــل الممارســات الدوليــة والمعتمــدة فــي الحوكمــة مــن أجــل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف
لتعزبــز أداء مجلــس اإلدارة ولجانــه.

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه  -وبخاصــة غيــر التنفيذييــن  -علمــاً بمقترحــات المســاهمين
وملحوظاتهــم حيــال البنــك وأدائــه

تشــمل اإلجــراءات إثبــات مــا ورد مــن مقترحــات مــن المســاهمين خــال اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وكذلــك فــي حــال ورود أي مقترحــات
أخــرى للبنــك يتــم إحاطــة رئيــس مجلــس اإلدارة بهــا لعرضهــا علــى أقــرب اجتمــاع لهــم وإثباتهــا فــي محضــر المجلــس ،إن وجــدت.

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن
مراجــع حســابات بنــك الريــاض أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أدائــه ،ومســوغات تلــك التوصيــات ،وأســباب عــدم األخــذ بهــا
ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة ،ولــم يرفــض مجلــس اإلدارة أي توصيــات بشــأن تعييــن مراجــع حســابات
بنــك الريــاض أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أدائــه.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومسؤولي اإلدارة العليا خالل العام 2019م
تتحــدد المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة بنــك الريــاض واللجــان المنبثقــة عنــه وفــق األطــر التــي حددتهــا التعليمــات الصــادرة
عــن الجهــات اإلشــرافية ،ويحكمهــا بشــكل عــام المبــادئ الرئيســية للحوكمــة للبنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وضوابــط
التعويضــات الصادرتيــن عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،ونظــام
الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار ،والنظــام األســاس للبنــك.
كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة  -بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  -مكافــآت مســؤولي اإلدارة العليــا ،بحيــث تنســجم المكافــآت مــع
األهــداف االســتراتيجية للبنــك ،وأن تكــون فاعلــة فــي تحفيــز مســؤولي اإلدارة العليــا علــى تحقيــق تلــك األهــداف.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ألف ريال

المكافآت الثابتة

مبلغ معين*

بدل حضور جلسات
المجلس

مجموع بدل حضور
جلسات اللجان**

مزايا عينية

مكافاة االعمال الفنية
واالدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو
العضو المنتدب أو أمين
السر إن كان من األعضاء

المجموع

المكافآت المتغيرة***

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات****

385

35

80

-

-

-

500

-

-

500

25

400

35

5

-

-

-

440

-

-

440

35

400

35

60

-

-

-

495

-

-

495

52

400

20

5

-

-

-

425

-

-

425

-

375

35

90

-

-

-

500

-

-

500

-

390

30

80

-

-

-

500

-

-

500

-

2,350

190

320

-

-

-

2,860

-

-

2,860

112

460

35

5

-

-

1,000

1,500

-

-

1,500

-

400

30

45

-

-

-

475

-

-

475

-

395

35

70

-

-

-

500

-

-

500

21

400

35

70

-

-

-

505

-

-

505

-

األعضاء الغير
التنفيذين

1,655

135

190

-

-

-

1,980

-

-

1980

21

المجموع

4,005

325

510

-

-

1,000

5,840

-

-

5,840

133

االسم

معتز قصي
العزاوي

إبراهيم حسن
شربتلي

األعضاء المستقلين

جمال عبدالكريم
الرماح
محمد طالل
النحاس

طالل إبراهيم
القضيبي
نادر إبراهيم
الوهيبي

األعضاء
المستقلين

عبدالله محمد
العيسى

األعضاء الغير التنفيذين

عبدالرحمن أمين
جاوه
محمد عبدالعزيز
العفالق
محمد عمير
العتيبي

*مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة تبلــغ  400ألــف ريــال لــكل عضــو ،بينمــا تبلــغ مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة  500ألــف ريــال باإلضافــة إلــى مكافــأة خاصــة تبلــغ  1,000,000ريــال ،علمــاً بــأن
ـامال بدالت حضور اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه كما
الحــد األعلــى إلجمالــي المكافــآت لــكل عضــو بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ال يتجــاوز مبلــغ  500ألــف ريــال شـ ً
هــو محــدد فــي نظــام الشــركات ،ماعــدا مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة وكذلــك المكافــأة الخاصــة برئيــس مجلــس اإلدارة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلــى المنصوص عليه في نظام
الشــركات وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشــركات الخاصة بالشــركات المســاهمة والصادرة من قبل هيئة الســوق المالية.
أعضاء فيها ولكن تمــت دعوتهم للحضور
**بــدل حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة تشــمل بــدل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لجلســات اللجــان للمدعويــن لهــا وليســو
ً
مــن قبــل اللجنــة ،وبالتالــي فــإن إجمالــي مــا اســتحقه كل عضــو نظيــر حضــور جلســات اللجــان قــد ال يتســاوى مــع البيــان اآلخــر الخاص ببــدل حضور أعضــاء اللجان.
***المكافآت المتغيرة تشمل (نسبة من األرباح ،مكافآت دورية ،خطط تحفيزية قصيرة األجل ،خطط تحفيزية طويلة األجل ،األسهم الممنوحة).
****بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة.
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

ألف ريال

بدل حضور جلسات

المجموع

بدل مصروفات*

أعضاء اللجنة التنفيذية
طالل إبراهيم القضيبي

-

50

50

-

عبدالرحمن أمين جاوه

-

35

35

-

محمد عبدالعزيز العفالق

-

50

50

-

معتز قصي العزاوي

-

50

50

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

50

50

-

المجموع

-

235

235

-

ألف ريال

أعضاء لجنة المراجعة
جمال عبدالكريم الرماح

-

40

40

-

محمد عمير العتيبي

-

40

40

-

عبد العزيز عبد الله الدعيلج
(خارجي)

120

30

150

-

عبد الله عبد اللطيف السيف
(خارجي)**

100

35

135

-

عبد الرؤوف سليمان باناجة
(خارجي)

120

35

155

30

طارق عبدالله القرعاوي
(خارجي)***

20

5

25

-

المجموع

360

185

545

30

ألف ريال

أعضاء لجنة إدارة المخاطر
محمد عبدالعزيز العفالق

-

20

20

-

جمال عبدالكريم الرماح

-

20

20

-

محمد عمير العتيبي

-

20

20

-

المجموع

-

60

60

-

*بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
**عضو في اللجنة من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.
***عضو في اللجنة من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة (تتمة)
االسم

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

ألف ريال

بدل حضور جلسات

المجموع

بدل مصروفات*

أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت
معتز قصي العزاوي

-

30

30

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

30

30

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

30

30

-

محمد نزال الخالدي (خارجي)**

100

20

120

-

تيموثي جون ميلر (خارجي)**

100

10

110

-

أحمد محمد الفالح (خارجي)***

20

10

30

-

خالد صالح الطريري (خارجي)***

20

10

30

10

المجموع

240

140

380

10

ألف ريال

مجموعة التخطيط
االستراتيجي
عبدالله محمد العيسى

-

5

5

-

إبراهيم حسن شربتلي

-

5

5

-

طالل إبراهيم القضيبي

-

5

5

-

عبدالرحمن أمين جاوه

-

5

5

-

محمد طالل النحاس

-

5

5

-

المجموع

-

25

25

-

أعضاء اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

600

645

1,245

40

*بدل المصروفات يشمل مصاريف النقل واإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
**عضو في اللجنة من تاريخ 2016.10.31م إلى تاريخ 2019.10.30م.
***عضو في اللجنة من تاريخ 2019.10.31م إلى تاريخ 2022.10.30م.
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بيانات رواتب وتعويضات ستة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي األول):
البيان

المبلغ بأالف الرياالت

المكافآت الثابتة

رواتب

10,912

بدالت

1,576

مزايا عينية

134

المجموع

12,622

المكافآت المتغيرة

مكافآت دورية

8,806

أرباح

-

خطط تحفيزية قصيرة األجل

-

خطط تحفيزية طويلة األجل

638

األسهم الممنوحة

-

المجموع

9,444

مكافأة نهاية الخدمة

1,578

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

-

المجموع الكلي

23,644

التنازل عن المصالح من قبل المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو مكافآت أو تعويضات.
• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات بشأن تنازل أي من مساهمي بنك الرياض عن أي حقوق لهم في األرباح.
وقــد تــم صــرف األربــاح النقديــة التــي تــم توزيعهــا عــن النصــف األول علــى جميــع المســاهمين بتاريــخ  24يوليــو 2019م ،كمــا ســيتم توزيــع
األربــاح النقديــة عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2019م علــى مســاهمي بنــك الريــاض المالكيــن لألســهم بنهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة
للبنــك والمقيديــن بســجالت بنــك الريــاض لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة المزمــع
عقدهــا خــال الربــع األول مــن عــام 2020م والــذي ســيتم اإلعــان عنــه الحقــاً بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة.
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مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا
المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

االسم

المؤهل

1998م

الرئيس التنفيذي

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

طارق
عبدالرحمن
السدحان

بكالوريوس
محاسبة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

نائب الرئيس التنفيذي األول –
المدير المالي

بنك الرياض

2018م 2019 -م

مستشار رئيس مجلس اإلدارة

الصندوق
السعودي للتنمية

2017م 2018 -م

المدير العام المكلف

الهيئة العامة للزكاة 2016م 2017 -م
والدخل

2007م

ماجستير
إدارة األعمال
التنفيذية

جامعة إيكول
دي بونت بزنس
سكول ،فرنسا

محمد عبدالله
اليحيى

بكالوريوس
علوم
الكمبيوتر

جامعة ميتشغان 1990م
الشرقية،
الواليات
المتحدة
األمريكية

فهد محمد
السماري

بكالوريوس
هندسة

جامعة الملك
فهد للبترول
والمعادن،
المملكة العربية
السعودية

1980م

ماجستير في
إدارة نظم
المعلومات

الجامعة
األمريكية،
الواليات
المتحدة
األمريكية

1989م

برنامج اإلدارة
المتقدمة

كلية هارفارد
لألعمال،
الوالبات
المتحدة
األمريكية

1997م

وكيل المحافظ للرقابة

مؤسسة النقد
العربي السعودي

2015م 2016 -م

تقلد العديد من المناصب
منها الرئيس التنفيذي من عام
2010م

شركة كي بي إم
جي السعودية

1997م 2015 -م

نائب الرئيس التنفيذي األول -
الرئيس األول للعمليات

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

عضو مجلس اإلدارة

البنك السعودي
البريطاني

2017م 2018 -م

لديه خبره تمتد إلى أكثر من 16
عاماً في أعمال البنوك والشركات،
اكتسبها من خالل عمله في
القطاع المصرفي لدى عدد
من البنوك المحلية والشركات،
باإلضافة إلى عمله في مؤسسة
النقد العربي السعودي.
نائب الرئيس التنفيذي األول
لالستراتيجية والتحول

بنك الرياض

شغل عدة مناصب في المصرف ،مصرف اإلنماء
حيث كان ضمن فريق التأسيس
ومسؤوال عن إطالق الخدمة،
ً
كما ترأس مجموعة التجزئة
المصرفية وبعد ذلك مجموعة
االستراتيجية وتميز األعمال

من 2019م إلى
اآلن
2007م 2019 -م

المؤسس والرئيس التنفيذي

شركة مبيان العربية
السعودية

2005م 2006 -م

المؤسس ونائب الرئيس
التنفيذي

شركة شبكة
المعرفة

1999م 2005 -م

المدير العام للتجزئة المصرفية

البنك العربي
الوطني

1992م 1998 -م

بنك الرياض
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مؤهالت وخبرات اإلدارة العليا (تتمة)
االسم

المؤهل

عبدالله علي
العريني

بكالوريوس
هندسة
كهربائية

المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

جامعة الملك
فهد للبترول
والمعادن،
المملكةالعربية
السعودية

2003م

المسؤول المالي األول

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

المسؤول المالي األول

البنك األول

من 2016م إلى
2019م

جامعة واترلوو
ماجستير
العلوم اإلدارية كندا

2007م

مدير إدارة المحاسبة وإدارة
الخصوم واألصول وعالقات
المستثمرين

البنك السعودي
البريطاني

2012م 2016 -م

مدير إدارة رأس المال والسيولة

البنك األهلي
التجاري

2007م  2011 -م

محلل مالي أول

البنك األهلي
التجاري

2003م 2006 -م

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع
مصرفية الشركات

بنك الرياض

من 2018م إلى
اآلن

نائب الرئيس التنفيذي لخدمات
مصرفية الشركات

بنك الرياض

2014م 2018 -م

بنك الرياض

2013م 2014 -م

بنك الرياض

2010م 2013 -م

مجموعة سامبا
المالية

2004م 2005 -م

محمد
عبدالعزيز
ابوالنجا

بكالوريوس
أنظمة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

1994م

رياض عتيبي
الزهراني

بكالوريوس
محاسبة

جامعة الملك
سعود،
المملكة العربية
السعودية

1992م

نادر سامي
الكريع

بكالوريوس
هندسة مدنية

جامعة والية
كاليفورنيا
 ،الواليات
المتحدة
األمريكية

1987م

ماجستير-إدارة
أعمال

جامعة والية
كاليفورنيا
 ،الواليات
المتحدة
األمريكية

1989م

مدير إدارة مصرفية الشركات
المتعددة الجنسيات

المدير اإلقليمي لمصرفية
الشركات  -المنطقة الوسطى
مدير أول – مصرفية الشركات
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1996م 2004 -م

مدير عالقة أول
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نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية
األفراد

بنك الرياض

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
وتقنية األعمال

بنك الرياض

من 2016م إلى
اآلن

2014م 2016 -م

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

بنك الرياض

2011م 2014 -م

مدير الخدمات المصرفية لألفراد

بنك الرياض

2008م 2010 -م

مدير إدارة المصرفية اإللكترونية

بنك الرياض

2002م 2008 -م

نائب الرئيس التنفيذي للخزانة
واالستثمار

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

رئيس قسم الخزينة

بنك الرياض

2014م 2018 -م

أمين الخزانة

بنك الرياض

2013م 2014 -م

مساعد المدير العام لمجموعة
الخزينة

سامبا

2013م 1993 -م

المؤهالت
(الجهة
التعليمية)

العام

المسمى الوظيفي

الخبرات (الجهة)

العام

االسم

المؤهل

2004م

نائب الرئيس التنفيذي لرأس
المال البشري

بنك الرياض

من 2018م إلى
اآلن

مازن محمد
خليفه

بكالوريوس
هندسة
صناعية

جامعة الملك
عبد العزيز،
المملكة
العربية
السعودية

كبير المستشارين

مؤسسة النقد
العربي السعودي

2016م 2018 -م

نائب الرئيس التنفيذي
لالتصاالت وإثراء تجربة العمالء

بنك الرياض

من 2019م إلى
اآلن

خالد وليد
الخضير

بكالوريوس
تجارة

جامعة
سانت ماري,
المملكة
المتحدة

2007م

رئيس قطاع التسويق
واﻻتصاﻻت المكلف

بنك الرياض

2018م 2019 -م

ستيفين
روبيرت
موناغان

ماجستير
اإلدارة
التنفيذية

كلية
هلسنكي
لالقتصاد

2002م

نائب الرئيس التنفيذي للمصرفية بنك الرياض
الرقمية
تولى عدة مناصب منها
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي

من 2019م إلى
اآلن

2016 Gen.Life Limitedم

عضو مجلس اإلدارة

Pulse Global

2017م

شريك /رئيس مجلس اإلدارة

Fin Mirai KK

2014م

التغييرات في حصص الملكية الرئيسية

يوضــح الجــدول التالــي المــاك الرئيســيين للبنــك الذيــن يمتلــك كل منهــم  %5فأكثــر مــن األســهم والتغييــرات فــي نســب ملكيتهــم كمــا هــو
بنهايــة تــداول يــوم (2019/12/31م):
اسم المساهم

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

نسبة الملكية%

صندوق االستثمارات
العامة

652,608,000

652,608,000

-

%0.00

%21.75

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

501,757,200

501,757,200

-

%0.00

%16.73

شركة النهلة للتجارة
والمقاوالت

261,998,976

261,998,976

-

%0.00

%8.73

شركة أصيلة لالستثمار

240,000,000

240,000,000

-

%0.00

%8.00

اعتمد بنك الرياض في رصد البيانات أعاله على سجالت البنك لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم 2019/12/31م.
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ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأبنائهــم القصــر مــن أســهم بنــك الريــاض وتغييراتهــا خــال
العــام 2019م
يوضــح الجــدوالن التاليــان وصفــاً أليــة مصلحــة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو
أدوات ديــن البنــك أو أيــة شــركة مــن شــركاته التابعــة وأي تغييــر حــدث عليهــا خــال العــام:

أ /أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

عبدالله محمد العيسى

1,262,000

1,262,000

-

%0.00

-

جمال عبدالكريم الرماح

1,142

1,142

-

%0.00

-

إبراهيم حسن شربتلي

694,508

694,508

-

%0.00

-

طالل إبراهيم القضيبي

66,864

66,864

-

%0.00

-

عبدالرحمن أمين جاوه

1,928

1,928

-

%0.00

-

محمد طالل النحاس

-

-

-

%0.00

-

محمد عبدالعزيز العفالق

100,000

100,000

-

%0.00

-

محمد عمير العتيبي

1,000

1,000

-

%0.00

-

معتز قصي العزاوي

1,347,000

1,347,000

-

%0.00

-

نادر إبراهيم الوهيبي

-

-

-

%0.00

-

ب /كبار التنفيذيين وأزواجهم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم نهاية
العام

صافي التغيير

نسبة التغيير%

أدوات الدين

-

-

-

-

-

-

الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2019م
عقــد بنــك الريــاض جمعيتيــن لمســاهميه خــال العــام المالــي 2019م ،وهــي الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441.02.01هـــ
الموافــق 2019.03.19م ،والجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1440.07.12هـــ الموافــق 2019.09.30م ،وفيمــا يلــي ســجل حضــور
أعضــاء مجلــس اإلدارة لهــذه االجتماعــات:
الحضور

االسم

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
2019.03.19م

الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
2019.09.30م

عبدالله محمد العيسى
جمال عبدالكريم الرماح
إبراهيم حسن شربتلي
طالل إبراهيم القضيبي
عبدالرحمن أمين جاوه
محمد طالل النحاس
محمد عبدالعزيز العفالق
محمد عمير العتيبي
معتز قصي العزاوي
نادر إبراهيم الوهيبي
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بيان بعدد طلبات بنك الرياض الخاصة بسجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها خالل 2019م
تاريخ الطلب

السبب

2019.03.20

ملف أرباح

2019.05.15

إجراءات الشركات

2019.06.16

إجراءات الشركات

2019.07.14

ملف أرباح

2019.11.10

إجراءات الشركات

2019.12.30

بيانات المساهمين بنهاية عام 2019م

تأكيدات مجلس اإلدارة
عدت بالشكل الصحيح.
• أن سجالت الحسابات قد ُأ ّ
عد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أن نظام الرقابة الداخلية قد ُأ ّ
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة بنك الرياض على مواصلة نشاطه.
• أنــه ال يوجــد أي عقــد كان بنــك الريــاض طرفــا فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
بنــك الريــاض أو للرئيــس التنفيــذي أو المســئول المالــي األول أو ألي شــخص ذي عالقــة مباشــرة بــأي منهــم ،عــدا مــا جــرى ذكــره فــي بيــان
المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة.

المصالح في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
لــم يتــم ألي ذي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس إدارة بنــك الريــاض وكبــار
التنفيذييــن وأقربائهــم) أن أبلغــوا بنــك الريــاض بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة  68مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة،
وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة 2019م.

مراجعو الحسابات
أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي بنــك الريــاض فــي اجتماعهــا الــذي انعقــد فــي  19مــارس 2019م ،تعييــن «إرنســت ويونــغ»
و «برايــس وتــر هــاوس كوبــرز» كمراجعــي حســابات بنــك الريــاض للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م .وســوف تنظــر الجمعيــة
العامــة فــي اجتماعهــا القــادم فــي إعــادة تعييــن مراجعــي الحســابات الحالييــن أو اســتبدالهم وتحديــد أتعابهــم لقــاء مراجعــة حســابات بنــك
الريــاض للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2020م ،وذلــك بعــد أن يتــم االطــاع علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن والمبنيــة
علــى توصيــة لجنــة المراجعــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

تحفظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية السنوية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ،وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

توصيات مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات وأسبابها
يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجعي الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينين من أجلها.
لم ِ

الئحة حوكمة الشركات
يلتــزم بنــك الريــاض –بصفــة عامــة -بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،والمبــادئ
الرئيســية للحوكمــة فــي البنــوك العاملــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والتعليمــات التــي
تصدرهــا المؤسســة .ويحــرص بنــك الريــاض علــى االلتــزام بجميــع لوائــح الحوكمــة ومواكبــة مــا يســتجد حولهــا ،ويواصــل تحديــث السياســات
واإلجــراءات ذات العالقــة حــال صــدور مســتجدات نظاميــة تتطلــب ذلــك.
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اآلفاق
االقتصادية
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االقتصاد العالمي:
اتســم عــام  2019بتباطــؤ ملحــوظ فــي االقتصــاد العالمــي ،وطبقــاً لتقديــرات لصنــدوق النقــد الدولــي ،فــإن النمــو الحقيقــي القتصــاد العالــم
هبــط مــن  %3.6فــي 2018م إلــى  2.6فــي العــام الماضــي ،محققــاً بذلــك أدنــى مســتوى نمــو منــذ األزمــة الماليــة العالميــة.
اعتــداال بانخفــاض مــن  %2.2إلــى  ،%1.7وفــي المقابــل شــهدت األســواق
فــي حالــة االقتصــادات المتقدمــة ،كان هــذا الهبــوط أكثــر
ً
االقتصاديــة الناشــئة هبوطــاً أكثــر وضوحــاً مــن  %4.5إلــى .%7.3
ُيالحــظ هــذا التباطــؤ علــى وجــه التحديــد فــي أكبــر اقتصاديــن ناشــئين همــا الصيــن والهنــد ،ففــي الصيــن هبــط النمــو االقتصــادي مــن %6.6
فــي 2018م إلــى  %6.1فــي 2019م ،أمــا الهنــد فقــد واجهــت هبوطــاً حــاداً فــي النمــو مــن  %6.5إلــى .%4.8
وقــد تجلــى تباطــؤ االقتصــاد العالمــي أيضــا فــي الهبــوط البــارز فــي التجــارة العالميــة والضعــف الملحــوظ فــي الصناعــات التحويليــة ،وطبقــاً
للمكتــب الهولنــدي لتحليــل السياســات االقتصاديــة ( ،)CPBفــإن حجــم التجــارة العالميــة هبــط بنســبة  %2.1فــي أكتوبــر مــن عــام 2019م
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي ،أمــا بالنســبة لكامــل عــام 2018م فقــد تــم تســجيل نمــو إيجابــي بمعــدل .%4.3
وانخفــض اإلنتــاج الصناعــي العالمــي بنســبة  %0.6فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام  2019مقارنــة بنفــس الشــهر مــن العــام الســابق لــه إذ نمــا آنــذاك
بنسبة .%1.3
ويجــب أن ينظــر إلــى هبــوط التجــارة العالميــة فــي ضــوء النــزاع التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن ،والســبب الكامــن وراء هــذا
النــزاع هــو العجــز الملمــوس فــي الميــزان التجــاري للواليــات المتحــدة مــع الصيــن ،الــذي بلــغ فــي عــام 2017م  375مليــار دوالر ،مــا يمثّ ــل
 %74مــن مجمــل العجــز التجــاري األمريكــي.
وكانــت الحكومــة األمريكيــة قــد فرضــت رســوما جمركيــة علــى واردات البضائــع الصينيــة خــال عــام  ،2018التــي واجهتهــا الســلطات الصينيــة
بتدابيــر مماثلــة.
وفــي عــام  2019مــددت الســلطات األمريكيــة الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الصينيــة وزادتهــا جزئيــا ،ومــن الجانــب الصينــي تــم تشــديد
الرســوم علــى البضائــع األمريكيــة طبقــا لذلــك.
مثبــط فــي نهايــة المطــاف علــى
وعبــر سلســلة اإلمــداد التجــاري العالمــي ،كان لهــذا النــزاع الثنائــي انعكاســات علــى الــدول األخــرى أيضــا وأثــر ِّ
النمــو العالمــي فــي العــام الماضــي.
فقــد تأثــرت أوروبــا بهــذا النــزاع جزئيــاً بالنظــر إلــى أن الصناعــة التصديريــة تشــكل دافعــاً رئيســاً للنمــو لالقتصــاد األوروبــي ،أمــا النمــو فــي االتحــاد
النقــدي األوروبــي فقــد شــهد تبعــاً لذلــك هبوطــا مــن  %1.9فــي 2018م إلــى  %1.2فــي 2019م ،وكان هــذا االنخفــاض ملحوظــاً فــي ألمانيــا
فســر هــذا بضعــف صناعــة الســيارات األلمانيــة التــي عانــت مــن انخفــاض الطلــب بشــكل كبيــر مــن
بهبــوط مــن  %1.5إلــى  ،%0.5ويمكــن أن ُي َّ
الصين.
وممــا فاقــم مــن ضعــف االقتصــاد األوروبــي أكثــر ،حالــة الشــك المحيطــة بخطــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي (بريكســت) .وبالنظــر إلــى
واقــع التجــارب والمحــن السياســية فــي بريطانيــا واالتحــاد األوروبــي ،فــإن احتماليــة حــدوث (بريكســت) شــاق وصعــب لــم يعــد فــي اإلمــكان
اســتبعاده ،ويعنــي ذلــك أن تغــادر بريطانيــا االتحــاد األوروبــي علــى أســاس ال تعاقــدي.
وبالنظــر إلــى اآلفــاق االقتصاديــة المتدهــورة ،فقــد عـ ّـدل االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي سياســته النقديــة خــال العــام الماضــي ،فبينمــا رفــع
أســعار الفائــدة الرئيســية أربــع مــرات بنســبة  %0.25فــي كل مــرة خــال عــام 2018م ،فقــد خفضهــا ثــاث مــرات بيــن يوليــو وأكتوبــر مــن العــام
الماضــي .وقــد علّ قــت إضافــة إلــى ذلــك خطــة خفــض الميزانيــة العموميــة التــي بــدأت قبــل عاميــن مــن اآلن.
أمــا البنــك المركــزي األوروبــي فقــد اتبــع أيضــا نهجــاً توســعياً فــي سياســته النقديــة خــال عــام 2019م ،واســتأنف علــى وجــه التحديــد برنامــج
شــراء الســندات مــن أجــل تزويــد االقتصــاد بمزيــد مــن الســيولة.
وإلــى جــوار كبــرى البنــوك المركزيــة فــي االقتصــادات المتقدمــة ،فقــد خففــت الســلطات النقديــة فــي معظم األســواق الناشــئة من سياســتها
النقديــة ،وخــال عــام 2019م خفضــت بنــوك الهنــد وروســيا والبرازيــل المركزية أســعار الفائدة الرئيســية بنســب بيــن  %1.25و.%5.1
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هــذه االســتجابة الحاســمة مــن البنــوك المركزيــة َح َّســنت مــن األوضــاع النقديــة لالقتصــاد العالمــي فــي النصــف الثانــي مــن العــام ،وكان
هنالــك إضافــة إلــى ذلــك عالمــات علــى خفــض حالــة النــزاع التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن بحلــول نهايــة العــام.
وأخيــراً  ،فــإن الفــوز الواضــح لحــزب المحافظيــن بقيــادة بوريــس جونســون فــي ديســمبر أســفر عــن أغلبيــة واضحة فــي مجلس العمــوم البريطاني
(البرلمــان) ،وهــو مــا حـ َّـد علــى نحــو ملحــوظ مــن مخاطــر الخــروج الصعــب مــن االتحــاد األوروبــي في المــدى القريب.
ـا علــى وجــه التحديــد فــي مؤشــر
وأظهــر االقتصــاد العالمــي إزاء هــذه الخلفيــة عالمــات متزايــدة علــى االســتقرار بحلــول نهايــة العــام ،متمثـ ً
مديــري المشــتريات (آي.إتــش.إس ماركيــت) للصناعــات التحويليــة العالميــة ،الــذي بــدأ بالتعافــي ألول مــرة منــذ  18شــهراً بحلــول منتصــف
العــام وذلــك بعــد أن عانــى مــن هبــوط مؤقــت تحــت مســتوى الـــ ،50وهــو مســتوى يشــير إلــى االنكمــاش فــي الصناعــات التحويليــة.
ـدال خــال عــام 2020م ،إال أن هــذا
ويفتــرض صنــدوق النقــد الدولــي أن االقتصــاد العالمــي سيســتقر فــي المــدى القصيــر ويواجــه تعافيــاً معتـ ً
يتوقــع أن يكــون علــى نطــاق واســع بــل هــو باألحــرى نتيجــة حالــة االنتعــاش التــي تشــهدها اقتصــادات ناشــئة بعينهــا.
َّ
التعافــي ال
ويتوقــع الصنــدوق نمــواً لالقتصــاد العالمــي بنســبة  %3.3فــي عــام 2020م مقابــل  %2.9فــي 2019م ،مدفوعــاً بتحســن االقتصــادات
َ
الناشــئة مــن  %3.7إلــى  ،%4.4فــي حيــن ستشــهد االقتصــادات المتقدمــة هبوطــاً هامشــياً علــى نحــو طفيــف مــن  %1.7إلــى .%1.6

أسواق النفط:
واصلــت أســعار النفــط تذبذبهــا علــى نحــو ملحــوظ فــي عــام 2019م ،علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن فــي نفــس مــدى العــام الســابق لــه عندمــا
هبطــت أســعار خــام برنــت مــن مســتوى مرتفــع بلــغ  86دوالر أمريكــي إلــى مســتوى منخفــض بلــغ  50.5دوالر خــال الفتــرة بيــن أكتوبــر
وديســمبر مــن عــام 2018م.
وبالنظــر إلــى خطــة خفــض اإلنتــاج التــي قررتهــا منظمــة الــدول المصـ ِّـدرة للنفــط (أوبــك) فــي نهايــة عــام 2018م ،فقــد تعافــت أســعار النفــط
علــى نحــو ملحــوظ مــن مســتوياتها المتدنيــة فــي شــهر ديســمبر مــن ذلــك العــام ،وفــي نهايــة شــهر أبريــل مــن عــام 2019م بلغــت أســعار خــام
برنــت مســتوى  75دوالر أمريكــي.
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أسواق النفط (تتمة):
تحســن حالــة شــعور المســتثمرين تجــاه أســواق المــال العالميــة خــال هــذه الفتــرة.
ويجــب أن ُيــرى هــذا االرتفــاع الجوهــري أيضــا فــي ضــوء ّ
إال أن تجــدد التوتــرات بشــأن النــزاع التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن بحلــول منتصــف العــام الماضــي ألقــى بظــال قاتمــة علــى آفــاق
االقتصــاد العالمــي وأدت إلــى موجــة ملحوظــة مــن التصحيحــات فــي أســواق األســهم الدوليــة ،وفــي نفــس الوقــت فــي أســواق النفــط
العالميــة ،وهبــط ســعر خــام برنــت إلــى  56دوالر بحلــول منتصــف شــهر أغســطس.
مف ِرطــة فــي الطلــب
وأســفر الخفــض الكبيــر فــي إنتــاج منظمــة أوبــك للخــام والزيــادة الموســمية فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط عــن زيــادة ْ
ـاف ملحــوظ فــي أســعار النفــط ،ليصــل ســعر
تحســن منــاخ االســتثمار إلــى تعـ ٍ
خــال
الربع ْيــن الثالــث والرابــع ،األمــر الــذي أيضــاً قــاد وبدفــع مــن ُّ
َ
خــام برنــت إلــى  66دوالر بحلــول نهايــة العــام.
وطبقــاً لتوقعــات منظمــة أوبــك ،فقــد زاد الطلــب العالمــي علــى النفــط بمعــدل  0.9مليــون برميــل يوميــاً فــي عــام 2019م ،بينمــا زادت
إمــدادات الــدول المنتجــة مــن خــارج أوبــك  1.9مليــون برميــل فــي اليــوم.
إال أن الــدول األعضــاء فــي أوبــك قلصــت إنتاجهــا بكميــة قدرهــا مليونــان برميــل يوميــاً (مصــادر ثانويــة) ،وهــو مــا أدى إلــى طلــب كلــي علــى
ـا بلــغ مليــون برميــل يوميــاً.
مــدار العــام كامـ ً
أمــا بالنســبة لعــام 2020م ،فتشــير توقعــات أوبــك إلــى تزايــد فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط بمعــدل  1.2مليــون برميــل فــي
اليــوم ،وعــاوة علــى ذلــك تتوقــع نمــواً فــي إمــدادات الــدول غيــر األعضــاء فــي المنظمــة بمعــدل  2.4مليــون برميــل يوميــاً  ،وتبعــاً
لذلــك تجــاوز مســتوى الطلــب بكميــة يصــل قدرهــا إلــى  1.2مليــون برميــل فــي اليــوم.
وفــي ضــوء هــذه التوقعــات ،قــررت أوبــك فــي ديســمبر الماضــي مزيــداً مــن خفــض اإلنتــاج فــي محاولــة للحفــاظ علــى حالــة التــوازن فــي
األســواق العالميــة خــال العــام الجــاري.

االقتصاد السعودي:
الناتج المحلي اإلجمالي
واجــه االقتصــاد الســعودي هبوطــاً مؤقتــاً فــي العــام الماضــي ،فبينمــا كان معــدل النمــو الحقيقــي  %4فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2018م،
فقــد هبــط بنســبة  %0.5فــي الربــع الثالــث مــن 2019م بســبب خفــض اإلنتــاج النفطــي بعــد قــرار منظمــة أوبــك تقليــص إنتاجهــا فــي ديســمبر
2019م.
وفــي الربــع الثالــث مــن عــام 2018م ،كان إنتــاج الخــام فــي المملكــة عنــد معــدل  10.4مليــون برميــل يوميــاً  ،أمــا فــي الربــع الثالــث مــن 2019م
فقــط بلــغ  9.5مليــون برميــل ،وتبعــاً لذلــك فقــد انخفــض النمــو الحقيقــي لناتــج القطــاع النفطــي بنســبة  %6.4فــي ذلــك الربــع مقارنــة بنفــس
الفتــرة مــن العــام الســابق لــه.
أمــا االقتصــاد غيــر النفطــي فقــد أظهــر اتجاهــات متباينــة ،فقــد بلــغ نمــوه الحقيقــي مســتوى  %4.3فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019م محققــاً
بذلــك أعلــى مســتوى لــه منــذ عــام 2014م ،مدفوعــاً مــن السياســات الماليــة واالقتصاديــة المحفــزة للنمــو التــي تتبعهــا الحكومــة الســعودية
منــذ العاميــن الماضيين.
وبيــن القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة ،توســع القطــاع المالــي والتأميــن وخدمــات األعمــال بنســبة هــي األعلــى بلغــت  ،%10تالهــا قطــاع
الجملــة والتجزئــة والضيافــة بنســبة  ،%8فيمــا ســجل قطــاع التعديــل غيــر النفطــي  %6.9والنقــل واالتصــاالت  .%5.6ونمــا علــى نحــو ملحــوظ
قطــاع اإلنشــاءات بنســبة  %4.6بعــد أن عانــى مــن ركــود مديــد اســتمر ألعــوام ثالثــة مــن  2015إلــى 2018م ،أمــا قطــاع الزراعــة والثــروة
الســمكية فقــد أظهــر أقــل نســبة نمــو بلغــت  ،%1.8فــي حيــن ســجل قطــاع الكهربــاء والغــاز والمــاء انخفاضــا بنســبة .%4.8
بتضمــن هــذا
يفســر ذلــك
ّ
أمــا قطــاع الصناعــات التحويليــة غيــر النفطيــة (قطــاع مهــم) فقــد تعــرض النخفــاض بلغــت نســبته  ،%0.8ويمكــن أن َّ
القطــاع صناعــة البتروكيماويــات الموجهــة نحــو التصديــر ،التــي تأثــرت العــام الماضــي بانخفــاض نمــو االقتصــاد العالمــي وآثــار النــزاع التجــاري
بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن.
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علــى صعيــد اإلنفــاق للناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فقــد توســع اإلنفــاق االســتهالكي الحكومــي النهائــي باألســعار الثابتــة فــي الربــع الثالــث مــن
عــام  2019بنســبة  ،%7.7بينمــا زاد اإلنفــاق االســتهالكي الخــاص النهائــي  .%4.9أمــا إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت فقــد نمــا بنســبة
 ،%11.9وانخفــض نمــو الصــادرات بنســبة  %5.8بينمــا زادت الــواردات بنســبة .%10.3
معدل التضخم
ســجل معــدل التضخــم نســبة ســالبة بلغــت  %1.2-بعــد أن كان بنســبة موجبــة عنــد  %2.5فــي 2018م ،بتأثيــر مــن بــدء تطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة وزيــادة أســعار الطاقــة ،أمــا انخفــاض المعــدل فــي  2019فيعــزى بشــكل رئيــس إلــى االنخفــاض الملحــوظ فــي اإليجــارات الســكنية،
التــي هبطــت وســطياً بنســبة  % 7.4خــال عــام .2019

سوق العقار
نظــر إلــى حالــة اإليجــارات الســكنية فــي الســياق األعــم لســوق العقــار فــي المملكــة ،الــذي يســجل انخفاضــاً مســتمراً منــذ عــام
ينبغــي أن ُي َ
2014م .وطبقــاً لمؤشــر الرقــم القياســي ألســعار العقــارات الــذي تصــدره الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة ،فقــد هبــط معــدل األســعار
فــي المجمــل بنســبة  %20.7منــذ الربــع الثالــث مــن عــام 2014م حتــى الربــع المماثــل مــن عــام 2019م.
وكان هــذا االنخفــاض واضحــاً علــى صعيــد العقــارات التجاريــة التــي انخفضــت أســعارها  %25أكثــر مــن العقــارات الســكنية التــي ســجلت انخفاضــاً
بلغ .%19.2

ومقارنــة بعــام 2018م ،فقــد هبطــت أســعار العقــارات بنســبة  %5.7فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019م بهبــوط قــوي فــي أســعار العقــارات
الســكنية بلغــت نســبته  %7.1مقارنــة بأســعار العقــارات التجاريــة التــي ســجلت هبــوط بلــغ .%3.2
ومــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن المؤشــرات علــى أن ســوق العقــار فــي المملكــة يتجــه نحــو االســتقرار فــي عــام  ،2020أوال ألن الهبــوط العــام
فــي األســعار َقلَّ ــت ِح ّدتــه بصــورة متزايــدة علــى مــدار العــام الماضــي ،وعلــى الجانــب اآلخــر كان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي صفقــات الســوق
العقاريــة خــال عــام .2019
وطبقــاً للبيانــات الصــادرة مــن وزارة العــدل فــي المملكــة ،فقــد هبــط اإلجمالــي الســنوي لقيمــة صفقــات الســوق العقــاري مــن  440مليــار ريــال
فــي عــام 2014م إلــى نحــو  142مليــار فــي 2018م .وفــي العــام الماضــي ارتفعــت هــذه القيمــة إلــى  178مليــار بزيــادة بلغــت نســبتها .%25
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االقتصاد السعودي (تتمة):
سوق العمل
كان لالنتعــاش الملمــوس فــي االقتصــاد غيــر النفطــي أيضــاً أثــر إيجابــي فــي ســوق العمــل ،فقــد انخفــض معــدل البطالــة بيــن الســعوديين مــن
 %12.7فــي الربــع الرابــع مــن 2018م إلــى  %12فــي الربــع الثالــث مــن 2019م ،وفــي نفــس الوقــت دخــل مزيــد مــن الســعوديين ســوق العمــل
مــا أدى إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي نســبة مشــاركة القــوى العاملــة الســعودية مــن  %42فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2018م إلــى  %45.5فــي
الربــع الثالــث مــن 2019م .وتشــير هــذه البيانــات إلــى خلــق مئــات آالف الوظائــف الجديــدة للســعوديين فــي العــام الماضــي.
تظهــر البيانــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة تســجيل مغــادرة  1.98مليــون عامــل أجنبــي ســوق
فــي نفــس الوقــت،
ِ
العمــل (باســتثناء العمالــة األجنبيــة المحليــة) خــال الفتــرة بيــن الربــع األول مــن عــام 2017م حتــى الربــع الثالــث مــن 2019م .وأكثــر مــن نصــف
هــذا العــدد كان فــي قطــاع اإلنشــاءات.
وتظهــر اإلحصــاءات أيضــا أن مغــادرة ســوق العمــل قــد بلغــت ذروتهــا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2018م بعــد أن غــادر  312ألــف عامــل أجنبــي
ِ
ـت حدتــه علــى نحــو ملحــوظ فــي الفتــرة الالحقــة.
المملكــة ،إال أن هــذا االتجــاه ّ
خفـ ْ
وبنــاء علــى هــذه البيانــات ،فمــن المرجــح أن تتالشــى مغــادرة األجانــب لســوق العمــل خــال عــام 2020م مــا مــن شــأنه أن يؤثــر إيجابــاً فــي
االقتصــاد الســعودي.

التجارة الخارجية
طبقــاً لبيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (ســاما) ،فقــد حقــق ميــزان الحســاب الجــاري الســعودي فائضــاً بلــغ قــدره  144مليــار ريــال فــي
األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام 2019م ،بعــد أن ســجل فائضــاً قــدره  265مليــار ريــال فــي عــام 2018م علــى مــدار العــام.
أما في عام 2017م فقد بلغ الفائض نمواً من  39مليار ،وفي  2016فقد سجل عجزا قدره  89مليار ريال.
ونتيجـ ًـة لمغــادرة األجانــب المملكــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،فــإن التحويــات الماليــة للعمالــة األجنبيــة أظهــرت أيضــا انخفاضــاً  ،فبعــد أن
كانــت عنــد مســتوى  139مليــار ريــال ،فقــد انخفضــت إلــى  124مليــار فــي عــام .2018
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أمــا فــي األربــاع الثالثــة األولــى مــن 2019م ،فقــد ســجل حجــم الحــواالت  84مليــار ريــال ،مــا يعنــي انخفاضــا نســبته  % 10.3مقارنــة بنفــس
الفتــرة مــن عــام 2018م.
وأظهــر ميــزان الحســاب المالــي الخــاص ،باســتثناء التغيــرات فــي أصــول االحتياطــي الرســمي ،عجــزا قــدره  119مليــار ريــال فــي األربــاع الثالثــة
ـا ،و 176مليــار فــي 2017م وفائــض قــدره  40مليــار فــي
األولــى مــن عــام  ،2019فــي مقابــل عجــز قــدره  252مليــار خــال عــام 2018م كامـ ً
2016م.
وانخفض العجز في األرباع الثالثة األولى من 2019م بنسبة قدرها  % 25مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
نتيجـ ًـة للتدفقــات الماليــة هــذه ،زادت األصــول االحتياطيــة الرســمية لـــ (ســاما) بقيمــة قدرهــا  15مليــار ريــال فــي األربــاع الثالثــة األولــى
مــن العــام الماضــي ،بينمــا بقيــت هــذه األصــول دون تغيــر ُيذكَ ــر فــي عــام 2018م ،وانخفضــت بقيمــة  148مليــار فــي 2017م و302
مليــار فــي 2016م.

القطاع النقدي
تحســنت الســيولة فــي النظــام المالــي خــال عــام 2019م ،وفــي شــهر نوفمبــر توســع عــرض النقــود (ن  )2بنســبة  % 5.3مقارنــة بنفــس الفتــرة
مــن العــام الماضــي ،وعــرض النقــود األوســع (ن  )3بنســبة  ،%5.2مقارنــة بمعــدل نمــو ســنوي نســبته  % 2.2لعــرض النقــود (ن  )2و 2.7لعــرض
النقــود األوســع (ن )3فــي 2018م علــى التوالــي ،و % 0.8و 0.3فــي 2017م.
وأظهــرت ودائــع العمــاء فــي البنــوك التجاريــة ارتفاعــاً فــي المقابــل بنســبة قدرهــا  % 5.2فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2019م ،بعــد توســع
ســنوي نســبته  % 2.5فــي 2018م و % 0.2فــي 2017م.
ـا إلــى الودائــع تحــت الطلــب ،التــي زادت  % 7.6فــي نوفمبــر 2019م علــى أســاس ســنوي ،بينمــا بقيــت الودائــع
ُ
ويعــزى نمــو الودائــع هــذا كامـ ً
ألجــل وودائــع االدخــار دون تغيــر كبيــر خــال هــذه الفتــرة بنمــو طفيــف بلغــت نســبته .% 0.1
وخفضــت (ســاما) أســعار الفائــدة الرئيســية ثــاث مــرات فــي العــام الماضــي ،وتــم خفــض معــدل اتفاقيــة إعــادة الشــراء (ريبــو) مــن  % 3إلــى
 ،% 2.25ومعــدل اتفاقيــة إعــادة الشــراء المعاكــس مــن  % 2.5إلــى  .% 1.75أمــا ســعر االقتــراض بيــن البنــوك الســعودية (ســايبور) لـــ  3أشــهر
فقــد انخفــض مــن  % 2.98فــي 2018م إلــى  %2.3فــي نهايــة 2019م.

وتوســعت قــروض البنــوك التجاريــة إلــى القطــاع الخــاص خــال عــام 2019م ،وزادت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة إلــى القطــاع الخــاص
بنســبة  % 4.8علــى أســاس ســنوي ،مقارنــة بـــ % 2.8فــي 2018م ونســبة ســالبة فــي 2017م قدرهــا  ،% 0.9وجــاء هــذا االرتفــاع بدفــع مــن
القــروض الســكنية.
وزادت القــروض الســكنية المســتحقة فــي البنــوك التجاريــة مــن  131مليــار ريــال إلــى  174مليــار خــال الفتــرة مــن الربــع الثالــث مــن 2018م
حتــى الربــع الثالــث مــن 2019م ،مــا يعنــي نمــوا نســبته .% 33
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األسواق المالية
أوال إدراج الســوق الســعودية فــي
ثمــة حدثــان رئيســيان ألقيــا بظاللهمــا علــى الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) فــي العــام الماضــيً ،
مؤشــرات رائــدة ألســهم األســواق الناشــئة مثــل (إم.إس.ســي.آي) و(فوتســي راســل) .هــذا األمــر أدى إلــى تدفــق مالــي كبيــر مــن مؤسســات
االســتثمار األجنبيــة ،وحــراك مشــهود فــي الســوق الســعودية خــال النصــف األول مــن العــام الماضــي.
وارتفــع مؤشــر ســوق األســهم الســعودية (تاســي) بنســبة  % 20منــذ نهايــة عــام 2018م حتــى األول مــن شــهر مايــو 2019م ،الــذي حقــق
أعلــى مســتوى ســنوي خــال العــام عنــد  9362نقطــة ،وبالتالــي بــدء جنــي األربــاح لــدى بعــض المســتثمرين.
أيضــا ،فقــد تأثــر الســوق ببعــض التصحيحــات فــي أســواق األســهم العالميــة خــال الربــع الثالــث ،وســجل مؤشــر (تاســي) أدنــى مســتوى لــه فــي
الـــ 15مــن أكتوبــر عنــد مســتوى  7482نقطة.
أمــا فــي الربــع األخيــر ،فقــد شــهد منــاخ األســواق العالميــة تحســناً مــرة أخــرى مــا قــاد إلــى انتعــاش ملحــوظ فــي أســواق األســهم ،وفــي هــذا
الســياق اســتعاد مؤشــر (تاســي) عافيتــه مــن أدنــى مســتوى لــه لينهــي عــام 2019م عنــد  ،8389ليرتفــع بذلــك الســوق الســعودي بنســبة
ـا.
 %7.2خــال العــام كامـ ً
وعلــى إثــر إدراج الســوق الســعودية فــي مؤشــرات األســواق الناشــئة ،بلــغ صافــي رأس المــال المتدفــق إلــى الســوق بواســطة المســتثمرين
ـا.
األجانــب  91مليــار ريــال خــال العــام كامـ ً
أمــا الحــدث الثانــي الــذي شــهده الســوق الســعودي خــال 2019م فــكان الطــرح العــام األولــي لشــركة أرامكــو الســعودية المملوكــة مــن
الدولــة ،وفــي ســياق ظهورهــا العلنــي فقــد تــم إدراج  % 1.7مــن أســهم الشــركة فــي ســوق األســهم الســعودية.
وعلــى نحــو غيــر مســبوق ،تــم جمــع مــا قيمتــه  29.4مليــار ( 110مليــون ريــال) خــال هــذه الخصخصــة الجزئيــة  ،مــا يعنــي أنــه كان الطــرح
العــام األولــي األكبــر علــى المســتوى العالمــي ،فــي حيــن أن القيمــة الكليــة للشــركة تبلــغ  1.7تريليــون دوالر أمريكــي ،مــا يجعــل مــن أرامكــو
الســعودية الشــركة المدرجــة األعلــى مــن حيــث القيمــة فــي العالــم ،وتمــت تغطيــة أســهم الشــركة بمعــدل  4.6مــرات خــال فتــرة الطــرح.
وفــي الـــحادي عشــر مــن شــهر ديســمبر الماضــي ،بــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق ،وفــي األيــام األربعــة األولــى اتجــه ســعر الســهم عاليــاً
إلــى  38ريــال ،مــا يعنــي أرباحــا قدرهــا  % 19مقارنــة بســعر الطــرح ،تــا ذلــك بــدء عمليــة جنــي األربــاح .وفــي نهايــة االمــر اســتقر ســهم أرامكــو
عنــد ســعر  35.25ريــال.
المالية العامة
حققــت الحكومــة الســعودية عجــزاً ماليــاً قــدره  131مليــار ريــال فــي 2019م طبقــاً للتقديــرات األوليــة ،مــا يعنــي  %4.7مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي االســمي فــي نفــس العــام ،وبلغــت اإليــرادات الماليــة نحــو  917مليــار ريــال ،منهــا  602مليــار مــن القطــاع النفطــي و 315مــن
القطــاع غيــر النفطــي ،وبهــذا تكــون اإليــرادات الماليــة لهــذا العــام أعلــى بنســبة  % 1.2مــن عــام 2018م.
ـا مــن مســتوياتها فــي عــام 2018م ،بقيمــة تعــادل تســعة مليــارات ريــال ،مــا يعــزى إلــى انخفــاض
وكانــت اإليــرادات النفطيــة أدنــى قليـ ً
أســعار النفــط وانخفــاض معــدل اإلنتــاج ،وفــي المقابــل ،فاقــت إيــرادات القطــاع النفطــي فــي 2019م تلــك المحققــة فــي 2018م
بقيمــة بلغــت  21مليــار.
أمــا اإليــرادات الضريبيــة فقــد توســعت بنســبة  % 20.5مقارنــة بعــام 2018م ،مــا يوضــح الجهــود الحكوميــة لتوســيع قاعــدة إيراداتهــا بعيــداً
عــن النفــط.
علــى صعيــد اإلنفــاق ،كان ثمــة انخفــاض طفيــف مقارنــة بعــام 2018م ،وبلــغ مجملــه نحــو  1048مليــار فــي  2019مقارنــة بـــ  1079مليــار فــي
العــام الســابق لــه وبميزانيــة عامــة قدرهــا  1106مليــار.
فسر بتنامي كفاءة اإلنفاق وتنامي مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع.
هذا الفرق يمكن أن ُي َّ
وينطبــق هــذا فــي المقــام األول علــى اإلنفــاق الرأســمالي ،الــذي كان أقــل بنســبة  % 8.9مــن عــام  ،2018وكذلــك اإلنفــاق التشــغيلي الــذي
انخفــض  % 1.6بســبب خفــض اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات والنفقــات األخــرى .فــي المقابــل زادت تعويضــات موظفــي الدولــة بنســبة
 %4.2مقارنــة بعــام 2018م.
وتــم تمويــل عجــز ميزانيــة العــام المالــي 2019م بشــكل أساســي بواســطة إصــدار الســندات والصكــوك المحليــة والدوليــة ،ونتيجــة لذلــك زادت
الديــون المســتحقة علــى الحكومــة بقيمــة  118مليــار ريــال مــن  560إلــى  678مليــار ،مــا يعــادل  % 24مــن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
أما الجزء المتبقي من العجز المالي فتم تمويله من خالل السحب من األصول االحتياطية للدولة.
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آفاق االقتصاد السعودي في عام 2020
الميزانية المالية لعام  2020والخطة المالية متوسطة األجل
السياســة الماليــة للســنوات الثــاث الماضيــة اســتهدفت تحفيــز القطــاع الخــاص فــي المملكــة مــن خــال تطبيــق برامــج ومبــادرات هدفــت إلــى
دعــم األســر المعيشــية وتمكيــن القطــاع الخــاص والحــد مــن أثــر بعــض اإلصالحــات الماليــة.
وقد حققت هذه المبادرات بنجاح أهدافها بعد أن بدأ االقتصاد في التعافي وشهد القطاع الخاص تحسناً في األداء وزادت معدالت التوظيف.
وتُ ركِّ ــز سياســة الحكومــة الســعودية خــال الفتــرة مــن 2020م إلــى 2022م علــى تصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة مــع ســعيها نحــو خفــض عجــز
الميزانيــة علــى نحــو مســتدام .يبلــغ اإلإنفــاق المخطــط لــه خــال عــام  1020 ،2020مليــار ريــال ،مــا يعــادل انخفاضــاً نســبته  % 2.7مقارنــة بالعــام
الســابق لــه ،ومــن المخطــط مواصلــة خفــض اإلنفــاق المالــي ليصــل إلــى  955مليــار بحلــول عــام 2022م.

علــى صعيــد اإليــرادات ،تتوقــع الحكومــة الســعودية إيــرادات قدرهــا  833مليــار ريــال ،مــا يعنــي انخفاضــاً قــدره  % 9.2مقارنــة بعــام 2019م
بســبب انخفــاض توقعــات إيــرادات النفــط بشــكل أســاس.
وتتوقــع الحكومــة ارتفاعــاً فــي اإليــرادات إلــى  863بحلــول عــام 2022م ،مــا ســيقود إلــى انخفــاض مخطــط لــه مــن عجــز الميزانيــة إلــى  92مليــار
ريــال أو مــا يعــادل  % 2.9مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 2022م.
إال أن عجز الميزانية المتوقع في عام 2020م ،ه يبلغ  187مليار دوالر أي ما يعادل  % 6.4من حجم الناتج المحلي.
وفــي نفــس العــام ،تتوقــع الحكومــة إنفاقــاً تشــغيلياً يصــل إلــى  847مليــار دوالر %3.4 ،وهــو أقــل مــن الرقــم المتوقــع فــي ميزانيــة
توقــع أن تبقــى تعويضــات موظفــي الدولــة مســتقرة ،بينمــا ينخفــض اإلنفــاق علــى الســلع والخدمــات بنســبة % 14.6
وي َّ
عــام ُ ،2019
مقارنــة بعــام 2019م.
نظــر لــه فــي ضــوء التحســن المتوقــع فــي كفــاءة اإلنفــاق ،ال ســيما بعــد دخــول نظــام المنافســات والمشــتريات
هــذا الخفــض ينبغــي أن ُي َ
الحكوميــة حيــز التطبيــق.
أمــا اإلنفــاق علــى اإلعانــات االجتماعيــة فمــن المتوقــع أن يصــل إلــى  69مليــار ريــال ،أي أقــل بنســبة  % 10.3عــن الرقم المتوقع خالل عــام 2019م،
وهــذا يتضمــن تمويــل برنامــج حســاب المواطــن إضافــة إلــى اســتمرار برامج الدعم األخــرى التي تقدم الحماية االجتماعية للمواطنيــن والعائالت.
توقــع أن يبلــغ اإلنفــاق علــى األصــول غيــر الماليــة إلــى مســتوى  173مليــار ريــال فــي عــام 2020م ،متضمنــاً اإلنفــاق الرأســمالي علــى برامــج
وي َّ
ُ
تحقيــق «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،»2030ومخصصــات المشــاريع الكبــرى ،وتنفيــذ مشــاريع اســتثمارية متنوعــة فــي الخدمــات
البلديــة والتعليــم الصحــي والبنيــة التحتيــة والنقــل وغيرهــا مــن القطاعــات.
ويعــادل حجــم اإلنفــاق الرأســمالي فــي عــام 2020م ذلــك المتوقــع خــال عــام 2019م ،وذلــك بالنظر إلى تحســن مشــاركة القطــاع الخاص في تمويل
المؤسســات وتشــغيل المشــاريع المتعددة ،باإلضافة الى تمديد بعض مشــاريع تحقيق الرؤية ومشــاريع أخرى لضمان كفاءة اإلنفاق وفعاليته.
يتوقــع أن يســتخدم صنــدوق االســتثمارات العامــة جــزءاً كبيــراً مــن العوائــد الــواردة مــن اكتتــاب شــركة أرامكــو
ّ
وإلــى جانــب الحكومــة،
الســعودية ،البالغــة قيمتهــا  110مليــار ريــال ،علــى هيئــة إنفــاق علــى المشــاريع الكبــرى فــي الســنوات القليلــة المقبلــة ،والتــي ســتقدم
دعمــاً لالقتصــاد المحلــي وتســاعد فــي تســريع عمليــة التحــول االقتصــادي.
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االقتصاد الحقيقي
توقــع أن يرتــد االقتصــاد الســعودي مرتفعــا إلــى  % 2.4خــال عــام 2020م ،بدعــم مــن نمــو
بعــد تباطــؤ مؤقــت فــي 2019م ُقـ ِّـدر بـــ ُ ،% 0.3ي َّ
القطــاع النفطــي الــذي تشــير التوقعــات إلــى نمــو بنســبة  % 1.6بعــد انكماشــه بنســبة  % 3.4فــي عــام 2019م.
أمــا القطــاع غيــر النفطــي فقــد أحــرز زخمــاً عاليــاً فــي األشــهر الـــ  18الماضيــة ومــن المتوقــع أن يبقــى قويــاً فــي العــام الجــاري ،كمــا مــن المتوقع
أن ينمــو القطــاع الخــاص غيــر النفطــي بقــوة فــي هــذا العــام بعــد نمــو بلغــت نســبته  3.5فــي عــام 2019م.
القطاع النقدي
كاف لتمويــل التوســع االقتصــادي خــال عــام 2020م ،وتشــير التوقعــات إلــى نمــو يتــراوح بيــن  4و
مــن المتوقــع أن تنمــو الســيولة علــى نحــو ٍ
توقــع أن يتســع أيضــا علــى نحــو أكثــر اتِّ زانــا ،ال ســيما
في َّ
ـاص
ـ
الخ
ـاع
ـ
للقط
ـروض
ـ
الق
ـو
ـ
نم
ـا
ـ
أم
ـام.
ـ
الع
 %5لعــرض النقــود األوســع (ن  )3علــى مــدار
ُ
مــع ارتفــاع الطلــب علــى قــروض الشــركات فــي ظــل تعافــي االقتصــاد.
فــي هــذه األثنــاء ،ســتواصل القــروض الســكنية دورهــا بوصفهــا الدافــع الرئيســي لنمــو محفظــة االئتمــان المصرفــي التجــاري ،ومــن المتوقــع
أن يصــل نمــو إجمالــي االئتمــان الممنــوح إلــى القطــاع الخــاص نمــواً مــن  4إلــى  %5خــال 2020م.
توقــع أن يحافــظ الفيدرالــي األمريكــي أســعار الفائــدة الرئيســية عــن المســتويات الحاليــة خــال عــام 2020م ،وعليــه فســتحافظ مؤسســة
وي َّ
ُ
النقــد العربــي الســعودي (ســاما) علــى معــدل اتفاقيــة إعــادة الشــراء (ريبــو) عنــد مســتوى  % 2.25ومعــدل اتفاقيــة إعــادة الشــراء المعاكــس
عنــد  % 1.75فــي 2020م.
التضخم
ُيتوقــع أن يتعافــى مؤشــر التضخــم مــن اتجاهــه الســالب فــي 2019م ويصــل إلــى متوســط نســبته  %1.4فــي عــام 2020م ،ال ســيما فــي ظــل
التوقــع بتالشــي انخفــاض اإليجــارات الســكنية خــال عــام 2020م ،التــي تعــد الدافــع الرئيســي فــي مؤشــر التضخــم ،علــى خلفيــة االســتقرار
المتوقــع لســوق العقــارات الســكنية فــي المملكــة.
سوق العمل
بنظــرة علــى النمــو القــوي المتوقــع لالقتصــاد غيــر النفطــي الســعودي ،فــإن معــدل البطالــة بيــن المواطنيــن الســعوديين ســتقل ِح ّدتــه إلــى
ويتوقــع أن ينمــو معــدل مشــاركة القــوى العاملــة الســعودية علــى نحــو تدريجــي
 % 11.7فــي عــام 2020م مــن معــدل  % 12.2فــي 2019مُ .
إلــى  % 45.9مقارنــة بمعــدل  % 44.6فــي 2019م.
هذه التوقعات تعني خلق ما يتراوح بين  250ألف و 300ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين خالل عام 2020م.
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قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31ديسمبر2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2019م

2018م

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

29,189,487

16,323,172

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5

4,734,888

11,029,176

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

6

608,847

286,625

استثمارات ،صافي

7

53,361,415

47,992,772

قروض وسلف ،صافي

8

173,981,999

151,024,830

استثمارات في شركات زميلة

9

702,882

595,493

233,057

227,405

ممتلكات ومعدات ،صافي

10

2,201,925

1,699,462

موجودات أخرى

11

774,378

720,641

265,788,878

229,899,576

عقارات أخرى

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

12

13,124,480

8,580,514

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

6

649,226

274,270

ودائع العمالء

13

194,517,899

169,822,156

سندات دين مصدرة

14

4,003,029

4,003,783

مطلوبات أخرى

15

12,922,782

10,444,637

225,217,416

193,125,360

إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

16

30,000,000

30,000,000

احتياطي نظامي

17

6,502,130

5,101,613

احتياطيات أخرى

18

1,027,108

58,047

1,392,224

414,556

1,650,000

1,200,000

إجمالي حقوق المساهمين

40,571,462

36,774,216

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

265,788,878

229,899,576

أرباح مبقاه
أرباح مقترح توزيعها

26

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

2019م

مصاريف العموالت الخاصة

20

2,534,411

دخل العموالت الخاصة

صافي دخل العموالت الخاصة
إجمالي دخل األتعاب والعموالت

20

7,837,015

6,628,460

1,703,905

2,880,929

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

2,030,745

1,711,052

دخل تحويل عمالت أجنبية ،صافي

342,658

292,581

دخل متاجرة ،صافي

132,806

104,560

توزيعات أرباح

102,866

57,533

مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

22

255,486

130,308

دخل العمليات األخرى

23

15,487

42,907

10,717,063

8,967,401

1,879,017

1,765,185

200,189

327,607

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

1,035,685

926,271

مصاريف العمليات األخرى

120,207

31,392

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص االنخفاض

3,674,074

3,347,356

1,012,284

927,840

(عكس) مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

()48,028

26,870

إجمالي مصاريف العمليات ،صافي

4,638,330

4,302,066

صافي دخل العمليات

6,078,733

4,665,335

153,333

50,750

6,232,066

4,716,085

الزكاة للسنة

( 3أ)

630,000

430,249

الزكاة للسنوات السابقة

26

-

1,193,559

إجمالي الزكاة

630,000

1,623,808

صافي دخل السنة

5,602,066

3,092,277

1.87

1.03

21

إجمالي دخل العمليات ،صافي
رواتب الموظفين وما في حكمها
إيجارات ومصاريف مباني

استهالك ممتلكات ومعدات

مخصص انخفاض خسائر االئتمان والموجودات المالية األخرى ،صافي

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

24
10

( 8هـ)

9

صافي دخل السنة قبل الزكاة

ربح السهم األساسي والمخفض (بالريال السعودي)

25

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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10,371,426

8,332,365

2,411,911

إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت

21

2018م
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850,184

438,976

700,859

296,901

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

صافي دخل السنة بعد الزكاة

5,602,066

3,092,277

الدخل الشامل اآلخر:
أ) بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة
 أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -صافي التغير في القيمة العادلة (إيضاح )18

1,105,992

()579,105

 -صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة (إيضاح )18

()235,604

()109,563

 -صافي التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين (إيضاح )18

()17,276

19,801

أ) بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة
( -خسائر)  /مكاسب اكتوارية عن خطط المنافع المحددة (إيضاح  27ب)

()149,515

1,581

 صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة منخالل الدخل

251,583

101,200

955,180

()566,086

6,557,246

2,526,191

الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية

رأس المـال

اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطات
األخرى

األرباح
المبقاة

األرباح
المقترح
توزيعها

اإلجمالــي

 31ديسمبر 2019م
الرصيد في بداية السنة

إجمالي الدخل الشامل

30,000,000

5,101,613

58,047

414,556

1,200,000

36,774,216

صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
-

-

251,583

-

-

251,583

 أدوات حقوق الملكية المدرجةبالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

1,105,992

-

-

1,105,992

-

-

()235,604

-

-

()235,604

صافي التغيرات في مخصص الخسائر -
االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

()17,276

-

-

()17,276

-

()149,515

-

-

()149,515

-

955,180

5,602,066

5,602,066

-

5,602,066

()13,881

-

-

()1,200,000

()1,200,000

 أدوات الدين المدرجة بالقيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى
قائمة الدخل الموحدة ألدوات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

خسائر اكتوارية (إيضاح ( 27ب))

-

صافي دخل السنة بعد الزكاة

-

-

بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر (إيضاح ( 7ب))

-

-

13,881

توزيعات أرباح نهائية – 2018م
(إيضاح )26

-

-

-

-

توزيعات أرباح مرحلية – 2019م
(إيضاح )26

-

-

-

(- )1,560,000

()1,560,000

محول إلى االحتياطي النظامي
(إيضاح )17

-

1,400,517

-

(- )1,400,517

-

توزيعات أرباح مقترحة نهائية –
2019م (إيضاح )26

-

-

-

(1,650,000 )1,650,000

-

الرصيد في نهاية السنة

30,000,000

6,502,130

1,027,108

إجمالي الدخل الشامل
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-

-

1,392,224

-

1,650,000

6,557,246

40,571,462

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية

رأس المـال

اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطات
األخرى

األرباح
المبقاة

األرباح
المقترح
توزيعها

اإلجمالــي

 31ديسمبر 2018م
الرصيد في بداية السنة

30,000,000

3,922,592

686,865

2,873,536

1,140,000

38,622,993

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  9كما في  1يناير 2018م

-

-

()116,478

()2,008,490

-

()2,124,968

الرصيد المعدل في بداية السنة

30,000,000

3,922,592

570,387

865,046

1,140,000

36,498,025

صافي التغير في القيمة العادلة لـ:
-

-

101,200

-

-

101,200

 أدوات حقوق الملكية المدرجةبالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

()579,105

-

-

()579,105

-

-

()109,563

-

-

()109,563

-

-

19,801

-

-

19,801

-

-

1,581

-

-

1,581

صافي دخل السنة بعد الزكاة

-

-

-

()566,086

3,092,277
3,092,277

-

3,092,277

بيع أدوات حقوق الملكية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر (إيضاح ( 7ب))

-

-

53,746

()53,746

-

-

توزيعات أرباح نهائية – 2017م
(إيضاح )26

-

-

-

-

()1,140,000

()1,140,000

توزيعات أرباح مرحلية – 2018م
(إيضاح )26

-

-

-

()1,110,000

-

()1,110,000

محول إلى االحتياطي النظامي
(إيضاح )17

-

1,179,021

-

()1,179,021

-

-

-

-

()1,200,000

1,200,000

-

5,101,613

58,047

414,556

1,200,000

36,774,216

 أدوات الدين المدرجة بالقيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي المبلغ المعاد تصنيفه إلى
قائمة الدخل الموحدة ألدوات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

صافي التغيرات في مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
مكاسب اكتوارية (إيضاح ( 27ب))
إجمالي الدخل الشامل

-

توزيعات أرباح مقترحة نهائية – 2018م -
(إيضاح )26
الرصيد في نهاية السنة

30,000,000

-

-

2,526,191

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

بآالف الرياالت السعودية
األنشطة التشغيلية

إيضاح

صافي دخل السنة قبل الزكاة
التعديالت لتسوية صافي دخل السنة إلى صافي النقدية الناتجة من
األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة والخصم على األدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ،صافي

2019م

2018م

6,232,066

4,716,085

()113,104

()53,358

()255,486

()130,308

مكاسب (خسائر) استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة ،صافي

()21,569

178

توزيعات أرباح

()102,866

()57,533

438,976

296,901

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي

استهالك ممتلكات ومعدات

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

مخصص انخفاض خسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي

22

10

( 8هـ)

()153,333

()50,750

()48,028

26,870

1,012,284

927,840

6,988,940

5,675,925

صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

()1,038,289

()648,599

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر
من تاريخ االقتناء

499,845

2,459,615

()322,222

()170,735

القيمة العادلة المدرجة من خالل قائمة الدخل

()619,607

865,853

قروض وسلف ،صافي

()23,927,290

()14,551,201

عقارات أخرى

()5,652

7,714

موجودات أخرى

()102,298

()190,632

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

4,543,966

1,524,346

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

374,956

196,347

مطلوبات أخرى

24,695,743

2,008,446

15,456,607

زكاة مدفوعة

()905,404

()661,542

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

12,191,134

10,654,749

ودائع العمالء
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691,051

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

2019م

2018م

بآالف الرياالت السعودية

61,538,567

25,094,607

()64,609,430

()27,966,717

شراء ممتلكات ومعدات ،صافي

()333,802

()243,955

النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()3,404,665

()3,116,065

األنشطة االستثمارية

إيضاح

متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

شراء استثمارات غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

األنشطة التمويلية
سداد سندات دين مصدرة

-

()2,757,618

()2,246,438

النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()2,757,618

()6,246,438

صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

6,028,851

1,292,246

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

17,443,889

16,151,643

23,472,740

17,443,889

عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

10,372,322

8,156,702

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

2,433,950

1,667,443

توزيعات أرباح مدفوعة

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

28

()4,000,000

معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى
قائمة الدخل الموحدة

1,121,971

()587,468

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -1عام
تأســس بنــك الريــاض (البنــك) ،شــركة مســاهمة ســعودية مســجلة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،بموجــب المرســوم الملكــي الســامي وقــرار
مجلــس الــوزراء رقــم  91بتاريــخ  1جمــادى األول 1377هـــ (الموافــق  23نوفمبــر 1957م) .يعمــل البنــك بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010001054الصــادر بتاريــخ  25ربيــع الثانــي 1377هـــ (الموافــق  18نوفمـــبر 1957م) مــن خــال شـــبكة فروعــه البالــغ عددهــا  341فرعـــاً
مرخصــاً (2018م 341 :فرعــاً مرخصــاً ) فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفرعــاً واحــداً فــي مدينــة لنــدن فــي المملكــة المتحــدة ،ووكالــة فــي
مدينــة هيوســتن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومكتبــاً تمثيليــاً فــي ســنغافورة .وقــد بلــغ عــدد موظفــي المجموعــة فــي  31ديســمبر
2019م  5,955موظفــاً ( 5,973 :2018موظفــاً ) .إن عنــوان المركــز الرئيســي للبنــك هــو كمــا يلــي:
واحة غرناطة  -برج A1
الرياض – حي الشهداء
ص ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
تتمثــل أهــداف المجموعــة فــي تقديــم كافــة أنــواع الخدمــات المصرفيــة .كمــا يقــدم البنــك لعمالئــه منتجــات مصرفيــة غيــر تقليديــة يتــم
اعتمادهــا واإلشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــة شــرعية مســتقلة تــم تأسيســها مــن قبــل البنــك.
إن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل:
أ) شــركة الريــاض الماليــة (تتولــى القيــام بخدمــات االســتثمار وأنشــطة إدارة األصــول المتمثلــة فــي التعامــل ،واإلدارة ،والترتيــب ،وتقديــم
المشــورة ،وحفــظ األوراق الماليــة والتــي تنظمهــا هيئــة الســوق الماليــة)؛
ب) شــركة إثــراء الريــاض العقاريــة (والغــرض منهــا االحتفــاظ وادارة وبيــع وشــراء األصــول العقاريــة للمــاك أو للغيــر وذلــك لغــرض التمويــل)؛ ج)
شــركة الريــاض لوكالــة التأميــن (تعمــل كوكيــل لبيــع منتجــات التأميــن المملوكــة والمــدارة مــن قبــل شــركة تأميــن رئيســية أخــرى)؛
د) شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان؛
هـــ) شــركة الريــاض لألســواق الماليــة والمرخصــة فــي جــزر كايمــان – دولــة تحظــى بصالحيــة المقاصــة وإعــان إفــاس (وتختــص الشــركة بتنفيــذ
معامــات المشــتقات الماليــة مــع األطــراف الدوليــة نيابــة عــن بنــك الريــاض) .و يشــار إلــى هــذه الشــركات مجتمعــة بـ»المجموعــة».
فــي  24ديســمبر 2018م ،أصــدر مجلــس اإلدارة قــرار الدخــول فــي مناقشــات مبدئيــة مــع البنــك األهلــي التجــاري لدراســة اندمــاج البنكيــن.
وفــي  16ديســمبر 2019م ،وبعــد النظــر فــي نتائــج دراســة االندمــاج والمناقشــات مــع البنــك األهلــي التجــاري ،اتفــق مجلســي إدارة البنكيــن
على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم االستمرار في دراسة االندماج.

 -2أسس اإلعداد
أ .بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،وفقاً لـ:
 «المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي» والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــةالســعودية للمحاســبين القانونييــن ،و
 نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرحليــة الموجــزة والقوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي وللفتــرة والســنة المنتهيــة فــي  31مــارس
 2019و  31ديســمبر  ،2018علــى التوالــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ،المعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
بشــأن المحاســبة عــن الــزكاة وضريبــة الدخـــل (بخصــوص تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي « – 12ضــــرائب الدخــل» ،والتفســير  21الصــادر عــن
لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي «الضرائــب» بقــدر تعلقهــا بالــزكاة وضريبــة الدخــل) ونظــام مراقبــة البنــوك ونظــام الشــركات
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

بتاريــخ  17يوليــو  ،2019قامــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بإبــاغ البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــأن يتــم إثبــات الــزكاة
وضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل .وهــذا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة
الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين
(يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ «المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية»).
وبنــاء علــى ذلــك ،قامــت المجموعــة بتغييــر معالجتهــا المحاســبية للــزكاة وضريبــة الدخــل وذلــك بتعديــل األثــر بأثــر رجعــي بمــا يتفــق مــع معيــار
المحاســبة الدولــي « – 8السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء» (كمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي اإليضــاح .)3
وتــم اإلفصــاح عــن آثــار هــذا التغيــر فــي اإليضــاح  26حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .وتــم اإلفصــاح عــن التغيــر الناتــج عــن تطبيــق المعيــار
الجديــد والمعالجــة المحاســبية للــزكاة وضريبــة الدخــل فــي اإليضــاح .3
ب .أسس القياس والعرض

يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة للمشــتقات ،واالســتثمارات
المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،واالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .باإلضافــة
لذلــك ،فــإن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي يتــم
قياسها بالتكلفة ولكن مغطاة المخاطر بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتها.
بشكل عام ،تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث السيولة.
ج .العملة الوظيفية وعملة العرض
تعــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي والــذي يعتبــر العملــة الوظيفيــة للمجموعــة .تــم عــرض المعلومــات الماليــة وتــم تقريبهــا
ألقــرب ألــف ريــال ســعودي ،مالــم يــرد خــاف ذلــك.
د .األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصدارات
األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام بعــض التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات
المحاســبية الجوهريــة التــي تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات المصــرح عنهــا .مثــل هــذه األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات يتــم
تقييمهــا باســتمرار وذلــك علــى أســاس الخبــرات الســابقة وعلــى عوامــل أخــرى تتضمــن الحصــول علــى استشــارات مهنيــة وتوقعــات لألحــداث
المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة وفقــاً للظــروف.
تتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو تلك التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ما يلي:
 .1خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إن قيــاس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،9لجميــع فئــات الموجــودات الماليــة يتطلــب الحكــم ،علــى
وجــه الخصــوص ،عنــد تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وقيــم الضمانــات عنــد تحديــد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وعنــد
تقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان .تســتند هــذه التقديــرات علــى عــدد مــن العوامــل وإن التغييــرات التــي تطــرأ عليهــا قــد تــؤدي
إلــى مســتويات مختلفــة مــن المخصصــات.
تســتند عمليــات احتســاب المجموعــة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي مخرجــات لنمــاذج معقــدة مــع عــدد مــن االفتراضــات األساســية
المتعلقــة باختيــار المدخــات المتغيــرة واعتمادهــا علــى بعضهــا البعــض .تشــمل عناصــر نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تأخــذ
باالعتبــار األحــكام والتقديــرات المحاســبية ،مــا يلــي:
 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة ،والذي يحدد احتمال التعثر للدرجات الفردية. معيــار المجموعــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان حيــث يجــب قيــاس المخصصــات للموجــوداتالماليــة علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األصــل وعلــى أســاس التقييــم النوعــي.
 تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات على أساس جماعي. تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت. تحديــد الروابــط بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــات االقتصاديــة  ،مثــل مســتويات البطالــة وقيــم الضمانــات  ،والتأثيــرعلــى احتمــال التعثــر والتعــرض عنــد التعثــر والخســارة عنــد التعثــر.
 اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي التطلعيــة واألوزان المرجحــة باالحتمــاالت لهــا ،الشــتقاق المدخــات االقتصاديــة فــي نمــاذجالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة (إيضــاح ( 30.3ب)(.))5
بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -2أسس اإلعداد (تتمة)
د .األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمة)
 .2قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه مــن بيــع أصــل أو المبلــغ المدفــوع لتحويــل التــزام مــا بموجــب معاملــة عاديــة نظاميــة بيــن
متعامليــن بالســوق فــي تاريــخ القيــاس .ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن الصفقــة لبيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام يحــدث إمــا فــي:
 -السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو

 -في حالة عدم وجود السوق الرئيسة ،يتم في السوق األكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.

ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق األكثر نفعاً.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المتعاملــون فــي الســوق عنــد تســعير
الموجــودات أو المطلوبــات ،علــى افتــراض تصــرف المتعامليــن فــي الســوق لمنفعتهــم االقتصاديــة .إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات
غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المتعامليــن فــي الســوق لتوليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــول االســتخدام األفضــل لهــا أو عــن
طريــق بيعهــا إلــى متعامــل آخــر فــي الســوق يســتخدم هــذه األصــول باالســتخدام األفضــل لهــا.
تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك باســتخدام
المدخــات ذات الصلــة التــي يمكــن مالحظتهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن والتقليــل مــن اســتخدام المدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
يتــم تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
طبقــاً للتسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة ،الموضــح أدنــاه ،وذلــك اعتمــاداً علــى الحــد األدنــى مــن المدخــات ذات األثــر الجوهــري علــى قيــاس
القيمــة العادلــة:
 المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابهة. المســتوى الثانــي :طــرق التقييــم التــي تســتند علــى مدخــات هامــة ترتكــز علــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــرأو غيــر مباشــر.
 المستوى الثالث :طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة وترتكز على بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.أمــا بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يعتــرف بهــا بالقيمــة العادلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل متكــرر ،تحــدد المجموعــة مــا
إذا كان هنــاك تحويــات قــد تمــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي وذلــك عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اعتمــاداً علــى الحــد
األدنــى مــن المدخــات ذات األثــر األكبــر علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.
 .3تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها
صناديق االستثمار:
تعمــل المجموعــة مديــراً لعــدد مــن صناديــق االســتثمار .ولتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تســيطر علــى صنــدوق اســتثمار ،يتــم التركيــز
علــى تقويــم المنافــع االقتصاديــة اإلجماليــة للمجموعــة فــي الصنــدوق (تتضمــن أي عمــوالت مســجلة أو أتعــاب إدارة متوقعــة) ،وعلــى
ـاء علــى ذلــك ،تبيــن للمجموعــة أنهــا تعمــل كوكيــل للمســتثمرين فــي جميــع الحــاالت،
حقــوق المســتثمرين فــي إقالــة مديــر الصنــدوق .وبنـ ً
وبالتالــي لــم يتــم توحيــد هــذه الصناديــق.
الشركات ذات األغراض الخاصة:

المجموعــة هــي طــرف فــي بعــض الشــركات ذات األغــراض الخاصــة ،لتســهيل تمويــل ترتيبــات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة .يتــم تضميــن
مخاطــر التعــرض لهــذه الشــركات فــي محفظــة القــروض والســلف الخاصــة بالمجموعــة.

 .4خطط المنافع المحددة
تقــوم المجموعــة بتشــغيل خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــاً لنظــام العمــل والعمــال الســعودي ،ويســتحق االلتــزام علــى
أســاس طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة وفــق التقييــم اإلكتــواري الــدوري .بالنســبة لتفاصيــل االفتراضــات والتقديــرات ،يرجــى الرجــوع
إلــى اإليضــاح رقــم .27
 .5دخل األتعاب
تقــوم المجموعــة باحتســاب أتعــاب إداريــة مقدمــاً علــى المقترضيــن ،ونظــراً لضخامــة حجــم المعامــات والتــي تتكــون فــي الغالــب مــن أتعــاب
غيــر هامــة ،تقــوم اإلدارة بإجــراء بعــض االفتراضــات واألحــكام بشــأن إثبــات األتعــاب المدرجــة ضمــن «دخــل األتعــاب والعمــوالت ،صافــي».
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة ،للمصرفية التقليدية والغير تقليدية ،المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة تتماشــى مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة
الســنوية الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،فيمــا عــدا التغيــرات المذكــورة أدنــاه.
وبتطبيــق المعاييــر الجديــدة المذكــورة أدنــاهُ ،طبقــت السياســات المحاســبية اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2019م ،وتحــل محــل  /تعــدل أو تضــاف إلــى
السياســات المحاســبية المقابلــة لهــا المذكــورة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 2018م.
اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2019م ،اتبعــت المجموعــة المعيــار المحاســبي الجديــد المذكــور أدنــاه والتعديــل علــى المعالجــة المحاســبية للــزكاة
والضريبــة ،وتــم توضيــح أثــر تطبيــق هــذه المعاييــر أدنــاه:
المعيار الدولي للتقرير المالي (« – )16عقود اإليجار»
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي (« – )16عقــود اإليجــار» ،يحــل المعيــار محــل االرشــادات الحاليــة لعقــود االيجــار
والــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي (« – )17عقــود اإليجــار» ،والتفســير ( )4الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر
المالــي «التأكــد فيمــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى عقــد إيجــار» ،والتفســير  15الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة «عقــود
اإليجــارات التشــغيلية – الحوافــز» ،والتفســير  27الصــادر عــن لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة «تقويــم جوهــر المعامــات التــي تأخــذ
الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار».
صــدر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16فــي ينايــر 2016م ويطبــق المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2019
عمومــا داخــل قائمــة المركــز المالــي
وينــص المعيــار علــى أن جميــع عقــود اإليجــار والحقــوق وااللتزامــات التعاقديــة المرتبطــة بهــا يجــب اثباتهــا
ً
الموحــدة للمجموعــة ،مالــم تكــن فتــرة االيجــار 12شــهراً أو أقــل أو أن عقــد اإليجــار لموجــودات منخفضــة القيمــة .وبالتالــي ،فــإن التصنيــف
المطلــوب بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي (« )17اإليجــارات» إلــى إيجــارات تشــغيلية أو تمويليــة يتــم الغــاؤه بالنســبة للمســتأجرين .بالنســبة
لــكل عقــد إيجــار ،يجــب علــى المســتأجر إثبــات االلتزامــات التــي ســيتكبدها فــي المســتقبل .فــي المقابــل ،يتــم رســملة حــق االســتخدام لألصــل
ـرة والتــي يتــم إطفاؤهــا
عمومــا القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار المســتقبلية باإلضافــة إلــى التكاليــف المتكبــدة مباشـ ً
المؤجــر ،وهــو مــا يعــادل
ً
علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي.
قامــت المجموعــة باســتخدام طريقــة التطبيــق بأثــر رجعــي معــدل والــذي يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16عنــد تطبيــق المعيــار
الجديــد .عنــد التطبيــق االولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16علــى عقــود اإليجــار التشــغيلي ،تــم قيــاس حــق االســتخدام للموجــودات
عمومــا بمبلــغ التــزام اإليجــار باســتخدام معــدل العمولــة بتاريــخ التطبيــق األولــي.
المؤجــرة
ً
تسوية التزامات عقود اإليجار

2019م

االلتزامات التعاقدية لعقود اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2018م

516,957

عقود اإليجار الحالية لفترة إيجار  12شهراً أو أقل وعقود اإليجار لموجودات منخفضة القيمة

()29,915

االلتزامات التعاقدية لعقود اإليجار التشغيلية كما في  1يناير 2019م (اإلجمالي – غير المخصومة)

487,042

االلتزامات التعاقدية لعقود اإليجار التشغيلية كما في  1يناير 2019م (صافي ،مخصومة)

406,306

باآلف الرياالت السعودية

التزامات عقود اإليجار بسبب التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  16كما في  1يناير 2019م

406,306

 31ديسمبر 2019م

 1يناير 2019م

أقل من سنة

8,776

25,790

سنة إلى خمس سنوات

339,760

240,503

أكثر من خمس سنوات

198,701

220,749

إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

547,237

487,042

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الزكاة وضريبة الدخل
التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل
كمــا هــو مذكــور أعــاه ،تــم تغييــر أســس اإلعــداد للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة التعليمــات التــي صــدرت مؤخــراً مــن
قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ  17يوليــو 2019م .وفــي الســابق ،كان يتــم إثبــات الــزكاة فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق
المســاهمين طبقــاً لتعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم  381000074519بتاريــخ  11إبريــل 2017م .وبموجــب التعليمــات
الصــادرة مؤخــراً مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يجــب إثبــات الــزكاة فــي قائمــة الدخــل .قامــت المجموعــة بإثبــات هــذا التغيــر
فــي المحاســبة عــن الــزكاة وضريبــة الدخــل بأثــر رجعــي (انظــر اإليضــاح ( ،))3وتــم اإلفصــاح عــن آثــار التغيــر أعــاه فــي اإليضــاح ( )26حــول القوائــم
الماليــة الموحــدة.
أ -تصنيف الموجودات المالية
عنــد االثبــات األولــي ،تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة وفقــاً لنمــوذج أعمــال إدارة هــذه الموجــودات وشــروطها التعاقديــة،
وتقــاس علــى النحــو التالــي:
 )1الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
كال مــن الشــرطين التالييــن مــع عــدم تخصيصــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال
يقــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا مــا اســتوفى ً
قائمــة الدخــل:
ُ -يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و

 ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تُ عــد -فقــط -دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدةعلــى المبلــغ األصلــي القائــم (اختبــار «التدفقــات النقديــة التــي تُ عــد -فقــط -دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي
القائــم»).
 )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كال مــن الشــرطين التالييــن مــع عــدم
أدوات الديــن :يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت ً
تخصيصهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخل:
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي ،فــي تواريــخ محــددة ،تدفقــات نقديــة تُ عــد -فقــط -دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدةعلــى المبلــغ األصلــي القائــم.
يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر الحقــاً بالقيمــة العادلــة ،وتــدرج المكاســب والخســائر الناتجــة
عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .بينمــا يتــم اثبــات دخــل العمولــة ومكاســب وخســائر تحويــل العمــات
األجنبيــة فــي الربــح أو الخســارة.
أدوات حقــوق الملكيــة :بالنســبة ألدوات حقــوق الملكيــة المقتنــاه لغيــر أغــراض المتاجــرة وعنــد االثبــات األولــي لهــا ،يجــوز
للمجموعــة أن تختــار بشــكل ال رجعــة فيــه عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم هــذا
االختيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــده .أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ال
تخضــع لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة.
 )3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تشــمل الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،األدوات المشــتقة ،وأدوات حقــوق الملكيــة المتداولــة المقتنــاه
ألغــراض المتاجــرة ،وأدوات ديــن غيــر مصنفــة بـــ «التكلفــة المطفــأة» أو «بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر» .إضافــة إلــى
ذلــك ،يجــوز للمجموعــة عنــد االثبــات األولــي أن تخصــص – بشــكل ال رجعــة فيــه – أي أصــل إذا كان يفــي بمتطلبــات القيــاس بالتكلفــة
المطفــأة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر – بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل إذا كان القيــام بذلــك يزيــل أو
يقلــص – بشــكل جوهــري – عــدم االتســاق المحاســبي والــذي ينشــأ خــاف ذلــك.
ال يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد االثبــات األولــي لهــا ،باســتثناء الفتــرة التــي تلــي قيــام المجموعــة بتغييــر نمــوذج أعمالهــا إلدارة
الموجــودات الماليــة.
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يتــم أدنــاه شــرح تفاصيــل تقويــم نمــوذج األعمــال واختبــار «التدفقــات النقديــة التــي هــي -فقــط  -دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى
المبلــغ األصلــي القائــم».
تقويم نموذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقويــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ باألصــل علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس بشــكل
أفضــل طريقــة إدارة األعمــال ويتــم تقديــم هــذه المعلومــات إلــى اإلدارة .تشــمل المعلومــات التــي يتــم أخذهــا بعيــن االعتبــار علــى:
 السياســات واألهــداف الموضوعــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات عمليــاً .وبشــكل خــاص ،مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــزعلــى تحقيــق دخــل العمولــة المتعاقــد عليهــا ،أو الحفــاظ علــى معــدل فائــدة محــدد ،أو مطابقــة مــدة هــذه الموجــودات الماليــة مــع مــدة
المطلوبــات الماليــة التــي تمولهــا تلــك الموجــودات أو تحقــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات.
 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة. المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وكيفية إدارة تلك المخاطر. كيفيــة تعويــض مــدراء األعمــال ،علــى ســبيل المثــال فيمــا إذا تــم التعويــض علــى أســاس القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أوالتدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي يتــم تحصيلهــا ،و
 تكــرار وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي الفتــرات الســابقة وأســباب تلــك المبيعــات والتوقعــات بشــأن نشــاط المبيعــات المســتقبلية.وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل ،ولكــن كجــزء مــن التقويــم الشــامل لكيفيــة
تحقيــق هــدف المجموعــة المعلــن إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقــق التدفقــات النقديــة.
يتــم القيــام بتقويــم نمــوذج األعمــال وفــق تصــورات متوقعــة يمكــن أن تحــدث بصــورة معقولــة دون األخــذ باالعتبــار مــا يســمى تصــورات
«أســوأ حالــة» أو «حالــة ضغــط» .وفــي حالــة تحقــق التدفقــات النقديــة ،بعــد االثبــات األولــي ،بشــكل مختلــف عــن توقعــات المجموعــة
األصليــة ،فــإن المجموعــة ال تقــوم بتغييــر تصنيــف باقــي الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال ذاك ،ولكــن تقــوم بــإدراج
هــذه المعلومــات عنــد تقويــم الموجــودات الماليــة المســتحدثة أو المشــتراة حديثــاً فــي المســتقبل.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المقتنــاه ألغــراض المتاجــرة والتــي يتــم قيــاس أداؤهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة – بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الدخــل وذلــك لعــدم االحتفــاظ بهــذه الموجــودات الماليــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،أو لتحصيــل التدفقــات النقديــة
التعاقديــة وبيــع الموجــودات الماليــة معــاً.
تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي هي – فقط – دفعات من المبلغ األصلي والفائدة
كخطــوة ثانيــة فــي عمليــة التصنيــف الخاصــة بهــا  ،تقــوم المجموعــة بتقويــم الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي لتحديــد مــا إذا كانــت تتوافــق
مــع اختبــار «التدفقــات النقديــة التــي هــي -فقــط  -دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم».
ألغــراض هــذا التقويــم ،يمثــل «المبلــغ األصلــي» القيمــة العادلــة لألصــل المالــي بتاريــخ االثبــات األولــي .أمــا «الفائــدة» فتمثــل العــوض مقابــل
القيمــة الزمنيــة للنقــود ومقابــل مخاطــر االئتمــان ومخاطــر االقــراض األساســية األخــرى المتعلقــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة مــا ،و
تكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى مثــل (مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،باإلضافــة إلــى هامــش الربــح.
وعنــد تقويــم فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل فقــط دفعــات مــن المبلــغ األصلــي والفائــدة ،تأخــذ المجموعــة بالحســبان
الشــروط التعاقديــة لــأداة ،ويشــمل ذلــك فيمــا إذا كان األصــل المالــي يشــتمل علــى شــرط تعاقــدي يمكــن أن يغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقات
النقديــة التعاقديــة التــي ال تســتوفى هــذا الشــرط .وإلجــراء هــذا التقويــم ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار:
 -األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.

 -ميزات الرفع المالي.

 -الدفع مقدماً وشروط التمديد.

 -الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول معينة (على سبيل المثال ترتيبات أصل بدون حق الرجوع) .

 الميزات التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (على سبيل المثال التعديل الدوري لمعدالت العمولة).اإلثبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

عنــد اإلثبــات األولــي ،تقــوم المجموعــة بتخصيــص موجــدات ماليــة معينــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .قبــل  1ينايــر 2018م،
قامــت المجموعــة بإثبــات أصــول معينــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل حيــث أن هــذه األصــول كانــت تــدار وتقيــم ويتــم التقريــر
عنهــا داخليــاً علــى أســاس القيمــة العادلــة.
بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الزكاة وضريبة الدخل
ب .صنيف المطلوبات المالية
يتــم فــي األصــل اثبــات كافــة ودائــع أســواق المــال ،وودائــع العمــاء ،والقــروض ألجــل ،والديــون الثانويــة ،وأدوات الديــن األخــرى المصــدرة،
ناقصــا تكاليــف المعامــات .يتــم فــي األصــل اثبــات المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
بالقيمــة العادلــة
ً
بالقيمــة العادلــة ويتــم تحويــل تكاليــف المعامــات مباشــرة إلــى قائمــة الدخــل .الحقــاً  ،يتــم قيــاس جميــع اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المرتبطــة بعمولــة
ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺑﺧﻼف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت المدرجــة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الدخــل أو فــي الحــاالت التــي تكــون القيــم العادلــة مغطــاة
المخاطــر .يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة .يتــم إطفــاء الخصــم أو العــاوة علــى أســاس العائــد
الفعلــي حتــى تاريــخ االســتحقاق وتعتبــر مصاريــف عمــوالت خاصــة.
ج .إلغاء االثبات
 )1الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة للتدفقــات النقديــة مــن هــذه الموجــودات،
أو عنــد تحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة بموجــب معاملــة مــا يتــم بموجبهــا تحويــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر
والمنافــع المصاحبــة لملكيــة األصــل المالــي أو إذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل وال بإبقــاء جميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لملكيــة
األصــل المالــي ولــم تقــم باالحتفــاظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي.
وعنــد إلغــاء اثبــات أصــل مالــي ،فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو القيمــة الدفتريــة الخاصــة بالجــزء الــذي تــم إلغــاء إثباتــه) ،و ()1
بيــن العــوض المســتلم (بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تــم الحصــول عليــه مطروحــاً منــه أي التــزام جديــد تــم تحملــه) و ( )2أيــة مكاســب أو
خســائر تراكميــة تــم اثباتهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر ،يجــب اثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة.
اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2018م ،ال يتــم اثبــات أيــة مكاســب أو خســائر تراكميــة مثبتــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر بشــأن االســتثمارات فــي
أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر -فــي الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء إثبــات هــذه
األدوات  .يتــم اثبــات أيــة عمولــة علــى الموجــودات الماليــة المحولــة والمؤهلــة إللغــاء االثبــات والتــي نشــأت أو احتفظــت بهــا المجموعــة
كموجــودات أو مطلوبــات منفصلــة.
وعنــد بيــع موجــودات إلــى طــرف ثالــث مــع مقايضــة إجمالــي معــدل العائــد علــى الموجــودات المحولــة  ،يتــم المحاســبة عــن المعاملــة
كمعاملــة تمويــل مضمونــة مشــابهة لمعامــات البيــع وإعــادة الشــراء نظــراً إلبقــاء المجموعــة علــى كافــة أو مــا يقــارب جميــع المخاطــر
والمنافــع المصاحبــة لملكيــة هــذه الموجــودات.
فــي العمليــات التــي لــم تقــم المجموعــة بتحويــل ،أوال باإلبقــاء علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبــة لألصــل المالــي ،مــع
المحــول بقــدر ارتباطهــا المســتمر بــه،
المحــول ،فــإن المجموعــة تســتمر فــي إثبــات األصــل ُ
إبقــاء المجموعــة علــى الســيطرة علــى األصــل ُ
والــذي يتــم تحديــده بقــدر تعرضهــا للتغيــرات فــي قيمــة األصــل المحــول.
وفــي بعــض العمليــات تبقــى المجموعــة علــى التــزام خدمــة األصــل المالــي المحــول مقابــل أتعــاب .يتــم إلغــاء اثبــات األصــل المحــول إذا
كانــت تنطبــق عليــه شــروط إلغــاء االثبــات .يتــم إثبــات إمــا أصــل خدمــة أو التــزام خدمــة مقابــل عقــد الخدمــة ذلــك ،إذا كان مــن المتوقــع
لألتعــاب التــي ســيتم اســتالمها أن تكــون أكثــر مــن التعويــض الكافــي مقابــل الخدمــة (أصــل) أو إذا كان مــن المتوقــع لألتعــاب التــي ســيتم
اســتالمها أن تكــون اقــل مــن التعويــض الكافــي مقابــل الخدمــة (التــزام).
 )2المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عند سداد التزاماتها التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاء مدتها.
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د .تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 )1الموجودات المالية
فــي حالــة تعديــل شــروط أصــل مالــي مــا ،تقــوم المجموعــة بتقويــم فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل مختلفــة جوهريــاً.
وإذا كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة جوهريــاً  ،يتــم اعتبــار الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي منتهيــة.
وفــي هــذه الحالــة ،يتــم إلغــاء اثبــات األصــل المالــي األصلــي مــع االعتــراف بالفــرق المثبــت كمكاســب أو خســائر إلغــاء االثبــات ويتــم إثبــات
أصــل مالــي جديــد بالقيمــة العادلــة.
وإذا لــم تختلــف التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي المعــدل المــدرج بالتكلفــة المطفــأة  ،فــإن التعديــل ال يــؤدي إلــى إلغــاء إثبــات
األصــل المالــي .وفــي هــذه الحالــة ،تقــوم المجموعــة بإعــادة احتســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي وإثبــات المبلــغ الناتــج
عــن تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة كمكاســب أو خســائر تعديــل ،وتحمــل فــي الربــح أو الخســارة .وفــي حالــة إجــراء هــذا التعديــل بســبب
صعوبــات ماليــة يواجههــا المقتــرض ،يتــم عــرض المكاســب أو الخســائر ســوياً مــع خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .وفــي حــاالت أخــرى ،يتــم
عرضهــا كدخــل عمولــة.
 )2المطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات التــزام مالــي مــا وذلــك عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وعندمــا تختلــف التدفقــات النقديــة لاللتــزام المعــدل
ـاء علــى الشــروط المعدلــة بالقيمــة العادلــة ،ويتــم اثبــات الفــرق
بشــكل جوهــري .وفــي مثــل هــذه الحالــة ،يتــم اثبــات التــزام مالــي جديــد بنـ ً
بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الــذي تــم اســتنفاذه وااللتــزام المالــي الجديــد مــع الشــروط المعدلــة فــي الربــح أو الخســارة.
هـ .االنخفاض في القيمة
تقــوم المجموعــة بإثبــات مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الدخــل:
 الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين. مدينو عقود اإليجار. عقود الضمانات المالية الصادرة ،و التزامات القروض الصادرة.تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســائر بمبلــغ مســاو للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر ،بإســتثناء األدوات الماليــة
التاليــة والتــي يتــم قيــاس مخصــص الخســائر لهــا بمبلــغ مســاو للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً :
 سندات الدين االستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،و األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.تعتبــر المجموعــة بــأن أداة الديــن لهــا مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا تعــادل درجــة تصنيــف مخاطــر االئتمــان لهــا الدرجــة المتعــارف عليهــا
عالميــاً بـــ « الدرجــة األولــى «.
تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتــج عــن أحــداث تعثــر تتعلــق بــاألداة
الماليــة والتــي يمكــن أن تحــدث خــال  12شــهر بعــد تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
هـ .االنخفاض في القيمة (تتمة)
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديراً احتماله مرجح للخسائر االئتمانية ،ويتم قياسها على النحو التالي:
• بالنســبة للموجــودات الماليــة ذات مســتوى ائتمانــي غيــر منخفــض بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة :بالقيمــة الحاليــة لــكل العجــز النقــدي
(أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون واجبــة الســداد للمنشــأة بموجــب العقــد؛ وبيــن التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع
المجموعــة الحصــول عليهــا) .
• بالنســبة للموجــودات الماليــة ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة :بالفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقدرة.
• بالنســبة اللتزامــات القــروض غيــر المســحوبة :بالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة واجبــة الســداد للمجموعــة فــي حالــة
ســحب االلتــزام والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها.
• عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحاً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.
إعادة هيكلة الموجودات المالية
فــي حالــة التفــاوض علــى شــروط األصــل المالــي أو تعديلهــا ،أو اســتبدال أحــد الموجــودات الماليــة الحاليــة بأصــل جديــد نتيجــة صعوبــات ماليــة
يواجههــا المقتــرض ،يتــم إجــراء تقويــم للتأكــد فيمــا إذا كان يجــب إلغــاء اثبــات األصل المالي وقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:
 إذا لــم يــؤدي التعديــل المتوقــع إلــى إلغــاء إثبــات األصــل الحالــي ،فــإن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل المالــي المعــدل يتــمإدراجهــا عنــد احتســاب العجــز النقــدي الناتــج عــن األصــل الحالــي.
 إذا أدى التعديــل المتوقــع إلــى إلغــاء اثبــات األصــل الحالــي ،فــإن القيمــة العادلــة المتوقعــة لألصــل الجديــد يتــم معاملتهــا كتدفقــات نقديــةنهائيــة مــن األصــل المالــي الحالــي بتاريــخ إلغــاء اثباتــه .يــدرج هــذا المبلــغ عنــد حســاب العجــز النقــدي لألصــل المالــي الحالــي الــذي تــم خصمــه
اعتبــاراً مــن التاريــخ المتوقــع إللغــاء االثبــات حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة باســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي األصلــي علــى األصــل
المالــي الحالــي.
الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض
بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة ،تقــوم المجموعــة بإجــراء تقويــم للتأكــد فيمــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفة المطفــأة وأدوات
الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض .يعتبــر األصــل المالــي بأنــه ذو مســتوى
ائتمانــي منخفــض عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر التــي يكــون لــه تأثيــر هــام علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن ذلــك األصــل المالــي.
ومن األدلة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض ،بيانات ممكن مالحظتها كما يلي:
• صعوبة مالية جوهرية يواجهها المقترض أو المصدر.
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق ،أو
• إعادة هيكلة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معينة.
• احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى.
• إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.
إن القــرض الــذي يعــاد التفــاوض بشــأنه بســبب تدهــور حالــة المقتــرض يعتبــر عــادة ذا مســتوى ائتمانــي منخفــض مــا لــم يكــن هنــاك
دليــا علــى أن مخاطــر عــدم اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد انخفــض بشــكل جوهــري وأنــه ال توجــد مؤشــرات أخــرى علــى
ً
االنخفــاض فــي القيمــة.
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الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض (تتمة)
 )1الموجودات المالية
عنــد إجــراء تقويــم لتحديــد فيمــا إذا كان االســتثمار فــي الديــون الســيادية ذا مســتوى ائتمانــي منخفــض ،فــإن المجموعــة تنظــر فــي العوامــل
التالية:
 تقويم السوق للجدارة االئتمانية بناء على عوائد السندات. تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جديدة. احتمــال إعــادة هيكلــة القــرض ممــا يــؤدي إلــى تكبــد حامــل ارتبــاط القــرض لخســائر مــن خــال االعفــاء اإللزامــي أو غيــر اإللزامــي مــنالســداد.
 آليــات الدعــم الدوليــة الموضوعــة لتأميــن الدعــم الــازم كمقــرض أخيــر لذلــك البلــد ،والنيــة التــي تعكســها البيانــات العامة مــن الحكوماتوالــوكاالت الســتخدام هــذه اآلليــات .ويشــمل ذلــك تقييمــا لعمــق تلــك اآلليــات (وبغــض النظــر عــن النيــة السياســية) وعمــا إذا كانــت هنــاك
القــدرة علــى الوفــاء بالشــروط المطلوبة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  :تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. التزامات القروض وعقود الضمانات المالية :تظهر بشكل عام ،كمخصص. عندمــا تشــتمل األداة الماليــة علــى مكــون ارتبــاط تــم ســحبه ومكــون لــم يتــم ســحبه ،وال تســتطيع المجموعــة تحديــد الخســائر االئتمانيــةالمتوقعــة لمكــون االرتبــاط للقــرض بشــكل مســتقل عــن مكــون االرتبــاط الــذي تــم ســحبه؛ تقــوم المجموعــة بعــرض مخصــص خســائر
مجمــع لــكال المكونيــن .يتــم عــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة لمكــون االرتبــاط الــذي تــم ســحبه .يتــم إظهــار أي
فائــض مــن مخصــص الخســائر عــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة لمكــون االرتبــاط الــذي تــم ســحبه كمخصــص ،و
 أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :ال يتــم اثبــات مخصــص خســائر فــي قائمــة المركــز المالــيالموحــدة ألن القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات تعتبــر بمثابــة القيمــة العادلــة لهــا .ومــع ذلــك ،يتــم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســائر،
ويتــم اثباتــه فــي احتياطــي القيمــة العادلــة .يتــم اثبــات خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة ،وتــدرج التغيــرات بيــن التكلفــة
المطفــأة للموجــودات والقيمــة العادلــة لهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.
الشطب
يتــم اثبــات القــروض وأدوات الديــن (إمــا جزئيــاً أو كليــاً ) عنــد عــدم وجــود توقعــات معقولــة الســتردادها .ال تــزال تخضــع الموجــودات الماليــة
ـاال إلجــراءات المجموعــة بشــأن اســترداد المبالــغ المســتحقة .وفــي حالــة زيــادة المبلــغ المــراد شــطبه عــن
المشــطوبة ألنشــطة التعزيــز امتثـ ً
أوال كإضافــة إلــى المخصصــات التــي يتــم تطبيقهــا بعــد ذلــك مقابــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة.
مخصــص الخســارة المتراكــم ،يعامــل الفــرق ً
يتــم قيــد أيــة مبالــغ مســتردة الحقــة إلــى مصاريــف خســائر االئتمــان.
و .الضمانات المالية والتزامات القروض
إن الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة القيــام بدفــع مبالــغ محــددة لتعويــض حامــل العقــد عــن الخســارة التــي يتكبدهــا
بســبب فشــل مديــن محــدد فــي القيــام بالســداد فــي الموعــد المحــدد وفــق شــروط أداة الديــن .أمــا التزامــات القــروض فهــي تعهــدات مؤكــدة
لمنــح االئتمــان وفــق شــروط وأحــكام محــددة ســلفاً.
يتــم ،فــي األصــل ،قيــاس الضمانــات الماليــة الصــادرة أو االلتزامــات لمنــح القــروض بأســعار تقــل عــن معــدالت العمولــة الســائدة فــي الســوق
مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة وتطفــأ القيمــة العادلــة األوليــة علــى مــدى فتــرة الضمــان أو االلتــزام ،وبعــد ذلــك ،يتــم قياســها بالمبلــغ غيــر المطفــأ
أو مبلــغ مخصــص الخســارة ،أيهمــا أعلــى.
لــم تقــم المجموعــة بإصــدار التزامــات قــروض يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .بالنســبة اللتزامــات القــروض األخــرى
تقــوم المجموعــة بأثبــات مخصــص خســارة علــى أســاس المتطلبــات المتعلقــة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

127

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ز .إثبات اإليرادات  /المصاريف
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتــم إثبــات دخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة العمولــة الفعلــي .يمثــل معــدل العمولــة الفعلــي
الســعر الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة إلــى
التكلفــة المطفــأة لــأداة الماليــة.
وعنــد احتســاب معــدل العمولــة الفعلــي لــأدوات الماليــة ،بخــاف الموجــودات ذات المســتوى االئتماني المنخفض ،تقــوم المجموعة بتقدير
التدفقــات النقديــة المســتقبلية بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة الشــروط التعاقديــة لــأداة المالية وليس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة.
بالنســبة للموجــودات الماليــة ذات المســتوى االئتمانــي المنخفــض ،يتــم اســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي المعــدل بمخاطــر االئتمــان
شــامال الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
باســتخدام التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
ً
ـا مــن
يشــتمل احتســاب معــدل العمولــة الفعلــي علــى تكاليــف المعامــات واألتعــاب والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة التــي تعتبــر جــزءاً مكمـ ً
معــدل العمولــة الفعلــي .تشــتمل تكاليــف المعامــات علــى تكاليــف عرضيــة تتعلــق مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار أصــل مالــي أو مطلوبــات ماليــة.
قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
تمثــل التكلفــة المطفــأة ألصــل مالــي مــا أو التــزام مالــي مــا المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي عنــد االثبــات األولــي
مطروحــاً منــه المبلــغ األصلــي المدفــوع ،وزائــداً أو ناقصــاً اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل العمولــة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ
األولــي والمبلــغ بتاريــخ االســتحقاق ،بعــد تعديلــه ،بالنســبة للموجــودات الماليــة بمخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.
عنــد احتســاب دخــل أو مصــروف العمولــة ،يطبــق معــدل العمولــة الفعلــي علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل (عندمــا يكــون األصــل ليــس
ذا مســتوى ائتمانــي منخفــض) أو علــى التكلفــة المطفــأة لاللتــزام.
بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يصبــح مســتواها االئتمانــي منخفــض بعــد االثبــات األولــي ،ويتــم احتســاب دخــل العمولــة باســتخدام
معــدل العمولــة الفعلــي علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي .وفــي الحــاالت التــي لــم يعــد فيهــا األصــل ذي مســتوى ائتمانــي منخفــض،
فإنــه يتــم احتســاب دخــل العمولــة علــى أســاس اإلجمالــي.
بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي كانــت ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض عنــد االثبــات األولــي لهــا ،يتــم احتســاب دخــل العمولــة وذلــك
بتطبيــق معــدل العمولــة الفعلــي المعــدل بمخاطــر االئتمــان علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل .ال يتــم احتســاب دخــل العمولــة علــى أســاس
اإلجمالــي حتــى لــو تحســنت مخاطــر االئتمــان علــى األصــل.
ح .تقديم الخدمات
تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعمالئها .ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو كحزمة مع خدمات أخرى.
تبيــن للمجموعــة بــأن اإليــرادات الناتجــة عــن تقديــم الخدمــات المختلفــة المتعلقــة بتــداول األســهم ،وإدارة الصناديــق ،وتمويــل التجــارة،
وتمويــل الشــركات ،والخدمــات االستشــارية ،والخدمــات المصرفيــة األخــرى  ،يجــب أن يتــم االعتــراف بهــا عنــد تقديــم الخدمــات ،أي عنــد الوفــاء
بالتــزام األداء.
ط .برنامج والء للعمالء
تقــدم المجموعــة برنامــج والء للعمــاء (نقــاط المكافــآت  /األميــال الجويــة المشــار إليهــا هنــا باســم «نقــاط المكافــآت») ،والتــي تســمح
لألعضــاء مــن حملــة البطاقــات اســترداد النقــاط التــي يمكــن اســتبدالها بمنافــذ معينــة للشــركاء .تقــوم المجموعــة بتخصيــص جــزء مــن ســعر
المعاملــة (رســم تبــادل) لنقــاط المكافــآت الممنوحــة لألعضــاء مــن حملــة البطاقــات ،علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل النســبي .يتــم تأجيــل
مبلــغ اإليــرادات المخصصــة لنقــاط المكافــآت واإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد اســترداد نقــاط المكافــأة.
بنــاء علــى الخبــرة الفعليــة
يتــم تعديــل المبلــغ التراكمــي لاللتزامــات التعاقديــة المتعلقــة بنقــاط المكافــآت غيــر المســتردة بمــرور الوقــت ً
واالتجاهــات الحاليــة فيمــا يتعلــق بعمليــة االســترداد.
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ي .أسس توحيد القوائم المالية
تشــمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة الســنوية ،القوائــم الماليــة لبنــك الريــاض وشــركاته التابعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
مــن كل ســنة .ويتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للبنــك باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة.
صناديق االستثمار
تعمــل المجموعــة مديــراً لعــدد مــن صناديــق االســتثمار .ولتحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة تســيطر علــى صنــدوق اســتثمار ،يتــم التركيــز علــى
تقويــم المنافــع االقتصاديــة اإلجماليــة للمجموعــة فــي الصنــدوق (تتضمــن أي عمــوالت متراكمــة أو اتعــاب ادارة متوقعــة) ،وعلــى حقــوق
ـاء علــى ذلــك ،تبيــن للمجموعــة أنهــا تعمــل كوكيــل للمســتثمرين فــي جميــع الحــاالت ،وبالتالــي
المســتثمرين فــي اقالــة مديــر الصنــدوق .وبنـ ً
لــم يتــم توحيــد هــذه الصناديــق.
الشــركات التابعــة هــي المنشــآت المســتثمر فيهــا التــي تســيطر عليهــا المجموعــة .وتســيطر المجموعــة علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا عنــد
تعرضهــا لمخاطــر أو يكــون لديــه حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن خــال مشــاركتها فــي المنشــأة المســتثمر فيهــا ،ويكــون لديهــا القــدرة فــي
التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا .يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة مــع القوائــم
الماليــة للمجموعــة بتاريــخ انتقــال الســيطرة عليهــا ،ويتوقــف توحيــد هــذه القوائــم الماليــة بتاريــخ توقــف المجموعــة عــن هــذه الســيطرة.
يتــم اســتبعاد األرصــدة بيــن المجموعــة وشــركاتها التابعــة ،وأي دخــل أو مصــروف قــد ينشــأ مــن المعامــات المتداخلــة بين شــركات المجموعة
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحدة.
وبشــكل عــام ،هنــاك افتــراض بــأن تملــك أغلبيــة حقــوق التصويــت ينتــج عنــه ســيطرة .علــى أيــة حــال ،وتحــت ظــروف خاصــة قــد تمــارس
المجموعــة الســيطرة بملكيــة حصــص أقــل مــن  ،%50وفــي أحيــان أخــرى قــد ال تســتطيع ممارســة الســيطرة حتــى مــع تملــك حصــص أكثــر
مــن  %50مــن أســهم المنشــأة .وعنــد تقويــم مــا إذا كان لــدى المجموعــة الســلطة علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا وبالتالــي الســلطة علــى
عوائدهــا المتغيــرة ،تنظــر المجموعــة إلــى الحقائــق والظــروف ذات الصلــة ،والتــي تشــمل:
 تصميم المنشأة المستثمر فيها والغرض منها. األنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه األنشطة وهل المجموعة تستطيع أن توجه هذه األنشطة. الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية. مــا إذا كانــت المجموعــة معرضــه لمخاطــر أو لديهــا حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المســتثمر فيهــا ،وقدرتهــا علــىالتأثير في تذبذب هذه العوائد.
تتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــص الملكيــة فــي منشــأة تابعــة (مــع عــدم فقــدان الســيطرة) كمعاملــة حقــوق الملكيــة .فــإذا فقــدت
المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،يتــم التوقــف عــن اثبــات الموجــودات ذات العالقــة (بمــا فــي ذلــك الشــهرة) والمطلوبــات وحقــوق
الملكيــة غيــر المســيطرة وعناصــر حقــوق الملكيــة االخــرى ،ويتــم اثبــات المكاســب والخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي الربــح او الخســارة ،ويتــم
اثبــات أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة العادلــة بتاريــخ فقــدان الســيطرة.
تعتبــر المجموعــة طرفــاً فــي منشــآت ذات غــرض خــاص ،والتــي أنشــأت أساســاً لغــرض تســهيل بعــض ترتيبــات التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام
الشــريعة .وقــد تبيــن للمجموعــة عــدم امكانيــة توحيــد القوائــم الماليــة لهــذه المنشــآت فــي قوائمهــا الماليــة لعــدم توفــر الســيطرة عليهــا.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ك .االستثمار في الشركات الزميلة
تقيــد االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة فــي قائمــة المركــز المالــي بالتكلفــة زائــدا التغيــرات التــي تطــرأ علــى حصــة المجموعــة لمــا بعــد
الشــراء فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة ناقصــا االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الفرديــة .ويتــم فــي االصــل اثبــات االســتثمارات فــي
الشــركات الزميلــة بالتكلفــة وتتــم المحاســبة عنهــا الحقــاً وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة .الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تمــارس المجموعــة
تأثيــرا هامــا (وليــس ســيطرة) علــى سياســاتها الماليــة والتشــغيلية ،وال تعتبــر ســيطرة وال مشــروعاً مشــتركاً .يمثــل التأثيــر الهــام المقــدرة
علــى المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات والسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ،وليــس الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة
علــى تلــك السياســات .يتــم اثبــات حصــة المجموعــة فــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة لمــا بعــد الشــراء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم
اثبــات حصتهــا فــي التغيــرات لمــا بعــد الشــراء فــي الدخــل الشــامل االخــر فــي االحتياطيــات .تخفــض توزيعــات االربــاح المســتلمة مــن الشــركات
المســتثمر فيهــا مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وبموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يقيــد االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي قائمــة المركــز
المالــي بالتكلفــة زائــدا التغيــرات التــي تطــرأ علــى حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة لمــا بعــد الشــراء .يتــم اظهــار حصــة
المجموعــة فــي اربــاح الشــركة الزميلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ل .األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر
كمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،9اختــارت المجموعــة االســتمرار فــي المحاســبة عــن تغطيــة المخاطــر طبقــاً للمتطلبــات
المنصــوص عليهــا فــي معيــار المحاســبة الدولــي .39
األدوات الماليــة المشــتقة والتــي تتضمــن عقــود الصــرف األجنبــي ومقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة وخيــارات العمــات (المكتتبــة
والمشــتراة) ،يتــم فــي االصــل اثباتهــا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ ابــرام عقــد المشــتقات ،ويتــم إثبــات تكلفــة العمليــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة،
ويتــم إعــادة قياســها الحقــاً بالقيمــة العادلــة .وتــدرج كافــة المشــتقات بقيمتهــا العادلــة ضمــن الموجودات وذلــك عندما تكــون القيمة العادلة
لهــا إيجابيــة ،وضمــن المطلوبــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة لهــا ســلبية .وتحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار المتداولــة بالســوق
ونمــاذج خصــم التدفقــات النقديــة ونمــاذج التســعير ،حســب مــا هــو مالئــم .وتعتمــد معالجــة التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات علــى
تصنيفهــا فــي أي مــن الفئــات التاليــة:
 -1المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تــدرج أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ويفصــح عنهــا ضمــن
دخل/خســائر المتاجــرة .وتتضمــن المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة أيضــاً علــى تلــك المشــتقات التــي ال تخضــع لمحاســبة تغطيــة المخاطر
المبينــة أدنــاه.
 -2محاسبة تغطية المخاطر
تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر في عالقات تحوط مؤهلة.
وألغــراض محاســبة تغطيــة المخاطــر ،فــإن تغطيــة المخاطــر تصنــف إلــى فئتيــن همــا (أ) تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة والتــي تغطــي التعــرض
لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات أو االلتزامــات المؤكــدة غيــر المغطــاة أو جــزء محــدد مــن الموجــودات أو
المطلوبــات أو إلتزامــات مؤكــدة مرتبطــة بمخاطــر محــددة قــد تؤثــر علــى صافــي الربــح أو الخســارة المعلنــة( .ب) تغطيــة مخاطــر التدفقــات
النقديــة والتــي تغطــي التعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة ســواء كانــت متعلقــة بمخاطــر محــددة مرتبطــة بالموجــودات أو
المطلوبــات المســجلة أو العمليــات المتوقــع حدوثهــا بنســبة عاليــة والتــي تؤثــر علــى صافــي الربــح أو الخســارة المعلنــة.
ولكــي تكــون المشــتقات مؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر ،فإنــه يتوقــع بــأن تكــون تغطيــة المخاطــر ذات فاعليــة عاليــة ،أي أن التغيــرات
فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بــأداة تغطيــة المخاطــر يجــب أن تغطــى بشــكل فعــال التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــد
الــذي تمــت تغطيــة مخاطــره ،ويجــب أن تكــون هــذه التغيــرات قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق بــه .وعنــد بدايــة تغطيــة المخاطــر ،يجــب توثيــق
اســتراتيجية وأهــداف إدارة المخاطــر بمــا فــي ذلــك تحديــد أداة تغطيــة المخاطــر والبنــد المــراد تغطيتــه وطبيعــة المخاطــر المغطــاة وطريقــة
تقييــم مــدى فاعليــة تغطيــة المخاطــر ،وتبعــاً لذلــك يجــب تقويــم وتحديــد مــدى فعاليــة تغطيــة المخاطــر بصــورة مســتمرة.
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أ .تغطية مخاطر القيمة العادلة
قــد يكــون لتخصيــص المشــتقات كأداة لتغطيــة مخاطــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المســجلة أو لاللتزامــات
المؤكــدة تأثيــر علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ،وتــدرج أيــة مكاســب أو خســائر ناشــئة عــن إعــادة قيــاس أدوات تغطيــة المخاطــر بقيمتهــا
العادلــة مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم تســوية الجــزء المتعلــق بالبنــد الــذي تمــت تغطيــة مخاطــره مقابــل القيمــة الدفتريــة
لذلــك البنــد ويــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .أمــا البنــود المغطــاة والتــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ،ففــي الحــاالت التــي تتوقــف
فيهــا تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المرتبطــة بعمــوالت خاصــة عــن الوفــاء بشــرط محاســبة تغطيــة المخاطــر ،أو عنــد
بيعهــا ،أو ممارســتها ،أو إنهاؤهــا ،يتــم إطفــاء الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للبنــود المغطــاة والقيمــة اإلســمية علــى مــدى العمــر المتبقــي
لــأداة الماليــة علــى أســاس العائــد الفعلــي .وإذا تــم إلغــاء اثبــات البنــد الــذي تمــت تغطيــة مخاطــره ،يتــم إثبــات تســوية القيمــة العادلــة
غيــر المطفــأة علــى الفــور فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ب .تغطية مخاطر التدفقات النقدية
عندمــا يتــم تخصيــص أحــد المشــتقات علــى أنهــا أداة لتغطيــة تقلبــات التدفقــات النقديــة المتعلقــة بمخاطــر مرتبطــة بأصــل أو إلتــزام
مســجل أو مرتبــط بعمليــة ماليــة متوقــع احتمــال حدوثهــا بنســبة عاليــة والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ،فيتــم
إثبــات الجــزء الخــاص بالربــح والخســارة الناجمــة عــن أداة تغطيــة المخاطــر – التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تغطيــة فعالــة  -مباشــرة فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر ،والجــزء غيــر الفعــال ،إن وجــد يتــم إثباتــه فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .بالنســبة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة
التــي لهــا تأثيــر علــى المعامــات المســتقبلية ،يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة المدرجــة فــي االحتياطيــات األخــرى إلــى قائمــة الدخــل
الموحــدة خــال نفــس الفتــرة التــي أثــرت فيهــا معاملــة التغطيــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .وعندمــا ينتــج مــن المعامــات المغطــاة
المتوقعــة إثبــات أصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي ،يجــب ادراج االربــاح والخســائر المتعلقــة بهــا المثبتــة ســابقا فــي الدخــل الشــامل االخــر
مباشــرة فــي القيــاس االولــي لتكلفــة الشــراء او القيمــة الدفتريــة للموجــودات او المطلوبــات.
ويتــم التوقــف عــن اتبــاع محاســبة تغطيــة المخاطــر عنــد انتهــاء ســريان أداة التغطيــة أو بيعهــا أو ممارســتها أو إنهاؤهــا أو عندمــا ال تصبــح
تلــك األداة مؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر ،أو عنــد التأكــد بــأن العمليــة المتوقــع حصولهــا مســبقاً لــن يتــم حصولهــا  ،أو عنــد الغــاء
تصنيفهــا مــن قبــل المجموعــة علــى هــذا النحــو .فــي ذلــك الوقــت ،يتــم االحتفــاظ باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة الناتجــة عــن أداة تغطيــة
مخاطــر التدفقــات النقديــة التــي تــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل حتــى تحــدث العمليــة المتوقــع حدوثهــا ،وفــي حــال التوقــع بعــدم
حدوثهــا ،يتــم تحويــل صافــي الربــح أو الخســارة المتراكمــة المثبــت ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل االخــر إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة.
م .العمالت األجنبية
تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة.
تحــول المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة للريــال الســعودي بأســعار الصــرف الفوريــة الســائدة بتاريــخ إجــراء تلــك المعامــات .كمــا تحــول
أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة للريــال الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ
إعــداد القوائــم الماليــة .يتــم إثبــات المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الفــوري
المعمــول بهــا فــي التاريــخ الــذي تــم تحديــد القيمــة العادلــة لهــا .ويتــم إدراج مكاســب أو خســائر تحويــل أســعار الصــرف الخاصــة بالبنــود غيــر
النقديــة المســجلة بالقيمــة العادلــة كجــزء مــن تســوية القيمــة العادلــة إمــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة أو فــي حقــوق المســاهمين طبقــاً
لطبيعــة الموجــودات الماليــة المتعلقــة.
أمــا بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بالعمــات االجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال
الســعودي ،باســتخدام ســعر الصــرف الفــوري المعمــول بــه فــي تاريــخ المعامــات األوليــة.
تحــول أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات للفــروع الخارجيــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة للريــال الســعودي بأســعار الصــرف الفــوري فــي تاريــخ
إعــداد القوائــم الماليــة .كمــا تحــول دخــل ومصاريــف الفــروع الخارجيــة للريــال الســعودي علــى اســاس متوســط اســعار الصــرف الســائدة خــال
الســنة .يتــم إدراج فروقــات التحويــل إذا كانــت جوهريــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم تحويــل هــذه الفروقــات إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة
عنــد اســتبعاد العمليــات األجنبيــة.

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ن .مقاصة األدوات المالية
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتــدرج فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالصافــي فــي حالــة وجــود حــق قانونــي حالــي ملــزم
بذلــك أو فــي الحــاالت التــي تعتــزم المجموعــة فيهــا تســديد المطلوبــات علــى أســاس الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات فــي
آن واحــد.
ٍ
ال يتــم مقاصــة الدخــل والمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إال إذا كان ذلــك مطلوبــاً أو مســموحاً بــه بنــاء علــى معيــار أو تفســير محاســبي
وكمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة.
النقديــة والتــي تغطــي التعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة ســواء كانــت متعلقــة بمخاطــر محــددة مرتبطــة بالموجــودات أو
المطلوبــات المســجلة أو العمليــات المتوقــع حدوثهــا بنســبة عاليــة والتــي تؤثــر علــى صافــي الربــح أو الخســارة المعلنــة.
ولكــي تكــون المشــتقات مؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر ،فإنــه يتوقــع بــأن تكــون تغطيــة المخاطــر ذات فاعليــة عاليــة ،أي أن التغيــرات
فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بــأداة تغطيــة المخاطــر يجــب أن تغطــى بشــكل فعــال التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــد
الــذي تمــت تغطيــة مخاطــره ،ويجــب أن تكــون هــذه التغيــرات قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق بــه .وعنــد بدايــة تغطيــة المخاطــر ،يجــب توثيــق
اســتراتيجية وأهــداف إدارة المخاطــر بمــا فــي ذلــك تحديــد أداة تغطيــة المخاطــر والبنــد المــراد تغطيتــه وطبيعــة المخاطــر المغطــاة وطريقــة
تقييــم مــدى فاعليــة تغطيــة المخاطــر ،وتبعــاً لذلــك يجــب تقويــم وتحديــد مــدى فعاليــة تغطيــة المخاطــر بصــورة مســتمرة.
س .إثبات اإليرادات
 )1دخل األتعاب والعموالت
يتــم إثبــات دخــل األتعــاب والعمــوالت عنــد تقديــم الخدمــة .أمــا أتعــاب االرتباطــات لمنــح القــروض والتــي غالبــا مــا يتــم اســتخدامها ،فيتــم
تأجيلهــا مــع التكلفــة المباشــرة المتعلقــة بهــا ويتــم إثباتهــا كتعديــل للعائــد الفعلــي عــن تلــك القــروض .وفــي الحــاالت التــي اليتوقــع فيهــا
بــأن تــؤدي االرتباطــات المتعلقــة بالقــروض إلــى اســتخدام القــرض ،يتــم اثبــات اتعــاب االرتباطــات لمنــح القــروض بطريقــة القســط الثابــت علــى
مــدى فتــرة االرتبــاط .أمــا أتعــاب المحافــظ المــدارة والخدمــات االستشــارية اإلداريــة يتــم إثباتهــا علــى أســاس نســبي  -زمنــي طبقــاً لعقــود
الخدمــات .األتعــاب المســتلمة عــن إدارة األصــول وإدارة الثــروات وخدمــات التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ والخدمــات المماثلــة األخــرى
التــي يتــم تقديمهــا يتــم إثباتهــا علــى مــدى الفتــرة التــي يتــم خاللهــا تقديــم هــذه الخدمــات.
 )2أخرى
يتــم اثبــات توزيعــات األربــاح عنــد اإلقــرار بأحقيــة المجموعــة الســتالمها .تشــمل نتائــج أنشــطة المتاجــرة جميــع المكاســب والخســائر الناتجــة عــن
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ودخــل ومصاريــف العمــوالت الخاصــة للموجــودات وااللتزامــات الماليــة المقتنــاة ألغــراض المتاجرة.
ع .اتفاقيات البيع والشراء
يتــم االســتمرار فــي إثبــات الموجــودات المباعــة مــع االلتــزام بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد (اتفاقيــة إعــادة الشــراء) فــي قائمــة
المركــز المالـــي الموحــدة ،حيــث أن المجموعــة تحتفــظ بجميــع المخاطــر والمنافــع المصاحبــة للملكيــة .ويتــم قيــاس هــذه الموجــودات وفقــاً
للسياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن االســتثمارات المدرجــة بقيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر ،وبالتكلفــة المطفــأة .ويتــم إظهــار االلتــزام نظيــر المبالــغ المســتلمة مــن الطــرف اآلخــر بموجــب هــذه االتفاقيــات فــي األرصــدة
للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أو ودائــع العمــاء ،حســبما هــو مالئــم .ويتــم اعتبــار الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء
كمصاريــف عمــوالت خاصــة تســتحق علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة إعــادة الشــراء علــى أســاس ســعر العمولــة الخاصــة الفعلــي .ال يتــم إثبــات
الموجــودات المشــتراه مــع وجــود التــزام إلعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد (اتفاقيــة إعــادة بيــع) فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة
لعــدم انتقــال الســيطرة علــى تلــك الموجــودات إلــى المجموعــة.
تــدرج المبالــغ المدفوعــة بموجــب هــذه االتفاقيــات ضمــن النقديــة واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أو األرصــدة لــدى
البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى حســبما هــو مالئــم .ويتــم اعتبــار الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كدخــل عمــوالت خاصــة
تســتحق علــى مــدى فتــرة اتفاقيــة إعــادة البيــع علــى أســاس العائــد الفعلــي.

132

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

ف .العقارات األخرى
تــؤول للمجموعــة ،خــال دورة أعمالهــا العاديــة ،بعــض العقــارات ســداداً لقــروض وســلف مســتحقة ،وتعتبــر هــذه العقــارات كموجــودات متاحة
للبيــع ،وتظهــر عنــد اإلثبــات األولــي بصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا للقــروض والســلف المســتحقة أو القيمــة العادلــة الحاليــة للممتلــكات
المعنيــة أيهمــا أقــل ،ناقصــاً أيــة تكاليــف للبيــع (إذا كانــت ذات قيمــة جوهريــة) ،ويتــم إثبــات إيــرادات اإليجــار المتحققــة مــن العقــارات األخــرى
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ،وال يتــم احتســاب اســتهالك لهــذه العقــارات.
وإلحاقــاً لإلثبــات األولــي ،يحمــل أي تخفيــض الحــق إلــى القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف البيــع علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ،كمــا يتــم تســجيل
المكاســب الالحقــة فــي القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف بيــع هــذه الموجــودات ،شــريطة أال تتجــاوز االنخفــاض المتراكــم كإيــرادات مــع
مكاســب /خســائر االســتبعاد.
ص .الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك واإلطفــاء المتراكــم ،وال يتــم اســتهالك األراضــي المملوكــة .تتبــع طريقــة
القســط الثابــت فــي حســاب اســتهالك تكلفــة الممتلــكات والمعــدات األخــرى وذلــك علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة للموجــودات
وكمــا يلــي:
المباني

تحسينات وديكورات المباني

 33سنة

فترة اإليجار أو  5سنوات ،أيهما أقل

األثاث والتركيبات والمعدات

 20 – 5سنة

أجهزة الكمبيوتر

 5سنوات

برامج الكمبيوتر ومشاريع الميكنة

السيارات

 5 – 3سنوات
 4سنوات

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة عندمــا يكــون مــن الممكــن أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية إلى المجموعــة .وتدرج االصالحــات والصيانة
الجاريــة كمصاريــف عنــد تكبدهــا .كمــا يتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة والقيمــة المتبقيــة للموجــودات وتعديلهــا إذا لــزم األمــر بتاريــخ إعــداد
القوائــم الماليــة .يتــم مراجعــة كافــة الموجــودات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي
الظــروف إلــى عــدم إمكانيــة تحصيــل قيمتهــا الدفتريــة ،وعليــه يتــم فــوراً تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة التقديريــة القابلــة لالســترداد فــي حــال
زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن قيمتــه التقديريــة القابلــة لالســترداد .تحــدد مكاســب وخســائر االســتبعاد وذلــك بمقارنــة المتحصــات مــع القيمــة
الدفتريــة ،وتــدرج فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .إعــداد القوائــم الماليــة .يتــم إثبــات المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة
بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الفــوري المعمــول بهــا فــي التاريــخ الــذي تــم تحديــد القيمــة العادلــة لهــا .ويتــم إدراج مكاســب أو
خســائر تحويــل أســعار الصــرف الخاصــة بالبنــود غيــر النقديــة المســجلة بالقيمــة العادلــة كجــزء مــن تســوية القيمــة العادلــة إمــا فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة أو فــي حقــوق المســاهمين طبقــاً لطبيعــة الموجــودات الماليــة المتعلقــة.
ق .عقود الضمانات
تقــوم المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة ،بإصــدار ضمانــات ماليــة ،تتكــون مــن اعتمــادات مســتنديه وضمانــات وقبــوالت .ويتــم تســجيل
الضمانــات الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة تحــت بنــد «مطلوبــات أخــرى» ،ويمثــل ذلــك قيمــة
العــاوة المســتلمة .وبعــد اإلثبــات األولــي ،يتــم قيــاس التــزام المجموعــة تجــاه أي ضمــان إمــا بقيمــة العــاوة غيــر المطفــأة أو بأفضــل تقديــر
للنفقــات المطلوبــة لتســوية أي التزامــات ماليــة ناتجــة عــن مصــادرة الضمانــات .ويتــم إثبــات أي زيــادة فــي االلتزامــات المرتبطــة بالضمانــات
الماليــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي مخصــص االنخفــاض لخســائر االئتمــان .كمــا يتــم إثبــات العــاوات المســتلمة فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة ضمــن «دخــل أتعــاب وعمــوالت» علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر الضمــان.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ق .عقود الضمانات
تقــوم المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة ،بإصــدار ضمانــات ماليــة ،تتكــون مــن اعتمــادات مســتنديه وضمانــات وقبــوالت .ويتــم تســجيل
الضمانــات الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة تحــت بنــد «مطلوبــات أخــرى» ،ويمثــل ذلــك قيمــة
العــاوة المســتلمة .وبعــد اإلثبــات األولــي ،يتــم قيــاس التــزام المجموعــة تجــاه أي ضمــان إمــا بقيمــة العــاوة غيــر المطفــأة أو بأفضــل تقديــر
للنفقــات المطلوبــة لتســوية أي التزامــات ماليــة ناتجــة عــن مصــادرة الضمانــات .ويتــم إثبــات أي زيــادة فــي االلتزامــات المرتبطــة بالضمانــات
الماليــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي مخصــص االنخفــاض لخســائر االئتمــان .كمــا يتــم إثبــات العــاوات المســتلمة فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة ضمــن «دخــل أتعــاب وعمــوالت» علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر الضمــان.
ر .المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق بــه مــن قبــل المجموعــة لمقابلــة دعــاوى أو التزامــات قضائيــة مقامــة ضدهــا ناتجــة
عــن أحــداث ســابقة ،ومــن المحتمــل أن يتطلــب األمــر اســتخدام المــوارد لســداد االلتــزام.
تعتبــر كافــة عقــود اإليجــار التــي تبرمهــا المجموعــة كمســتأجر عقــود إيجــار تشــغيلية ،وبموجبهــا تحمــل دفعــات اإليجــار علــى قائمــة الدخــل
الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار .وفــي حالــة إنهــاء عقــد اإليجــار التشــغيلي قبــل انتهــاء مدتــه ،تــدرج أيــة غرامــات
يجــب دفعهــا للمؤجــر كمصــروف خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا إنهــاء اإليجــار.
ت .النقدية وشبه النقدية
ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة ،تعــرف النقديــة وشــبه النقديــة بأنهــا تلــك المبالــغ المدرجــة فــي النقديــة واألرصــدة لــدى
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي باســتثناء الودائــع النظاميــة ،كمــا تشــمل األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى والتــي
تســتحق خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االقتنــاء
ث .مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتــم تكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة لموظفــي المجموعــة عنــد انتهــاء عملهــم بموجــب نظــام العمــل والعمــال بالمملكــة
العربيــة الســعودية واألنظمــة المعمــول بهــا فــي البلــدان األخــرى ،ويظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن المطلوبــات األخــرى.
خ .الزكاة
تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــاً للوائــح الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .ويتــم تحميــل مصــروف الــزكاة علــى قائمــة الدخــل .ال يتــم اعتبــار الــزكاة
كضريبــة دخــل ،وبنــاء علــى ذلــك ال يتــم حســاب أي ضرائــب مؤجلــة متعلقــة بالــزكاة.
تــم تغييــر أســس اإلعــداد نتيجــة التعليمــات التــي صــدرت مؤخــراً مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ  17يوليــو 2019م.
وفــي الســابق ،كان يتــم إثبــات الــزكاة فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين طبقــاً لتعميــم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم
 381000074519بتاريــخ  11إبريــل 2017م .وبموجــب التعليمــات الصــادرة مؤخــراً مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يجــب إثبــات
الــزكاة فــي قائمــة الدخــل .قامــت المجموعــة بإثبــات هــذا التغيــر فــي المحاســبة عــن الــزكاة بأثــر رجعــي (انظــر اإليضــاح ( ،))3وتــم اإلفصــاح عــن
آثــار التغيــر أعــاه فــي اإليضــاح ( )26حــول القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
ونتــج عــن هــذا التغيــر انخفــاض الدخــل المعلــن عنــه للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م بنحــو  1,624مليــون ريــال ســعودي.
ويتكــون مــن  430.2مليــون ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ومبالــغ مســددة للســنوات حتــى عــام 2017م قدرهــا
 1,193.6مليــون ريــال ســعودي.
ال يوجد أي أثر لهذا التغير على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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ذ .خدمات إدارة االستثمار
تقــدم المجموعــة خدمــات اســتثمار لعمالئهــا والتــي تتضمــن إدارة بعــض صناديــق االســتثمار .ويتــم اإلفصــاح عــن األتعــاب المكتســبة ضمــن
المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة .وال تعتبــر الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة أو بصفــة الوكالــة موجــودات خاصــة بالمجموعــة
وبالتالــي ال يتــم إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.
ض .المنتجات المصرفية الغير تقليدية
تقــدم المجموعــة لعمالئهــا باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة التقليديــة بعــض المنتجــات المصرفيــة الغيــر تقليدية ،ويتم اعتمادها بواســطة
الهيئــة الشــرعية .وتتضمــن هــذه المنتجــات المرابحة والتــورق واإلجارة.
 .1المرابحــة هــي اتفاقيــة تقــوم بموجبهــا المجموعــة ببيــع ســلعة او اصــل للعميــل ،والتــي قامــت المجموعــة بشــرائها وتملكهــا بنــاء علــى وعــد
مــن العميــل بالشــراء مــن المجموعــة .ســعر البيــع يشــمل التكلفــة باإلضافــة الــى هامــش ربــح متفــق عليــه.
ـاء علــى
ـاء علــى طلــب العميــل (المســتأجر) ،وبنـ ً
 .2اإلجــارة هــي اتفاقيــة تقــوم المجموعــة (المؤجــر) بموجبهــا بشــراء أو إنشــاء أصــل لتأجيــره ،بنـ ً
وعــد مــن العميــل باســتئجار االصــل لمــدة محــددة متفــق عليهــا والتــي قــد تنتهــي بنقــل ملكيــة االصــل المؤجــر للمســتأجر.
 .3التــورق هــو شــكل مــن أشــكال معامــات المرابحــة تقــوم المجموعــة بموجبهــا بشــراء ســلعة وبيعهــا للعميــل .يقــوم العميــل ببيــع الســلعة
فــورا ويســتخدم متحصــات البيــع فــي الوفــاء بمتطلبــات التمويــل الخــاص بــه.
ظ .منافع الموظفين قصيرة األجل
يتــم قيــاس منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل علــى أســاس غيــر مخصــوم وتقيــد كمصــروف عنــد تقديــم الخدمــة ذات العالقــة .ويتــم االعتــراف
بااللتــزام بالقيمــة المتوقــع دفعهــا بموجــب برامــج مكافــآت قصيــرة األجــل وذلــك عنــد وجــود التــزام قانونــي أو متوقــع لــدى المجموعــة
لســداد المبلــغ مقابــل الخدمــة المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن و إن االلتــزام يمكــن قياســه بشــكل موثــوق بــه.
غ .محاسبة تاريخ السداد
يتــم إثبــات وإلغــاء إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة بتاريــخ الســداد (أي التاريــخ الــذي يتــم فيــه
تســليم األصــل للطــرف اآلخــر) .تقــوم المجموعــة باحتســاب أي تغيــر فــي القيمــة العادلــة خــال الفتــرة بيــن تاريــخ التــداول وتاريــخ الســداد
بنفــس طريقــة احتســاب الموجــودات المشــتراة .العمليــات االعتياديــة المتعلقــة بشــراء أو بيــع األدوات الماليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب
أن يتــم تســليم تلــك الموجــودات خــال فتــرة زمنيــة تنــص عليهــا األنظمــة أو تلــك المتعــارف

 -4النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
بآالف الرياالت السعودية

2019م

4,916,642

5,212,780

وديعة نظامية

9,626,700

8,588,411

اتفاقيات إعادة البيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي

14,628,798

2,459,863

أرصدة أخرى

17,347

62,118

اإلجمالي

29,189,487

16,323,172

نقدية في الصندوق

2018م

طبقــاً لنظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يتعيــن علــى البنــك االحتفــاظ بوديعــة نظاميــة
لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع تحــت الطلــب واالدخــار وألجــل والودائــع األخــرى وتحســب فــي
نهايــة كل شــهر .الوديعــة النظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي غيــر متاحــة لتمويــل العمليــات اليوميــة للبنــك وبالتالــي ال تعتبــر
جــزءا مــن النقديــة وشــبه النقديــة (إيضــاح .)28
بلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــود أعــاه  0.202مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م:
 0.137مليــون ريــال ســعودي) .ويتعلــق مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالمرحلــة األولــى.
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 -5األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2019م

958,966

1,983,429

إيداعات أسواق المال

3,775,922

9,045,747

اإلجمالي

4,734,888

11,029,176

حسابات جارية

2018م

بلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــود أعــاه  0.54مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م:
 5.2مليــون ريــال ســعودي) .ويتعلــق مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالمرحلــة األولــى.

 -6المشتقات
تقوم المجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر:
أ .المقايضات
هــي التزامــات لتبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة بأخــرى .بالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة ،عــادة مــا تقــوم األطــراف
المتعاقــدة بتبــادل دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت وعائــم بعملــة واحــدة ،دون تبــادل أصــل المبلــغ .أمــا مقايضــات العمــات ،فيتــم
بموجبهــا تبــادل دفــع العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت مــع أصــل المبلــغ وذلــك بعمــات مختلفــة.
ب .العقود اآلجلة والمستقبلية
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة لشــراء أو بيــع عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي المســتقبل .العقــود اآلجلــة
هــي عقــود يتــم تصميمهــا خصيصــا لتلبيــة احتياجــات محــددة والتعامــل بهــا خــارج األســواق الماليــة النظاميــة .أمــا عقــود الصــرف األجنبــي
المســتقبلية وعقــود أســعار العمــوالت الخاصــة المســتقبلية ،فيتــم التعامــل بهــا وفــق أســعار محــددة فــي األســواق الماليــة النظاميــة ويتــم
تســديد التغيــرات فــي قيمــة العقــود المســتقبلية يوميــاً.
ج .الخيارات
وهــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة ،يمنــح بموجبهــا البائــع (مصــدر الخيــار) الحــق ،وليــس االلتــزام ،للمشــتري (المكتتــب بالخيــار) لبيــع أو شــراء
عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة بســعر محــدد ســلفا ًوفــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــال فتــرة زمنيــة معينــة.
المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلــق معظــم المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة للمجموعــة بالمبيعــات وتحديــد المراكــز وموازنــة أســعار الصــرف .تتعلــق المبيعــات
بطــرح المنتجــات للعمــاء والبنــوك لتمكينهــم مــن تحويــل أو تعديــل أو تخفيــض المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية .يتعلــق تحديــد المراكــز بــإدارة
مخاطــر مراكــز الســوق مــع توقــع الحصــول علــى أربــاح مــن التغيــرات اإليجابيــة فــي األســعار ،المعــدالت أو المؤشــرات .تتعلــق موازنــة أســعار
الصــرف بتحديــد االســتفادة مــن الفروقــات فــي أســعار الصــرف بيــن األســواق أو المنتجــات المختلفــة بغــرض الحصــول علــى أربــاح مــن ذلــك.
المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
ـامال لقيــاس وإدارة المخاطــر ،والــذي يتعلــق جــزء منهــا بــإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة نتيجــة التقلبــات
تتبــع المجموعــة نظامــاً شـ ً
فــي أســعار الصــرف األجنبــي وأســعار العمــوالت الخاصــة ،وذلــك لتقليــل مخاطــر أســعار العمالت والعمــوالت الخاصة لتكون ضمن المســتويات
المقبولــة التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة بنــاءاً علــى التوجيهــات الصــادرة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .ولقــد وضــع مجلــس اإلدارة
مســتويات معينــة لمخاطــر العمــات وذلــك بوضــع حــدود للتعامــل مــع األطــراف النظيــرة والتعــرض لمخاطــر مراكــز العمــات .وتراقــب مراكــز
العمــات يوميــاً وتســتخدم اســتراتيجيات تغطيــة المخاطــر لضمــان بقــاء قيمــة مراكــز العمــات ضمــن الحــدود المقــررة .كمــا وضــع مجلــس
اإلدارة مســتوى معينــاً لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة وذلــك بوضــع حــدود للفجــوات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة للفتــرات المقــررة.
ويتــم دوريــاً مراجعــة الفجــوات بيــن أســعار العمــوالت الخاصــة المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبــات بصفــة دوريــة وتســتخدم اســتراتيجيات
تغطيــة المخاطــر فــي تقليــل الفجــوة بيــن أســعار العمــوالت الخاصــة ضمــن الحــدود المقــررة.
وكجــزء مــن إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا ،تســتخدم المجموعــة المشــتقات ألغــراض تغطيــة المخاطــر وذلــك لتقليــل تعرضهــا لمخاطــر
أســعار العمــات والعمــوالت الخاصــة .ويتــم ذلــك عــادة مــن خــال تغطيــة مخاطــر معامــات محــددة وكذلــك باســتخدام اســتراتيجية تغطيــة
المخاطــر المتعلقــة بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة ككل.
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تغطية مخاطر القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة باســتخدام مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة لتغطيــة مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة الناشــئة ،علــى وجــه الخصــوص،
مــن التعرضــات الناتجــة عــن مخاطــر العمــوالت الخاصــة بســعر ثابــت.
تغطية مخاطر التدفقات النقدية
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بالعمــوالت الخاصــة للموجــودات والمطلوبــات المقتنــاة
لغيــر أغــراض المتاجــرة والتــي تحمــل عمولــة خاصــة بســعر متغيــر .تســتخدم المجموعــة مقايضــات أســعار العمــوالت الخاصــة لتغطيــة مخاطــر
التدفقــات النقديــة مقابــل أســعار العمــوالت الخاصــة هــذه.
يعكــس الجــدول أدنــاه القيمــة العادلــة اإليجابيــة والســلبية لــأدوات الماليــة المشــتقة مــع تحليــل بالمبالــغ االســمية للفتــرة المتبقيــة حتــى
تاريــخ االســتحقاق ،والمعــدل الشــهري .إن المبالــغ االســمية ،التــي تعتبــر مؤشــراً علــى حجــم المعامــات القائمــة فــي نهايــة الســنة ،ال تعكــس
بالضــرورة مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بهــا وبالتالــي ،فــإن هــذه المبالــغ االســمية ال تعبــر عــن مخاطــر االئتمــان التــي
تتعــرض لهــا المجموعــة والتــي تقتصــر عــادة علــى القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات ،كمــا أنهــا ال تعكــس مخاطــر الســوق.
2019م

بآالف الرياالت السعودية

المقتناة ألغراض المتاجرة:

مقايضات أسعار العموالت
الخاصة

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة
العادلة:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصة
اإلجمالي

2018م

بآالف الرياالت السعودية

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمالي
المبالغ
االسمية

خالل 3
أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

513,761

()427,453

40,316,114

4,471,190

95,086

()21,762

23,969,845 29,886,020

-

()200,011

3,169,439

608,847

()649,226

28,594,110 73,371,573

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

153,075

10,044,002

23,593,510

2,207,412

38,646,106

3,575,365

2,340,810

-

27,877,541

467,730

2,120,244

14,087,097

69,693,086 2,635,802 28,054,564

المبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي
المبالغ
االسمية

خالل 3
أشهر

اكثر من  5المعدل
الشهري
سنوات

12-3
شهر

5-1
سنوات

428,390

3,169,439

اكثر من  5المعدل
الشهري
سنوات

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

239,364

عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت
المقتناة لتغطية مخاطر القيمة
العادلة:

(31,853,110 )167,805

46,053

()51,631

27,248,377

1,184

()1,184

476,362

3,428,279

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

24

()53,650

اإلجمالي

286,625

(63,006,128 )274,270

7,339,354

20,428,597

20,498,184 1,558,761

2,526,398

4,248,967 21,046,531

1,952,879

-

20,691,540

-

-

1,602,607

473,103

147,444

3,259

450,523

12,042,103 24,193,476

2,070,143

760,169

1,261,980

44,054,311 2,318,930 24,451,619

يعكــس الجــدول أدنــاه ملخصــا بالبنــود المغطــاة مخاطرهــا وطبيعــة مخاطرهــا وأداة تغطيــة المخاطــر وقيمتهــا العادلــة فــي  31ديســمبر
2019م و2018م.
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 -6المشتقات (تتمة)
2019م
بآالف الرياالت السعودية

القيمة
العادلة

القيمة عند
بدء تغطية
المخاطر

استثمارات وقروض بأسعار
عموالت خاصة ثابتة

3,536,296

3,336,267

القيمة
العادلة

2018م
بآالف الرياالت السعودية

القيمة
العادلة

القيمة عند بدء
تغطية المخاطر

المخاطر

وصف البنود المغطاة

المخاطر

أداة تغطية
المخاطر

القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

مقايضات أسعار
العموالت الخاصة

-

()200,011

أداة تغطية
المخاطر

القيمة العادلة القيمة العادلة
السلبية
اإليجابية

وصف البنود المغطاة
ودائع بأسعار عموالت خاصة ثابتة

3,675,675

3,622,683

القيمة العادلة

مقايضات أسعار
العموالت الخاصة

()53,650

24

 -7االستثمارات ،صافي
أ .تصنف االستثمارات كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

2018م

2019م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1,038,918

393,272

استثمارات بالتكلفة المطفأة

32,154,904

32,917,341

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات دين

17,131,969

12,730,942

أدوات حقوق ملكية

3,088,985

2,035,385

ناقصاً  :المخصص

()53,361

()84,168

اإلجمالي

53,361,415

47,992,772

ب .استثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
قامــت المجموعــة بتخصيــص بعــض االســتثمارات المبينــة فــي الجــدول التالــي كاســتثمارات فــي أدوات حقــوق ملكيــة مدرجــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .وتــم هــذا التخصيــص بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ألنــه مــن المتوقــع أن يتــم
االحتفــاظ بهــذه االســتثمارات علــى المــدى الطويــل ألغــراض اســتراتيجية.
بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة كما
في  31ديسمبر
2019م

القيمة العادلة كما
في  31ديسمبر
2018م

توزيعات أرباح
معترف بها
خالل 2019م

توزيعات أرباح
معترف بها
خالل 2018م

أسهم سعودية (مدرجة بتداول)

2,140,816

1,363,474

93,080

48,064

أسهم سعودية أخرى

371,948

354,627

-

-

أسهم أجنبية

536,220

277,228

2,616

5,640

اإلجمالي

3,048,984

1,995,329

95,696

53,704

خــال عــام 2019م ،قامــت المجموعــة ببيــع أســهم ســعودية (مدرجــة فــي تــداول) .وبقيمــة عادلــة مدرجــة  324مليــون ريــال ســعودي
(2018م 643.9 :مليــون ريــال ســعودي) ،وتــم تحويــل خســارة قدرهــا  13.9مليــون ريــال ســعودي (2018م :خســارة قدرهــا  53.7مليــون ريــال
ســعودي) إلــى األربــاح المبقــاة .تــم إجــراء عمليــات البيــع المذكــورة أعــاه كجــزء مــن التعديــل للمحفظــة وذلــك لتعزيــز القيمــة.
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ج .االستثمارات حسب نوع السندات:
محلية

اإلجمالي

دولية

بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

2019م

2018م

2019م

2018م

سندات بعمولة ثابتة

سندات بعمولة متغيرة

22,652,319

7,914,418

20,958,135

17,887,519

13,849,448

40,539,838

34,807,583

أسهم

2,513,364

1,719,250

575,621

316,135

3,088,985

2,035,385

أخرى

1,038,918

392,484

-

788

1,038,918

393,272

إجمالي االستثمارات

34,119,019

32,509,546

19,295,757

15,567,394

53,414,776

48,076,940

ناقصاً  :المخصص

()9,700

()36,972

()43,661

()47,196

()53,361

()84,168

اإلجمالي

34,109,319

32,472,574

19,252,096

15,520,198

53,361,415

47,992,772

9,439,677

832,617

1,401,023

8,747,035

10,840,700

بلــغ مخصــص االنخفــاض فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر مبلــغ  57.8مليــون ريــال ســعودي (2018م:
 75.1مليــون ريــال ســعودي).
تشتمل االستثمارات أعاله صكوك قدرها  15.14مليار ريال سعودي (2018م 14.2 :مليار ريال سعودي).
تشــمل االســتثمارات الدوليــة أعــاه محافــظ اســتثمارية مــداره مــن قبــل مــدراء خارجييــن ،قدرهــا 1.8مليــار ريــال ســعودي (2018م 6.4 :مليــار
ريــال ســعودي).
د .وفيما يلي تحليل للتغيرات في مخصص الخسارة ألدوات الدين المقتناة بالتكلفة المطفأة:
بلــغ مخصــص الخســارة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،مبلــغ  13.4مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 44.1 :مليــون ريــال ســعودي).
وتتعلــق هــذه المخصصــات بالمرحلــة األولــى.
هـ.فيما يلي تحليل لمكونات االستثمار:
2018م

2019م
بآالف الرياالت السعودية

متداولة

غير متداولة*

اإلجمالي

متداولة

غير متداولة*

اإلجمالي

سندات بعمولة ثابتة

سندات بعمولة متغيرة

18,418,030

2,064,940

22,121,808

40,539,838

15,566,369

19,241,214

34,807,583

أسهم

2,656,262

432,723

3,088,985

1,706,453

328,932

2,035,385

أخرى

1,038,918

-

1,038,918

393,272

-

393,272

إجمالي االستثمارات

24,178,150

29,236,626

53,414,776

20,181,286

27,895,654

48,076,940

ناقصاً  :المخصص

()6,309

()47,052

()53,361

()20,360

()63,808

()84,168

االستثمارات ،صافي

24,171,841

29,189,574

53,361,415

20,160,926

27,831,846

47,992,772

6,682,095

8,747,035

2,515,192

8,325,508

10,840,700

* تشتمل السندات غير المتداولة ،على أذونات خزينة حكومية قدرها  24.6مليار ريال سعودي (2018م 21.9 :مليار ريال سعودي).
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 -7االستثمارات ،صافي (تتمة)
و .تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

29,325,148

28,414,499

شركات

14,845,500

10,163,384

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,190,767

9,414,889

اإلجمالي

53,361,415

47,992,772

حكومية وشبه حكومية

2018م

تتضمــن االســتثمارات مبالــغ قدرهــا  11,664مليــون ريــال ســعودي (2018م 683.6 :مليــون ريــال ســعودي) مرهونــة بموجــب اتفاقيــات إعــادة
شــراء مــع العمــاء (إيضــاح ( 19د)) .وقــد بلغــت القيمــة الســوقية لهــذه االســتثمارات  12,116مليــون ريــال ســعودي (2018م 687 :مليــون
ريــال ســعودي).

 -8القروض والسلف ،صافي
أ .وتشمل ما يلي:
2019م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

بطاقات
ائتمان

القروض والسلف غير العاملة

95,536

-

إجمالي القروض والسلف

6,874,240

798,484

مخصص االنخفاض في القيمة

()110,945

()37,971

()937,524

اإلجمالي

6,763,295

760,513

55,391,981

110,568,336

2018م
بآالف الرياالت السعودية

جاري مدين

القروض والسلف غير العاملة

6,006,142

بطاقات
ائتمان

62,817

775,403

قروض
شخصية*

قروض تجارية

أخرى

-

45,029,627

99,728,737

282,013

151,821,922

إجمالي القروض والسلف

6,068,959

775,403

45,273,014

100,983,970

282,013

153,383,359

مخصص االنخفاض في القيمة

()71,928

()44,456

()923,783

()1,317,739

()623

()2,358,529

اإلجمالي

5,997,031

730,947

44,349,231

99,666,231

281,390

151,024,830

القروض والسلف العاملة

القروض والسلف العاملة

قروض تجارية

أخرى

اإلجمالي

قروض
شخصية*

6,778,704

798,484

55,951,555

111,157,478

497,510

175,183,731

56,329,505

112,235,540

500,096

176,737,865

()1,667,204

()2,222

()2,755,866

497,874

173,981,999

اإلجمالي

377,950

243,387

1,078,062

1,255,233

2,586

-

1,554,134

1,561,437

تتضمـــن القــروض والســلف ،صافــي منتجــات مصرفيــة غيــر تقليديــة قدرهــا  105.9مليــار ريــال ســعودي (2018م 87.0 :مليــار ريــال ســعودي).
وكمــا فــي ديســمبر 2019م ،تتكــون إجمالــي محفظــة المنتجــات الغيــر تقليديــة بشــكل رئيســي مــن التــورق  72.1مليــار ريال ســعودي (2018م:
 59.4مليــار ريــال ســعودي) ،واإلجــارة  21.4مليــار ريــال ســعودي (2018م 21.7 :مليــار ريــال ســعودي) ،والمرابحــة  13.6مليــار ريــال ســعودي
(2018م 7.2 :مليــار ريــال ســعودي) .وبلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمحفظــة  1.65مليــار ريــال ســعودي (2018م 1.63 :مليــار
ريــال ســعودي) .خــال 2019م ،بلــغ دخــل العمــوالت الخاصــة للمحفظــة  5.4مليــار ريــال ســعودي (2018م 4.0 :مليــار ريــال ســعودي).
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ب .تحليل الحركة في مخصص الخسائر للقروض والسلف
المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2019م

301,461

667,541

1,389,527

2,358,529

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

153,611

()70,327

()83,284

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()10,480

60,611

()50,131

-

()4,096

()141,785

145,881

-

9,261

()6,832

394,908

397,337

449,757

509,208

1,796,901

2,755,866

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

367,358

662,765

2,480,865

3,510,988

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

99,420

()6,470

()92,950

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()32,700

45,320

()12,620

-

()5,527

()67,392

72,919

-

()127,090

33,318

()1,058,687

()1,152,459

301,461

667,541

1,389,527

2,358,529

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة*
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

المرحلة األولى المرحلة الثانية

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة*
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

*تشــمل مبالــغ مشــطوبة محملــة مباشــرة (القــروض الشــخصية وبطاقــات االئتمــان) والمبالــغ المشــطوبة (القــروض التجاريــة وحســابات جــاري
مديــن وحســابات أخــرى).

بطاقات ائتمان
الرصيد كما في  1يناير 2019م

المرحلة
األولى

14,012

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

5,134

()597

()4,537

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()545

3,400

()2,855

-

()412

()2,240

2,652

-

()9,907

()1,731

5,153

()6,485

8,282

3,511

26,178

37,971

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ المشطوبة
المحملة مباشرة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

4,679

25,765

اإلجمالي
44,456

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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 -8القروض والسلف ،صافي (تتمة)
ب .تحليل الحركة في مخصص الخسائر للقروض والسلف (تتمة)
المرحلة الثالثة

اإلجمالي

بطاقات ائتمان
الرصيد كما في  1يناير 2018م

22,806

5,283

23,263

51,352

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

1,557

()337

()1,220

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()787

1,035

()248

-

()548

()1,949

2,497

-

()9,016

647

1,473

()6,896

14,012

4,679

25,765

44,456

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

اإلجمالي

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ المشطوبة
المحملة مباشرة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

قروض شخصية*

المرحلة األولى المرحلة الثانية

الرصيد كما في  1يناير 2019م

167,976

259,031

496,776

923,783

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

104,540

()54,644

()49,896

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()8,624

55,602

()46,978

-

()2,716

()56,549

59,265

-

()43,182

()110,106

167,029

13,741

217,994

93,334

626,196

937,524

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

176,565

227,768

323,998

728,331

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

10,585

()3,396

()7,189

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()10,720

14,021

()3,301

-

()3,544

()60,512

64,056

-

()4,910

81,150

119,212

195,452

167,976

259,031

496,776

923,783

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ المشطوبة
المحملة مباشرة/المبالغ المشطوبة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

قروض شخصية*

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة تشمل المبالغ المشطوبة
المحملة مباشرة/المبالغ المشطوبة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

المرحلة األولى المرحلة الثانية

الحركــة فــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ترجــع بشــكل رئيــس إلــى االرتفــاع فــي محفظــة القــروض الشــخصية بمبلــغ إجمالــي يبلــغ  11مليــار
ريــال ســعودي .ونتــج عــن إعــادة قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة للقــروض الشــخصية الناتــج عــن التغيــر فــي نمــوذج األعمــال انخفــاض
قــدره  312مليــون ريــال ســعودي فــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة.
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قروض تجارية**

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

اإلجمالي

المرحلة
الثالثة

الرصيد كما في  1يناير 2019م

119,473

403,831

866,986

1,390,290

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

43,937

()15,086

()28,851

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()1,311

1,609

()298

-

()968

()82,996

83,964

-

62,350

105,005

999,242

1,166,597

مبالغ مشطوبة

-

-

()776,516

()776,516

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

223,481

412,363

1,144,527

1,780,371

قروض تجارية**

المرحلة األولى المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

167,987

429,714

2,133,604

2,731,305

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

87,278

()2,737

()84,541

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()21,193

30,264

()9,071

-

()1,435

()4,931

6,366

-

()113,164

()48,479

954,645

793,002

مبالغ مشطوبة

-

-

()2,134,017

()2,134,017

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

119,473

403,831

866,986

1,390,290

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة)

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض

(صافي إعادة قياس مخصص الخسارة)

*تشمل القروض العقارية
**تشمل حسابات جاري مدين وحسابات أخرى
ج .حركة مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

2019م

المحمل للسنة ،صافي*

1,173,853

ديون معدومة مشطوبة من المخصص

()776,516

الرصيد كما في نهاية السنة

2,755,866

بآالف الرياالت السعودية

2018م

الرصيد كما في بداية السنة

2,358,529

مخصص الخسائر الختامي كما في  31ديسمبر 2017م (تم احتسابه طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )39

2,084,926

مبالغ معدلة من خالل األرباح المبقاة االفتتاحية

1,426,062

مخصص الخسائر االفتتاحي كما في  1يناير 2018م (تم احتسابه طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )9

3,510,988

المحمل للسنة ،صافي*

981,558

ديون معدومة مشطوبة من المخصص

()2,134,017

الرصيد كما في نهاية السنة

2,358,529

بنك الرياض
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 -8القروض والسلف ،صافي (تتمة)
د .يمثل مخصص االنخفاض لخسائر التمويل كما هو مبين في قائمة الدخل الموحدة التالي:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

1,424,202

1,372,947

مبالغ مستردة لقروض وسلف مشطوبة ،صافي

()454,007

()434,242

مخصص االنخفاض ،صافي

970,195

938,705

المحمل خالل السنة ،صافي*

2018م

*تشمل صافي المبالغ المشطوبة المحملة مباشرة
هـ  .فيما يلي تفصيل مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والمخصصات األخرى ،صافي كما هو مبين في قائمة الدخل الموحدة:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان ،صافي

970,195

938,705

مخصص (عكس ) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى ،صافي

42,089

()10,865

اإلجمالي

1,012,284

927,840

 -9االستثمارات في شركات زميلة
تتمثــل االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة حصــة المجموعــة مــن االســتثمارات فــي منشــآت تمــارس المجموعــة عليهــا تأثيــراً جوهريــاً .تتــم
المحاســبة عــن هــذه االســتثمارات ،باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .وتمثــل االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة:

أ) نســبة 2018( %48.46م )%35 :مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة «آجــل للخدمــات التمويليــة» المســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وتهــدف الشــركة إلــى االنخــراط فــي أنشــطة التمويــل بمــا فــي ذلــك التأجيــر (وغيــره مــن المنتجــات ذات الصلــة) للمشــاريع فــي القطاعــات

الصناعيــة و النقــل والزراعيــة والتجاريــة وغيرهــا ،إلــى جانــب االيجــار التمويلــي لألصــول الثابتــة والمنقولــة.

خــال الســنة ،قامــت المجموعــة بزيــادة حصتهــا فــي شــركة آجــل للخدمــات التمويليــة (شــركة زميلــة للبنــك) إلــى  31( %48.46ديســمبر
2018م .)%35 :تــم دفــع عــوض نقــدي قــدره  33.7مليــون ريــال ســعودي مقابــل الحصــص اإلضافيــة .ونظــراً لغيــاب الســيطرة ،تــم المحاســبة
عــن االســتثمار اإلضافــي باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة .بلغــت مكاســب المعاملــة المذكــورة أعــاه
 103.7مليــون ريــال ســعودي وتــم إدراجهــا ضمــن بنــد الحصــة فــي أربــاح شــركات زميلــة ،صافــي.

ب) نســبة 2018( %21.4م )%21.4 :مــن حقــوق الملكيــة فــي «رويــال انــد صــن للتأميــن التعاونــي» (الشــرق االوســط) المحــدودة ،المســجلة
فــي مملكــة البحريــن ،وتقــوم هــذه الشــركة بأنشــطة التمويــل وإعــادة التمويــل.

ج)ونســبة 2018( %30.6م )%30.6 :مــن حقــوق الملكيــة بمــا فــي ذلــك المملوكــة بشــكل غيــر مباشــر) وتمثيــل فــي مجلــس االدارة فــي
الشــركة العالميــة للتأميــن التعاونــي والمســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .تقــوم الشــركة بعمليــات التأميــن التعاونــي وإعــادة التأميــن

وجميــع األنشــطة ذات الصلــة وفقــاً للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة.

144

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -10الممتلكات والمعدات ،صافي
بآالف الرياالت السعودية

األراضي
والمباني

تحسينات
وديكورات
المباني

األثاث
والتركيبات
والمعدات

التكلفة

أجهزة وبرامج السيارات
الكمبيوتر
ومشاريع
الميكنة

اإلجمالي

الرصيد كما في 1يناير 2018م

1,448,228

914,198

477,553

2,783,857

992

5,624,828

اإلضافات

-

26,146

20,740

196,948

545

244,379

اإلستبعادات

()310

()3,425

()4,664

()133,690

()118

()142,207

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

1,447,918

936,919

493,629

2,847,115

1,419

5,727,000

اإلضافات

691,916

60,734

46,213

217,437

696

1,016,996

اإلستبعادات

()80,269

()1,771

()5,713

()1,200

-

()88,953

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

2,059,565

995,882

534,129

3,063,352

2,115

6,655,043

االستهالك واإلطفاء المتراكم
الرصيد في  1يناير 2018م

532,987

793,172

411,851

2,133,510

900

3,872,420

المحمل خالل السنة

21,672

42,969

27,184

204,925

151

296,901

اإلستبعادات

-

()3,425

()4,628

()133,612

()118

()141,783

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

554,659

832,716

434,407

2,204,823

933

4,027,538

المحمل خالل السنة

157,560

40,750

22,640

217,171

855

438,976

اإلستبعادات

()5,106

()1,771

()5,321

()1,198

-

()13,396

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

707,113

871,695

451,726

2,420,796

1,788

4,453,118

صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  1يناير 2018م

915,241

121,026

65,702

650,347

92

1,752,408

الرصيد في  31ديسمبر2018م

893,259

104,203

59,222

642,292

486

1,699,462

الرصيد في  31ديسمبر2019م

1,352,452

124,187

82,403

642,556

327

2,201,925

تشــمل التحســينات وديكــورات المبانــي أعمــال قيــد التنفيــذ بمبلــغ  5.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م (2018م0.8 :
مليــون ريــال ســعودي).
يشــتمل رصيــد األراضــي والمبانــي كمــا فــي  1ينايــر 2019م ،موجــودات حــق االســتخدام تصــل إلــى  687.9مليــون ريــال ســعودي ،والتــي تــم
إثباتهــا عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  .16وبلــغ االســتهالك ومصاريــف العمولــة لهــذه األصــول خــال العــام 2019م مبلــغ
 135.9مليــون ريــال ســعودي و 17.1مليــون ريــال ســعودي ،علــى التوالــي .وبلغــت الحقــوق علــى العقــود التــي انتهــت مدتهــا خــال العــام
مبلــغ  80.3مليــون ريــال ســعودي (االســتهالك المتراكــم بلــغ  5.1مليــون ريــال ســعودي)
بلــغ رصيــد بنــود موجــودات حــق االســتخدام قدرهــا  476.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م .الرجــاء الرجــوع لإليضــاح رقــم
 3التزامــات االيجــار ذات الصلــة.
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 -11الموجودات األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2019م

430,429

348,506

أخرى*

343,949

372,135

اإلجمالي

774,378

720,641

ذمم مدينة

2018م

*تشــتمل بشــكل رئيســي ،علــى مصاريــف مدفوعــة مقدمــاً ومدينــون متنوعــون وبنــود خاضعــة للمقاصــة قدرهــا  77.1مليــون ريــال ســعودي
(2018م 180.3 :مليــون ريــال ســعودي) وكذلــك بنــود تحــت التســوية نتجــت خــال دورة االعمــال العاديــة قدرهــا  263.6مليــون ريال ســعودي
(2018م 177 :مليــون ريــال ســعودي).

 -12األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2019م

851,791

832,905

ودائع أسواق المال

12,272,689

7,747,609

اإلجمالي

13,124,480

8,580,514

حسابات جارية

2018م

تتضمــن ودائــع أســواق المــال علــى ودائــع مقابــل بيــع ســندات بمعــدل ثابــت قدرهــا  10,891مليــون ريــال ســعودي (2018م 684.3 :مليــون
ريــال ســعودي) مــع اتفاقيــة إلعــادة شــرائها فــي تواريــخ مســتقبلية محــددة.

 -13ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية

2019م

93,707,806

86,842,195

ادخار

525,605

459,724

ألجل

80,114,743

66,304,252

أخرى

20,169,745

16,215,985

اإلجمالي

194,517,899

169,822,156

تحت الطلب

2018م

تتضمــن الودائــع ألجــل ودائــع متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة قدرهــا  31,450مليــون ريــال ســعودي (2018م 31,190 :مليــون ريــال ســعودي).
وتبلــغ مصاريــف العمــوالت الخاصــة لهــذه المحفظــة لعــام 2019م مبلــغ  801مليــون ريــال (2018م 523 :مليــون ريــال ســعودي) .كمــا
تتضمــن ودائــع العمــاء األخــرى مبالــغ قدرهــا  3,099مليــون ريــال ســعودي (2018م 2,738 :مليــون ريــال ســعودي) كضمانــات محتجــزة لقــاء
االلتزامــات غيــر القابلــة للنقــض.
تتضمن الودائع أعاله ودائع بعمالت أجنبية كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية
تحت الطلب
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2019م

2018م

3,829,760

4,048,138

ادخار

13,833

12,547

ألجل

18,996,369

20,165,422

أخرى

499,577

325,742

اإلجمالي

23,339,539

24,551,849
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 -14سندات الدين المصدرة
قــام البنــك خــال يونيــو 2015م بإصــدار ســندات ديــن ثانويــة ) صكــوك ( بقيمــة  4,000مليــون ريــال ســعودي ،إن هــذه الصكــوك بالريــال
الســعودي وتســتحق فــي  24يونيــو 2025م مــع أحقيــة البنــك فــي اســترداد الصكــوك بعــد خمــس ســنوات وفقــا ألحــكام وشــروط االتفاقيــة.
تحمــل هــذه الصكــوك عمولــة خاصــة لمــدة  6اشــهر وفقــا للمعــدالت الســائدة بيــن البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية (ســايبور) زائــداً
بـــ  115نقطــة أســاس.
خــال شــهر نوفمبــر 2019م ،قــام البنــك بســداد ســندات ديــن رئيســية (ﺼﻜﻮك) بقيمــة  4,000مليــون ريــال ســعودي والصــادرة فــي شــهر
نوفمبــر 2013م .وقــد تــم ذلــك بالتوافــق مــع خيــار الســداد المبكــر الســترداد الصكــوك بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار وبعــد اســتيفاء
الموافقــات الالزمــة مــن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وشــروط وأحــكام االتفاقيــة.

 -15المطلوبات األخرى
بآالف الرياالت السعودية

2019م

822,483

716,417

أخرى*

12,100,299

9,728,220

اإلجمالي

12,922,782

10,444,637

ذمم دائنة

2018م

*تشــمل بشــكل رئيســي مخصــص الــزكاة والضريبــة بمبلــغ  2,531مليــون ريــال ســعودي (2018م 2,806 :مليــون ريــال ســعودي) ،ومكافــأة
نهايــة الخدمــة بمبلــغ  908مليــون ريــال ســعودي (2018م 717 :مليــون ريــال ســعودي) تــم احتســابها وفــق عمليــات تقويــم اكتواريــة (إيضــاح
( 27ب)) ،تأميــن مســتحق الســداد ومصاريــف مســتحقة الدفــع وإيــرادات مقبوضــة مقدمــاً وكذلــك بنــود تحــت التســوية نتجــت خــال دورة
االعمــال العاديــة.

 -16رأس المال
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل للبنــك مــن  3,000مليــون ســهم ،بقيمــة اســمية قدرهــا  10ريــال ســعودي لــكل
ســهم (2018م 3,000 :مليــون ســهم ،بقيمــة اســمية قدرهــا  10ريــال ســعودي لــكل ســهم).

 -17االحتياطي النظامي
يقتضــى نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للبنــك تحويــل مــا ال يقــل عــن  % 25مــن صافــي دخــل الســنة
إلــى االحتياطــي النظامــي إلــى أن يســاوي هــذا االحتياطــي رأس المــال المدفــوع للبنــك .وعليــه تــم تحويــل مبلــغ قــدره  1,400.5مليــون ريــال
ســعودي مــن صافــي الدخــل لعــام 2019م (2018م 1,179 :مليــون ريــال ســعودي) .إن هــذا االحتياطــي النظامــي غيــر قابــل للتوزيــع حاليــاً.
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 -18االحتياطيات األخرى
2019م
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد في بداية السنة

أدوات دين مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()434,099

أدوات حقوق ملكية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

1,105,992

251,583

1,357,575

()235,604

-

()235,604

()17,276

-

()17,276

-

13,881

13,881

الرصيد في نهاية السنة

419,013

756,029

1,175,042

2018م
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد في بداية السنة

أدوات دين مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

179,485

أدوات حقوق ملكية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

اإلجمالي

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9

55,283

()171,761

()116,478

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()579,105

101,200

()477,905

()109,563

-

()109,563

19,801

-

19,801

-

53,746

53,746

()434,099

490,565

56,466

صافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر والمحولة إلى قائمة الدخل
الموحدة

صافي الحركة في الخسائر االئتمانية
المتوقعة خالل السنة

صافي االستبعادات خالل السنة

صافي المبالغ المتعلقة باالستثمارات المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة

صافي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة
خالل السنة

صافي االستبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

490,565

507,380

اإلجمالي

56,466

686,865

*ال تشمل مكاسب(/خسائر) اكتوارية على خطط المنافع المحددة البالغة  147.9مليون ريال سعودي (2018م 1.58 :مليون ريال سعودي).

-19التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ .الدعاوى القضائية
فــي  31ديســمبر 2019م ،كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة روتينيــة مقامــة ضــد المجموعــة .ولــم ُيجنــب أي مخصــص مقابــل هــذه الدعــاوى
العتقــاد اإلدارة والمستشــار القانونــي للبنــك إلــى أنــه مــن غيــر المتوقــع تكبــد أي خســائر جوهريــة.
ب .التعهدات الرأسمالية
فــي  31ديســمبر 2019م ،بلغــت التعهــدات الرأســمالية للمجموعــة  246.4مليــون ريــال ســعودي (2018م 178.3 :مليــون ريــال ســعودي)
تتعلــق بمشــاريع الميكنــة ،وشــراء أجهــزة ،وبرامــج كومبيوتــر ،وأعمــال بنــاء ،وشــراء معــدات.
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ج .التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
إن الغــرض الرئيســي مــن وراء هــذه األدوات هــو ضمــان توفيــر األمــوال للعمــاء عنــد طلبهــا .إن خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية
القائمــة  -والتــي تعتبــر ضمانــات غيــر قابلــة للنقــض مــن قبــل المجموعــة بالســداد فــي حــال عــدم تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه
تجـــاه الطــرف الثالــث  -تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا القــروض والســلف .إن المتطلبــات النقديــة الخاصــة بخطابــات الضمــان
واالعتمــادات المســتندية تقــل كثيــرا عــن المبلــغ الملتــزم بــه ألن المجموعــة عــادة ال تتوقــع أن يقــوم الطــرف الثالــث بســحب المبالــغ وفقــاً
لالتفاقيــة .إن االعتمــادات المســتندية التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة ،نيابــة عــن العميــل ،تســمح للطــرف الثالــث بســحب
كمبيــاالت وفــق شــروط وأحــكام محــددة ،مضمونــة عــادة بالبضائــع التــي تخصهــا ،وبالتالــي فإنهــا غالبــاً مــا تحمــل مخاطــر أقــل.
القبــوالت تمثــل تعهــدات المجموعــة لســداد الكمبيــاالت المســحوبة مــن قبــل العمــاء .تتوقــع المجموعــة تقديــم معظــم القبــوالت قبــل
ســدادها مــن قبــل العمــاء.
تمثــل االلتزامــات لمنــح االئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن االئتمــان الممنــوح بشــكل أساســي علــى شــكل قــروض وســلف وضمانــات
واعتمــادات مســتندية .وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بااللتزامــات لمنــح االئتمــان ،فمــن المحتمــل أن تتعــرض المجموعــة لخســارة
بمبلــغ يعــادل إجمالــي االلتزامــات غيــر المســتخدمة ،إال أن مبلــغ الخســارة المحتملــة الــذي ال يمكــن تحديــده فــوراً  ،يتوقــع بــأن يقــل كثيــراً عــن
إجمالــي االلتزامــات غيــر المســتخدمة ألن معظــم االلتزامــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمــاء الحفــاظ علــى معاييــر ائتمــان محــددة .إن
إجمالــي االلتزامــات القائمــة لمنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات يتــم إنهاؤهــا
أو انتهاؤهــا بــدون تقديــم التمويــل المطلــوب.
 .1فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للمجموعة لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالمجموعة:
2019م
بآالف الرياالت السعودية

اعتمادات مستندية

خطابات ضمان*

خالل  3أشهر  12-3شهـر
4,374,295

4,125,413

5–1
سنـوات

698,111

أكثــر مـن 5
سنوات
-

اإلجمالي
9,197,819

14,898,743

27,225,872

18,660,176

762,147

61,546,938

قبوالت

1,566,581

823,008

26,736

285

2,416,610

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

2,291,067

1,733,792

5,739,262

2,572,421

12,336,542

اإلجمالي

23,130,686

33,908,085

25,124,285

3,334,853

85,497,909

2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهـر

4,394,052

3,399,272

5–1
سنـوات

أكثــر مـن 5
سنوات

اإلجمالي

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان*

325,657

-

8,118,981

17,175,558

30,614,563

15,853,614

757,247

64,400,982

قبوالت

1,329,468

447,421

51,908

-

1,828,797

التزامات لمنح االئتمان غير قابلة للنقض

187,629

1,862,547

8,243,469

1,332,301

11,625,946

اإلجمالي

23,086,707

36,323,803

24,474,648

2,089,548

85,974,706

ـداول
*وهــذا حســب المــدة التعاقديــة للضمــان وفــي حالــة التعثــر عــن الســداد قــد يكــون مســتحق الدفــع عنــد الطلــب وبالتالــي يكــون متـ ً
بطبيعتــه.
بلــغ الجــزء غيــر المســتخدم مــن االلتزامــات غيــر المؤكــدة ،والتــي يمكــن نقضهــا فــي أي وقــت مــن قبــل المجموعــة والقائمــة كمــا فــي 31
ديســمبر2019م مــا مجموعــه  92,891مليــون ريــال ســعودي (2018م 97,192 :مليــون ريــال ســعودي).
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-19التعهدات وااللتزامات المحتملة (تتمة):
ج .التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)
تحليال تحليل للحركة في مخصص الخسائر للتعهدات وااللتزامات المتعلقة باالئتمان:
 .2فيما يلي
ً
المرحلة الثالثة

اإلجمالي

المرحلة األولى المرحلة الثانية
الرصيد كما في  1يناير 2019م

32,821

34,827

93,381

161,029

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

16,731

()14,532

()2,199

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()416

6,888

()6,472

-

()37

()10,013

10,050

-

401

()2,811

58,524

56,114

محول إلى احتياطي المبالغ المشطوبة

-

-

()24,358

()24,358

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

49,500

14,359

128,926

192,785

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2018م

51,789

104,502

497,618

653,909

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً

6,718

()737

()5,981

-

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني غير المخفض

()7,313

10,369

()3,056

-

()116

()43,026

43,142

-

()18,257

()36,281

73,753

19,215

محول إلى احتياطي المبالغ المشطوبة

-

-

()512,095

()512,095

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018م

32,821

34,827

93,381

161,029

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

المرحلة األولى المرحلة الثانية

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -األدوات
المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،بلــغ رصيــد احتياطــي المبالــغ المشــطوبة مبلــغ  603مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 594 :مليــون
ريــال ســعودي).
 .3فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

شركات

66,605,044

67,468,753

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

18,892,865

18,505,953

اإلجمالي

85,497,909

85,974,706

حكومية وشبه حكومية
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د .الموجودات المرهونة
تحليال للموجودات المرهونة كضمانات لدى العمالء:
فيما يلي
ً
بآالف الرياالت السعودية

2019م
الموجودات

استثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة واستثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاحات ( 7و) 12 ،و)13

12,115,699

المطلوبات
ذات العالقة

10,891,186

2018م
الموجودات
683,599

المطلوبات ذات
العالقة

684,277

تمت هذه المعامالت وفقاً للشروط العادية والمتعارف عليه بشأن عمليات اإلقراض العادية وعمليات اإلقراض لألوراق المالية.

 -20دخل ومصاريف العموالت الخاصة
بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة على:

2019م

2018م

استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

11,805

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

624,587

437,340

بالتكلفة المطفأة

999,496

841,049

اإلجمالي

1,624,083

1,290,194

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

256,777

146,713

قروض وسلف

8,490,566

6,895,458

اإلجمالي

10,371,426

8,332,365

بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

417,087

209,255

ودائع العمالء

1,952,622

1,248,209

سندات دين مصدرة

164,702

246,441

اإلجمالي

2,534,411

1,703,905

مصاريف العموالت الخاصة على:
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 -21دخل االتعاب والعموالت ،صافي على:
2019م

2018م

بآالف الرياالت السعودية

وساطة األسهم وإدارة الصناديق

460,426

323,464

التمويل التجاري

599,826

596,781

التسهيالت االئتمانية واالستشارات

901,583

641,278

منتجات البطاقات المصرفية

767,946

707,002

الخدمات البنكية األخرى

151,148

143,386

دخل األتعاب والعموالت على:

إجمالي دخل األتعاب والعموالت

2,880,929

2,411,911

مصاريف األتعاب والعموالت على:
منتجات البطاقات المصرفية

615,936

513,162

وساطة األسهم

50,169

49,080

الخدمات البنكية األخرى

184,079

138,617

إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت

850,184

700,859

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

2,030,745

1,711,052

 -22مكاسب بيع االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

243,827

123,468

بالتكلفة المطفأة

11,659

6,840

اإلجمالي

255,486

130,308

 -23دخل العمليات األخرى
يشــتمل دخــل العمليــات األخــرى لعــام 2019م ،علــى مكاســب بيــع ممتلــكات ومعــدات وقدرهــا  0.19مليــون ريــال ســعودي (25.7 :2018
مليــون ريــال ســعودي) ومكاســب بيــع عقــارات أخــرى قدرهــا  4.43مليــون ريــال ســعودي (2018م :ال شـ ْـي).

 -24رواتب الموظفين وما في حكمها
يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفــي المجموعــة المحــددة وفقــا لقواعــد مؤسســة النقــد العربــي الســعودي المتعلقــة بتعويضــات
الموظفيــن ويشــمل مجمــوع مبالــغ التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة التــي دفعــت للموظفيــن خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر
2019م و2018م ،وطــرق الســداد:
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بآالف الرياالت السعودية

عدد الموظفين

تعويضات ثابتة

تعويضات متغيرة

إجمالي التعويضات

فئات الموظفين

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

كبار المدراء التنفيذيين )الذين
يتطلب تعيينهم عدم ممانعة من
مؤسسة النقد العربي)

19

15

29,549

28,007

10,112

12,712

39,661

40,719

344

355

104,584

100,923

31,434

25,370

136,018

126,293

موظفين يقومون بمهام رقابية

411

411

91,715

90,710

13,699

12,321

105,414

103,031

موظفون بعقود خارجية

514

381

36,476

23,212

-

-

36,476

23,212

موظفون آخرون

4,667

4,811

794,607

753,061

93,064

106,338

887,671

859,399

اإلجمالي

5,955

5,973

1,056,931

995,913

148,309

156,741

1,205,240

1,152,654

موظفون يقومون بأنشطة
مرتبطة بالمخاطر

التعويضات المستحقة المتغيرة خالل العام ،ومنافع الموظفين األخرى ذات الصلة*

مجموع رواتب الموظفين وما في حكمها طبقاً لقائمة الدخل الموحدة

822,086

1,879,017

769,272

1,765,185

*تشمل منافع الموظفين األخرى التأمين ،والتقاعد ،ومصاريف االنتقال ،ومصاريف التوظيف ،والتدريب والتطوير وغيرها.
تعتمــد سياســة المجموعــة فيمــا يتعلــق بالتعويضــات علــي المتطلبــات الوظيفيــة ،والممارســات فــي ســوق العمــل ،وطبيعــة ومســتوى درجــة
المشــاركة فــي اتخــاذ قــرارات تنــم عــن مخاطــر .وتشــمل هــذه السياســة كبــار التنفيذييــن وكافــة الموظفيــن فــي المجموعــة ،وتهــدف إلــى ربــط أداء
األفــراد بإنجــازات المجموعــة ومركزهــا المالــي .وتشــتمل هــذه التعويضــات علــى تعويضــات ثابتــه ومتغيره .وترتبــط مراجعة الرواتــب ،وحوافــز األداء
والحوافــز األخــرى باالعتمــاد علــى نتيجــة تقييــم وقيــاس األداء واألداء المالــي للمجموعــة ومــدى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.
تقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية اعتمــاد ومتابعــة سياســة التعويضــات والحوافــز بالمجموعــة .وتــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
وتتكــون مــن خمســة أعضــاء ثالثــة منهــم مــن المجلــس (غيــر تنفيذييــن) وأثنيــن مــن خــارج المجلــس .وتتولــى اللجنــة اإلشــراف العــام علــى
تصميــم نظــام التعويضــات وتطبيقــه ومــدى فاعليتــه نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى إعــداد سياســة التعويضــات والحوافــز ومراجعــة
وتقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة سياســة التعويــض بصفــة دوريــة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة مــن أجلهــا ،والتأكيــد علــى تطبيقهــا
مــن خــال إطــار إدارة المخاطــر للمجموعــة .وتشــمل التعويضــات الثابتــة ،الرواتــب واألجــور والمزايــا والبــدالت االخــرى ،أمــا التعويضــات المتغيرة
فتشــمل حوافــز البيــع ،والمكافــآت المتعلقــة بالمنتجــات والمكافــآت والحوافــز المرتبطــة بتقييــم األداء.
لقــد اعتمــدت المجموعــة برامــج التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة .وبالنســبة لكبــار التنفيذيــن والموظفــون الذيــن يقومــون بأنشــطة مرتبطــة
بالمخاطــر ،تســتحق التعويضــات المتغيــره خــال مــدة  3ســنوات ويتــم ربطهــا مــع مســتوى المســئولية واألداء العــام للمجموعــة والموظــف،
وكذلــك مــدى المخاطــر المتعلقــة بالوظيفــة والتقييــم الســنوي التــي تجريــه لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .تقــوم المجموعــة بشــكل مســتمر
بمراجعــة سياســات التعويضــات ومقارنتهــا مــع القطــاع المصرفــي ويقــوم بالتعديــات الالزمــة عنــد الحاجــة.

 -25ربح السهم
تــم احتســاب الربــح األساســي والمخفــض للســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر 2019م و2018م بقســمة صافــي دخــل الســنة علــى
االســهم البالــغ عددهــا  3,000مليــون ســهم.

 -26توزيعات األرباح والزكاة
بلغــت توزيعــات األربــاح لعــام 2019م  3,210مليــون ريــال ســعودي (2018م 2,310 :مليــون ريــال ســعودي) بحيــث أصبــح الربــح المــوزع
للمســاهمين  1.07ريــال ســعودي للســهم الواحــد (2018م 0.77 :ريــال ســعودي للســهم الواحــد) .يتضمــن إجمالــي توزيعــات األربــاح لعــام
2019م توزيعــات أربــاح مرحليــة قدرهــا  1,560مليــون ريــال ســعودي تــم صرفهــا عــن النصــف األول مــن عــام 2019م (2018م 1,110 :مليــون
ريــال ســعودي) .بلغــت توزيعــات األربــاح النهائيــة والمقتــرح توزيعهــا لعــام 2019م مبلــغ  1,650مليــون ريــال ســعودي (2018م 1,200 :مليــون
ريــال ســعودي) .اعتمــد مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح مرحليــة للمســاهمين تــم إقرارهــا واإلعــان عنهــا بتاريــخ  07يوليــو  2019وذلــك بواقــع
 0.52ريــال ســعودي للســهم ( 0.37 :2018ريــال ســعودي للســهم).
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 -26توزيعات األرباح والزكاة (تتمة)
وبلغــت توزيعــات األربــاح النهائيــة والمقترحــة عــن العــام 2019م  1,650مليــون ريــال ســعودي (2018م 1,200 :مليــون ريــال ســعودي).
صــادق المســاهمون خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد فــي  19مــارس 2019م ،علــى توزيــع أربــاح نهائيــة للمســاهمين عــن عــام
2018م .بلغــت توزيعــات األربــاح هــذه  1,200مليــون ريــال ســعودي تــم دفــع توزيعــات األربــاح فــي  2أبريــل 2019م.
خــال 2018م ،توصلــت المجموعــة إلــى اتفاقيــة تســوية مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى تســوية المطالبــات الزكويــة للســنوات الماليــة
الســابقة وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2017م ،مقابــل دفــع مبلــغ  2,970مليــون ريــال ســعودي .تتطلــب اتفاقيــة التســوية مــن المجموعــة
ســداد  %20مــن االلتزامــات الزكويــة المتفــق عليهــا خــال عــام 2018م وســيتم ســداد االلتزامــات الزكويــة المتبقيــة علــى مــدى خمــس
ســنوات .قامــت المجموعــة بتســجيل الــزكاة للســنوات الســابقة ولغايــة نهايــة الســنة الماليــة 2017م مــن خــال األربــاح المبقــاة بمبلــغ قــدره
 753.6مليــون ريــال ســعودي ،إضافــة إلــى مبلــغ قــدره  440مليــون ريــال ســعودي والمحمــل خــال النصــف األول مــن عــام 2018م واســتحق
خــال النصــف األول مــن عــام 2018م .ونتيجــة التفاقيــة التســوية ،وافقــت المجموعــة علــى ســحب كافــة االعتراضــات الســابقة المقدمــة
لــدى الجهــات المختصــة بخصــوص الــزكاة.
فــي  14مــارس 2019م ،نشــرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية قواعــد لحســاب الــزكاة علــى الشــركات التــي
وفقــا لالئحــة التنفيذيــة
ً
تــزاول أنشــطة التمويــل («القواعــد») والمرخصــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .تــم إصــدار القواعــد
لنظــام جبايــة الــزكاة وتســري علــى الفتــرات مــن  1ينايــر 2019م .إضافـ ًـة إلــى توفيــر أســاس جديــد لحســاب وعــاء الــزكاة ،وضعــت القواعــد حــدا
أدنــى لوعــاء الــزكاة بـــ  4أمثــال صافــي الدخــل ،وحــداً أعلــى ب  8أمثــال صافــي الدخــل .سيســتمر احتســاب الــزكاة علــى المســاهمين عنــد %2.5
وفقــا للقواعــد.
ً
مــن وعــاء الــزكاة ،لكنهــا لــن تقــل عــن الحــد األدنــى ولــن تتجــاوز الحــد األعلــى المســموح بــه
مخصصــا لاللتزامــات الزكويــة عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م بمبلــغ  630مليــون ريــال
ـاء علــى اللوائــح الجديــدة ،قـ ّـدر البنــك
ً
بنـ ً
ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 1,624 :مليــون ريــال ســعودي ،ويخــص منهــا عــام 2018م مبلــغ  430مليــون ريــال ســعودي).
إن التغيــر فــي المعالجــة المحاســبية للــزكاة (كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح( ))3لــه التأثيــرات التاليــة علــى بنــود قائمــة الدخــل وقائمــة المركــز
المالــي وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م:
بآالف الرياالت السعودية

القائمة المالية
المتأثرة

مخصص الزكاة (األرباح المبقاة)
الزكاة

قائمة التغيرات في
حقوق المساهمين

قائمة الدخل

ربح السهم (بالريال السعودي)

قائمة الدخل

أثر التعديل

المعدل للسنة
المنتهية في
2018م

كما ورد سابقاً
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018م

()1,623,808

-

-

1,623,808

1,623,808

1.57

()0.54

1.03

1,623,808

 - 27خطة المنافع المحددة
أ .وصف عام
تقــوم المجموعــة بمنــح مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا طبقــاً لنظــام العمــل والعمــال الســعودي .تقــدر التزامــات الخطــة مــن قبــل خبيــر
اكتــواري خارجــي مؤهــل وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  - 19منافــع الموظفيــن ،و باســتخدام «طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة».
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بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

التزامات المنافع المحددة في بداية السنة

717,103

699,325

تكلفة الخدمة الحالية

75,366

67,646

تكلفة العمولة

35,389

29,731

منافع مدفوعة

()69,315

()78,018

خسائر (مكاسب) اكتوارية غير مثبتة

149,515

()1,581

التزامات منافع محددة في نهاية السنة

908,058

717,103

تم اإلفصاح عن التزام مكافأة نهاية الخدمة ضمن بند «مطلوبات أخرى» في قائمة المركز المالي الموحدة.
ج .المحمل خالل السنة
بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

تكلفة العمولة على التزامات المنافع المحددة

35,389

29,731

تكلفة الخدمة الحالية

اإلجمالي

75,366

110,755

67,646
97,377

د .إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر
مكاسب التغير في االفتراضات المبنية على أساس الخبرة

2019م

2,536

2018م

بآالف الرياالت السعودية

مكاسب اكتوارية ناتجة عن التغير في االفتراضات الديموغرافية

()16,300

()884

الخسائر الناتجة عن التغير في االفتراضات المالية

163,279

-

اإلجمالي

149,515

()697

()1,581

هـــ ..تتمثــل االفتراضــات االكتواريــة الرئيســية (المتعلقــة بمنافــع الموظفيــن) المســتخدمة فــي التقييــم كمــا فــي  31ديســمبر
2019م و 2018م ،فــي اآلتــي:
معدل الخصم للسنة

2019م

%2.9

2018م

المعدل المتوقع لزيادة الرواتب للسنة

%4.5

%4.0

سن التقاعد االعتيادي

60

60

%4.5

تم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على أساس المشورة االكتوارية وفقاً لإلحصائيات المنشورة والخبرات في المنطقة.
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 -27خطة المنافع المحددة (تتمة)
و .حساسية االفتراضات االكتوارية
يوضــح الجــدول أدنــاه حساســية تقييــم التــزام المنافــع المحــددة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م لمعــدل الخصــم 2018( %2.9م،)%4.5 :
ومعــدل تزايــد الرواتــب 2018( %4.5م.)%4.0 :
التأثير على التزامات المنافع المحددة – الزيادة (/النقص)
2019م

التغير في االفتراض

الزيادة في االفتراض النقص في االفتراض
(بأالف الرياالت
(بأالف الرياالت
السعودية)
السعودية

معدل الخصم

%0.50

()44,512

48,229

المعدل المتوقع لزيادة الراتب

%0.50

47,245

()44,076

التأثير على التزامات المنافع المحددة – الزيادة (/النقص)
2018م

التغير في االفتراض

معدل الخصم

%0.50

الزيادة في االفتراض
(بأالف الرياالت
السعودية
()36,239

النقص في االفتراض
(بأالف الرياالت
السعودية)

المعدل المتوقع لزيادة الراتب

%0.50

42,291

()36,718

42,501

تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله على تغيير افتراض واحد مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

 -28النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح )4

19,562,787

7,734,761

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

3,909,953

9,709,128

اإلجمالي

23,472,740

17,443,889

 -29القطاعات التشغيلية
تقــوم المجموعــة بتحديــد وعــرض القطاعــات التشــغيلية اســتنادا إلــى المعلومــات التــي تــم تقديمهــا داخليــاً الــى صانــع القــرار التشــغيلي
الرئيســي مــن أجــل تخصيــص المــوارد للقطاعــات وتقييــم أدائهــا .يتــم إدارة القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل علــى أســاس أنظمــة إعــداد
التقاريــر الماليــة الداخليــة واإلداريــة للمجموعــة .تمــارس المجموعــة نشــاطها بشــكل رئيســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية إضافــة إلــى
فــرع خارجــي واحــد ومكتــب تمثيلــي ووكالــة .إن إجمالــي الموجــودات والمطلوبــات والتعهــدات ونتائــج أعمــال هــذا الفــرع الخارجــي والمكتــب
التمثيلــي والوكالــة ال تعتبــر جوهريــة بالنســبة للقوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بشــكل عــام ،ونتيجــة لذلــك فإنــه لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا
بشــكل مســتقل .تقيــد المعامــات بيــن قطاعــات المجموعــة التشــغيلية وفقــاً لنظــام أســعار التحويــل بالمجموعــة .هــذا وال يوجــد إيــرادات
ومصاريــف أخــرى جوهريــة بيــن القطاعــات التشــغيلية.
فيما يلي بيان لقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي :8
قطاع مصرفية األفراد:

ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة:

يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم
المشورة وحفظ األوراق المالية.

قطاع مصرفية الشركات:
قطاع الخزينة واالستثمار:
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أ) فيمــا يلــي بيــان بإجمالــي موجــودات ومطلوبــات المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر ،واجمالــي دخــل ومصاريــف العمليــات ،وصافــي
الدخــل للســنتين المنتهيتيــن فــي هذيــن التاريخييــن لــكل قطــاع تشــغيلي:
2019م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية قطـاع خدمات قطاع
مصرفية
االستثمار
األفراد
الشركات
والوساطة

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

71,292,636

1,572,694

122,370,875

70,552,673

265,788,878

شامال:
إجمالي دخل العمليات ،صافي
ً

3,898,044

587,302

4,062,047

2,169,670

10,717,063

 -ايرادات (مصاريف) ما بين القطاعات

795,190

139,891

()949,438

14,357

-

 -صافي دخل العموالت الخاصة

3,493,973

140,534

2,867,685

1,334,823

7,837,015

 -دخل اتعاب وعموالت ،صافي

424,103

411,976

1,182,181

12,485

2,030,745

شامال:
إجمالي مصاريف العمليات ،صافي
ً

2,341,755

218,671

2,005,505

72,399

4,638,330

343,334

18,344

66,272

11,026

438,976

()85,435

-

1,102,315

()4,596

1,012,284

 -مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

-

-

-

()48,028

()48,028

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

153,333

153,333

صافي دخل السنة قبل الزكاة

1,556,289

368,631

2,056,542

2,250,604

6,232,066

2018م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية
األفراد

قطـاع خدمات قطاع
مصرفية
االستثمار
الشركات
والوساطة

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالي

إجمالي المطلوبات

 -إستهالك الممتلكات والمعدات

 مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجوداتالمالية األخرى ،صافي

87,456,194

460,331

32,003,237 105,297,654

225,217,416

إجمالي الموجودات

56,293,608

1,135,210

110,221,419

62,249,339

229,899,576

شامال:
إجمالي دخل العمليات ،صافي
ً

3,197,392

379,825

3,576,043

1,814,141

8,967,401

702,672

95,039

()1,030,785

233,074

-

 -صافي دخل العموالت الخاصة

2,831,214

95,118

2,477,671

1,224,457

6,628,460

 -دخل اتعاب وعموالت ،صافي

362,252

266,617

1,077,117

5,066

1,711,052

شامال:
إجمالي مصاريف العمليات ،صافي
ً

2,382,915

154,662

1,618,686

145,803

4,302,066

217,725

8,806

56,084

14,286

296,901

161,502

-

768,687

()2,349

927,840

 -مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات ،صافي

-

-

-

26,870

26,870

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

50,750

50,750

صافي دخل السنة قبل الزكاة

814,477

225,163

1,957,357

1,719,088

4,716,085

إجمالي المطلوبات

 -ايرادات (مصاريف) ما بين القطاعات

 -إستهالك الممتلكات والمعدات

 مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان والموجوداتالمالية األخرى ،صافي

80,948,660

259,540

96,683,322

15,233,838

193,125,360
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 -29القطاعات التشغيلية (تتمة)
ب) فيما يلي بيان بمخاطر االئتمان التي تعترض لها المجموعة حسب القطاعات التشغيلية:
2019م
بآالف الرياالت السعودية
الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي
الموحدة

قطاع مصرفية قطـاع خدمات قطاع
مصرفية
االستثمار
األفراد
الشركات
والوساطة

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالي

69,292,126

465,740

122,014,454

67,829,710

259,602,030

-

-

54,875,398

-

54,875,398

المشتقات

-

-

-

2,560,041

2,560,041

2018م
بآالف الرياالت السعودية

قطاع مصرفية
األفراد

قطـاع خدمات قطاع
مصرفية
االستثمار
الشركات
والوساطة

قطـــــاع
الخزينة
واالستثمار

اإلجمالي

التعهدات وااللتزامات المحتملة

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة

55,394,517

705,088

110,045,615

59,236,667

225,381,887

المشتقات

-

-

-

1,673,863

1,673,863

التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

-

55,682,946

-

55,682,946

إن مخاطــر االئتمــان تتضمــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ماعــدا االســتثمارات فــي
أدوات حقــوق الملكيــة ،واالســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة ،والممتلــكات والمعــدات ،والعقــارات األخــرى .تــم ادراج المعــادل
االئتمانــي لمخاطــر التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة والمشــتقات .وفقــا للطريقــة الموصــى بهــا مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي فــي مخاطــر االئتمــان.

 -30إدارة المخاطر المالية
 30.1مخاطر االئتمان
تنشــأ مخاطــر االئتمــان بشــكل أساســي عــن أنشــطة اإلقــراض للمنتجــات البنكيــة التقليديــة والغيــر تقليديــة التــي تنتــج عنهــا القــروض والســلف،
وعــن األنشــطة االســتثمارية .كمــا تنشــأ مخاطــر االئتمــان عــن األدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المالــي مثــل التزامــات القــروض .تقــوم
المجموعــة باســتخدام أنظمــة تصنيــف ائتمانــي داخلــي لتقويــم الموقــف االئتمانــي لألطــراف األخــرى .كمــا تســتخدم المجموعــة أنظمــة
تصنيــف مخاطــر خارجيــة صــادرة عــن وكاالت تصنيــف رئيســية ،عنــد توفرهــا .تنشــأ خســائر االئتمــان المحتملــة لعــدم وجــود التحليــل االئتمانــي
المالئــم للمــاءة الماليــة للمقترضيــن وعــدم قدرتهــم علــى خدمــة الديــن ،وعــدم وجــود المســتندات المناســبة وخــاف ذلــك.
تســعى المجموعــة للســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان مــن خــال سياســيات وإجــراءات مراجعــة طلبــات االئتمــان ومراقبتهــا للتعــرض
االئتمانــي بعــد الصــرف ووضــع حــدود للمعامــات مــع األطــراف األخــرى المحــددة ،وتقييــم مــاءة هــذه األطــراف بصــورة مســتمرة .يتــم
تصميــم سياســات إدارة المخاطــر بحيــث تمكــن مــن تحديــد المخاطــر ووضــع حــدود مالئمــه لهــا .كمــا يتــم مراقبــة التعرضــات الفعليــة
التــي يتــم التعــرض لهــا يوميــاً  ،باإلضافــة لمراقبــة حــدود اإلئتمــان .تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بأنشــطتها
التجاريــة وذلــك بإبــرام اتفاقيــات مقاصــة رئيســة والدخــول فــي ترتيبــات ضمــان مــع األطــراف األخــرى فــي ظــروف مالئمــة والحــد مــن
فتــرات التعــرض للمخاطــر .كمــا تقــوم المجموعــة أحيانــا فــي بعــض الحــاالت بإقفــال المعامــات أو التنــازل عنهــا لصالــح أطــراف أخــرى
لتقليــل مخاطــر االئتمــان.
تمثــل مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمشــتقات التكلفــة المحتملــة الســتبدال عقــود المشــتقات إذا أخفقــت األطــراف األخــرى فــي الوفــاء
بالتزاماتهــا .وللتحكــم فــي مســتوى المخاطــر التــي يمكــن ان تتحملهــا المجموعــة ،تقــوم المجموعــة بتقويــم األطــراف األخــرى باســتخدام
نفــس األســاليب التــي تتبعهــا فــي تقييــم أنشــطة اإلقــراض الخاصــة بهــا.
يشــير تركيــز المخاطــر إلــى المخاطــر الناشــئة عــن التوزيــع غيــر المتكافــئ ألطــراف أخــرى فــي االئتمــان أو عالقــة تجاريــة أخــرى أو مــن
التركيــز فــي قطاعــات أعمــال أو مناطــق جغرافيــة .وفقــاً لذلــك ،تتركــز المخاطــر فــي المحفظــة االئتمانيــة مــن خــال عــدم التــوازن فــي
توزيــع التمويــل الــى( :أ) االقتــراض الفــردي (التركــز الفــردي)( ،ب) قطــاع الصناعــة /القطــاع االقتصــادي (تركــز القطــاع) و (ج) المناطــق
الجغرافيــة (التركــز اإلقليمــي) .ويشــير التركــز فــي مخاطــر االئتمــان إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي قــد
تطــرأ علــى أي مــن تصنيفــات التركــز.
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وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان وذلــك بتنويــع أنشــطة اإلقــراض لتفــادي التركــز فــي المخاطــر الخاصــة بأفــراد أو مجموعــة مـــن
العمــاء فــي أماكــن أو أنشــطة معينــة ،كمــا تقــوم المجموعــة أيضــاً بأخــذ الضمانــات ،حســبما هــو مالئــم ،كمــا تســعى المجموعــة للحصــول
علــى ضمانــات إضافيــة مــن األطــراف األخــرى بمجــرد مالحظــة مؤشــرات تــدل علــى انخفــاض فــي القــروض والســلف ذات العالقــة.
تراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضمانــات بشــكل مســتمر وتطلــب ضمانــات إضافيــة طبقــا لالتفاقيــات المبرمــة ،كمــا تقــوم بمراقبــة القيمــة
الســوقية للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا أثنــاء مراجعتهــا لمــدى كفايــة مخصــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة .تقــوم المجموعــة بانتظام
بمراجعــة سياســات وانظمــة إدارة المخاطــر لتعكــس التغيــرات فــي منتجــات األســواق واتبــاع أفضــل الممارســات المســتجدة.
تــم اإلفصــاح عــن الجــودة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة للمجموعــة واالعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان والقبــوالت فــي
اإليضــاح (( 30.3أ)) .تمثــل أدوات الديــن المدرجــة فــي المحفظــة االســتثمارية ،غالبــا ،مخاطــر ديــون ســيادية ،ويتــم تحليــل االســتثمارات
حســب األطــراف األخــرى فــي اإليضــاح ( ،)7ولمزيــد مــن التفصيــل حــول مكونــات القــروض والســلف ،يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح ( .)8كمــا
تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمشــتقات فــي اإليضــاح ( ،)6بينمــا تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات
المتعلقــة بالتعهــدات وااللتزامــات المحتملــة فــي اإليضــاح ( .)19ان الحــد االقصــى لمخاطــر االئتمــان ،والــذي يمثــل بشــكل أفضــل الحــد
األقصــى لمخاطــر االئتمــان التــي يتــم التعــرض لهــا فــي نهايــة الفتــرة الماليــة مــع عــدم األخــذ باالعتبــار أيــة ضمانــات أو تعزيــزات ائتمانيــة
أخــرى ،ال يختلــف جوهريــاً عــن مخاطــر االئتمــان مــن قبــل القطاعــات التشــغيلية فــي اإليضــاح (( 29ب)) .كمــا يتضمــن اإليضــاح ( )35عــن
الموجــودات المرجحــة المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة التــي تــم احتســابها وفقــا ألطــر عمــل بــازل .3
 30.2التركيز الجغرافي
أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان:
2019م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

29,189,473

-

14

-

-

-

-

29,189,487

4,916,628

-

14

-

-

-

-

4,916,642

24,272,845

-

-

-

-

-

-

24,272,845

2,028,239

1,040,121

1,076,209

499,759

-

6,926

83,634

4,734,888

150,836

118,901

98,910

499,759

-

6,926

83,634

958,966

1,877,403

921,220

977,299

-

-

-

-

3,775,922

376,643

19,417

207,418

5,139

-

-

230

608,847

34,109,319

2,088,402

4,543,109

8,893,244

384,582

1,040,100

2,302,659

53,361,415

1,038,918

-

-

-

-

-

-

1,038,918

2,512,765

915,684

4,543,109

8,893,244

384,582

1,040,100

1,891,469

20,180,953

30,557,636

1,172,718

-

-

-

-

411,190

32,141,544

استثمارات في شركات زميلة

502,655

200,227

-

-

-

-

-

702,882

قروض وسلف ،صافي

169,354,108

4,289,854

68,841

175,430

-

93,766

-

173,981,999

760,513

-

-

-

-

-

-

760,513

نقدية بالصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى
حسابات جارية

إيداعات اسواق المال
القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات
استثمارات ،صافي

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

مقتناة بالتكلفة المطفأة

حساب جاري مدين

بطاقات ائتمان

6,763,295

قروض شخصية

55,391,981

أخرى

قروض تجارية

موجودات أخرى

مدينون وأخرى

اإلجمالي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,763,295

-

55,391,981

-

105,940,445

4,289,854

68,841

175,430

-

93,766

-

497,874

-

-

-

-

-

-

497,874

774,378

-

-

-

-

-

-

774,378

236,334,815

7,638,021

5,895,591

9,573,572

384,582

1,140,792

2,386,523

263,353,896

774,378

-

-

-

-

-

-

110,568,336

774,378
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 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.2التركيز الجغرافي
أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان (تتمة)
2019م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق دول أخرى
آسيا

اإلجمالي

24,685

3,271,775

9,016,995

273,405

-

44,882

492,738

13,124,480

حسابات جارية

23,491

280,932

458,484

39,094

-

7,208

42,582

851,791

ودائع أسواق المال

1,194

2,990,843

8,558,511

234,311

-

37,674

450,156

12,272,689

القيمة العادلة السلبية

106,063

19,067

446,963

76,923

-

-

210

649,226

ودائع العمالء

193,530,568

-

987,331

-

-

-

-

194,517,899

تحت الطلب

93,389,475

-

318,331

-

-

-

-

93,707,806

ألجل

79,445,743

-

669,000

-

-

-

-

80,114,743

أخرى

20,169,745

-

-

-

-

-

-

20,169,745

سندات دين مصدرة

4,003,029

-

-

-

-

-

-

4,003,029

مطلوبات أخرى

12,893,204

-

20,006

9,491

-

81

-

12,922,782

دائنون وأخرى

12,893,204

-

20,006

9,491

-

81

-

12,922,782

اإلجمالي

210,557,549

3,290,842

10,471,295

359,819

-

44,963

492,948

225,217,416

2019م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

التعهدات وااللتزامات

60,471,836

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق دول أخرى
آسيا

1,709,305

المالية األخرى

للمشتقات

ادخار

525,605

-

-

-

-

-

-

525,605

اإلجمالي

10,001,675

8,965,345

371

2,048,852

2,300,525

85,497,909

اعتمادات مستندية

8,710,575

297,199

61,990

2,104

371

73,122

52,458

9,197,819

ضمانات

41,348,138

652,730

9,938,582

5,449,647

-

1,973,945

2,183,896

61,546,938

قبوالت

2,390,696

16,997

1,039

1,922

-

1,785

4,171

2,416,610

التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض

8,022,427

742,379

64

3,511,672

-

-

60,000

12,336,542

المحتملة

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (مبينة بالمعادل االئتماني وفقا للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي)
1,200,123

215,488

938,293

168,405

-

-

37,732

2,560,041

المشتقات
المقتناة ألغراض المتاجرة

1,200,123

215,488

768,005

168,405

-

-

37,732

2,389,753

مقتناه لتغطية مخاطر
القيمة العادلة

-

-

170,288

-

-

-

-

170,288

38,825,666

983,631

6,730,997

5,431,302

194

1,370,278

1,533,330

54,875,398

4,559,809

155,578

32,451

1,101

194

38,278

27,461

4,814,872

ضمانات

27,863,947

439,866

6,697,475

3,672,443

-

1,330,215

1,471,698

41,475,644

قبوالت

2,390,696

16,997

1,039

1,922

-

1,785

4,171

2,416,610

التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض

4,011,214

371,190

32

1,755,836

-

-

30,000

6,168,272

التعهدات وااللتزامات
المحتملة
اعتمادات مستندية
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2018م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

16,323,163

-

9

-

-

-

-

16,323,172

نقدية بالصندوق

5,212,771

-

9

-

-

-

-

5,212,780

أرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

11,110,392

-

-

-

-

-

-

11,110,392

7,168,419

243,582

1,747,766

1,736,290

-

98,657

34,462

11,029,176

حسابات جارية

46,468

104,300

402,968

1,304,564

-

90,667

34,462

1,983,429

إيداعات اسواق المال

7,121,951

139,282

1,344,798

431,726

-

7,990

-

9,045,747

القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات

165,878

22,552

63,051

35,144

-

-

-

286,625

استثمارات ،صافي

32,472,574

2,336,183

2,995,033

8,222,419

104,526

417,458

1,444,579

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

392,484

-

-

788

-

-

-

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

1,718,101

88,728

2,995,033

8,221,631

104,526

417,458

1,180,794

14,726,271

مقتناة بالتكلفة المطفأة

30,361,989

2,247,455

-

-

-

-

263,785

32,873,229

استثمارات في شركات زميلة

419,769

175,724

-

-

-

-

-

595,493

قروض وسلف ،صافي

148,104,829

2,312,590

61,789

208,005

-

337,617

-

151,024,830

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

44,349,231

-

-

-

-

-

-

44,349,231

قروض تجارية

96,746,230

2,312,590

61,789

208,005

-

337,617

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

-

-

281,390

720,641

-

-

-

-

-

-

720,641

720,641

-

-

-

-

-

-

720,641

205,375,273

5,090,631

4,867,648

10,201,858

104,526

853,732

1,479,041

227,972,709

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى

موجودات أخرى
مدينون وأخرى

اإلجمالي
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 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.2التركيز الجغرافي
أ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان (تتمة)
2108م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

3,942,949

1,728,654

2,137,307

364,510

-

8,786

398,308

8,580,514

حسابات جارية

30,710

229,746

483,452

21,394

-

8,786

58,817

832,905

ودائع أسواق المال

3,912,239

1,498,908

1,653,855

343,116

-

-

339,491

7,747,609

القيمة العادلة السلبية

117,238

6,990

145,290

4,752

-

-

-

274,270

ودائع العمالء

168,705,850

-

1,116,306

-

-

-

-

169,822,156

تحت الطلب

86,709,137

-

133,058

-

-

-

-

86,842,195

ادخار

459,724

-

-

-

-

-

-

459,724

ألجل

65,321,004

-

983,248

-

-

-

-

66,304,252

أخرى

16,215,985

-

-

-

-

-

-

16,215,985

سندات دين مصدرة

4,003,783

-

-

-

-

-

-

4,003,783

مطلوبات أخرى

10,424,589

-

9,219

10,582

-

247

-

10,444,637

دائنون وأخرى

10,424,589

-

9,219

10,582

-

247

-

10,444,637

اإلجمالي

187,194,409

1,735,644

3,408,122

379,844

-

9,033

398,308

193,125,360

2108م
بآالف الرياالت السعودية

المملكة
العربية
السعودية

التعهدات وااللتزامات

59,581,262

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الالتينية

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

1,077,870

11,749,659

8,939,009

144

2,635,476

1,991,286

85,974,706

اعتمادات مستندية

7,580,683

309,286

10,739

-

144

55,159

162,970

8,118,981

ضمانات

41,863,921

446,349

11,553,381

6,147,309

-

2,574,683

1,815,339

64,400,982

قبوالت

1,790,103

19,079

1,004

-

-

5,634

12,977

1,828,797

التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض

8,346,555

303,156

184,535

2,791,700

-

-

-

11,625,946

المالية األخرى

للمشتقات

المحتملة

الحد األقصى لمخاطر االئتمان (مبينة بالمعادل االئتماني وفقا للطريقة الموصي بها من قبل مؤسسة النقد السعودي)
821,988

316,193

459,614

76,068

-

-

-

1,673,863

المشتقات
المقتناة ألغراض المتاجرة

821,988

316,193

358,266

76,068

-

-

-

1,572,515

مقتناه لتغطية مخاطر
القيمة العادلة

-

-

101,348

-

-

-

-

101,348

38,305,399

625,223

8,019,924

5,597,647

70

1,797,880

1,336,803

55,682,946

3,675,653

149,964

5,207

-

70

26,745

79,019

3,936,658

ضمانات

28,706,763

306,069

7,922,339

4,215,309

-

1,765,501

1,244,807

44,160,788

قبوالت

1,790,103

19,079

1,004

-

-

5,634

12,977

1,828,797

التزامات لمنح االئتمان
غير قابلة للنقض

4,132,880

150,111

91,374

1,382,338

-

-

-

5,756,703

التعهدات وااللتزامات
المحتملة
اعتمادات مستندية
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ب) فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر االئتمان:
قروض وسلف غير عاملة ،صافي

بأالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

مخصص خسائر االئتمان
2018م

2019م

المملكة العربية السعودية
قروض تجارية*

1,176,184

1,318,050

()784,655

()640,240

قروض شخصية**

377,950

243,387

()226,413

()57,741

اإلجمالي

1,554,134

1,561,437

()1,011,068

()697,981

*تشمل حساب جاري مدين والقروض األخرى
**تشمل التمويل العقاري والشخصي
 30.3تحليل جودة االئتمان
تستخدم المجموعة تصنيفاتها الداخلية لتصنيف جودة االئتمان لمحفظتها وتستخدم التعريفات التالية:
مخاطر منخفضة – مقبولة :موجودات عاملة ذات جودة عالية /جيدة.
تحــت المراقبــة :موجــودات أظهــرت عالمــات أوليــة علــى وجــود انخفــاض فــي جــودة االئتمــان فــي الماضــي القريــب ،ومــن المحتمــل أن تخضــع
لمســتويات متزايــدة فــي مخاطــر االئتمان.
دون القياسية :موجودات تظهر بشكل رئيسي مستويات عالية في مخاطر االئتمان.
مشكوك فيها :موجودات متعثرة (منخفضة القيمة) ،لكن التزال تظهر بعض التوقعات الستردادها بشكل جزئي في المستقبل.
خسارة :موجودات منخفضة جنب لها مخصص بالكامل وهناك توقعات قليلة الستردادها.
أ) توضــح الجــداول التاليــة المعلومــات المتعلقــة بجــودة االئتمــان للموجــودات الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و2018م .تمثــل المبالــغ
الظاهــرة فــي الجــداول إجمالــي القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة ،مالــم يــرد خــاف ذلــك بشــكل محــدد:
 )1األرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى
2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر والتي لم ينخفض
مستوى االئتمان لها

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية

28,498,974

-

-

28,498,974

الدرجة الغير استثمارية

509,501

-

-

509,501

القيمة الدفترية

29,008,475

-

-

29,008,475

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر والتي لم ينخفض
مستوى االئتمان لها

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية

17,878,277

-

-

17,878,277

الدرجة الغير استثمارية

4,266,628

-

-

4,266,628

القيمة الدفترية

22,144,905

-

-

22,144,905

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
 )2إجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة
2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

168,355,686

3,065,353

665,573

172,086,612

تحت المراقبة

114,590

1,913,529

291,497

2,319,616

دون القياسية

-

-

1,357,736

1,357,736

مشكوك فيها

-

-

427,437

427,437

خسارة

-

-

546,464

546,464

القيمة الدفترية

168,470,276

4,978,882

3,288,707

176,737,865

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

141,464,024

6,823,511

137,155

148,424,690

تحت المراقبة

163,672

1,896,235

601,582

2,661,489

دون القياسية

-

-

1,432,249

1,432,249

مشكوك فيها

-

-

501,808

501,808

خسارة

-

-

363,123

363,123

القيمة الدفترية

141,627,696

8,719,746

3,035,917

153,383,359

( )2أ) بطاقات االئتمان ،إجمالي
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2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

714,841

32,487

-

747,328

تحت المراقبة

-

18,728

-

18,728

دون القياسية

-

-

32,428

32,428

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

714,841

51,215

32,428

798,484

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

684,864

35,713

-

720,577

تحت المراقبة

-

23,893

-

23,893

دون القياسية

-

-

30,933

30,933

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

684,864

59,606

30,933

775,403

( )2ب) القروض الشخصية ،إجمالي*
2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

53,660,065

814,201

-

54,474,266

تحت المراقبة

-

732,214

-

732,214

دون القياسية

-

-

745,075

745,075

مشكوك فيها

-

-

198,189

198,189

خسارة

-

-

179,761

179,761

القيمة الدفترية

53,660,065

1,546,415

1,123,025

56,329,505

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

42,580,593

903,916

-

43,484,509

تحت المراقبة

-

840,308

-

840,308

دون القياسية

-

-

704,810

704,810

مشكوك فيها

-

-

197,445

197,445

خسارة

-

-

45,942

45,942

القيمة الدفترية

42,580,593

1,744,224

948,197

45,273,014

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
 )2إجمالي القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة (تتمة)
(ج) القروض التجارية ،إجمالي**
2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

113,980,780

2,218,665

665,573

116,865,018

تحت المراقبة

114,590

1,162,587

291,497

1,568,674

دون القياسية

-

-

580,233

580,233

مشكوك فيها

-

-

229,248

229,248

خسارة

-

-

366,703

366,703

القيمة الدفترية

114,095,370

3,381,252

2,133,254

119,609,876

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

98,198,567

5,883,882

137,155

104,219,604

1,032,034

601,582

1,797,288

تحت المراقبة

163,672

دون القياسية

-

-

696,506

696,506

مشكوك فيها

-

-

304,363

304,363

خسارة

-

-

317,181

317,181

القيمة الدفترية

98,362,239

6,915,916

2,056,787

107,334,942

*تشمل القروض العقارية

**تشمل حسابات جاري مدين وقروض أخرى
 )3االستثمارات (مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة المطفأة – أدوات دين)
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2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

48,646,065

577,601

-

49,223,666

تحت المراقبة

18,070

45,106

31

63,207

دون القياسية

-

-

-

-

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

48,664,135

622,707

31

49,286,873

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

44,725,347

866,377

-

45,591,724

تحت المراقبة

3,279

42,970

-

46,249

دون القياسية

-

-

10,310

10,310

مشكوك فيها

-

-

-

-

خسارة

-

-

-

-

القيمة الدفترية

44,728,626

909,347

10,310

45,648,283

يوضح الجدول التالي جودة االئتمان لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان والقبوالت كما في  31ديسمبر 2019م و2018م.
2019م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

71,543,608

791,185

128,052

72,462,845

تحت المراقبة

6,266

357,718

4,459

368,443

دون القياسية

-

-

81,862

81,862

مشكوك فيها

-

-

1,143

1,143

خسارة

-

-

247,074

247,074

القيمة الدفترية

71,549,874

1,148,903

462,590

73,161,367

2018م
بأالف الرياالت السعودية

الخسائر االئتمانية
المتوقعــة علــى مدى
 12شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر – ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر وذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

مخاطر منخفضة  -مقبولة

67,754,998

5,810,793

50,169

73,615,960

تحت المراقبة

10,524

433,165

51,161

494,850

دون القياسية

-

-

190,645

190,645

مشكوك فيها

-

-

2,247

2,247

خسارة

-

-

45,058

45,058

القيمة الدفترية

67,765,522

6,243,958

339,280

74,348,760

بنك الرياض
التقرير السنوي 2019م

167

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و2018م

 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عنــد تحديــد فيمــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر علــى أداة ماليــة مــا قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ االثبــات األولــي لهــا ،فــإن المجموعــة تأخــذ بعيــن
االعتبــار المعلومــات المعقولــة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لهمــا .ويشــتمل ذلــك علــى معلومــات كميــة ونوعيــة وتحاليــل
تســتند علــى خبــرة المجموعــة الســابقة وتقويــم االئتمــان الــذي يجريــه الخبــراء بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
يهدف التقويم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:
 احتمال التعثر على مدى  12شهر المتبقي لألداه بتاريخ إعداد القوائم المالية ،مع احتمــال التعثــر علــى مــدى  12شــهر المتبقــي لــأداه لهــذه الفتــرة مــن الزمــن التــي تــم تقديرهــا عنــد االثبــات األولــي للتعــرض (يتــم تعديلهــابالتغيــرات فــي التوقعــات المتعلقــة بالدفــع مقدمــاً ).
تقــوم المجموعــة بتصنيــف القــروض إلــى مرحلــة أولــى ومرحلــة ثانيــة ومرحلــة ثالثــة و “مشــتراة أو مســتحدثة ّذات مســتوى ائتمانــي منخفــض”.
طبقــاً لمــا هــو مبيــن أدنــاه:
المرحلــة األولــى :فــي حالــة إثبــات القــروض ألول مــرة ،تقــوم المجموعــة بإثبــات مخصــص علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى
 12شــهر .كمــا تشــتمل المرحلــة األولــى علــى التســهيالت التــي تظهــر مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بهــا تحســناً  ،وأن القــرض قــد أعيــد تصنيفــه مــن
المرحلــة الثانيــة أو الثالثــة.
المرحلــة الثانيــة :عنمــا يظهــر القــرض زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان ولكــن ليــس ذي مســتوى ائتمانــي منخفــض منــذ اســتحداثه ،تقــوم
المجموعــة بتســجيل مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر .كمــا تشــتمل المرحلــة الثانيــة علــى القــرض التــي تظهــر مخاطــر
االئتمــان المتعلقــة بــه تحســناً  ،أن القــرض قــد أعيــد تصنيفــه مــن المرحلــة الثالثــة.
المرحلة الثالثة :تعتبر القروض ذات مستوى ائتماني منخفض .تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
الموجــودات المشــتراة أو المســتحدثة ذات المســتوى ائتمانــي منخفــض :وتمثــل موجــودات ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض منــذ االثبــات
األولــي لهــا ،تقيــد هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن االثبــات األولــي لهــا ،ويتــم اثبــات العمولــة الحقــاً علــى أســاس معــدل العمولــة الفعلــي
المعــدل باالئتمــان .يتــم اثبــات خســائر االئتمــان المتوقعــة بقــدر التغيــر الالحــق عليهــا.
درجات تصنيف مخاطر االئتمان
تقــوم المجموعــة بتخصيــص درجــة ائتمــان لــكل تعــرض اســتناداً إلــى مختلــف البيانــات المســتخدمة فــي توقــع مخاطــر التعثــر وتطبيــق األحــكام
والتقديــرات المتعلقــة باالئتمــان المبنيــة علــى الخبــرة .تحــدد درجــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل كميــة ونوعيــة تــدل علــى
مخاطــر التعثــر .تتفــاوت هــذه العوامــل بحســب طبيعــة التعرضــات ونوعيــة المقتــرض وأنشــطة أعمالــه.
يتــم تحديــد درجــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان ،ويتــم معايرتهــا بحيــث تــزداد مخاطــر التعثــر بشــكل متزايــد عنــد انخفــاض مخاطــر االئتمــان ،مثــل
عندمــا يكــون الفــرق فــي مخاطــر التعثــر بيــن درجــات التصنيــف  1و  2أقــل مــن الفــرق بيــن درجــات تصنيــف االئتمــان  2و .3
تحــدد درجــة تصنيــف مخاطــر االئتمــان لــكل تعــرض لشــركة معينــة عنــد االثبــات األولــي علــى أســاس المعلومــات المتوفــرة عــن الجهــة المقترضــة.
تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة .وقــد ينتــج عــن ذلــك نقــل التعــرض إلــى درجــة مخاطــر ائتمــان مختلفــة .تتطلــب مراقبة التعرضات اســتخدام
البيانــات التالية.
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تحــدد درجــة تصنيــف مخاطــر االئتمــان لــكل تعــرض لشــركة معينــة عنــد االثبــات األولــي علــى أســاس المعلومــات المتوفــرة عــن الجهــة المقترضــة.
تخضــع التعرضــات للمراقبــة المســتمرة .وقــد ينتــج عــن ذلــك نقــل التعــرض إلــى درجــة مخاطــر ائتمــان مختلفــة .تتطلــب مراقبة التعرضات اســتخدام
البيانــات التالية.
التعرضات المتعلقة بالشركات

التعرضات المتعلقة باألفراد

كافة التعرضات

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية
لملفات العمالء – مثل القوائم المالية المدققة،
وحسابات اإلدارة ،والموازنات التقديرية والتوقعات.
ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز معين:
إجمالي هامش الربح ،معدالت الرفع المالي ،تغطية
خدمة الدين ،االلتزام بالتعهدات ،إدارة الجودة النوعية،
والتغيرات في اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها
داخلياً وسلوك العميل – مثل استخدام
تسهيالت البطاقات االئتمانية.

سجل السداد – يشمل ذلك حاالت التأخر
عن السداد ومجموعة من المتغيرات
المتعلقة بمعدالت السداد.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية ،والمقاالت
الصحفية أو التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

سلوك السداد للعميل المبني على
بيانات مجمعة داخلياً  ،مثل دورات التأخر
عن السداد.

استخدام الحدود الممنوحة.

السندات المتداولة ،وأسعار مقايضة التعثر في
االئتمان للجهة المقترضة ،عند توفرها.

أنواع وعدد المنتجات المحتفظ بها على
مستوى العميل.

طلبات ومنح اإلعفاء من السداد.

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة
السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في
أنشطته التجارية.

التغيرات الحالية والمتوقعة في
األعمال التجارية والمالية واالقتصادية

 )1إنشاء هيكل احكام الحتمال التعثر عن السداد
تعتبــر درجــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان المدخــل الرئيســي لتحديــد هيــكل احــكام الحتمــال التعثــر عــن الســداد للتعرضــات .تقــوم
المجموعــة بجمــع معلومــات األداء والتعثــر المتعلقــة بتعرضهــا لمخاطــر االئتمــان وتحليلهــا حســب المنتــج والجهــة المقترضــة باإلضافــة
أيضــا اســتخدام المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الــوكاالت المرجعيــة االئتمانيــة الخارجيــة
إلــى تصنيــف مخاطــر االئتمــان .يتــم ً
بالنســبة لبعــض المحافــظ.
تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة فــي تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا واجــراء تقديــرات الحتمــال التعثــر المتبقــي علــى مــدى
العمــر للتعرضــات والكيفيــة التــي يتوقــع أن تتغيــر بهــا نتيجــة مــرور الوقــت.
يشــتمل التحليــل علــى تحديــد ومعايــره العالقــة بيــن التغيــرات فــي معــدالت التعثــر وعوامــل االقتصــاد الكلــي وتحاليــل عميقــة ألثــر بعــض
العوامــل األخــرى (مثــل الخبــرات الســابقة فيمــا يتعلــق باإلعفــاء مــن الســداد ) المتعلقــة بمخاطــر التعثــر .بالنســبة لمعظــم التعرضــات ،تشــتمل
عوامــل االقتصــاد الكلــي األساســية علــى معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدالت العمولــة القياســية ومعــدالت البطالــة .بالنســبة
للتعرضــات المتعلقــة بصناعــات محــددة و  /أو مناطــق معنيــة ،يمكــن أن يشــتمل التحليــل علــى أســعار الســلع المعنيــة أو  /وأســعار العقــارات.
وبنــاءاً علــى توصيــة الخبيــر االقتصــادي بالمجموعــة ،وبعــد األخــذ فــي الحســبان مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات الخارجيــة الفعليــة
والمتوقعــة ،تقــوم المجموعــة بإعــداد تصورهــا لـــ «الحالــة األساســية» لالتجــاه المســتقبلي للتغيــرات االقتصاديــة المعنيــة ومجموعــة مــن
تصــورات التوقعــات المحتملــة األخــرى (أنظــر التفاصيــل أدنــاه المتعلقــة بــإدراج المعلومــات المســتقبلية) .ثــم تقــوم المجموعــة باســتخدام
هــذه التوقعــات لتعديــل تقديراتهــا الخاصــة الحتمــال التعثــر عــن الســداد.
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 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )2تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري
تتفــاوت ضوابــط تحديــد فيمــا إذا ازدادت مخاطــر االئتمــان بشــكل جوهــري بحســب المحفظــة وتشــمل تغيــرات كميــة فــي احتمــاالت التعثــر
وعوامــل نوعيــة ،بمــا فــي ذلــك الدعــم بعــد تجــاوز تاريــخ االســتحقاق.
تعتبــر مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بتعرضــات معينــة بأنهــا ازدادت بشــكل جوهــري منــذ االثبــات األولــي لهــا إذا مــا تمــت وفــق النمــاذج الكميــة
الخاصــة بالمجموعــة.
وباســتخدام التقديــرات التــي أجراهــا الخبــراء لديــه ،وبنــاءاً علــى الخبــرة الســابقة ،يمكــن للمجموعــة أن تقــرر بــأن مخاطــر االئتمــان قــد ازدادت
بشــكل جوهــري بنــاءاً علــى مؤشــرات نوعيــة معينــة تــدل علــى ذلــك ،وأنــه لــم يتــم إظهــار أثرهــا بالكامــل فــي التحاليــل الكميــة بصــورة منتظمــة
(اإلفصــاح عــن المؤشــرات النوعيــة ذات العالقــة ،بمــا فــي ذلــك مختلــف الضوابــط المســتخدمة بشــأن مختلــف المحافــظ مثــل القــروض
العقاريــة لألفــراد  ،وبطاقــات االئتمــان  ،والقــروض العقاريــة التجارية...إلــخ).
وفيمــا يتعلــق بتجــاوز تاريــخ االســتحقاق ،تــرى المجموعــة بــأن الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت بعــد تأخــر الســداد ثالثيــن
يومــاً مــن تاريــخ االســتحقاق .تحــدد أيــام التأخــر عــن الســداد عــن طريــق القيــام بعــد أيــام التأخــر منــذ أبكــر تاريــخ اســتحقاق مضــى لــم يتــم فيــه
اســتالم قيمــة الدفعــة بالكامــل والــذي يتجــاوز الحــد ذا األهميــة .يحــدد تاريــخ االســتحقاق دون األخــذ بعيــن االعتبــار أي فتــرة ســماح متاحــة
للجهــة المقترضــة.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة فعاليــة الضوابــط المســتخدمة لتحديــد الزيــادات الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان عــن طريــق القيــام بمراجعــات
دوريــة للتأكــد مــن:
• الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.
• ال تتوافق المعايير مع نقطة الزمن الذي يصبح فيه األصل متأخر السداد لمدة  30يوماً.
• عــدم وجــود تقلبــات غيــر مبــررة فــي مخصــص الخســائر مــن التحــول بيــن احتمــال التعثــر عــن الســداد لمــدة  12شــهراً (المرحلــة األولــى)
واحتمــال التعثــر عــن الســداد علــى مــدى العمــر (المرحلــة الثانيــة).
 )3الموجودات المالية المعدلة
يمكــن تعديــل الشــروط التعاقديــة لقــرض مــا ألســباب عــدة ،منهــا تغيــر الظــروف فــي الســوق والقــدرة علــى االحتفــاظ بالعميــل وعوامــل أخــرى
ال تتعلــق بالتدهــور االئتمانــي الحالــي أو المحتمــل للعميــل أو خضوعــه لظــروف ماليــة صعبــة .يجــوز إلغــاء إثبــات القــرض الحالــي الــذي تــم
تعديــل شــروطه ويتــم االعتــراف بالقــرض الــذي أعيــد التفــاوض عليــه كقــرض جديــد بالقيمــة العادلــة وفقــاً للسياســة المحاســبية.
فــي حالــة تعديــل شــروط أصــل مالــي مــا ولــم ينتــج عــن التعديــل إلغــاء اثبــات األصــل المالــي ،فــإن تحديــد فيمــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة
فــي مخاطــر االئتمــان لألصــل يتــم بمقارنــة :احتمــال التعثــر عــن الســداد الواقعــة فــي تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة (باالســتناد إلــى الشــروط
التعاقديــة المعدلــة)؛ واحتمــال التعثــر عــن الســداد الواقعــة المتوقعــة بنــاء علــى البيانــات المتاحــة عنــد اإلثبــات األولــي (باالســتناد إلــى
الشــروط التعاقديــة األصليــة).
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تقــوم المجموعــة بإعــادة التفــاوض بشــأن القــروض الممنوحــة للعمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة (يشــار إليهــا بـــ «أنشــطة اإلعفــاء مــن
الســداد») لزيــادة فــرص التحصيــل وتقليــل مخاطــر التعثــر .وبموجــب سياســة المجموعــة لإلعفــاء مــن الســداد ،يتــم اإلعفــاء عــن ســداد القــروض
حاليــا فــي حالــة تعثــر عــن الســداد أو إذا كان هنــاك احتمــال كبيــر للتعثــر عــن الســداد ،مــع وجــود أدلــة
علــى أســاس انتقائــي إذا كان المديــن ً
علــى قيــام المديــن ببــذل كافــة الجهــود المعقولــة للوفــاء وفــق الشــروط التعاقديــة األصليــة وأنــه يتوقــع بــأن يكــون المديــن قــادر علــى الوفــاء
بالشــروط المعدلــة.
تشــتمل الشــروط المعدلــة عــادة علــى تمديــد فتــرة االســتحقاق ،وتغييــر العمولــة البنكيــة ،وتغييــر توقيــت دفعــات العمولــة ،وتعديــل شــروط
اتفاقيــة القــرض .تخضــع كل مــن القــروض الممنوحــة للشــركات واألفــراد لسياســة اإلعفــاء عــن الســداد .وتقــوم لجنــة المراجعــة بالمجموعــة
بإجــراء مراجعــة دوريــة لتقاريــر عــن أنشــطة اإلعفــاء عــن الســداد.
بالنســبة للموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة اإلعفــاء عــن الســداد بالمجموعــة ،فــإن تقديــر احتمــال التعثــر عــن الســداد يعكــس
فيمــا إذا أدى التعديــل إلــى تحســين أو اســتعادة قــدرة المجموعــة علــى تحصيــل العمولــة وأصــل القــرض وخبــرة المجموعــة الســابقة تجــاه
إجــراءات اإلعفــاء عــن الســداد المماثلــة .وكجــزء مــن هــذه العمليــة ،تقــوم المجموعــة بتقويــم أداء الوفــاء للجهــة المقترضــة مقابــل الشــروط
التعاقديــة المعدلــة وتنظــر فــي المؤشــرات الســلوكية المختلفــة.
وبشــكل عــام ،يعتبــر «اإلعفــاء عــن الســداد» مؤشــراً نوعيــاً علــى وجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان ،وأن توقــع اإلعفــاء عــن الســداد
ـا علــى أن التعــرض منخفــض القيمــة /متعثــر .يحتــاج العميــل إلــى إظهــار ســلوك ثابــت للوفــاء علــى مــدى فتــرة مــن الوقــت قبــل
قــد يعتبــر دليـ ً
أن يعــد التعــرض غيــر منخفــض القيمــة /غيــر متعثــر أو أن يعتبــر احتمــال التعثــر قــد انخفــض وأن مخصــص الخســائر يتــم قياســه بمبلــغ مســاو
لمبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً.
 )4تعريف التعثر عن السداد
تعتبر المجموعة بأن األصل المالي ُمتعثراً عن السداد ،عندما:
 مــن غيــر المحتمــل أن تفــي الجهــة المقترضــة بالتزاماتهــا االئتمانيــة إلــى المجموعــة بشــكل كامــل ،دون قيــام المجموعــة بإجــراءات معينــةمثــل تســييل الضمانــات (إن وجدت)؛
 تجــاوز الجهــة المقترضــة موعــد االســتحقاق لمــا يزيــد عــن  90يومــاً للوفــاء بــأي التزام جوهري ائتماني تجاه المجموعة .تعتبر الســحوبات علىالمكشــوف بأنــه تــم تجــاوز موعــد اســتحقاقها عنــد خــرق العميــل ألي حــد تــم اشــعاره بــه ،أو تم اشــعاره بحــد يقل عن المبلغ القائــم الحالي.
وعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد ،فإن المجموعة تنظر في المؤشرات التالية:
 نوعية  -مثل خرق االتفاقية. كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس المصدر للمجموعة.استنادا على بيانات معدة داخلياً أويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
ً
إن المدخــات المســتخدمة لتقييــم مــا إذا كان أحــد األدوات الماليــة فــي حالــة تعثــر عــن الســداد وأهميتهــا قــد تتغيــر مــع مــرور الوقــت لتعكــس
التغيــرات فــي الظروف .
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 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
ب) المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
 )5إدراج المعلومات المستقبلية
تقــوم المجموعــة بــإدراج المعلومــات المســتقبلية عنــد تقويــم فيمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان أليــة أداة قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ
االثبــات األولــي لهــا وعنــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لهــا .تســتخدم المجموعــة نمــاذج مختلفــة لالقتصــاد الكلــي للمســاعدة فــي
تقديــر معــدالت التعثــر عــن الســداد للبنــوك ومحافــظ الســندات والقــروض الشــخصية والعقاريــة وقــروض الســيارات وبطاقــات االئتمــان.
يتــم تطويــر النمــاذج بشــكل فــردي ويتــم تحديــد األهميــة النســبية لعوامــل االقتصــاد الكلــي مــن خــال اســتخدام التقنيــات اإلحصائيــة األكثــر
مالءمــة بمــا فــي ذلــك ثابــت التكامــل واالنحــدار التربيعــي األقــل واختبــار الســببية لغيــر محافــظ األفــراد .الستكشــاف التأثيــر المحتمــل لتغيــر
الظــروف االقتصاديــة علــى المعــدالت المســتقبلية للتعثــر عــن الســداد للمجموعــة  ،يتــم إنشــاء مؤشــر مركــب لعوامــل االقتصــاد الكلــي األكثــر
صلــة لــكل محفظــة لغيــر محافــظ األفــراد  ،فــي ظــل ســيناريوهات مختلفــة واســتخدام أوزان النمــاذج .يعــد كل مؤشــر مركــب وســيلة لقيــاس
تأثيــر العوامــل المختلفــة التــي تشــمل نمــوذج معــدالت التعثــر لــكل منتــج لغيــر محافــظ األفــراد .مــن خــال المؤشــر المركــب  ،يمكــن أن تحصــل
المجموعــة علــى تغييــرات متزامنــة لجميــع العوامــل التــي يبــدو أنهــا تؤثــر علــى معــدل التعثــر لــكل تعــرض لمخاطــر االئتمــان.
بالنســبة لمحافــظ األفــراد ،تتضمــن منهجيــة النمــاذج تحليــات صارمــة للوصــول إلــى النمــوذج النهائــي لالقتصــاد الكلــي حيــث تتضمــن عمليــة
التطويــر األساســية خطــوات لتحويــل البيانــات ،والحــدود متعــددة المتغيــرات وأحاديــة المتغيــر واختيــار النمــاذج.
تســاعد هــذه النمــاذج فــي قيــاس اتجــاه وحجــم تأثيــر كل عامــل اقتصــادي كلــي علــى معــدل التعثــر عــن الســداد لــكل محفظــة .عوامــل
االقتصــاد الكلــي األعلــى التــي يبــدو أنهــا تؤثــر علــى معــدل التعثــر عــن الســداد لمحافــظ األفــراد وغيــر األفــراد فــي المجموعــة هــي:
المؤشرات االقتصادية
إجمالي معدل نمو الناتج المحلي /القطاع الخاص الغير نفطي
األسعار العالمية للنفط السعودي
المتوسط اليومي إلنتاج النفط السعودي على مدى الربع
معدل الفائدة قصير األجل وفقاً لمعدالت العمولة بين البنوك في المملكة العربية السعودية ( 3أشهر)
معدل مقايضات أسعار الفائدة للريال السعودي لمدة  5سنوات
مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)
القروض الممنوحة للقطاع الخاص
معدل البطالة
إجمالي معدل نمو الناتج المحلي على أساس القوة الشرائية
حجم الواردات من السلع والخدمات
حجم اإلقراض /االقتراض العام الحكومي
االستثمارات الحكومية
الستكشــاف التأثيــر المحتمــل لتغيــر الظــروف االقتصاديــة علــى المعــدالت المســتقبلية للتعثــر عــن الســداد للمجموعــة ،يتــم إنشــاء مؤشــر
مركــب لمعظــم عوامــل االقتصــاد الكلــي ذات الصلــة لــكل محفظــة علــى حــدة لــكل مــن محافــظ األفــراد وغيــر األفــراد لمختلــف التصــورات
باســتخدام األوزان مــن النمــاذج .وهــذا يعنــي أنــه تــم إنشــاء ســبعة مؤشــرات مركبــة مختلفــة .كل مؤشــر مركــب هــو وســيلة لقيــاس تأثيــر
العوامــل المختلفــة التــي يتضمنهــا النمــوذج علــى معــدالت التعثــر عــن الســداد لــكل منتــج مــن محافــظ األفــراد وغيــر األفــراد .ومــن خــال
المؤشــر المركــب ،يمكــن للمجموعــة الحصــول علــى تغييــرات متزامنــة فــي جميــع العوامــل التــي يبــدو أنهــا تؤثــر علــى معــدل التعثــر لــكل تعــرض
لمخاطــر االئتمــان.
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 )6قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمثل المدخالت األساسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل شروط المتغيرات التالية:
 احتمال التعثر عن السداد. الخسارة عند التعثر عن السداد. التعرض عند التعثر عن السداد.يتم استخراج هذه المؤشرات عموماً من نماذج إحصائية معدة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى.
إن تقديــرات احتمــاالت التعثــر تعتبــر تقديــرات بتاريــخ معيــن يتــم احتســابها وفــق نمــاذج تصنيــف إحصائيــة ويتــم تقويمهــا باســتخدام أدوات
تصنيــف مصممــة وفقــاً لمختلــف فئــات األطــراف األخــرى والتعرضــات .وتســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة إلــى بيانــات مجمعــة داخليــاً وخارجيــاً
تشــتمل علــى عوامــل كميــة ونوعيــة .وعنــد توفرهــا ،يمكــن أيضــاً اســتخدام بيانــات الســوق الســتنتاج احتمــال التعثــر للشــركات الكبيــرة .وفــي
حالــة انتقــال الطــرف المقابــل أو التعرضــات بيــن فئــات درجــات التصنيــف ،فــإن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى تغيــر فــي تقديــر احتمــال التعثــر
المعنــي .يتــم تقديــر احتمــاالت التعثــر بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار تواريــخ االســتحقاق التعاقديــة للتعرضــات ومعــدالت الدفــع مقدمــاً المقــدرة.
تمثــل الخســارة عنــد التعثــر عــن الســداد حجــم الخســارة المحتملــة فــي حالــة وجــود تعثــر .تقــوم المجموعــة بتقديــر مؤشــرات الخســارة عنــد
ـاء علــى تاريــخ معــدالت االســترداد للمطالبــات مــن األطــراف المتعثــرة .تأخــذ نمــاذج الخســارة عنــد التعثــر بعيــن االعتبــار
التعثــر عــن الســداد بنـ ُ
الهيــكل والضمــان وأقدميــة المطالبــة ،والصناعــة التــي يعمــل بهــا الطــرف اآلخــر و تكاليــف اســترداد الضمــان الــذي يعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن
األصــل المالــي .بالنســبة للقــروض المضمونــة بعقــارات مــن األفــراد ،يعتبــر معــدل «القــرض إلــى القيمــة» مؤشــراً أساســياً عنــد تحديــد الخســارة
عنــد التعثــر عــن الســداد .تقــوم تقديــرات الخســارة عنــد التعثــر بإعــادة معاييــره مختلــف التصــورات االقتصاديــة ،وبالنســبة للقــروض العقاريــة،
فإنهــا تعكــس التغيــرات المحتملــة فــي أســعار العقــارات ،ويتــم احتســابها علــى أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدل
العمولــة الفعلــي كعامــل خصــم.
يمثــل التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد التعرضــات المتوقعــة عنــد وقــوع التعثــر .تقــوم المجموعــة باســتخراج «التعــرض عنــد التعثــر عــن
الســداد» مــن التعرضــات الحاليــة إلــى الطــرف المقابــل والتغيــرات المحتملــة فــي المبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك
اإلطفــاء .يمثــل التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد ألصــل مالــي اجمالــي القيمــة الدفتريــة لــه .بالنســبة اللتزامــات القــروض والضمانــات الماليــة،
يشــتمل «التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد» علــى المبلــغ المســحوب والمبالــغ المســتقبلية المحتملــة التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد
والتــي يتــم تقديرهــا وفــق بيانــات تاريخيــة وتوقعــات مســتقبلية .بالنســبة لبعــض الموجــودات الماليــة ،يحــدد التعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد
عــن طريــق وضــع نمــاذج لنتائــج التعــرض المحتملــة فــي نقــاط زمنيــة مختلفــة باســتخدام تصــورات وتقنيــات احصائيــة.
كمــا تــم وصفــه أعــاه ،وشــريطة اســتخدام احتمــال التعثــر لمــدة  12شــهر كحــد أقصــى للموجــودات الماليــة التــي لــم تــزداد مخاطــر االئتمــان
بشــأنها بشــكل جوهــري ،تقيــس المجموعــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بعــد األخــذ بالحســبان مخاطــر التعثــر علــى مــدى الفتــرة التعاقديــة
القصــوى (بمــا فــي ذلــك خيــارات التمديــد للجهــة المقترضــة) التــي يتعــرض علــى مداهــا لمخاطــر االئتمــان ،حتــى لــو كانــت المجموعــة تســتخدم
مــدد أطــول ألغــراض إدارة المخاطــر .تمتــد أقصــى فتــرة تعاقديــة إلــى التاريــخ التــي يحــق للمجموعــة فيــه طلــب ســداد ســلفة مقدمــاً أو إنهــاء
إلتــزام القــرض أو الضمــان.
بالنســبة لتســهيالت بطاقــات االئتمــان الخاصــة باألفــراد ،التــي تشــتمل علــى كل مــن القــرض ومكون االلتزام غير المســحوب ،تقــوم المجموعة
بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس تاريــخ اإلنتهــاء الحالــي لبطاقــة االئتمــان .ال يوجــد لهــذه التســهيالت أجــل ثابــت أو فتــرات
ســداد محــددة ،ويتــم إدارتهــا علــى أســاس جماعــي .للمجموعــة الحــق فــي إلغاؤهــا فــوراً  ،لكــن هــذا الحــق التعاقــدي لــن يتعــزز خــال اإلدارة
اليوميــة االعتياديــة ولكــن فقــط عندمــا تصبــح المجموعــة علــى علــم بــأي زيــادة فــي مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى التســهيل .ال تقــدم
المجموعــة تســهيالت الســحب علــى المكشــوف لألفــراد ،ولكــن قــد تنشــأ عمليــات ســحب علــى المكشــوف فنيــاً علــى الحســابات الجاريــة
لألفــراد وتعتبــر هــذه العمليــات عمليــات مســتحقة الدفــع علــى الفــور ،كمــا تخضــع لمعاييــر التصنيــف للمجموعــة.
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 -30إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 30.3تحليل جودة االئتمان (تتمة)
وعند تقويم أي مؤشر على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تشتمل على:
 نوع األداة  /المنتج درجة تصنيف مخاطر االئتمان نوع الضمانات معدالت االسترداد والتحسن ،وتاريخ االثبات األولي. الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاقيخضــع التجميــع لمراجعــة منتظمــة للتأكــد بــأن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة تبقــى متجانســة بشــكل مالئــم .بالنســبة للمحافــظ التــي
تتوفــر للمجموعــة بشــأنها بيانــات تاريخيــة محــدودة ،تســتخدم بيانــات مرجعيــة خارجيــة لدعــم البيانــات المتاحــة داخليــاً.
 4جودة االئتمان للقروض والسلف
أ) أعمار القروض والسلف (ماعدا القروض الغير عاملة)
2019م
بأالف الرياالت السعودية

بطاقات ائتمان

قروض شخصية*

قروض تجارية**

اإلجمالي

لغاية  30يوم

48,544

2,168,986

1,267,010

3,484,540

من  90 – 31يوم

22,737

769,237

462,993

1,254,967

من  180 – 91يوم

16,934

290,882

190,919

498,735

أكثر من  180يوم

-

-

522,903

522,903

اإلجمالي

88,215

3,229,105

2,443,825

5,761,145

2018م
بأالف الرياالت السعودية

بطاقات ائتمان

قروض شخصية*

قروض تجارية**

اإلجمالي

لغاية  30يوم

62,231

3,495,818

51,340

3,609,389

من  90 – 31يوم

27,208

1,031,869

422,787

1,481,864

من  180 – 91يوم

16,546

360,058

50,777

427,381

أكثر من  180يوم

-

-

351,176

351,176

اإلجمالي

105,985

4,887,745

876,080

5,869,810

* تشمل التمويل العقاري الشخصي.
** تشمل جاري مدين والقروض األخرى.
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 30.4جودة االئتمان للقروض والسلف
ب) فيما يلي تحليل بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية
2018م

2019م
بآالف الرياالت السعودية

العاملة

غير العاملة

حكومية وشبه حكومية

61,521

-

مخصص
انخفاض
خسائر
االئتمان

()719

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

8,363,041

-

()4,782

8,358,259

زراعه وأسماك

2,169,818

-

()2,961

2,166,857

1,935,554

24,506,104

19,929

()337,249

24,188,784

24,897,676

501

6,940,962

-

تصنيع
مناجم وتعدين

7,896,825

-

()3,652

القروض
والسلف،
صافي

العاملة

غير العاملة

60,802

-

-

مخصص
انخفاض
خسائر
االئتمان

-

6,989,286

-

()8,263

6,981,023

-

()3,492

1,932,062

()231,725

24,666,452

()257

6,940,705

7,893,173

القروض
والسلف،
صافي
-

كهرباء ،ماء ،غاز ،خدمات صحية

3,188,051

500

()818

3,187,733

3,098,627

-

()1,276

3,097,351

بناء وانشاءات
تجارة

14,721,715
43,386,698

234,096
860,464

()163,465
()1,242,568

14,792,346

14,694,804

490,505

()321,636

14,863,673

43,004,594

35,934,569

824,993

()809,696

35,949,866

نقل واتصاالت

4,748,303

-

()1,967

4,746,336

3,883,443

-

()3,600

3,879,843

خدمات

9,389,690

61,195

()22,189

9,428,696

7,610,301

2,051

()10,336

7,602,016

قروض شخصية وبطاقات
ائتمان

56,750,039

377,950

()975,495

56,152,494

45,805,030

243,387

()968,239

45,080,178

1,926

-

()1

1,925

31,670

-

()9

31,661

175,183,731

1,554,134

()2,755,866

173,981,999

151,821,922

1,561,437

()2,358,529

151,024,830

أخرى

اإلجمالي

ج) الضمانات
تقــوم المجموعــة ،خــال دورة أعمالهــا العاديــة ومــن خــال أنشــطة اإلقــراض ،باالحتفــاظ بضمانــات كتأميــن للحــد مــن مخاطــر االئتمــان
علــى القــروض والســلف .تشــتمل هــذه الضمانــات غالبــا علــى ودائــع ألجــل ،وتحــت الطلــب و نقديــة أخــرى ،وضمانــات ماليــة ،وأســهم دوليــة
ومحليــة ،وعقــارات وأصــول ثابتــة أخــرى .ويتــم االحتفــاظ بهــذه الضمانــات بصفــة أساســية مقابــل القــروض التجاريــة والشــخصية ويتــم إدارتهــا
لمواجهــة المخاطــر ذات العالقــة بصافــي القيمــة البيعيــة لهــا  ،وتراقــب اإلدارة القيــم العادلــة للضمانــات بصفــة دوريــة وتطلــب ضمانــات
إضافيــة وفقــا لالتفاقيــات المبرمــة عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً.
في ما يلي تحليال للقيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة مقابل القروض والسلف لكل فئة:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

52,148,593

46,388,480

قروض متأخرة ولكن عاملة

2,586,024

4,103,990

قروض غير عاملة

867,516

1,864,326

قروض جيدة

اإلجمالي

55,602,133

2018م

52,356,796
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 -31مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات التــي
تحــدث فــي الســوق مثــل تغيــرات أســعار العمــوالت الخاصــة وأســعار تحويــل العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم .تصنــف المجموعــة مخاطــر
الســوق كمحفظــة تجاريــة أو محفظــة غيــر تجاريــة  /مصرفيــة .يتــم إدارة ومراقبــة مخاطــر الســوق للمحفظــة التجاريــة باســتخدام طريقــة
القيمــة المعرضــة للمخاطــر ويتــم إدارة ومراقبــة مخاطــر الســوق للمحفظــة غيــر التجاريــة أو المصرفيــة باســتخدام مزيــج مــن طريقــة القيمــة
المعرضــة للمخاطــر واختبــارات الجهــد وتحليــل الحساســية:
 31.1مخاطر السوق– المحفظة التجارية
وضعــت المجموعــة حــدوداً (لــكل مــن طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ولمســتويات المخاطــر التــي يتــم التعــرض لهــا) لمســتويات المخاطــر
المقبولــة إلدارة المحفظــة التجاريــة .وإلدارة مخاطــر الســوق للمحفظــة التجاريــة ،تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة القيمــة المعرضــة
للمخاطــر لتقويــم مراكــز مخاطــر الســوق ولوضــع تقديــرات للخســائر االقتصاديــة المحتملــة بنــاءاً علــى مجموعــة مــن االفتراضــات والتغيــرات
فــي الظــروف الســائدة فــي الســوق.
تعتبــر طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر تقديــراً للتغيــر الســلبي المحتمــل فــي القيمــة الســوقية للمحفظــة عنــد مســتوى معيــن مــن الثقــة
وعلــى مــدى فتــرة زمنيــة محــددة .تســتخدم المجموعــة طريقــة «التغيــر – التغيــر المشــترك» الحتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر للمحفظــة
التجاريــة بنــاءاً علــى البيانــات التاريخيــة (لمــدة ســنة) .يتــم تصميــم طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر عــادة لقيــاس مخاطــر الســوق فــي ظــل
ظــروف الســوق العاديــة وبالتالــي هنــاك قصــور فــي اســتخدام طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ألنهــا مبنيــة علــى معــدالت ارتبــاط تاريخيــة
وعلــى التغيــرات فــي أســعار الســوق وتفتــرض بــأن تكــون الحــركات المســتقبلية علــى شــكل بيــان إحصائــي.
يقوم البنك باحتساب القيمة المعرضة للمخاطر وفقاً لآلتي:
 )1فترة احتفاظ لمدة  10ايام عند مستوى ثقة  %99ألغراض احتساب رأس المال النظامي.
 )2فترة احتفاظ لمدة يوم واحد عند مستوى ثقة  %99ألغراض إعداد التقارير الداخلية واالفصاح.
إن طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر التــي تتبعهــا المجموعــة عبــارة عــن تقديــرات موضوعــة باســتخدام مســتوى ثقــة  %99مــن
الخســائر المحتملــة التــي ال يتوقــع تجاوزهــا فــي حالــة ثبــات الظــروف الســائدة بالســوق لمــدة يــوم أو  10أيــام .إن اســتخدام نســبة %99
علــى مــدى يــوم واحــد يوضــح بــأن الخســائر التــي تجــاوزت مبلــغ القيمــة المعرضــة للمخاطــر يجــب أال تحــدث – فــي المتوســط – أكثــر مــن
مــرة كل مائــة يــوم.
تمثــل «القيمــة المعرضــة للمخاطــر» مخاطــر المحفظــة عنــد انتهــاء يــوم عمــل مــا ،وال تأخــذ بعيــن االعتبــار الخســائر التــي تحــدث خــارج فتــرة
الثقــة المحــددة ،لكــن النتائــج التجاريــة الفعليــة قــد تختلــف عــن عمليــات احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر خاصــة وأن عمليــات االحتســاب
هــذه ال تعطــي مؤشــراً ذو معنــى عــن األربــاح والخســائر خــال أوضــاع الســوق غيــر العاديــة.
وللتغلــب علــى القصــور أعــاه المتعلــق بطريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ،تســتخدم المجموعــة أيضــاً اختبــارات الجهــد لــكل مــن مخاطــر
المحافــظ غيــر التجاريــة والتجاريــة للوقــوف علــى الظــروف التــي تحــدث خــارج فتــرات الثقــة االعتياديــة باســتخدام ســتة ســيناريوهات الختبــارات
الجهــد لكامــل المجموعــة ،ويتــم إصــدار تقاريــر دوريــة منتظمــة إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة توضــح الخســائر المحتمــل
حدوثهــا للنظــر فيهــا.
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فيمــا يلــي البيانــات المتعلقــة بالقيمــة المعرضــة للمخاطــر الخاصــة بالمجموعــة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر 2019م و2018م
باســتخدام فتــرة احتفــاظ ليــوم واحــد وعنــد مســتوى ثقــة  .%99كافــة المبالــغ بمالييــن الريــاالت الســعودية:
2019م

مخاطر أسعار
الصرف األجنبي

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة

مخاطر أسعار
األسهم

المخاطر الكلية

القيمة المعرضة للمخاطر في  31ديسمبر
2019م

2.24

5.20

2.55

8.10

6.90

8.78

1.58

13.63

28.78

24.35

2.63

34.39

1.62

0.19

4.98

2018م

مخاطر أسعار
الصرف األجنبي

مخاطر أسعار
العموالت الخاصة

مخاطر أسعار
األسهم

المخاطر الكلية

القيمة المعرضة للمخاطر في 31ديسمبر
2018م

3.71

2.83

5.54

10.33

7.87

1.31

5.04

13.54

27.39

4.34

5.54

32.97

1.58

0.04

4.82

6.41

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام
2019م
الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر
لعام 2019م

الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 1.11
2019م

متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام
2018م

الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام
2018م
الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام
2018م

 31.2مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية:
 )1مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشــأ مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة نتيجــة الحتمــال تأثيــر التغيــرات فــي اســعار العمــوالت الخاصــة علــى القيمــة العادلــة أو التدفقــات
النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة .وقــد أقــرت المجموعــة حــدودا « لصافــي دخــل العمــوالت الخاصــة المعــرض للمخاطــر «و» القيمــة
الســوقية المعرضــة للمخاطــر» والتــي يتــم مراقبتهــا بواســطة لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة .ويوجــد حــدود للفجــوات
لتغطيــة مخاطــر عمليــات الصــرف األجنبــي اآلجلــة وعمليــات أســواق المــال بالــدوالر األمريكــي والريــال الســعودي وعمــات رئيســية أخــرى.
وتراقــب المجموعــة المراكــز يوميــاّ ويســتخدم اســتراتيجيات التغطيــة لضمــان بقــاء علــى هــذه المراكــز ضمــن الحــدود المقــررة لهــذه الفجــوات.
ويوضــح الجــدول التالــي أثــر التغيــرات المحتملــة والمعقولــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة ،مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ،علــى قائمــة الدخــل
الموحــدة أو حقــوق المســاهمين.
يمثــل االثــر علــى الدخــل أثــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة لمــدة عــام ،علــى
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة لغيــر اغــراض المتاجــرة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و2018م شــامال أثــر التغطيــة المتعلقــة بهــا.
تــم احتســاب االثــر علــى حقــوق المســاهمين وذلــك بإعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر بعمولــه ثابتــه بمــا فــي ذلــك أثــر تغطيــة المخاطــر المتعلقــة بهــا كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و 2018م والناتجــة عــن اثــر
التغييــرات المفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة .ويتــم تحليــل األثــر علــى حقــوق المســاهمين حســب تاريــخ اســتحقاق الموجــودات
أو المقايضــات .ويتــم تحليــل ومراقبــة مخاطــر العمليــات المصرفيــة حســب تركــزات العمــات ويتــم اإلفصــاح عــن اآلثــار المتعلقــة بهــا
بمالييــن الريــاالت الســعودية.
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 -31مخاطر السوق (تتمة)
 31.2مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية( :تتمة)
 )1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
2019م
العملة

األثر على حقوق المساهمين

ريال سعودي

الزيادة
في نقاط
األساس

+100

االثر على دخل
العموالت
الخاصة

دوالر امريكي

+100

()43.08

()4.59

يورو

+100

0.13

()0.26

()2.03

جنيه إسترليني

+100

()8.24

-

-

-

ين ياباني

+100

1.01

-

-

-

-

أخرى

+100

()0.60

-

-

-

-

العملة
ريال سعودي

النقص
في نقاط
األساس

-100

االثر على دخل
العموالت
الخاصة

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة 5–1
سنوات
أو أقل

309.65

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة 5 – 1
سنوات
أو أقل

-

-

-

-

-

()2.25

()265.61

()330.53

()602.98

()4.38

()3.73

()10.40

-

-

األثر على حقوق المساهمين
أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

-100

45.89

4.59

2.25

265.61

330.53

602.98

يورو

-100

()0.13

0.26

2.03

4.38

3.73

10.40

جنيه إسترليني

-100

7.93
()0.95

-

-

-

-

-

أخرى

-100

0.59

-

-

-

-

-

2018م
العملة

الزيادة في
نقاط االساس

ريال سعودي

+ 100

االثر على دخل
العموالت
الخاصة
310.00

ين ياباني

-100

()309.65

-

-

األثر على حقوق المساهمين
 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

+ 100

()50.00

()0.64

()0.70

()44.81

()303.27

()349.42

يورو

+ 100

()8.00

()0.01

-

()0.42

()0.56

()0.99

جنيه إسترليني

+ 100

()0.60

-

-

-

-

-

ين ياباني

+ 100

4.96

-

-

-

-

-

أخرى

+ 100

()0.57

-

-

-

-

-

العملة

النقص في
نقاط األساس

ريال سعودي

-100

االثر على دخل
العموالت
الخاصة

()310.00

األثر على حقوق المساهمين
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 6أشهـر أو
أقل

سنة واحدة
أو أقل

5–1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

اإلجمالي

-

-

-

-

-

دوالر امريكي

-100

50.00

0.64

0.70

44.81

303.27

349.42

يورو

-100

-

0.01

-

0.42

0.56

0.99

جنيه إسترليني

-100

0.40

-

-

-

-

-

ين ياباني

-100

()4.96

-

-

-

-

-

أخرى

-100

0.57

-

-

-

-

-
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آثار أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تديــر المجموعــة أثــار التقلبــات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ،تتعــرض المجموعــة
لمخاطــر أســعار العمــوالت نتيجــة لعــدم التطابــق أو لوجــود فجــوات بيــن قيــم الموجــودات والمطلوبــات واألدوات خــارج قائمــة المركــز
المالــي التــي تســتحق أو ســيتم تجديــد أســعارها فــي فتــرة محــددة .وتقــوم المجموعــة بــإدارة هــذه المخاطــر بمطابقــة تواريــخ تجديــد أســعار
الموجــودات والمطلوبــات مــن خــال اســتراتيجيات إدارة المخاطــر.
يلخــص الجــدول أدنــاه تعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة ويتضمــن موجــودات ومطلوبــات المجموعــة المســجلة بالقيمــة
أوال.
الدفتريــة مصنفــة حســب تاريــخ تجديــد األســعار أو تاريــخ االســتحقاق ،أيهمــا يحــدث ً
2019م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5-1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة
خاصة

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

14,628,798

-

-

-

14,560,689

29,189,487

نقدية في الصندوق

-

-

-

-

4,916,642

4,916,642

ارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

14,628,798
3,625,622

724,843

-

-

9,644,047
384,423

24,272,845

حسابات جارية

574,543

-

-

-

384,423

958,966

إيداعات اسواق المال

3,051,079

724,843

-

-

-

3,775,922

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

53,607

16,192

366,406

172,642

-

608,847

استثمارات ،صافي

7,276,051

10,437,818

15,759,844

15,799,800

4,087,902

53,361,415

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

1,038,918

1,038,918

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

627,141

398,823

5,469,978

10,636,027

3,048,984

20,180,953

مقتناة بالتكلفة المطفأة

6,648,910

10,038,995

10,289,866

5,163,773

-

32,141,544

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

702,882

702,882

قروض وسلف ،صافي

70,306,290

41,362,404

30,612,972

31,700,333

-

173,981,999

حساب جاري مدين

6,763,295

-

-

-

-

6,763,295

بطاقات ائتمان

760,513

-

-

-

-

760,513

قروض شخصية

4,414,493

11,369,452

24,428,101

15,179,935

-

55,391,981

قروض تجارية

62,108,635

41,024,212

6,469,519

965,970

-

أخرى

497,874

-

-

-

-

110,568,336

497,874

عقارات أخرى

-

-

-

-

233,057

233,057

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

2,201,925

2,201,925

موجودات أخرى

430,429

-

-

-

343,949

774,378

مدينون واخرى

430,429

-

-

-

343,949

774,378

إجمالي الموجودات

100,559,317

63,572,517

47,023,870

32,118,347

22,514,827

265,788,878

الموجودات

اإلجمالي

4,734,888
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 -31مخاطر السوق (تتمة)
 31.2مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية( :تتمة)
 )1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
2019م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5-1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين
3,786,561

7,853,898

-

632,230

851,791

13,124,480

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
حسابات جارية

-

-

-

-

851,791

851,791

ودائع اسواق المال

3,786,561

7,853,898

-

632,230

-

12,272,689

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

6,724

11,652

340,518

290,332

-

649,226

ودائع العمالء

59,917,083

19,349,365

7,407,767

48,200

107,795,484

194,517,899

تحت الطلب

6,082,067

-

-

-

87,625,739

93,707,806

ادخار

525,605

-

-

-

-

525,605

ألجل

53,309,411

19,349,365

7,407,767

48,200

-

80,114,743

أخرى

-

-

-

-

20,169,745

20,169,745

سندات دين مصدرة

-

4,003,029

-

-

-

4,003,029

-

-

-

-

12,922,782

12,922,782

دائنون وأخرى

-

-

-

-

12,922,782

12,922,782

حقوق المساهمين

-

-

-

-

40,571,462

40,571,462

اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

63,710,368

31,217,944

7,748,285

970,762

162,141,519

265,788,878

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود داخل

36,848,949

32,354,573

39,275,585

31,147,585

()139,626,692

-

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود خارج

2,437,935

731,504

()1,116,556

()2,052,883

-

-

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت

39,286,884

33,086,077

38,159,029

29,094,702

()139,626,692

-

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت

39,286,88

72,372,961

110,531,990

139,626,692

-

-

مطلوبات أخرى

قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي
الخاصة
الخاصة
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2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5-1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة
خاصة

اإلجمالي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,459,863

-

-

-

13,863,309

16,323,172

نقدية في الصندوق

-

-

-

-

5,212,780

5,212,780

ارصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,459,863

-

-

-

8,650,529

11,110,392

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

10,198,199

275,000

-

-

555,977

11,029,176

حسابات جارية

1,427,452

-

-

-

555,977

1,983,429

إيداعات اسواق المال

8,770,747

275,000

-

-

-

9,045,747

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

11,156

12,641

200,866

61,962

-

286,625

استثمارات ،صافي

7,455,110

8,687,858

19,910,977

9,550,226

2,388,601

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

393,272

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

798,891

441,728

5,912,461

5,577,862

1,995,329

14,726,271

مقتناة بالتكلفة المطفأة

6,656,219

8,246,130

13,998,516

3,972,364

-

32,873,229

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

595,493

595,493

قروض وسلف ،صافي

65,225,956

35,392,852

27,988,297

22,417,725

-

151,024,830

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

5,102,474

15,153,760

21,958,298

2,134,699

-

44,349,231

قروض تجارية

58,045,155

35,067,534

5,656,907

896,635

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

281,390

عقارات أخرى

-

-

-

-

227,405

227,405

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,699,462

1,699,462

موجودات أخرى

348,506

-

-

-

372,135

720,641

مدينون واخرى

348,506

-

-

-

372,135

720,641

إجمالي الموجودات

90,629,831

59,196,793

47,727,048

12,643,522

19,702,382

229,899,576
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 -31مخاطر السوق (تتمة)
 31.2مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية( :تتمة)
 )1مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3أشهر

 12-3شهر

5-1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة خاصة

اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين
6,742,481

373,058

-

632,070

832,905

8,580,514

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
حسابات جارية

-

-

-

-

832,905

832,905

ودائع اسواق المال

6,742,481

373,058

-

632,070

-

7,747,609

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

33,147

6,612

144,052

90,459

-

274,270

ودائع العمالء

55,242,009

13,368,807

2,294,172

-

98,917,168

169,822,156

تحت الطلب

4,141,012

-

-

-

82,701,183

86,842,195

ادخار

459,724

-

-

-

-

459,724

ألجل

50,641,273

13,368,807

2,294,172

-

-

66,304,252

أخرى

-

-

-

-

16,215,985

16,215,985

سندات دين مصدرة

-

4,003,783

-

-

-

4,003,783

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

دائنون وأخرى

-

-

-

-

10,444,637

10,444,637

حقوق المساهمين

-

-

-

-

36,774,216

36,774,216

إدجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

62,017,637

17,752,260

2,438,224

722,529

146,968,926

229,899,576

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود داخل

28,612,194

41,444,533

45,288,824

11,920,993

()127,266,544

-

مخاطر أسعار العموالت الخاصة – الفجوة للبنود خارج

2,677,733

750,180

()2,034,454

()1,393,459

-

-

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

31,289,927

42,194,713

43,254,370

10,527,534

()127,266,544

-

الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت

31,289,927

73,484,640

116,739,010

127,266,544

-

-

مطلوبات أخرى

قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي

الخاصة

 )2مخاطر العمالت
تمثــل مخاطــر العمــات مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي .وقــد أقــر مجلــس اإلدارة
حــدوداً لمراكــز العمــات والتــي يتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي ،كمــا يتــم اســتخدام اســتراتيجيات تغطيــة المخاطــر لضمــان بقــاء المراكــز ضمــن
الحــدود المقــررة.
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ويظهــر الجــدول أدنــاه العمــات التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بشــكل جوهــري كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و2018م علــى الموجــودات
والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجــرة ،والتدفقــات النقديــة المتوقعــة .ويحســب التحليــل أثــر التغيــرات المحتملــة والمعقولــة
فــي أســعار العمــات مقابــل الريــال الســعودي ،مــع بقــاء باقــي المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة( ،بســبب تغيــر القيمــة
العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجــرة الخاضعــة لمخاطــر العمــات) وعلــى حقــوق المســاهمين (نتيجــة
التغيــر فــي القيمــة العادلــة لمقايضــات العمــات وعقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة والمســتخدمة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة) .ويظهــر
التأثيــر اإليجابــي الزيــادة المحتملــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين ،بينمــا يظهــر التأثيــر الســلبي االنخفــاض المحتمــل فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين.
كما في  31ديسمبر 2019م
بماليين الرياالت السعودية

التغير في سعر
العملة %

األثر على صافي
الدخل

دوالر أمريكي

±1

±6.68

يورو

±1

±0.34

جنية إسترليني

±1

(±)0.07

عمالت األخرى

±1

(±)0.02

كما في  31ديسمبر 2018م

التغير في سعر
العملة %

األثر على صافي الدخل

دوالر أمريكي

±1

± 4.45

يورو

±1

± 0.46

جنية إسترليني

±1

± 0.01

عمالت األخرى

±1

(± )0.04

ين ياباني

بماليين الرياالت السعودية

ين ياباني

±1

±1

±0.06

± 0.32

 )3مخاطر العمالت األجنبية
تديــر المجموعــة مخاطــر آثــار التقلبــات فــي أســعار الصــرف الســائدة بالســوق علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة .ويقــوم مجلــس اإلدارة
بوضــع حــدود لمســتوى المخاطــر المقبولــة لــكل عملــة وبشــكل إجمالــي لمراكــز العمــات لليلــه واحــده و خــال اليــوم و حيــث يتــم مراقبتهــا
ـا بصافــي المخاطــر الجوهريــة الخاصــة بالمجموعــة كمــا فــي نهايــة الســنه بشــان العمــات االجنبيــة التاليــة:
يوميــاً .فيمــا يلــي تحليـ ً
كما في  31ديسمبر 2019م
بآالف الرياالت السعودية

2019م
مركز دائن (مدين)

2018م
مركز دائن(مدين)

دوالر أمريكي

749,299

759,314

يورو

351

1,795

جنية إسترليني

79

414

عمالت األخرى

55,995

ين ياباني

()1,466

()246

35,956

المركز الدائن يقصد به أن الموجودات بعملة أجنبية أكثر من المطلوبات لنفس العملة والمركز (المدين) يمثل العكس.
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 -31مخاطر السوق (تتمة)
 31.2مخاطر السوق – المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية( :تتمة)
 )4المحفظة المصرفية – مخاطر أسعار األسهم
تشــير مخاطــر أســعار األســهم إلــى انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم فــي محفظــة االســتثمارات المقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجــرة نتيجــة
للتغيــرات المحتملــة والمعقولــة فــي مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم الفرديــة.
ويوضــح الجــدول التالــي األثــر علــى اســتثمارات المجموعــة فــي أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر نتيجــة المحتملــة والمعقولــة والممكنــة فــي مؤشــرات األســهم مــع بقــاء المتغيــرات األخــرى ثابتــه علــى النحــو التالــي:
 31ديسمبر 2019م
التغير في قيمة
المؤشر %

 31ديسمبر2018م
االثر (بماليين
الرياالت السعودية)

التغير في قيمة
المؤشر%

االثر (بماليين
الرياالت السعودية)

مؤشرات السوق
تداول

+5

94.70

+5

59.61

+10

189.41

+10

119.23

-5

()94.70

-5

()59.61

-10

()189.41

-10

()119.23

 -32مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تلبيــة صافــي متطلبــات التمويــل الخاصــة بهــا .ويمكــن أن تحــدث مخاطــر الســيولة عنــد
وجــود اضطــراب فــي الســوق أو انخفــاض مســتوى درجــات التصنيــف االئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى شــح مفاجــئ فــي بعــض مصــادر التمويــل.
وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر ،قــام البنــك بتنويــع مصــادر التمويــل ،وإدارة الموجــودات بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار توفــر الســيولة ،والحفــاظ علــى
كاف للنقديــة وشــبه النقديــة واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول.
رصيــد ٍ
تقــوم اإلدارة بمراقبــة االســتحقاقات للتأكــد مــن كفايــة الســيولة الالزمــة لهــا .ويتــم مراقبــة موقــف الســيولة يوميــا ويتــم إجــراء اختبــارات جهــد
منتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف االعتياديــة وغيــر االعتياديــة فــي الســوق.
إن جميــع السياســات واإلجــراءات المرتبطــة بكفايــة الســيولة يتــم مراجعتهــا واعتمادهــا بواســطة لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات بالبنك.
يتــم تقديــم تقاريــر تغطــي موقــف الســيولة للمجموعــة ويتــم تزويــد لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات دوريــا بتقريــر موجــز يشــتمل علــى
االســتثناءات واإلجــراءات التصحيحيــة التــي تمــت.
وطبقــاً لنظــام مراقبــه البنــوك وكذلــك التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يحتفــظ البنــك لــدى مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي بوديعــة نظاميــة تعــادل 2018( %7م )%7 :مــن إجمالــي الودائــع تحــت الطلــب ،و 2018( %4م )%4 :مــن إجمالــي ودائــع
االدخــار والودائــع ألجــل .كمــا يحتفــظ البنــك باإلضافــة إلــى الوديعــة النظاميــة باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن  20%مــن التزامــات ودائعــه،
ويتكــون هــذا االحتياطــي مــن النقــد أو الذهــب أو ســندات التنميــة الحكوميــة أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــال فتــرة ال تزيــد
عــن ثالثيــن يومــاً .كمــا يمكــن للبنــك االحتفــاظ بمبالــغ إضافيــة مــن خــال تســهيالت اعــادة الشــراء لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن
 %85الــى  %100مــن القيمــة االســمية للســندات المحتفــظ بهــا.
أ) يشــتمل الجــدول أدنــاه علــى ملخــص اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة للمجموعــة فــي  31ديســمبر 2019م و2018م بنــاء علــى االلتزامــات
التعاقديــة للســداد غيــر المخصومــة .وحيــث ان العمــوالت الخاصــة المدفوعــة ،مدرجــة فــي الجــدول حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي ،فــإن
المبالــغ االجماليــة ال تتطابــق مــع قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .تــم تحديــد االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات وللمطلوبــات علــى
أســاس الفتــرة المتبقيــة بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة حتــى تواريــخ االســتحقاقات التعاقديــة ،وال تأخــذ بعيــن االعتبــار تاريــخ االســتحقاق
الفعلــي المتوقــع .ال تتوقــع المجموعــة أن يطالــب العمــاء بالســداد فــي التاريــخ المبكــر المطلــوب مــن المجموعــة الســداد فيــه ،كمــا أن
الجــدول ال يؤثــر علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة حســبما تظهــره الوقائــع التاريخيــة لالحتفــاظ بالودائــع مــن قبــل المجموعــة .والمبالــغ
الموضحــة بالجــدول ادنــاه تمثــل تواريــخ اســتحقاق محفظــة المطلوبــات غيــر المخصومــة.
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2019م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور  12-3شهر

 5-1سنوات

أكثــر من 5
سنـــــوات

اإلجمالي

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

4,697,862

7,938,807

66,464

688,355

13,391,488

حسابات جارية

851,791

-

-

-

851,791

ودائع اسواق المال

3,846,071

7,938,807

66,464

688,355

12,539,697

ودائع العمالء

165,744,777

20,959,856

8,346,040

102,404

195,153,077

تحت الطلب

93,707,806

-

-

-

93,707,806

ادخار

525,606

-

-

-

525,606

آلجل

53,595,601

19,630,105

7,475,614

48,600

80,749,920

أخرى

17,915,764

1,329,751

870,426

53,804

20,169,745

سندات دين مصدرة

40,029

122,310

638,237

4,092,871

4,893,447

أدوات مالية مشتقة (إجمالي الذمم الدائنة المتعاقد عنها)

11,952

7,573

138,209

67,275

225,009

اجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

170,494,620

29,028,546

9,188,950

4,950,905

213,663,021

2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثــر من 5
سنـــــوات

اإلجمالي

المطلوبات المالية
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

7,598,134

387,701

66,447

703,639

8,755,921

حسابات جارية

832,905

-

-

-

832,905

ودائع اسواق المال

6,765,229

387,701

66,447

703,639

7,923,016

ودائع العمالء

152,411,341

14,607,249

3,319,674

38,145

170,376,409

تحت الطلب

86,842,195

-

-

-

86,842,195

ادخار

459,726

-

-

-

459,726

آلجل

50,873,370

13,586,168

2,398,965

-

66,858,503

أخرى

14,236,050

1,021,081

920,709

38,145

16,215,985

سندات دين مصدرة

40,029

122,310

649,356

4,244,845

5,056,540

ادوات مالية مشتقة (إجمالي الذمم الدائنة المتعاقد عنها)

40,637

59,751

336,949

117,806

555,143

إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

160,090,141

15,177,011

4,372,426

5,104,435

184,744,013
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 -32مخاطر السيولة (تتمة)
تحليال للموجودات والمطلوبات حسب التواريخ التي يتوقع سدادها أو استردادها فيها.
ب) يوضح الجدول أدناه
ً
2019م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور  12-3شهر

 5-1سنوات

أكثــر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

19,545,440

-

-

-

9,644,047

29,189,487

نقدية في الصندوق

4,916,642

-

-

-

-

4,916,642

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

14,628,798

-

-

-

9,644,047

24,272,845

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

4,010,045

724,843

-

-

-

4,734,888

الموجودات

اإلجمالي

حسابات جارية

958,966

-

-

-

-

958,966

ودائع أسواق المال

3,051,079

724,843

-

-

-

3,775,922

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

53,607

16,192

366,406

172,642

-

608,847

استثمارات ،صافي

1,452,805

7,753,664

17,611,814

22,455,229

4,087,903

53,361,415

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

1,038,918

1,038,918

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

145,069

301,562

5,689,132

10,996,205

3,048,985

20,180,953

مقتناة بالتكلفة المطفأة

1,307,736

7,452,102

11,922,682

11,459,024

-

32,141,544

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

702,882

702,882

قروض وسلف ،صافي

50,970,560

30,184,094

43,660,866

49,166,479

-

173,981,999

حساب جاري مدين

6,763,295

-

-

-

-

6,763,295

بطاقات ائتمان

760,513

-

-

-

-

760,513

قروض شخصية

175,973

338,192

24,143,453

30,734,363

-

55,391,981

قروض تجارية

42,772,905

29,845,902

19,517,413

18,432,116

-

110,568,336

أخرى

497,874

-

-

-

-

497,874

عقارات أخرى

-

-

-

-

233,057

233,057

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

2,201,925

2,201,925

430,429

-

-

-

343,949

774,378

430,429

-

-

-

343,949

774,378

76,462,886

38,678,793

61,639,086

71,794,350

17,213,763

265,788,878

موجودات أخرى
مدينون واخرى
إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
4,638,352

7,853,898

-

632,230

-

13,124,480

حسابات جارية

851,791

-

-

-

-

851,791

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع اسواق المال

3,786,561

7,853,898

-

632,230

-

12,272,689

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

6,724

11,652

340,518

290,332

-

649,226

ودائع العمالء

165,458,586

20,679,116

8,278,193

102,004

-

194,517,899

تحت الطلب

93,707,806

-

-

-

-

93,707,806

ادخار

525,605

-

-

-

-

525,605

ألجل

53,309,411

19,349,365

7,407,767

48,200

-

80,114,743

17,915,764

1,329,751

870,426

53,804

-

20,169,745

سندات دين مصدرة

-

4,003,029

-

-

-

4,003,029

مطلوبات أخرى

12,352

37,058

212,083

646,565

12,014,72

12,922,782

دائنون وأخرى

12,352

37,058

212,083

646,565

12,014,724

12,922,782

حقوق المساهمين

-

-

-

-

40,571,462

40,571,462

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

170,116,014

32,584,753

8,830,794

1,671,131

52,586,186

265,788,878

أخرى
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2018م
بآالف الرياالت السعودية

خالل  3شهور

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثــر من 5
سنوات

بدون تاريخ
استحقاق
محدد

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

7,672,643

-

-

-

8,650,529

16,323,172

نقدية في الصندوق

5,212,780

-

-

-

-

5,212,780

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

2,459,863

-

-

-

8,650,529

11,110,392

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

10,754,176

275,000

-

-

-

11,029,176

حسابات جارية

1,983,429

-

-

-

-

1,983,429

ودائع اسواق المال

8,770,747

275,000

-

-

-

9,045,747

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

11,156

12,641

200,866

61,962

-

286,625

استثمارات ،صافي

5,343,882

1,345,109

21,343,815

17,571,365

2,388,601

47,992,772

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

393,272

393,272

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

209,263

461,362

6,130,976

5,929,341

1,995,329

14,726,271

مقتناة بالتكلفة المطفأة

5,134,619

883,747

15,212,839

11,642,024

-

32,873,229

استثمارات في شركات زميلة

-

-

-

-

595,493

595,493

قروض وسلف ،صافي

50,246,419

26,432,328

37,924,610

36,421,473

-

151,024,830

الموجودات

اإلجمالي

حساب جاري مدين

5,997,031

-

-

-

-

5,997,031

بطاقات ائتمان

730,947

-

-

-

-

730,947

قروض شخصية

171,433

325,318

22,331,390

21,521,090

-

44,349,231

قروض تجارية

43,065,618

26,107,010

15,593,220

14,900,383

-

99,666,231

أخرى

281,390

-

-

-

-

281,390

عقارات أخرى

-

-

-

-

227,405

227,405

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,699,462

1,699,462

موجودات أخرى

348,506

-

-

-

372,135

720,641

مدينون واخرى

348,506

-

-

-

372,135

720,641

إجمالي الموجودات

74,376,782

28,065,078

59,469,291

54,054,800

13,933,625

229,899,576

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

7,575,386

373,058

-

632,070

-

8,580,514

حسابات جارية

832,905

-

-

-

-

832,905

ودائع اسواق المال

6,742,481

373,058

-

632,070

-

7,747,609

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

33,147

6,612

144,052

90,459

-

274,270

ودائع العمالء

152,179,242

14,389,888

3,214,881

38,145

-

169,822,156

تحت الطلب

86,842,195

-

-

-

-

86,842,195

ادخار

459,724

-

-

-

-

459,724

ألجل

50,641,273

13,368,807

2,294,172

-

-

66,304,252

أخرى

14,236,050

1,021,081

920,709

38,145

-

16,215,985

سندات دين مصدرة

-

-

-

4,003,783

-

4,003,783

مطلوبات أخرى

6,818

20,136

146,596

543,553

دائنون وأخرى

6,818

20,136

146,596

543,553

9,727,534

حقوق المساهمين

-

-

-

-

36,774,216

36,774,216

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

159,794,593

14,789,694

3,505,529

5,308,010

46,501,750

229,899,576

9,727,534

10,444,637
10,444,637

تشــتمل الموجــودات المتوفــرة للوفــاء بكافــة االلتزامــات وتغطيــة التزامــات القــروض القائمــة علــى النقديــة ،واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد
الســعودي ،والبنــود تحــت التحصيــل ،والقــروض والســلف الممنوحــة للبنــوك ،والقــروض والســلف الممنوحــة للعمــاء .وقــد تــم بيــان تواريــخ
اســتحقاق التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة فــي اإليضــاح رقــم (- 19ج).
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 -33القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
 المستوى األول :أسعار متداولة (غير معدلة) لموجودات أو مطلوبات مماثله في اسواق نشطة. المســتوى الثانــي :األســعار المتداولــة فــي اســواق نشــطة للموجــودات والمطلوبــات المشــابهة أو طــرق تقييــم بحيــث تســتند جميــعالمدخــات الهامــة علــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا .
 المستوى الثالث :طرق التقييم التي تستند على مدخالت هامة ال ترتكز على بيانات السوق التي ال يمكن مالحظتها.القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة
2019م
بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 1,038,918
الدخل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

المستوى الثاني

المستوى الثالث

-

اإلجمالي

1,038,918

19,788,231

-

392,722

20,180,953

-

608,847

-

608,847

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات

2018م
بآالف الرياالت السعودية

-

649,226

-

649,226

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

392,484

788

-

393,272

14,437,395

-

288,876

14,726,271

-

286,625

-

286,625

مطلوبات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات

-

274,270

-

274,270

بلغت القيمة العادلة للقروض والسلف  178,286مليون ريال سعودي ( 155,451 :2018مليون ريال سعودي).
ـدال بهامــش مخاطــر االئتمــان للوصــول إلــى
تســتخدم اإلدارة طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام منحنــى العائــد الحالــي معـ ً
القيمــة العادلــة للقــروض والســلف .تــم االفتــراض أنــه يوجــد للنقديــة واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي واألرصــدة لــدى
البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى التــي تقــل فتــرة اســتحقاقها عــن  90يــوم والذمــم المدينــة قصيــرة االجــل االخــرى قيمــه عادلــة تقــارب
بشــكل معقــول قيمتهــا الدفتريــة نظــراً لقصــر األجــل لهــذه الحســابات .بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة
 32,750مليــون ريــال ســعودي ( 32,825 :2018مليــون ريــال ســعودي).
إن القيمــة العادلــة لألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى واألرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى وودائــع العمــاء
وســندات الديــن المصــدرة كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و 2018م تقــارب القيمــة الدفتريــة لهــذه األرصــدة.
لم يكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة.
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بالرغــم مــن اعتقــاد المجموعــة بــأن تقديراتهــا للقيمــة العادلــة الســتثماراتها المدرجــة بالمســتوي الثالــث مالئمــه ،إال أن اســتخدام طــرق
تقييــم أو افتراضــات مختلفــة قــد يــؤدي الــى قياســات مختلقــة للقيمــة العادلــة .يتضمــن المســتوى الثالــث اســتثمارات فــي أســهم محليــة
ودوليــه غيــر متداولــة .وتعتمــد المجموعــة فــي تقييمهــا علــى قيمــة صافــي الموجــودات وطريقــة الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة بنــاءاً علــى
أحــدث القوائــم الماليــة المدققــة المتاحــة لتحديــد القيمــة العادلــة لتلــك االســتثمارات .ومــن الطــرق األخــرى المســتخدمة لتحديــد قيمــة هــذه
الســندات اســتخدام نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة علــى اســاس توزيعــات األربــاح المتوقعــة والتــي ال يتوفــر بشــأنها معلومــات .وبنــاء
علــى ذلــك ،فــإن التأثيــر المحتمــل الســتخدام اســاليب تقييــم معقولــة بافتراضــات بديلــة ال يمكــن تحديدهــا.
تسوية حركة المستوى الثالث:
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد االفتتاحي

2019م

288,876

2018م

315,912

إجمالي األرباح أو الخسائر
 -مدرجة في قائمة الدخل الموحدة

3

استردادات

-

 -مدرجة في الدخل الشامل اآلخر

مشتريات

الرصيد الختامي

()477

5,178

()45,572

98,665

19,013

392,722

288,876

-

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه مــن بيــع اصــل او تحويــل التــزام مــن معاملــة نظاميــة بيــن متعامليــن بالســوق فــي تاريــخ
القيــاس ،ويســتند قيــاس القيمــة العادلــة بإفتــراض ان بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام ســيحدث فــي:
 السوق الرئيسة للموجودات والمطلوبات ،أو -في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات و المطلوبات في حالة غياب السوق الرئيسي.

 -34المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة .تخضــع المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص
عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .األرصــدة الناتجــة عــن هــذه المعامــات فــي
 31ديســمبر كاآلتــي:
أ .أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:
بآالف الرياالت السعودية

2019م

4,852,201

6,446,784

ودائع العمالء

29,307,754

26,552,085

موجودات مشتقة (بالقيمة العادلة)

172,374

6,378

قروض وسلف

التعهدات وااللتزامات المحتملة (غير قابلة للنقض)

مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

4,528,173

31,997

2018م

6,786,554

32,671

يقصــد بموظفــي اإلدارة العليــا أولئــك األشــخاص -بمــا فــي ذلــك أي مديــر تنفيــذي او غيــر تنفيــذي -الذيــن لديهــم الســلطة ويتحملــون
المســؤولية فيمــا يتعلــق بالتخطيــط والتوجيــه والرقابــة واالشــراف علــى أنشــطة المجموعــة ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
ب .صناديق البنك االستثمارية :
ودائع عمالء

908,000

-
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 -34المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
تحليال باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
فيما يلي
ً
بآالف الرياالت السعودية

2019م

210,739

322,129

مصاريف عموالت خاصة

469,019

403,924

أتعاب خدمات بنكية ،صافي

338,202

174,092

80,775

67,621

88,075

50,872

دخل عموالت خاصة

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه

5,912

مكافأة نهاية الخدمة للمدراء التنفيذيين

6,784

رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

مصاريف أخرى

2018م

5,772

3,984

 -35كفاية رأس المال
تتمثــل اهــداف المجموعــة عنــد ادارة رأس المــال فــي االلتــزام بمتطلبــات رأس المــال الموضوعــة مــن قبــل مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي والحفــاظ علــى مقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي العمــل و فقــا لمبــدأ االســتمرارية والحفــاظ علــى وجــود رأس مــال قــوي.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال باســتخدام المنهجيــات والنســب المقــررة مــن قبــل لجنــة بــازل لإلشــراف البنكــي والتــي
تبنتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،بغيــة الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة لدعــم تنميــة أعمالهــا وتلبيــة متطلبــات رأس المــال
النظامــي كمــا هــو محــدد مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
كاف
تقــوم إدارة المجموعــة بشــكل دوري بمراجعــة رأس المــال االساســي ومســتوى الموجــودات المرجحــة المخاطــر للتأكــد بــأن رأس المــال ٍ
لمواجهــة المخاطــر المالزمــة ألنشــطتها التجاريــة وخطــط النمــو المســتقبلية وعنــد القيــام بهــذه التقديــرات ،تقــوم االدارة بمراعــاة خطــط
أعمــال المجموعــة الــى جانــب الظــروف االقتصاديــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى بيئــة العمــل.
قامــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بإصــدار إطــار عمــل وارشــادات بشــأن تطبيــق هيكلــة رأس المــال التــي أوصــت بهــا لجنــة بــازل  3والتــي
ســرى مفعولهــا اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2013م ،وطبقــا لذلــك ،فقــد تــم احتســاب الموجــودات المرجحــة المخاطــر وإجمالــي رأس المــال والنســب
ذات الصلــة علــى أســاس موحــد للمجموعــة طبقــاً إلطــار عمــل لجنــة بــازل .3
يلخــص الجــدول التالــي الموجــودات المرجحــة المخاطــر ،ورأس المــال األساســي (الشــريحة األولــى) ،ورأس المــال المســاند (الشــريحة الثانيــة)،
ومعــدل كفايــة رأس المــال طبقــاً للركيــزة األولــى مــن توصيــات لجنــة بــازل:
بآالف الرياالت السعودية

2019م
رأس المال

النسبة %

رأس المال

النسبة %

رأس المال األساسي

40,571,462

%16.3

36,774,216

%16.1

رأس المال المساند

4,513,360

إجمالي رأس المال النظامي (أساسي
ومساند)

45,084,822

4,383,731
%18.1

41,157,947

%18.1

بآالف الرياالت السعودية

2019م

2018م

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

229,293,237

210,879,810

3,701,400

2,330,200

الموجودات المرجحة للمخاطر

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

16,561,830

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

249,556,467

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
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 - 36برنامج االدخار االستثماري للموظفين
تقــدم المجموعــة بتقديــم برنامــج االدخــار االســتثماري للموظفيــن .بموجــب شــروط هــذا البرنامــج ،يمكــن للموظــف المشــارك فــي هــذا
البرنامــج دفــع االشــتراك الشــهري عــن طريــق قيــام المجموعــة باســتقطاع نســب محــددة ،بحــد أقصــى  %15مــن راتبــه األساســي ،وتقــوم
المجموعــة بالمســاهمة شــهرياً بنســب مئويــة محــددة ســلفاً حســب ســنوات خدمــة الموظــف (وقــد تصــل إلــى  )%6مــن الراتــب األساســي
بحـ ٍـد أقصــى ،ويتــم اســتثمار تلــك المبالــغ المحصلــة لصالــح الموظــف فــي صناديــق المجموعــة االســتثمارية المتاحــة حاليــاً .تحمــل تكاليــف هــذا
البرنامــج علــى قائمــة الدخــل الموحــدة علــى مــدى فتــرة البرنامــج.
تحمل تكاليف هذا البرنامج على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة البرنامج.

 - 37خدمات إدارة االستثمار
تقــدم المجموعــة خدمــات اســتثمارية لعمالئهــا والتــي تشــمل إدارة بعــض الصناديــق االســتثمارية ،ويبلــغ إجمالــي موجــودات هــذه الصناديــق
 50.0مليــار ريــال ســعودي (2018م 33.0 :مليــار ريــال ســعودي).
ويتضمــن إجمالــي الموجــودات المــدارة الخاصــة بالبنــك محافــظ متوافقــة مــع الشــريعة قدرهــا  27.9مليــار ريــال ســعودي (2018م 8.6 :مليــار
ريــال ســعودي).

 - 38التغيرات المستقبلية في أطر إعداد للتقارير المالية الدولية
لقــد إرتــأت المجموعــة عــدم االتبــاع المبكــر للمعاييــر الجديــدة التاليــة الصــادرة وغيــر الســارية المفعــول بعــد للســنوات المحاســبية للمجموعــة
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2020وتقــوم حاليــاً بدراســة آثارهــا.
فيمــا يلــي وصفــاً موجــزاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الجديــدة والمعدلــة التــي يســري مفعولهــا علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو
بعــد  1ينايــر :2020
 المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  – 17عقــود التأميــن ،والــذي تــم إصــداره مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي  18مايــو ،2017ويســري مفعولــه علــى الفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2021
 بتاريــخ  31أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة «تعريــف نســبي» (تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  )8وذلــكتوضيحــاً التعريــف «نســبي» ليتوافــق مــع التعريــف المســتخدم فــي إطــار المفاهيــم والمعاييــر نفســها .تســري التعديــات علــى الفتــرات
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
 بتاريــخ  26ســبتمبر  ،2019أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تحديثــات علــى «ســعر العمولــة االسترشــادي» (تعديــات علــى المعيــارالدولــي للتقريــر المالــي  ،9ومعيــار المحاســبة الدولــي  ،39والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،)7كــرد فعــل أولــي علــى اآلثــار المحتملــة لتحديــث
«ســعر العمولــة االسترشــادي» علــى التقاريــر الماليــة .تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
 ســوياً مــع «إطــار المفاهيــم» المعــدل الصــادر فــي شــهر مــارس  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة أيضــاً تعديــات علــى «مراجــعإطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي» .تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
 بتاريــخ  22أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعريفــاً لـــ «األعمــال» (تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )3وذلــك بهــدف إزالــة الصعوبــات التــي تواجههــا المنشــأة عنــد تحديــد فيمــا إذا قامــت باالســتحواذ علــى «أعمــال») أو «مجموعــة مــن
الموجــودات» .تســري التعديــات علــى عمليــات تجميــع األعمــال التــي يكــون تاريــخ االســتحواذ لهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة ســنوية تبــدأ
فــي أو بعــد  1ينايــر .2020
بالنســبة للمعاييــر والتعديــات والتفســيرات األخــرى الســارية المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2020ال تتوقــع
المجموعــة بــأن يكــون لهــا أثــر جوهــري.

 -39أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة األخرى كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.

 -40موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27جمادى األولى 1441ه (الموافق  22يناير 2020م).
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اإلدارة العامة

ص.ب  - 22622الرياض 11416

هاتف - )011( 4013030 :فاكس)011( 4040090 :

العنوان الوطني :واحة غرناطة  - 2414حي الشهداء  -وحدة رقم  - 21الرياض  7279-13241المملكة العربية السعودية
موقعنا على االنترنتwww.riyadbank.com:

		
اإلدارات اإلقليمية
المنطقة الوسطى:

المنطقة الشرقية:

المنطقة الغربية:

ص.ب  - 274الدمام 31411

ص.ب  - 9324جدة 21413

فاكس)013( 8326559 :

فاكس)013( 6512866 :

ص.ب  - 22622الرياض 11416

شارع الملك سعود

فاكس)011( 4040090 :

هــاتـف)013( 8335733 :

هاتف)011( 4013030 :

العنوان الوطني :واحة غرناطة 2414
حي الشهداء  -وحدة رقم 21

شارع الستين

هــاتـف)013( 6513333 :

الرياض 7279-13241

الفروع الدولية:
لندن:

هيوستن:

سنغافورة:

بنك الرياض  -فرع لندن

بنك الرياض  -وكالة هيوستن

 B17شارع كورزون

هيوستن تكساس U.S.A 77002

رويال جروب بيلدنج

ص.ب  - 229الرياض 11411

فاكس إدارة العمليات:

هــاتـف)65( 65364492 :

فاكس)20( 74931668 :

فاكس اإلئتمان  -التسويق:

دار بنك الرياض

لندن W1J 5HX

هــاتـف)20( 78309000 :

 440شارع لويزيانا سويت 1050

هــاتـف)713( 3312001 :

)713( 3312043

بنك الرياض  -المكتب التمثيلي
 3شارع فيليب 12-3
سنغافورة 048693

فاكس)65( 65364493 :

)713( 3312045

المدراء اإلقليميون:
إبراهيم فايز الشهري

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية
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فارس حجاب الحبردي

المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى

نايف منصور شلبي

المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية
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