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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

1. عام 

3. أسس توحيد القوائم المالية

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المجموعة، ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية 
بتاريخ توقف هذه السيطرة.

يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية
المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب غير المحققة وذلك فقط بقدر عدم وجود دليل على

حدوث انخفاض في القيمة.
تعمل المجموعة كمدير لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على هذه الصناديق االستثمارية، يتم التركيز على تقويم المنافع االقتصادية اإلجمالية 

للمجموعة في الصندوق (تتضمن أي عموالت مسجلة أو أتعاب إدارة متوقعة)، وعلى حقوق المستثمرين في اقالة مدير الصندوق. وبناء على ذلك،  تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل 
للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.

تأسس بنك الرياض (البنك)، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 1 جمادى األول 
1377هـ (الموافق 23 نوفمبر 1957م). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني 1377هـ (الموافق 18 نوفمـبر 1957م) من خالل شـبكة 

ً  واحداً  في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة  ً ) في المملكة العربية السعودية وفرعا ً  مرخصا ً  (30 سبتمبر 2021م: 341 فرعا ً  مرخصا فروعه البالغ عددها 339 فرعـا
ً  في سنغافورة. إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للبنك هو كما يلي: هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتبا تمثيليا

 A1 واحة غرناطة - برج
الرياض – حي الشهداء

ص ب 22622
الرياض 11416

 المملكة العربية السعودية

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

إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل (يشار إلى هذه الشركات التابعة مع البنك مجتمعة بـ "المجموعة"):
 أ) شركة الرياض المالية (تتولى القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة الموجودات المتمثلة في التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظمها 

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

ج) شركة الرياض لوكالة التأمين (تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى) وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية.
د) شركة إسناد الرياض وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات الموارد البشرية إلى المجموعة.

هـ) شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان.
و) شركة الرياض ألسواق المالية والمسجلة في جزر كايمان – دولة تحظى بصالحية المقاصة وإعالن اإلفالس وهي تختص بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية 

نيابة عن بنك الرياض.

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 - "التقرير المالي المرحلية"
.(SOCPA) المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واألصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وعليه يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم 
المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

2. أسس اإلعداد

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادها لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
 إن الشركات التابعة هي المنشآت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد 

المتغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، ويكون لديها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها.
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

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

معايير محاسبية  صادرة ولكنها ليست سارية بعد.

تاريخ السريان

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ قبل 1 

يناير 2024

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023

الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2023

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 " عرض القوائم المالية"
 أنه يتم تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة

 في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقرير.
 يوضح التعديل أيضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عندما يشير إلى "تسوية" التزام ما.

تهدف التعديالت إلى تحسين عمليات اإلفصاح عن السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم 
المالية على التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

حل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 ،والذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة من 
الممارسات في محاسبة عقود التأمين. سيغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 بشكل أساسي 
طريقة المحاسبة من قبل جميع المنشأت التي تصدر عقود التأمين وعقود األستثمار التي يتم فيها 

األشتراك بصورة اختيارية.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
17" ،عقود التأمين"، بصيغته 

المعدلة في يونيو 2020 .

تعديل ضيق النطاق على متطلبات 
التحول الواردة في المعيار الدولي 

للتقرير المالي 17 عقود التأمين.

يتعلق التعديل بانتقال شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبات أخرى في 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17.

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "األدوات المالية"
متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، قد تؤدي هذه الفروقات إلى عدم تطابق
محاسبي مؤقت بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين في بيانات المقارنة التي تقدمها

في القوائم المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9 ألول مرة.

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبي المؤقت، وبالتالي،
سيحسن فائدة بيانات المقارنة بالنسبة للمستثمرين. يحقق التعديل ذلك من خالل منح شركات

التأمين خيار عرض بيانات المقارنة عن الموجودات المالية.

خالل الفترة لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره مبًكرا، وليست سارية بعد. هناك العديد من التعديالت أدناه المطبقة ألول مرة في عام 
2022م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة.

عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37 ،وبعض التحسينات 
السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي 1 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 41 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16

التعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 1 – عرض القوائم 

المالية بشأن تصنيف المطلوبات.

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

الدولي رقم 8.

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

4. أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة

تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 : "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9  "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41" : الزراعة"، واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ، "عقود اإليجار".

الوصفالمعيار

نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 2020م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال على المعيار الدولي للتقرير 
المالي 16 والذي يقدم وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد-19 يعد تعديال لعقد اإليجار. في 31 مارس 2021م، نشر 
المجلس تعديال إضافيًا لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من 30 يونيو 2021م إلى 30 يونيو 2022م. يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس 

الطريقة التي كانوا سيفعلون بها اذا لم تكن تعديالت على عقد اإليجار. وفي حاالت عديدة، يؤدي ذلك إلى المحاسبة عن امتيازات اإليجار كدفعات إيجار متغيرة في الفترة 
(الفترات) التي يقع فيها الحدث او الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

تُحدث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3، "عمليات تجميع األعمال" اإلشارة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 3 إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير 
المالي دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال.

تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16، "الممتلكات واالالت والمعدات" على الشركة الخصم - من تكلفة بند الممتلكات واالالت والمعدات - المبالغ 
المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بتجهيز األصل لالستخدام المقصود. وبدالً  من ذلك، تقوم الشركة بإثبات عائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في 
تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37، " المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا 

كان العقد سيكون خاسرا.
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

5. السياسات المحاسبية الهامة

6. المشتقات

بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

القيمة العادلة المبالغ االسمية
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

القيمة العادلة المبالغ االسمية
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

المبالغ االسمية

مقتناة ألغراض المتاجرة:

    59,470,141   (1,248,070)   1,361,909  60,865,983   (1,176,314)    1,291,830     94,017,782   (2,479,673)   2,635,473مقايضات أسعار
العموالت الخاصة  عقود 

    23,690,650   (50,112)    95,732  24,057,318    (92,017)         96,035     42,245,162      (210,206)      153,202الصرف األجنبي اآلجلة

(251)              251        113,149              (191)                   191          106,249          (2,686)          7,923عقود خيار العمالت  91,696      

-           --  1,100,724   (65,568)   66,499مقايضات السلع  -          --            
مقتناة لتغطية مخاطر 

القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت 
      4,825,171      (220,986)    20,660    5,283,720      (169,987)         26,459  6,634,085          -      609,059الخاصة

مقتناة لتغطية مخاطر 
التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار العموالت 
-1,375,000   (21,635) -5,256,440      (130,263)      227,684الخاصة  (9,647)     1,375,000      
   89,452,658   (1,529,066)   1,478,552  91,695,170    (1,460,144)    1,414,515   149,360,442   (2,888,396)   3,699,840اإلجمالي

30 سبتمبر 2021م (غير مدققة)

يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة األدوات المالية المشتقة مع المبالغ األسمية المتعلقة بها. إن المبالغ األسمية التي تعتبر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس 
بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي فإن هذه المبالغ األسمية ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية 

للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

31 ديسمبر 2021م (مدققة)30 سبتمبر 2022م (غير مدققة)
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

االستثمارات حسب نوع األوراق المالية:

أ. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بآالف الرياالت السعودية

30 سبتمبر 2022م
 (غير مدققة)

31 ديسمبر 
2021م
(مدققة)

30 سبتمبر 
2021م 

(غير مدققة)

30 سبتمبر 2022م
 (غير مدققة)

31 ديسمبر 
2021م (مدققة)

30 سبتمبر 
2021م 

(غير مدققة)

30 سبتمبر 2022م
 (غير مدققة)

31 ديسمبر 2021م
(مدققة)

30 سبتمبر 
2021م 

(غير مدققة)

  1,344,045 1,176,774   877,259     -   -  -      1,344,045 1,176,774  877,259   
1,344,045    1,176,774   877,259     -   -  -   1,344,045  1,176,774  877,259   

ب. استثمارات بالتكلفة المطفأة، صافي

بآالف الرياالت السعودية

   32,091,885 28,866,331  27,435,324   461,381     699,258 245,420      32,553,266 29,565,589  27,680,744     

  2,752,683 6,354,823   6,484,755  -  --       2,752,683 6,354,823  6,484,755    

34,844,568  35,221,154  33,920,079   461,381  699,258   245,420   35,305,949  35,920,412  34,165,499     

ج. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي

بآالف الرياالت السعودية

  -   --   15,437,279  17,466,355  18,269,230     15,437,279 17,466,355  18,269,230     

   499,995 3,316,559   3,402,896  658,544  757,086  735,957      1,158,539 4,073,645  4,138,853    

499,995  3,316,559   3,402,896  16,095,823  18,223,441  19,005,187  16,595,818  21,540,000  22,408,083    
   36,688,608 39,714,487  38,200,234      16,557,204 18,922,699  19,250,607     53,245,812 58,637,186  57,450,841     

اإلجمالي

تشمل االستثمارات أعاله على صكوك تبلغ قيمتها 25.8  مليار لایر سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م (31 ديسمبر 2021م: 18.2 مليار  لایر سعودي و30 سبتمبر 2021م: 16.0 مليار لایر سعودي).
كما في 30 سبتمبر 2022م، بلغ مخصص الخسارة في االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 6.2 مليون لایر سعودي (31 ديسمبر 2021م: 5.6 مليون لایر سعودي و30 سبتمبر 2021م: 5.5 مليون لایر 

سعودي) ويتعلق ذلك بتعرضات المرحلة األولى والثانية. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، ارتفعت مخصصات المرحلة االولى بمبلغ 3.0 مليون لایر سعودي، ومخصصات المرحلة الثانية 
انخفضت بمبلغ 2.4 مليون لایر سعودي. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ، انخفضت مخصصات المرحلة األولى بمبلغ 12.0 مليون لایر سعودي، بينما ارتفعت مخصصات المرحلة 

الثانية بمبلغ 1.5 مليون لایر سعودي.

كما في 30 سبتمبر 2022م، بلغ مخصص الخسارة على صافي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 370.3 مليون لایر سعودي (31 ديسمبر 2021م:112.7 مليون لایر سعودي و30 سبتمبر 
2021م: 138 مليون لایر سعودي). خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، كان هناك زيادة قدرها 257.6 مليون لایر سعودي في إجمالي مخصص الخسارة المكون من مخصصات المرحلة 

الثالثة والمرحلة الثانية، 275.1 مليون لایر سعودي و 1.5 مليون لایر سعودي على التوالي، وانخفضت مخصصات المرحلة األولى بمبلغ 19.0 مليون لایر سعودي. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م، ارتفع مخصص الخسارة بمبلغ 13.9 مليون لایر سعودي لمرحلة األولى و 15.1 مليون لایر سعودي في المرحلة الثانية و 8.7 مليون لایر سعودي في المرحلة الثالثة.

 سندات بعمولة ثابتة

 أسهم

اإلجمالي

محلية

اإلجمالي

اإلجماليدوليةمحلية

 سندات بعمولة متغيرة

دولية

 سندات بعمولة ثابتة

دولية

صناديق استثمار

اإلجمالي

محلية

اإلجمالي

7. االستثمارات، صافي

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

     4,529,266      1,103,788    84,026,378    151,739,896          777,520     242,176,848 

        295,159           37,552      1,102,961        2,381,743  1,711         3,819,126 

     4,824,425      1,141,340    85,129,339    154,121,639          779,231     245,995,974 

       (183,572)         (44,433)       (911,050)      (3,268,154)           (3,121)       (4,410,330)

     4,640,853      1,096,907    84,218,289    150,853,485          776,110     241,585,644 

     5,277,415         823,626    75,604,907    135,611,522          831,957     218,149,427 

        344,293           29,989         872,493        2,407,175  1,015         3,654,965 

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

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

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

     5,314,749         763,756    71,783,387    132,855,417          656,709     211,374,018 
        359,891           27,879         739,816        2,267,105  1,015         3,395,706 
     5,674,640         791,635    72,523,203    135,122,522          657,724     214,769,724 

       (208,882)         (23,337)       (748,511)      (3,306,044) (884)       (4,287,658)
     5,465,758         768,298    71,774,692    131,816,478          656,840     210,482,066 

2.8 تحليل الحركة في مخصص الخسائر للقروض والسلف:

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

628,944        1,472,072       2,413,141    4,514,157        
85,855          (48,371)           (37,484)         -  

(14,408)         86,815            (72,407)         -  

(2,569)           (43,881)           46,450          -  

(106,870)       41,690            (38,647)         (103,827)         
590,952        1,508,325       2,311,053    4,410,330        

اإلجماليالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
1,026,381     945,452          2,562,180    4,534,013        

165,932        (31,747)           (134,185)       -  
(6,500)           42,168            (35,668)         -  

(1,403)           (37,582)           38,985          -  

(444,434)       295,028          (96,949)        (246,355)         
739,976        1,213,319       2,334,363    4,287,658        

8. القروض والسلف، صافي

1.8 القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفآة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

اإلجمالي
30 سبتمبر 2022م (غير مدققة)

أخرىبطاقات ائتمانجاري مدين قروض تجارية قروض شحصية

التي تتكون من اآلتي:

مخصص االنخفاض في القيمة

إجمالي القروض والسلف

قروض وسلف غير عاملة

قروض وسلف عاملة

بآآلف الرياالت السعودية

أخرىقروض تجارية

القروض والسلف، صافي

القروض والسلف، صافي

مخصص االنخفاض في القيمة

إجمالي القروض والسلف

قروض وسلف غير عاملة

اإلجمالي
30 سبتمبر 2021م (غير مدققة)

قروض شحصيةبطاقات ائتمانجاري مدين

القروض والسلف، صافي

مخصص االنخفاض في القيمة
إجمالي القروض والسلف

قروض وسلف غير عاملة
قروض وسلف عاملة 

*تتضمن المبالغ المخصومة (القروض الشخصية وبطاقات األئتمان) والمبالغ المشطوبة (القروض التجارية، والحسابات المدينة ومبالغ الرهن العقاري وغيرها).

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021م

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة*

محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر - األدوات المالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة (من 
المرحلة 1 و 2 الى المرحلة 3)

ار رال سعودي  سم 2021م: 146.1 مل ما 31 د تم 2022م ( ما  30 س ار رال سعودي  ة قدرها 165.0 مل د ة غ تقل ف تتضمن صا القروض والسلف منتجات م
ار رال سعودي) تم 2021م: 137.8 مل و30 س

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة*

الرصيد كما في 1 يناير 2022م

محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر - األدوات المالية ذات قيمة ائتمانية غير 
منخفضة (من المرحلة 1 و 3 الى المرحلة 2)

خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلف اإلجمالي (بآآللف الرياالت السعودية) (غير مدققة)

محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهرآ ( من المرحلة 2 و 3 الى المرحلة 1)

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2022م

الرصيد كما في 1 يناير 2021م
محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهرآ (من المرحلة 2 و 3 الى المرحلة 1)

محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر - األدوات المالية ذات قيمة ائتمانية غير منخفضة 
(من المرحلة  1 و 3 الى المرحلة 2)

محول الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر - األدوات المالية ذات قيمة ائتمانية منخفضة (من 
المرحلة 1 و 2 الى المرحلة 3)

اإلجمالي
31 ديسمبر 2021م (مدققة)

بآآلف الرياالت السعودية

قروض وسلف عاملة 

أخرى
بآآلف الرياالت السعودية

قروض شحصيةبطاقات ائتمانجاري مدين

قروض تجارية
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

2021م 2022م 2021م 2022م 

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
   203,528     138,622       652,712      617,338 

     24,232      (31,038)    5,684       (25,346)

   227,760     107,584       658,396      591,992 

30 سبتمبر 2022م
(غير مدققة)

31 ديسمبر 2021م
(مدققة)

30 سبتمبر 2021م
(غير مدققة)

  123,710,036    116,255,002      111,989,233 

      1,281,682   1,348,523    1,248,279 

    88,577,371      75,032,396   71,432,245 

    22,322,597      19,042,376   19,325,856 

  235,891,686    211,678,297      203,995,613 

مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بآآلف الرياالت السعودية

خالل فبراير 2022م ،نجح البنك في إصدار صكوك خضراء من الشريحة األولى إضافية مقومة بالدوالر األمريكي ومتوافقة مع الشريعة األسالمية بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي (2.8 
مليار لایر سعودي). هذه الصكوك هي أوراق مالية دائمة بدون تاريخ ثابت، وتمثل ملكية غير مقسمة لحملة الصكوك في موجودات الصكوك وكل صك يمثل التزام غير مضمون ومشروط 

على البنك ومصنف ضمن حقوق الملكية. ويجوز للبنك الحق الحصري في استرداد الصكوك أو طلبها ابتدأ من 16 فبراير 2027م وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية 
الصكوك. يُدفع معدل الربح المطبق على الصكوك في كل تاريخ توزيع دوري باستثناء حدوث حالة عدم سداد أو اختيار عدم السداد من قبل البنك، وحيث يجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص 
(وفقًا لشروط وأحكام معينة) أن يختار عدم إجراء أي توزيعات. ال يعتبر عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع بمثابة أحداث تخلف بالدفع وال يجب أن تكون المبالغ التي لم يتم دفعها تراكمية أو 

مركبة مع أي توزيعات مستقبلية.

اإلجمالي

تتكون ودائع العمالء من األتي:

ادخار

تحت الطلب

أخرى

ألجل

9. ودائع العمالء

10. صكوك الشريحة األولى

بآآلف الرياالت السعودية

تتضمن الودائع ألجل ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية قدرها 25,109 مليون لایر سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م (31 ديسمبر 2021م: 31,352 مليون لایر سعودي و30 
سبتمبر 2021م: 31,660 مليون لایر سعودي)

اإلجمالي

3.8 يتكون مخصص انخفاض خسائر االئتمان والموجودات المالية اآلخرى، صافي، الظاهر في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة من التالي:

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

8. القروض والسلف، صافي (تتمة)
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

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

30 سبتمبر 2022م
(غير مدققة)

31 ديسمبر 2021م
(مدققة)

30 سبتمبر 2021م
 (غير مدققة)

8,840,523     9,067,781          9,517,291  

73,421,990   71,270,076             67,118,759 

3,722,804     3,226,822          2,358,336  

23,705,102   21,507,829             16,347,020 

109,690,419  105,072,508           95,341,406 

ب. كانت تفاصيل مخصص االنخفاض في التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان حسب كل مرحلة كاآلتي:

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 12 

شهر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى - ذات 

مستوى ائتماني غير 
منخفض

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى - ذات مستوى 

ائتماني منخفض
اإلجمالي

30,972    15,152     182,540      228,664     

38,779    19,975     197,384      256,138     

36,441    9,017  207,539      252,997     

    11,033,063      15,259,413   16,856,651 

    20,202,533      17,147,273   16,303,463 

    31,235,596      32,406,686   33,160,114 

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي باستثناء الوديعة 
النظامية

بآآلف الرياالت السعودية

اعتمادات مستندية

خطابات ضمان

قبوالت

التزامات لمنح ائتمان غير قابل لأللغاء 

اإلجمالي

بآآلف الرياالت السعودية

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2022م (غير مدققة)

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م (مدققة)

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021م (غير مدققة)

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

اإلجمالي

تم 2021م:  سم 2021م: 558 مليون رال سعودي و 30 س ة قدرها 574 مليون رال سعودي (31 د ات مشط اط تم 2022م، ع احت ما  30 س ات األخرى  شمل المطل
559 مليون رال سعودي).

بآآلف الرياالت السعودية
30 سبتمبر 2022م

(غير مدققة)
31 ديسمبر 2021م

(مدققة)
30 سبتمبر 2021م

 (غير مدققة)

12. النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة مما يلي:

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

11. التعهدات وااللتزامات المحتملة باالئتمان واآلخرى
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

13. القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

-  3,699,840-  3,699,840    
1,344,045   --  1,344,045    

16,058,120-  537,698  16,595,818  
مطلوبات مالية تم قياسها المالية العادلة

-  2,888,396-  2,888,396    

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولباآللف الرياالت السعودية (غير مدققة)

-  1,414,515-  1,414,515    

1,176,774   --  1,176,774    

21,002,466-537,534  21,540,000  
مطلوبات مالية تم قياسها المالية العادلة

-  1,460,144-  1,460,144    

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

-  1,478,552-  1,478,552    

--  -  

21,921,875-486,208  22,408,083  

-  1,529,066-  1,529,066    

مطلوبات مالية تم قياسها المالية العادلة

القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

استثمارات مقتناة بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقتناة بالقمية العادلة من خالل قائمة الدخل

القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

موجودات مالية تم قياسها المالية العادلة

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

استثمارات بالقمية العادلة من خالل قائمة الدخل

31 ديسمبر 2021م

استثمارات بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

30 سبتمبر 2021م

باآللف الرياالت السعودية (غير مدققة)

موجودات مالية تم قياسها المالية العادلة

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

استثمارات بالقمية العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات بالقمية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 المستوى األول: أسعار متداولة (غير معدلة) ألدوات مالية مماثلة في أسواق نشطة.

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو طرق تقييم أخرى بحيث تستند جميع المدخالت الهامة إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

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

فيما يلي تحليالً  باألدوات المالية المسجلة بالقمية العادلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 

مة العادلة ات الق مة العادلة ومست الق

باآللف الرياالت السعودية (غير مدققة)

موجودات مالية تم قياسها المالية العادلة

30 سبتمبر 2022م

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة ألدوات المالية وإالفصاح عنها:
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م و 2021م

   537,534     454,710       454,710 

  9,201  (1,028) (804)

     (9,037)    (34,998)      (50,438)
  -       118,850   82,740 

   537,698     537,534       486,208 

14. القطاعات التشغيلية

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

تستخدم االدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل بهوامش مخاطر االئتمان للوصول الى القيم العادلة للقروض والسلف، والتي تقع ضمن المستوى 3 
من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف 240.1 مليار لایر سعودي في 30 سبتمبر 2022م (31 ديسمبر 2021م: 222.7 مليار لایر سعودي و30 

سبتمبر 2021م: 219.7 مليار لایر سعودي).

إن القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي ال تختلق جوهريا عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية باستثناء القروض والسلف، واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة. 
كما أن القيم العادلة لودائع العمالء، وسندات الدين المصدرة، والنقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي، واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، والموجودات األخرى 
والمطلوبات األخرى، المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في 

السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهريا عن األسعار التعاقدية للفترة قصير األجل ولألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى.

بآآلف الرياالت السعودية

تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمها داخليا الى صانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. يتم 
إدارة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية واألدارية للمجموعة. تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة 

إلى فرع دولي واحد ومكتب تمثيلي ووكالة. إن إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات ونتائج أعمال هذا الفرع الدولي والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية 
ً  لنظام أسعار التحويل بالبنك. وال يوجد  المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة ككل، ونتيجة لذلك لم يتم اإلفصاح عنها بشكل مستقل. تقيد المعامالت بين قطاعات المجموعة التشغيلية وفقا

إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية.

الرصيد الختامي

13. القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

30 سبتمبر 2022م
(غير مدققة)

31 ديسمبر 2021م
(مدققة)

30 سبتمبر 2021م
(غير مدققة)

تحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعير عند استخدامها بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. 
بلغت القيم العادلة المقدرة لهذه االستثمارات 33.1 مليار لایر سعودي في 30 سبتمبر 2022م (31 ديسمبر 2021م: 36.1 مليار لایر سعودي و30 سبتمبر 2021 :33.9 مليار لایر سعودي).

الرصيد االفتتاحي

المشتريات

إجمالي المكاسب او الخسائر، بالصافي:

مدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

مدرجة في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)

تسوية الحركة في المستوى الثالث
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ً  للمعيار الدولي للتقرير المالي 8:  فيما يلي بيان بقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنها طبقا

مصرفية األفراد:

تشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة متوسطة الحجم.

خدمات االستثمار والوساطة:

تشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة الموجوات المرتبطة بخدمات التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

مصرفية الشركات:

تتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية المدينة والتسهيالت واالئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

الخزينة واالستثمار:

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

30 سبتمبر 2022م

مصرفية األفراد
خدمات االستثمار 

والوساطة
اإلجماليالخزينة واالستثمارمصرفية الشركات

  99,321,840   2,834,063    162,197,079   83,527,936   347,880,918 

  99,321,648    800,533    172,897,314   25,266,239   298,285,734 

  3,088,359    718,664    4,122,852   1,927,249   9,857,124 

  2,934,111    186,232    2,935,102   1,145,349   7,200,794 

   174,472    498,276    1,151,494    13,741   1,837,983 

   10,564    168,875    (192,519) 13,080 -

  2,399,289    214,966    1,216,937    357,835   4,189,027 

   295,106    22,366   61,224    21,097    399,793 

   194,856    5,700   459,940   (2,100)   658,396 

   -   -  -      258,132    258,132 
   -   -  -     (75,013)  (75,013)

   689,070    503,698    2,905,915   1,494,401   5,593,084 

30 سبتمبر 2021م

مصرفية األفراد
خدمات االستثمار 

والوساطة
اإلجماليالخزينة واالستثمارمصرفية الشركات

  81,714,085    147,177,573   86,505,690   315,397,348 

  94,567,864    825,992    152,384,529   24,828,341   272,606,726 

  2,860,845    606,410    3,203,834   1,947,415   8,618,504 

  2,762,582    92,554    2,289,460   1,078,943   6,223,539 

   118,073    498,684   879,968    11,250   1,507,975 

  (14,432)   84,888    (293,513) 223,057  -

  1,806,277    187,270    1,477,652    149,732   3,620,931 

   280,060    19,991   55,742    10,188    365,981 

 (156,774) -  752,232   (3,466)   591,992 

   -   -  -      27,117    27,117 
   -   -  -     (32,552)  (32,552)

  1,054,568    419,140    1,726,182   1,765,131   4,965,021 

باآللف الرياالت السعودية (غير مدققة)

فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 30 سبتمبر 2022م و2021م، وإجمالي دخل العمليات، وإجمالي مصاريف العمليات، والدخل الفترة قبل الزكاة لفترة التسعة أشهر 
المنتهيين بذلك التاريخ لكل قطاع تشغيلي:

الدخل/(المصروفات) بين قطاعات

دخل الفترة قبل الزكاة

إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات، صافي، منه:

دخل العموالت الخاصة

األتعاب والعموالت، صافي 

الدخل/(المصروفات) بين قطاعات

إجمالي مصاريف العمليات، صافي، منه:

استهالك الممتلكات والمعدات وموجودات حق 
االستخدام

مخصص انخفاض (عكس) خسائر االئتمان، غيرها 
من الموجودات المالية،  صافي

مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي

إجمالي مصاريف العمليات، صافي، منه:

استهالك الممتلكات والمعدات وموجودات حق 
االستخدام

مخصص انخفاض (عكس) خسائر االئتمان، غيرها 
من الموجودات المالية،  صافي

مخصص انخفاض قيمة االستثمارات، صافي
الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات، صافي، منه:

دخل العموالت الخاصة

األتعاب والعموالت، صافي 

الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

دخل الفترة قبل الزكاة

باآللف الرياالت السعودية (غير مدققة)

إجمالي الموجودات

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة).

14. القطاعات التشغيلية (تتمة)
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15. إدارة المخاطر المالية

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن أنشطة اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة االستثمارية. كما تنشأ مخاطر االئتمان عن األدوات المالية خارج قائمة 
المركز المالي مثل التزامات القروض. تقوم المجموعة بتقويم الموقف االئتماني لألطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي وتحديد درجات التصنيف االئتماني لها. كما تستخدم 

المجموعة أنظمة تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها.

تسعى المجموعة للسيطرة على مخاطر االئتمان من خالل سياسيات وإجراءات مراجعة طلبات االئتمان ومراقبتها للتعرض االئتماني بعد الصرف ووضع حدود للمعامالت مع األطراف 
األخرى المحددة، وتقييم مالئة هذه األطراف بصورة مستمرة. يتم تصميم سياسات إدارة المخاطر بحيث تمكن المجموعة من تحديد المخاطر ووضع حدود مالئمه لها. كما يتم مراقبة 

ً . باإلضافة لمراقبة حدود اإلئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة  التعرضات الفعلية التي تتعرض لها المجموعة يوميا
رئيسة والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما تقوم المجموعة أحيانا بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح 

أطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.

تمثل مخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا اخفقت االطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكم في مستوى المخاطر التي يمكن ان 
تتحملها المجموعة، تقوم المجموعة بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في تقييم أنشطة اإلقراض الخاصة بها.

يشير تركيز المخاطر إلى المخاطر الناشئة عن التوزيع غير المتكافئ ألطراف أخرى في االئتمان أو عالقة تجارية أخرى أو من التركيز في قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية. وفقا 
ذلك، تتركز المخاطر في المحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن في توزيع التمويل الى: (أ) األفراد (التركز الفردي)، (ب) قطاع الصناعة/ قطاع الخدمات (تركز القطاع) و (ج) 

المناطق الجغرافية (التركز اإلقليمي). يشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على أي من تصنيفات التركز.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة مـن العمالء في أماكن أو أنشطة معينة. كما تقوم المجموعة 
ً  بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى بمجرد مالحظة مؤشرات تدل على االنخفاض في قيمة القروض  أيضا

أوالسلف الفردية ذات العالقة.

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بشكل مستمر وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات المبرمة، كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها أثناء 
مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة. تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في منتجات األسواق واتباع أفضل 

الممارسات المستجدة.

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة).
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16. توزيعات األرباح

17. ربح السهم األساسي والمخفض

18. كفاية رأس المال

30 سبتمبر 2021م31 ديسمبر 2021م30 سبتمبر 2022م

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)بماليين الرياالت السعودية 

الموجودات المرجحة المخاطر
 264,331    274,629       281,155     االئتمان 
 19,420      19,649   20,671  التشغيلية
 3,465   4,197     6,564   السوق 

 287,216    298,475       308,390     إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال المؤهل

 46,045      47,306   49,476  رأس المال األساسي
 9,430   9,389     9,300   رأس المال المساند

 55,475      56,695   58,776  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

%16.0%15.8%16.0نسبة كفاية رأس المال األساسي %
%19.3%19.0%19.1إجمالي نسبة كفاية رأس المال %

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بقسمة صافي دخل الفترة على عدد األسهم القائمة البالغ 3,000 مليون سهم.

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة).

خالل يوليو 2022م، أعلن البنك عن توزيعات أرباح مرحلية لعام 2022م، بمبلغ 1,500 مليون لایر سعودي 0,50 لایر سعودي للسهم (2021 م: 1,500 مليون لایر سعودي 0,50 لایر 
سعودي للسهم) .وكان تاريخ توزيع هذه األرباح هو 11 أغسطس 2022م.

تم اقتراح توزيعات أرباح نهائية بمبلغ 1,620 مليون لایر سعودي (0,54 لایر سعودي للسهم) لعام 2021 .وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية غير العادية اجتماع الجمعية العمومية 
بتاريخ 12 أبريل 2022 .تاريخ توزيع األرباح هو 25 أبريل 2022م.

وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 23 مارس 2021م، على توزيع أرباح للمساهمين لعام 2020م. بلغت توزيعات األرباح هذه 1,500 مليون لایر سعودي 
(0,50 لایر سعودي للسهم). تم دفع توزيعات األرباح في 6 أبريل 2021م.

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م بقسمة صافي دخل الفترة المنسوبه إلى حملة األسهم العادية للبنك (معدل لتكلفة صكوك الشريحة 
األولى) على عدد األسهم القائمة البالغ 3,000 مليون سهم.

ً  لمبدأ  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددها البنك المركزي السعودي للحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا
االستمرارية وبناء قاعدة رأسمالية متينة.

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المنهجيات والنسب المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي اعتمدها البنك المركزي السعودي، لغرض الحفاظ 
على قاعدة رأس مال قوية لدعم تنمية أعمالها وتلبية المتطلبات النظامية لرأس المال كما هو محدد من قبل البنك المركزي السعودي.

تراقب المجموعة مدى كفاية رأس المال باستخدام النسب التي حددها البنك المركزي السعودي. تقوم هذه النسب بقياس كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع 
الموجودات في قائمة المركز المالي وااللتزامات والقيم االسمية للمشتقات بالقيمة المرجحة التي تعكس المخاطر التي تتعلق به.

يلخص الجدول التالي إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسب كفاية رأس المال الخاصة بالبنك.
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